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respice, adspice, prospice!

 Dimineatã la Sisterea  Fotografie de Dan Suciu

Ne vom întoarce într-o zi,
Ne vom întoarce neapãrat.
Vor fi apusuri aurii,
Cum au mai fost când am plecat.

Ne vom întoarce neapãrat,
Cum apele se-ntorc din nori,
Sau cum se-ntoarce, tremurat,
Pierdutul cântec, pe viori.

Ne vom întoarce într-o zi...
ªi cei de azi cu paºii grei
Nu ne-or vedea, nu ne-or simþi,
Cum vom intra încet în ei.

Ne vom întoarce ca un fum,
Uºori, þinându-ne de mâini,
Toþi cei de ieri în cei de-acum,
Cum trec fântânile-n fântâni.

Cei vechi ne-om strecura, tiptil,
În toate dragostele noi
ªi-n cântecul pe care ºi-l
Vor spune alþii, dupã noi.

În zâmbetul ce va miji,
ªi-n orice geamãt viitor,
Tot noi vom sta, tot noi vom fi,
Ca o sãmânþã-n taina lor.

Noi, cei pierduþi, re-ntorºi din zãri,
Cu vechiul nostru duh fecund,
Ne-înapoiem ºi-n disperãri,
ªi-n rãni ce-n piepturi se ascund.

ªi-n lacrimi ori în mângâieri,
Tot noi vom curge, zi de zi.
În tot ce mâine, ca ºi ieri,
Va sângera sau va iubi...

în cumpãnã
zodii
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Pentru românii din Ungaria,
ziua de miercuri, 22 aprilie, a în-
semnat o datã deosebitã, înregis-
tratã în minte ca o amintire de neu-
itat. Este vorba de spectatorii giu-
lani ºi din localitãþile cu populaþie
româneascã din împrejurimi care
au binevoit sã participe la un spec-
tacol de culturã religioasã, respec-
tînd prin acest fel ºi organizatorii,
precum ºi oaspeþii sosiþi de peste
hotare, din þara-mamã. Cine au
fost mult stimaþii musafiri? Mem-
brii Corului “Deo Gloria” din Ora-
dea, în frunte cu domnul dirijor
Ovidiu Niculaº, care ne-au încîn-
tat, ne-au încãlzit sufletele, ne-au
încãrcat inimile cu harul binecu-
vîntat dumnezeiesc, interpretînd
într-aºa fel, cum noi încã n-am
mai vãzut niciodatã, drama muzi-
calã “Învierea ºi viaþa”, la Centrul
Cultural Românesc din Giula.

Cine au fost organizatorii?
Fundaþia “Deo Gloria” Oradea,
Consiliul Judeþean Bihor, Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale
Bihor ºi Centrul de Documentare
ºi Informare al Autoguvernãrii pe
Þarã a Românilor din Ungaria. S-
au strãduit cu toþii sã facã un ca-
dou de Sfintele Paºti - chiar dacã
cu douã zile dupã praznicul Învi-
erii Domnului Nostru - membrilor
comunitãþii româneºti - chiar ºi
populaþiei majoritare maghiare - de
pe aceste meleaguri, indiferent cã-
rei confesiuni ar aparþine.

Eram convinºi cã printre spec-
tatori se gãseau ºi unii îngrijoraþi
de prelucrarea temei, descrierea
scenelor din viaþa Domnului Iisus,
suferinþele, moartea ºi învierea sa.
Domnul Ovidiu Niculaº ne-a asi-
gurat în prealabil cã va fi o expe-
rienþã înãlþãtoare, “fãrã pereche”
pentru public. Oaspeþii prezenþi -
printre care s-au numãrat ºi Ioan
Fodoreanu, consul general al Ro-
mâniei la Giula - salutaþi de Eva
Ruja Banyai, directoarea Centrului
de Documentare ºi Informare, s-
au bucurat de ocazie, mulþumind

pentru frumoasa dramã muzicalã,
care a stîrnit lacrimi, dar în acelaºi
timp a fãcut ºi inimile sã tresalte.
Drama ne-a surprins plãcut. Am
rãmas ºi dupã spectacol ore în-
tregi, trãind sentimente de emoþie,
copleºitoare, adînci. Am uitat pen-
tru cîteva ore de rãutãþile, duºmã-
niile, nedreptãþile caracteristice
zilelor noastre, bucurîndu-ne de
bunãvoinþa, dragostea de oameni,
cinstea ºi omenirea ce radia de pe
scenã spre noi, fiind chiar rugaþi
ºi îndemnaþi sã ne iubim unii pe
alþii.

Le mulþumim tuturor oaspe-
þilor - peste ºaizeci - orãdeni pentru
ostenealã, deplasare, montarea
scenei, întregului cor - de la mic,
la mare -, tuturor artiºtilor care au
contribuit la prezentarea dramei
muzicale (regia: dirijor Ovidiu
Niculaº, narator: Felicia Mureºan,
soliºti: Voicu Mureºan, Daniel
Nicoarã, Ovidiu Niculaº, Georgeta
Bucur, Maria Duþu, Nathan Nicu-
laº, Rebeca Drãgoin, asistenþi re-
gie: Maria Duru, Cornelia Matei,
recuzita: Lucia Niculaº).

Sarcina a fost îndeplinitã, ni s-
a adus ceva, chiar foarte mult pen-
tru suflet, rememorînd ºi vizual
Crucificarea, ca eveniment major
pentru destinul etern al omenirii.
Dirijorul Ovidiu Niculaº a reuºit
excelent sã coordoneze zeci de
participanþi la þesãtura artistic-
muzicalã, uriaºa scena dovedindu-
se de data aceasta neîncãpãtoare.

Ne bucurãm cã de pe acum ºi ora-
ºul Giula, “capitala românilor din
Ungaria”, se numãrã printre nu-
meroasele locuri de interpretare a
dramei, precum: Oradea, Mar-
ghita, Sibiu, Deva, Viena, Graz,
Torino, Nurnberg, Schwabac,
Metzingen etc., oamenii apro-
piindu-se unii de alþii ºi prin religie,
recunoscîndu-se amprenta neo-
protestantã.

Multe pãrþi ale dramei sînt
distribuite corului, chiar se terminã
brusc: dupã sugerarea Învierii cu
personajul colectiv. Corul ºi-a fã-
cut datoria, corul poate sã plece.
Pentru noi, spectatorii, prin miº-
care, sunet, muzicã, decor, prin
participarea corului, drama muzi-
calã “Învierea ºi viaþa” se numãrã
printre cele mai vizibile moduri de
prezenþã confesionalã. Ne expri-
mãm sentimentele de recunoºtinþã
pentru cadoul de Paºti oferit de
cãtre Corul “Deo Gloria” ºi cuvin-
tele de mulþumire organizatorilor,
anume: domnului preºedinte al
Consiliului Judeþean Bihor, Radu
Þîrle, domnului director al Cen-
trului Judeþean pentru Conser-
varea ºi Promovarea Culturii Tra-
diþionale Bihor, dr. Gheorghe Da-
vid, ºi domnului Ovidiu Niculaº,
preºedinte al Fundaþiei “Deo Glo-
ria” Oradea, care la sfîrºitul spec-
tacolului le-a mulþumit participan-
þilor pentru prezenþã, organiza-
torilor pentru ostenealã, dorindu-
le tuturor viaþã fericitã.

Învierea si viata,
un succes deosebit la Giula

, ,

 EVA RUJA BÁNYAI

Doina ºi Baruþu T. Arghezi, A-
cademia Românã ºi Universitatea
“V. Goldiº” din Arad au marcat a
129-a aniversare a naºterii Nepere-
chelui de la Mãrþiºor prin inaugu-
rarea Centrului de Cercetare a Lite-
raturii Argheziene, din cadrul sus-
numitei instituþii de învãþãmânt,
care a avut loc în 21 mai a.c., la
sediul din Arad, Piaþa Catedralei,
nr. 9, etaj I. La eveniment au par-
ticipat, alãturi de fiul ºi nora lui
Tudor Arghezi, acad. Eugen Simi-
on ºi prof. univ. dr. Aurel Arde-
lean, rectorul Universitãþii arãdene,
scriitori, cadre didactice, studenþi,
invitaþi din þarã ºi strãinãtate, zia-
riºti.

Dupã cuvântul de omagiere a
Pãrintelui Cuvintelor potrivite ºi
operei acestuia, rostit de rectorul
Aurel Ardelean, acad. Eugen Simi-
on a creionat perspectivele Cen-
trului, aºa cum au fost ele confi-
gurate de Academie ºi de Univer-
sitatea “V. Goldiº”, în beneficiul
literaturii române, dar ºi al publi-
cului interesat ºi al specialiºtilor.

Urmãrite cu un viu interes au
fost prezentarea donaþiei în manu-
scrise, cãrþi, documente etc. fã-
cutã de Doina ºi Baruþu T. Arghezi,
a tribulaþiilor generate de ame-
najarea Centrului, precum ºi un
laudatio adus omului de excepþie

care este rectorul Aurel Ardelean,
cuvintele rostite cu acest prilej -
emoþionante, patetice, dar adevã-
rate ºi sincere - dezvãluind con-
tribuþia ºi vivacitatea, dragostea de
neam ºi de þarã, de valorile culturii
româneºti de care Doina Arghezi
este animatã ºi întru promovarea
cãrora domnia-sa a lucrat, atât în
þarã, cât ºi în strãinãtate.

Scurt, dar plin de cãldurã ºi în-
þelepciune, a fost ºi cuvântul lui
Baruþu T. Arghezi, care, în vorbe
de duh ºi flacãrã, ºi-a omagiat Pã-
rintele ºi a înãlþat o odã limbii ro-
mâne ºi geniului românesc.

În încheierea festivitãþilor din
Piaþa Catedralei din Arad au fost
lansate un extraordinar de bine
conceput ºi realizat buletin biblio-
grafic - Donaþia de documente,
manuscrise ºi cãrþi Doina ºi Ba-
ruþu T. Arghezi - realizat de Ce-
zara Lãzãrescu, ºi un volum de-
dicat “fiului risipitor” de la Mãr-
þiºor - Baruþu T. Arghezi, un spi-
rit european, de Vasile Man.

La Arad, 21 mai a fost nu nu-
mai o zi aniversarã a marelui poet
român al secolului XX, ci, în pri-
mul rând, o zi de renaºtere ºi înãl-
þare a spiritului românesc de ziua
Sfinþilor Împãraþi Constantin ºi E-
lena ºi a ÎnaltPreasfântului Poeziei
Româneºti Tudor Arghezi.

Centru de Studii

O echipã a Televiziunii Române
a solicitat mobilizarea celor mai
reprezentative formaþii folclorice
de adulþi ºi copii de pe Valea Cri-
ºului Repede, în vederea realizãrii
unor emisiuni de gen.

Pentru realizarea acestor fil-
mãri, o echipã de specialiºti, în
frunte cu Florea Criºu, de la Cen-
trul Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradi-
þionale Bihor, a trecut în revistã
potenþialul folcloric al zonei, sta-
bilind formaþiile posibile ºi graficul
de filmãri pe zile, astfel: în 30
aprilie, echipa TVR a filmat în
oraºul Aleºd, la Grãdiniþa cu pro-
gram prelungit, o echipã de dan-
suri populare cu preºcolari ºi una
a elevilor romi, cu dansuri spe-
cifice þigãneºti, instructor Mircea

Scenã din spectacolul Învierea ºi viaþa. Foto: Cronica (Giula, Ungaria)

Ardelean. Cu acelaºi prilej, echipa
de filmare a fost prezentã ºi la
Concursul Naþional de desene
“Suflet de stea”, la Clubul Co-
piilor. În 1 mai, în comuna Bulz, a
prezentat spectacole pentru filmãri
Ansamblul “Bãrdãuþa” din Borod,
condus de Florica Suciu, în timp
ce Cãminul Cultural Bulz a fost re-
prezentat de un taraf tradiþional de
tulnicari ºi fluieraºi. În 4 mai, la
ªuncuiuº, într-un cadru pitoresc,
la castel, au evoluat localnicii cu
o ºezãtoare ºi un grup de dansa-
tori, trei soliºti de muzicã popularã,
instructor Nelu Gavrilaº, precum
ºi teatru nescris “Nunta proºtilor”.
ªcoala din ªuncuiuº a pregãtit o
ºezãtoare cu preºcolari ºi elevi din
ciclul primar, în care meºteºugul
olãritului a fost transmis copiilor

de meºteri olari; instructori Euge-
nia Groza ºi Monica Straton. Cã-
minul cultural a fost prezent cu o
clacã tradiþionalã ºi un grup de
horitoare. În 5 mai, pe Valea Brãt-
cuþei, au fost filmate formaþia de
dansuri ºi taraful cu soliºti din Brat-
ca, pregãtite de Viorel Caba, pre-
cum ºi taraful “Doruleþul”, din
Luncºoara, conduºi de Silviu Botiº.
În aceeaºi zi, la Borozel, a fost
filmat un obicei deosebit, coptul
pâinii, oferit de Irina Teacã, iar
elevii de la gimnaziu au pregãtit
dansuri populare. 6 mai, ultima zi
de filmãri, a fost dedicatã localitãþii
Tilecuº, unde a fost surprins un
moment de nuntã ºi un grup de
horitoare, formaþii pregãtite de
prof. Maria Ardelean.

www.crisana.ro

 NICU RÃCUCIU

Argheziene, la Arad
 LUCIAN STEIA

Învierea si viata,

Folclorul bihorean, la TVR

Centru de Studii

Doina ºi Baruþu T. Arghezi.
Foto: Arhiva AdSumus

Vasile Man,
BARUÞU T.

ARGHEZI, UN
SPIRIT EURO-

PEAN. Arad:
“Vasile Goldiº”

University Press,
2009

DONAÞIA DE
DOCUMENTE,
MANUSCRISE

ªI CÃRÞI
DOINA ªI BA-

RUÞU T. AR-
GHEZI. Arad:

Universitatea de
Vest “Vasile

Goldiº”, 2009
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ªi aceastã ciumã-n lume ºi aceste creaturi
Nici ruºine n-au sã iee în smintitele lor guri,
Gloria neamului nostru spre-a o face de ocarã,
Îndrãznesc ca sã rosteascã pân’ ºi numele tãu, þarã!

MIHAI EMINESCU

un altar profanat

 ION MURGEANU

Umblãm prin Europa ca bezmetici,
N-avem de lucru, n-avem bani de pâine,
În vremurile când nu mai conteazã
Deosebirea dintre om ºi câine.

Acesta e ºi continentul nostru,
Plutim incestuos din þarã-n þarã,
Copiii-nvaþã multilingv, cerºitul,
Cum pot ºi omorî ºi sã ºi moarã.

ªi nimeni nu ne mai întinde mâna,
Decât cu viclenia jucãuºã,

De-a ne o prinde ºi de-a o închide,
Cu minimum de riscuri, în cãtuºã.

Noi suntem infractorii de serviciu
Ai Europei, care stã la pândã,
Aºa cum e cu alþii iertãtoare
Ea ca pe sclavi încearcã sã ne vândã.

Pãrinþii ºi copiii mor, prin þarã,
ªi noi de noi ne-strãinãm cu toþii,
Purtând pe umerii trudiþi ºi gârbovi
Cãmaºa rece a strãinãtãþii.

În plinã degradare, zi ºi noapte,
Invidia ºi dorul ne apasã,
Ne lenevim, ne pervertim, ne ducem,
Cã n-avem loc ºi rost la noi acasã.

Umblãm prin Europa fãrã þintã,
Ca niºte zilieri, de azi pe mâine,
Furãm ºi siluim, mai ºi ucidem,
Români la rangul dintre romi ºi câine.

Pe aceastã uºã,
Astfel scriu stãpânii:
Interzis sã intre
Câinii ºi românii.

Români prin Europa  ADRIAN PÃUNESCU

 Pãdurea ucisã  Fotografie de Dan Suciu

România,

Un scandal cât casa a (re)izbucnit ºi s-
a stins la Bucureºti cu ceva vreme în urmã
(dar biata noastrã þarã trãieºte de foarte mulþi
ani numai între scandaluri, ºi putem zice
cã i s-au strepezit ºi dinþii de atâtea scan-
daluri, altfel ar mai avea cu ce muºca!) pe
tema “expoziþiilor de artã” recomandate de
Institutul Cultural Român (preºedinte: H.-
R. Patapievici) sã ne reprezinte, la Zilele
culturii româneºti, în bazinul Ruhrului, la
Bochum în Germania. Evenimentul de
“artã” a avut loc într-o halã industrialã de-
zafectatã, cu aspect deplorabil atât în interior
cât mai ales în exterior, mânjiri de pereþi,
geamuri sparte, alte semne ale derizoriului,
urme a unor violenþe minore. Clienþii aleºi
de ICR sã ne reprezinte þara la Bochum (nici
la Berlin, deci nici la Bonn) sunt, altfel, niºte
jalnici scandalagii, artiºti neimportanþi, în
ierarhia valoricã, cumpãraþi poate de cineva
ºi ei, “sã spargã geamuri”. De data asta, pe
banii Institutului Cultural Român, care ar fi
investit în acþiune nu mai puþin de 50.000
euro. Dl. Patapievici a luat apãrarea acþiunii,
care nu este “toatã” a ICR, ºi a susþinut-o
“estetic”, la rând cu toatã istoria pornografiei
de artã europene: de la marchizul de Sade
ºi pânã la Apollinaire ºi Dali, care, pictând
anusul d-nei Dali, l-a fãcut, implicit, în
posteritate, obiect de patrimoniu al Spaniei!

H.-R. Patapievici a fost la început un
personaj simpatic, cu oarecare carismã, deci
am fi dorit sã-l putem admira în continuare
pe “artistul” Patapievici, care, e drept, s-a
fãcut remarcat public, înainte de a-ºi publica
cele douã promiþãtoare cãrþi de debut: ZBOR
ÎN BÃTAIA SÃGEÞII ºi CERUL VÃZUT
PRIN LENTILÃ, printr-un scandal de scarã
de bloc, ca sã zicem aºa. În fierbinþeala ani-
lor 90, imediat dupã revoluþie, un tânãr
vanitos (se vedea de departe), dar nu prost,
se arãta la faþã cu scandalul aºa zisului “cã-
pitan Soare” -  mâna lungã a fostei Securi-
tãþi, de umbra cãreia nu scãpa, prin acest
cãpitan fantomã, nici dupã “eliberare”. Mai
târziu, dl. Patapievici, încurajat de succesul
operaþiunii “cãpitanul Soare”,  ºi-a organizat
ºi regizat scandalurile proprii, de tentã ºi
conþinut (sic!) intelectuale. ªi-a înjurat þara,
terra materna, sub orice normã moralã; bie-
tul ei popor, ieºit în stradã dupã aproape 50
de ani de închisoare politicã, i se pãrea
monstruos, “23 de milioane de omuleþi pati-
bulari”. Nu mai reluãm textele bine cunos-
cute din gândirea lui Patapievici contra Pata-
pievici, aceastã minte tristã, care, uitând de
hula paternã, ar fi putut fi de folos limbii
materne, în schimb: “Româna este o limbã
în care trebuie sã încetãm sã mai vorbim
sau… sã o folosim pentru înjurãturi.”

 Se ivise moda aceasta, sau era un curent
nou, al desacralizãrii ideii de patrie ºi a
neamului ei, deoarece despre “demitizare”,
sau chiar despre “de-tabu-izare”, mai auzi-
sem câte ceva ºi pânã atunci. Acum însã
era un program, finanþat din afarã, de Fun-
daþia Soros pentru o societate deschisã. La
Editura Humanitas apãrea, în seria Istorie,
coordonatã de un fost turnãtor, cum s-a
dovedit mai pe urmã, lucrarea lui Lucian
Boia: ISTORIE ªI MIT ÎN CONªTIINÞA
ROMÂNEASCÃ. Era anul de greaþã 1997.
Mulþi ºi-au rupt gâtul, ºi dupã aceea, ºi-l
mai rup ºi azi, ºi-l vor mai rupe ºi mâine,
“în conºtiinþa româneascã”, luându-ºi,
astfel, adio!, pentru vecie, de la posteritatea
ei luminoasã, ºi spurcând-o pe-a lor per-
sonalã, de bunã voie ºi nesiliþi de nimeni;
sau vânzând-o, cum spuneau tovarãºii de
anþãrþ, “pe un pumn de linte”; cãci mulþi se
nãpustirã sã “reeduce” poporul român
(dupã FENOMENUL PITEªTI, al lui Paul
Goma, chiar era cazul!), învãþându-l, din
nou ºi iarãºi, cã nu a fost mare lucru de
capul ºi de istoria lui. Voievozii?! Niºte
feudali sadici, cruzi ºi analfabeþi, istoria
noastrã toatã - o fãcãturã, un corpus de
“tradiþii inventate” ºi de “falsuri patriotice”,
de la primele ei pagini ºi pânã la “protocro-
nism ºi aventurile lui postcomuniste”.

Se cerea nici mai mult, dar nici mai
puþin, decât “modernizarea identitãþii noas-
tre colective”, încât tânãrul Patapievici ieºi
în faþã, croindu-ºi drumul spre soclu, ca
principal apostol  al “modernizãrii identitãþii
noastre colective”, demolându-l întâi de
toate, ºi înaintea altora, pe Eminescu însuºi,
la rând totuºi, cu dilematicii fumurii ºi
fumegoºi, de la Dilema fondatorului Andrei
Pleºu. Gãsind ºi metafora potrivitã “spec-
trului”: “Eminescu - cadavrul din debara”.

“Ucenice HRP, va veni ºi vremea ta!”
Vã amintiþi de profeþia poetului Eugen

Jebeleanu, din “anii negri” ai ilegalitãþii co-
muniste: ”Ucenice Ceauºescu, va veni ºi
vremea ta!” Când a scris necro-filipica de
pominã, nu s-a gândit, cã, de la o zi la alta,
urma sã devinã preºedintele Institutului
Cultural Român, în locul lui Buzura, alungat
pe fãraº cu târnul la schimbarea preºedin-
þilor României! Sigur, cã-n  regula bunului
simþ, ºi-n respectul valorilor româneºti, pe
care era chemat sã le promoveze în lume,
institutul a cãrei preºedinþie o deþine azi
“filosoful” HRP, ar trebui sã poarte chiar
numele lui Mihai Eminescu, cum “Goethe
Institut” la nemþi ºi “Petofi Sandor” la
maghiari. Dar poate n-a sosit, nu s-a copt,
cum se zice, vremea. Tânãrul furios, deve-
nind el însuºi un yesman, al protectorului
sãu politic, sau chiar direct un agent elec-
toral al preºedintelui Traian Bãsescu, ce l-a
numit în funcþie personal, începea sã se de-
ºire sub ochii noºtri; în locul “daciadei” de
pânã ieri, o “balcaniadã” pe cinste, prim-
planul fiind o “nouã elitã”, cu Pleºu, Pata-
pievici ºi Liiceanu în frunte; basta de pe
toate laturile gãlãgiosul poet Mircea Di-
nescu. Toþi au trecut “în noua ordine” pe la
CNSAS ca membri în consiliul respectivului
organism nou creat de deconspirare a do-
sarelor fostei Securitãþi. Primii doi n-au de-
conspirat nimic - se zice cã ar fi ºters câteva
dosare de praf, punând ºi ceva deoparte
pentru vremea când, vorba maestrului Cara-
giale: “Pac la Rãzboiul!”. Mircea Dinescu a
rãmas pe loc, la datorie, urmând sã-ºi li-
chideze pe rând inamicii, inclusiv pe cei
literari ºi mult mai valoroºi ca el: cazul
poetului Cezar Ivãnescu! Cât ne-am amãgit
admirând noua echipã “elitistã”, de pe lângã
noul preºedinte, aºteptând de la ea tot ce
“oamenii lui Iliescu” în loc sã ne dea, ne
luaserã mai vârtos! Dovadã cã ne-am amã-
git, scandalurile, tot mai dese, ce apar, legate
de sigla ICR, dar ºi de numele, îndrãgit de

fetele cititoare, probabil, al “filosofului”
Horia Roman Patapievici! Care, filosof sau
nefilosof, nu-ºi poate stãpâni pornirea “anti-
româneascã”, din strãfunduri, ºi fireºte,
psihanalizabilã, deºi, din scrierile sale,
deducem cã omul e român nãscut dintr-o
olteancã de-a noastrã de pe plai! Nu despre
asta vorbim aici! Cum ar putea însã un fin
intelectual de talia d-lui Patapievici sã dea
astfel de rãspunsuri, mai întâi dupã scan-
dalul cu expoziþia de “artã” de la New York,
a “poneiului roz”, Freedom for Lazy People,
când la reproºurile ce s-au fãcut întâmplãrii,
preºedintele Institutului Cultural Român a
rãspuns excedat, ºi de sus: “Pãi cum, ro-
mânilor dacã nu le spui Blaga nu înþeleg
nimic, dacã nu le dai mãnãstirile din Nordul
Moldovei, la fel”. Sau cam aºa ceva: am
citat din memorie. Acum, în faþa noului “in-
cident” cu expoziþiile din bazinului Rurhului,
înþelegem mai bine (deºi nu clar de tot încã)
modul de a “gândi”, dar mai ales de a acþi-
ona, al preºedintelui ICR de la Bucureºti: a
pune în locul gândirii ºi a poeziei lui Lucian
Blaga, atât de clare ºi atât de specifice româ-
neºti, ºi a monumentelor de artã medievalã,
admirate de o lume întreagã, de la mãnãstirile
din Nordul Moldovei, pornografie ºi imbe-
cilitate. “Opera unor frustraþi sexuali ºi in-
culþi religioºi” - cum, foarte exact carac-
terizeazã expoziþiile de “artã contemporanã”
(HRP dixit!) de la Bochum, un specialist de
artã, dl. Rãzvan Theodorescu, indiferent
dacã suntem sau nu de acord ºi cu politica
pe care savantul o face, sau cu faptul de-a
face politicã! Însã actanþii de azi, preferaþi
de ICR sã ne reprezinte la Zilele culturii
româneºti din bazinul Rurhului, au state
vechi, într-un program à  la longue, i-am
zice, de denigrare sau chiar de spurcare a
României.

Continuare în pagina 4
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Dupã aceeaºi regulã, sau poate poruncã,
dupã care, la vremea “inocenþei” sale, Horia
Roman Patapievici a fãcut-o în paginile
cãrþii sale POLITICE ºi în articolele anti-
Eminescu, etcaetera! Cei doi artiºti de la
Bochum sunt Alexandru Rãdvan ºi Sorin
Tara, ambii cu un trecut de “tineri furioºi”,
în manifestãrile lor, mai mult sau mai puþin
“artistice”, din þarã. Titlul expoziþiei “Hul-
dingung das Judas & der Kranzfahrer”
(Omagiu lui Iuda ºi Cruciaþii) a lui Ale-
xandru Rãdvan ar spune “totul” despre ceva
indecent ºi imbecil ºi la modã, într-o cam-
panie anticreºtinã, începutã cu romanul lui
Dan Brown CODUL LUI DA VINCI ºi con-
tinuatã cu “descoperirea” mormântului lui
Iisus de la Ierusalim, dacã un tablou cel
puþin, din expoziþie, “Iuda erect, ejaculând
pe capul lui Dumnezeu”, l-a intitulat cineva,
provizoriu, nu ar produce oroare ºi nu ar
pune pe fugã, scârbit, orice vizitator bine
intenþionat. Cât despre celãlalt client, Sorin
Tara, semnând “ca artist” Tara von Neu-
dorf, cu a sa “nouã” expoziþie, anume creatã
s-ar zice, pentru evenimentul de la Bochum,
ºi înscrisã pe genericul “The Last Temp-
tation” cu subtitlul “Into the Night of Low-

liness” n-am avea nimic, am trece pe-alã-
turi, de n-ar veni cu acelaºi gen de tâmpenii
poate ºi “realizate” artistic unele (cine ºtie!),
dar pe un suport, “teoretic” tare ºi ostentativ
încã de la începutul carierei lui scandaloase,
anticreºtine, augmentate totuºi de influxuri
comuniscoide, dar ºi neonaziste ºi direct
sataniste: “CRUCEA – crucea e un simbol
vechi de când lumea, folosit cu nesimþire
în ultimii 2000 de ani de cãtre o haitã de
conducãtori ai creºtinãtãþii ca sã domine cu
brutalitate marea majoritate a populaþiei...
Se poate aprecia, în ultimã instanþã, cã, de
fapt crucea, cel puþin în ultimele secole, a
fost folositã mai mult ca un simbol al Satanei
decât al bunului Dumnezeu”. Etc., etc.
(TARA, Referat, 5 mai, 2005).  Marx ºi
Engels, inclusiv Lenin ºi Stalin, ar fi mândri
de discipolul lor, implicit ucenicul Satanei,
care trece pe urmã la explicarea zvasticii
ca semn solar (fireºte) ºi se mirã cã Hitler
nu ºi-a dat seama ce ºi cum, drept care, el
fiind Sorin ºi derivând direct de la Soarele
de pe cer, îºi aplicã zvastica direct în sem-
nãtura sa de artist... Teribilisme de puþoi
incult ºi rãu sfãtuit. Notã: Hitler ºtiuse prea
bine de unde venea zvastica ºi de ce ºi-o

“însuºise”. Cu lucruri din astea ieftine, dar
“infernale”, hãlãdui o vreme “haiducul”
Sorin prin Transilvania natalã, pe care ºi el
o “umilea” numind-o “târfã”, “gagicã”,
fãcând ºi dregând “cu ea” tot ce voia, în
“viziunile” lui grafice imbecile (cãci era
moda), ca de altfel ºi “curvei România”;
vorba profesorului Rãzvan Theodorescu:
“artistul e liber sã facã onanie în atelierul
sãu”... La Bucureºti, 18 Decembrie 2004,
artistul cu zvasticã-n iscãliturã, porni o
campanie publicã anti-ªtefan cel Mare: de
ce ªtefan cel Mare?! Comanditarii ºtiu de
ce! “ªtefan cel Mare a fost un ratat”,
“piticul criminal ªtefan cel Mare” –
participând  ºi la o expoziþie colectivã
nãroadã de “demitizare” a marelui Domn al
Moldovei medievale! Ceva pare a se lega
cu programele “societãþii deschise”, cu
acþiunea de “modernizare a mentalitãþii
noastre colective” la care însuºi filosoful
HRP lucrase, denigrându-l pe Eminescu:
dupã el, sau în acelaºi timp, numitul Tara îl
punea pe lista neagrã pe ªtefan cel Mare,
scuipându-l public ºi dându-i “foc” de paie
în “operã, în  bãtaie de joc, ca ultimul dintre
golanii analfabeþi ai galeriei “postmo-

derniste”! Tara von Neudorf de atunci fiind
acelaºi cu omul lui Patapievici de acum de
la Bochum  care ne “reprezintã” la “Zilele
culturii româneºti din bazinul Rurhului”, cu
micile lui gãinãrii plastice: obsesii sexuale
rãu temperate, scene de groazã, sex ºi vio-
lenþã... în fine: “artã contemporanã”, cum
ne explicã pe micul ecran preºedintele ICR
de la Bucureºti, ori cum, încolþit, se scuzã,
acuzându-se ºi mai tare: “Nu, eu aºa ceva
la ICR pe pereþi nu aº pune!” De unde de-
ducem cã aºa tratament ºi batjocurã numai
numelui României i se cuvine ºi numai la...
export! Pentru cei mai mulþi dintre noi
numele România fiind numele de altar al
naºterii ºi botezului ºi al morþii noastre, la
rând cu bunicii ºi pãrinþii noºtri, pregãtind
locul din cerul patriei copiilor noºtri, cum
tuturor creºtinilor în cerul lui Dumnezeu
Iisus cel din Evanghelii. Batjocura coman-
datã pe banii unei Românii sãrãcite de niºte
cinici ignari, ºi ai poporului ei “patibular”,
trimiºi din exil ºi din exod acasã, spre a
spori guvernanþii creºterea economicã-n
cifre, ori, ºi mai exact, sã aibã de unde suge
aceºti indivizi fãrã moralã, dar ºi fãrã viitor
pânã la urmã. Opriþi infamia! Mihai Emi-
nescu: “ALUNGAÞI TURMA ACESTOR
NEMERNICI!”.

4 Zodii în cumpãnã, vara 2009

Nu existã compartiment al vieþii sociale,
cel puþin în viaþa laicã, unde interesul sã
nu-ºi manifeste atotputernicia: în politicã,
în afaceri, în ºtiinþã, în culturã ºi artã, la
cei mici ºi la cei mari, pretutindeni interesul,
mai vizibil ori mai ascuns, se dovedeºte a fi
nu doar motorul, dar ce spun eu motorul!?,
ci însuºi Molohul nesãþios hrãnit cu sãnã-
tate, bani ºi vieþi omeneºti, cãci el este chiar
stãpânul veºnic nemulþumit, în faþa cãruia
se prosterneazã ºi-i ling tãlpile cei mai trufaºi
dintre semenii noºtri. Pentru cã este ºtiut
cã cine are, vrea sã aibã ºi mai mult. ªi ast-
fel, unii dintre aceºti jucãtori orbiþi de patima
câºtigului ºi ameþiþi de miasmele intereselor
îndrãcite, ajung sã-ºi frângã gâtul ºi sã-i
nenoroceascã pe mulþi alþii...

Baiul este cã nici mãcar tagma pestriþã
a clericilor ºi conducãtorilor spirituali ai no-
rodului, nici mãcar aceºtia (sau, mã rog,
unii dintre ei) nu sunt izbãviþi de ispitele inte-
resului. Dar cine ºi cum sã-i izbãveascã,
de vreme ce ei îºi urmãresc cu o insistenþã,
în egalã mãsurã maladivã ºi respingãtoare,
interesele cu grijã dosite în spatele minciu-
nilor ºi ipocriziilor, cãci mulþi dintre ei s-au
specializat în arta de-a spune una ºi de-a
face exact contrariul celor spuse?!

Iatã de ce tot mai puþini dintre credin-
cioºi ºi ascultãtori se mai aratã indignaþi de
contradicþia flagrantã dintre argumentele
întrebuinþate în predicã de un preot ori un
pastor (îndemnuri înflãcãrate la iubire, sãrã-
cie exterioarã, milã de sãrmani) ºi exemplele
îndestulãtoare oferite de viaþa lor de zi cu
zi: lãcomia ºi zgârcenia de care dau dovadã,
maºinile luxoase în care-ºi plimbã trupurile
bine hrãnite, vilele unde-ºi dosesc avuþiile
ºi neruºinarea, vizitele fãcute acuºi-acuºi
în strãinãtate. Devenind de-acum o obiºnu-

inþã pentru toatã suflarea, aceste contradic-
þii nu mai au vlaga necesarã nici mãcar sã-
i surprindã pe credincioºi...

Sigur, ºi ei sunt oameni, iar omul este
mereu expus ispitei, cãci ºtiut este cã Însuºi
Mântuitorul a fost ademenit de Ispititor. Dar
ce te faci când pãstorul devine mai lup ca
lupii, ºi cu toate astea are pretenþia ca turma
sã-l urmeze, pe considerentul cã, aidoma
altor confraþi, el ºtie sã-ºi ascundã nãravurile
hrãpãreþe sub masca iubitoare ºi înþelegã-
toare a celuia care ar trebui sã fie?!

Din nefericire cam asta-i starea de lu-
cruri ori încotro îþi arunci ochii. ªi mai grav
este faptul cã nu se întrevede nici cea mai
micã ºansã de îndreptare a respectivei stãri
de lucruri de pe la noi, unde asistãm la o
adevãratã isterie competiþionalã în ceea ce
priveºte ridicarea lãcaºurilor de cult impo-

zante ºi la o surprinzãtoare reaºezare a
valorilor morale: Cu preoþi din ce în ce mai
puþin demni sã slujeascã ºi cu enoriaºi foarte
bisericoºi, dar prea puþin credincioºi, altfel
spus ºi unii ºi alþii preocupaþi pânã la obsesie
de formã ºi absolut deloc îngrijoraþi de
conþinut.

Iar ºansa nu se întrevede din urmã-
toarele douã motive:

1). Asemeni practicilor mozaice, începe
ºi pe la noi sã se cristalizeze o tradiþie, cu
ºtafeta predatã de tatãl preot în mâna fiului
proapãt hirotonisit, ori – dupã caz – în cea
a ginerelui. Îndeosebi atunci când preotul
mai în vârstã este ocupat pânã peste cap
cu construirea unei noi biserici ºi pe lângã
ea a unei viliºoare pentru urmaºul în ascen-
siune, care se înþelege de la sine, ºi el la
rândul lui va proceda aºa cum cer regulile

Atotputernicia
interesului  GEORGE PETROVAI
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stricte ale acestei tradiþii cu chip nou. Ei
da, aºa mai merge. Unul dintre preoþii familiei
pe lângã altar, de unde o ºtie oricine cã mai
mult picurã, pentru ca celãlalt sã aibã timpul
ºi dispoziþia sufleteascã sã ajungã la robi-
netele de unde mort-copt trebuie sã curgã
bani pentru cele douã construcþii înfrãþite,
prioritar înspre vilã.

2). Dacã în urmã cu un mileniu ºi jumã-
tate, Sfântul Athanasie cel Mare deplângea
starea de decãdere a creºtinismului contem-
poran cu el, comparativ cu creºtinismul
primelor douã veacuri (El spunea: “Odinioarã
preoþii aveau inimi de aur ºi vase de lemn,
pe când acum ei au vase de aur ºi inimi de
lemn”), ce mai putem aºtepta noi cei care
cu mila lui Dumnezeu am pãºit în agitatul
secol 21? ªi, astfel, ni se face încã o datã
dovada cã economia de piaþã ºi concurenþa
nu iartã pe nimeni, întrucât farul cãlãuzitor
al lumii în care ne ducem zilele este “Time
is money”, nicidecum obositorul ºi deloc
eficientul “Iubeºte-þi aproapele ca pe tine
însuþi”...

N.B. Existã, totuºi, domeniul foarte
restrâns al sfinþilor (pe care l-am ilustrat în
capitolul “Triada sfânt-erou-geniu” din
cartea Morfologia culturii), domeniu unde
locul primitivului ºi bolovãnosului interes
material este luat de scopul mântuitor, ce
încorporeazã interesul sublimat ºi pil-
duitorul dezinteres material. Este ºi aceasta
o dovadã convingãtoare cum cã aleºii ºi
predestinaþii au necontenit privirile aþintite
spre cer, unde Dumnezeu ªi-a fixat scopuri
în legãturã cu noi oamenii, în general cu
întreaga Sa creaþie.

Dar câþi dintre grãbiþii noºtri semeni de
azi mai au timp de sfinþi ºi de calea pe care
ei ne-o aratã?!...

România, un altar profanat

 Nori peste cruce  Fotografie de Dan Suciu

România, un altar profanat

Atotputernicia

Buletinul AdSumus, mai 2009
www.adsumus.wordpress.com
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Au trecut 20 de ani de la Revoluþia sau
Lovitura de Stat din 1989. Schimbãrile
economice, sociale ºi de mentalitate prin
care am trecut sunt uriaºe. Astãzi, printre
serviciu, metrou, telecomandã ºi canal tv,
telefon mobil ºi calculatorul conectat la
internet, ne este din ce în ce mai greu sã ne
amintim de acele vremuri. Privim foto-
grafiile de atunci, ne uitãm la chipurile ºi la
hainele oamenilor, la Daciile de pe stradã,
ºi ne încearcã un sentiment ciudat. Chiar
am fost noi acolo? Copiii noºtri nu ne cred
ºi ne întreabã "Cum aþi putut trãi aºa?".

Aceea era România comunistã. Ne-am
grãbit sã o uitãm, ne-am grãbit sã ºtergem
tot ce avea legãturã cu acea perioadã. Am
simþit cã dacã facem asta, vom fi în mod
automat... altfel. Mai bine? Mai buni?
Superiori? Avansaþi?

Dupã Lovitura de Stat, a apãrut la scurt
timp obsesia naþionalã cu "ce spune Europa
despre noi", obsesie cultivatã ºi rafinatã
pânã în ziua de azi de politicieni care par sã
nu aibã nimic în cap decât sã clãdeascã aici
Noul Bruxelles. Auto-înjositoarea expresie
ºi mentalitate "ca sã intrãm ºi noi în Europa"
a marcat o generaþie ºi a influenþat valorile

Între România comunistã

noastre. Superficial ºi idiot, am fost dispuºi
sã acceptãm tot ce era preluat ºi dictat de
noua Uniune, gândind cã astfel vom scãpa
de complexul pe care tot noi ni-l creasem:
"Sã intrãm ºi noi în Europa."

Nimeni sau prea puþini au înþeles cã
Uniunea nu este Europa ºi cã Europa nu
este Uniunea. Uniunea este o impostoare ºi
uzurpã numele de Europa, fãrã însã a-ºi
invoca ºi rãdãcinile culturale ºi creºtine ale
acesteia. Dar, pentru masele în paltoane
roase de molii, Uniunea era Europa ºi era
Raiul pe pãmânt.

Aºa cã ne-am apucat cu asiduitate sã
negãm tot, sã dãrâmãm tot, sã mânjim tot
ºi sã ne înjosim pe noi înºine, într-o ade-
vãratã isterie naþionalã montatã împotriva a
tot ce era al nostru, specific nouã ºi în noi.
O isterie bine orchestratã ºi întreþinutã de
politicieni cu gândul la un post la Bruxelles.

Uniunea a devenit noul idol la care am
fost chemaþi sã ne închinãm. "Ce-o sã spunã
Uniunea despre noi?" Între România comu-
nistã ºi România "europeanã", ne-am pierdut
pe noi înºine.

Astãzi, dupã ce am intrat în Raiul ruginit
al Uniunii, dupã ce am început sã vedem

cã împãratul e cam gol, ne simþim singuri
ºi deºerþi. Timid, pe ici, pe colo, încercãm
sã ne amintim de noi, sã redescoperim cine
suntem ca popor, istoric ºi cultural. O ne-
voie neînþeleasã ºi subconºtientã de a ne
regãsi ºi astfel de a ne raporta corect la U-
niuni de orice fel.

Dar lucrurile nu sunt uºoare. În 20 de
ani au crescut printre noi pãlãmidele euro-
peniste - organizaþii care vegheazã ca nu
cumva plecãciunea înaintea idolului sã nu
fie executatã corect, conform cu normele
ºi directivele de la centru. Ligi, agenþii de
monitorizare, asociaþii pentru drepturile
omului, toþi desnaþionalizaþii ºi strãinii de
neam ºi cuget românesc pretind cã au drep-
tul sã ne arate calea. Nu este vorba de calea
cãtre regãsirea noastrã ca neam, cãtre fiinþa
noastrã interioarã, ci cãtre scopurile ºi
obiectivele lor pro-unionale. Plãtiþi din banii
Uniunii ºi ale unor miliardari fãrã þarã,
aceastã ºleahtã de politologi, analiºti ºi
comentatori pretind cã vorbesc în numele
nostru, al românilor.

Pretind cã ne reprezintã ºi, cu tupeu, se
bagã în faþa noastrã ºi vor sã traseze des-
tinele unui popor.

si România europeanã,

Când treci Prutul pe la Leuºeni, nimic
nu aratã cã te afli în Republica Moldova, o
þãriºoarã din afara Europei. Abia la câþiva
kilometri de frontierã, dupã primul post
rutier, apare un prim indicator cu inscripþia:
Ivanovca.

Sã fie acesta un alt nume al þãrii noastre?!
Este posibil, de vreme ce grãnicerii ºi

vameºii, mai ales dacã le arãþi un paºaport
românesc, încep sã te descoase în limba
lui Ivan:

- Kuda edete? Zacem? Na skolko dnei?
(Unde mergeþi? În ce scop? Pentru câte
zile?).

Dupã care, din autocar sau autoturism,
þi se aratã imaginea apocalipticã a unor
ruine, inclusiv o clãdire de beton cu douã
etaje rãsturnatã cu fundul în sus, ale satului
Leuºeni peste care acum câþiva ani au lune-
cat dealurile din preajmã, lãsând neatinse
doar biserica din sat ºi tancul sovietic de
pe o înãlþime din preajmã, care þâºneºte
undeva dincolo de Prut.

Deschizi aparatul de radio ºi o primã
reacþie este sã-l închizi la loc. Postul public
Radio-Moldova continuã, mai bine de o lunã
de zile, sã condamne opoziþia trãdãtoare ºi
“români” care pun zilnic la cale lovituri de
stat.

Logic ar fi însã sã se difuzeze de-a lungul
Basarabiei un anunþ cu urmãtorul conþinut:
- Atenþie, pe teritoriul Republicii Moldova
nivelul poluãrii cu minciuni este astãzi
ridicat. Recomandãm copiilor ºi adulþilor sã
nu iasã din case ºi nici sã nu deschidã tele-
vizorul sau aparatele de radio. Celora care,

Ce au în comun Pîrvulescu, Weber,
Macovei ºi Morar cu noi? Nimic. Dar ei
pot vorbi în numele nostru pentru cã noi,
românii, tãcem. Ne-am pierdut capacitatea
de a sta vertical, de a ne prezenta ºi a spune
cine suntem. Iar când încercãm sã o facem,
aceºti politologi ne acuzã de fundamen-
talism, extremism ºi naþionalism. Între timp,
Uniunea are tupeul sã ne dicteze cum sã
tãiem porcul de Crãciun, cum sã ne jelim ºi
sã ne îngropãm morþii ºi ne cere sã-i consi-
derãm pe poponari ca fiind normali.

E treaba lor. Este treaba lor sã sape la
rãdãcina identitãþii noastre ºi sã ne acuze
de felurite chestii. Pentru asta sunt plãtiþi.

Treaba noastrã este sã facem un pas în
faþã ºi sã le spunem lor ºi tuturor europeniº-
tilor STOP. Pânã aici.

Nu înþelegem sã ne integrãm în Uniune
în genunchi ºi castraþi.

Vom fi noi înºine ºi ne vom afirma
identitatea.

Cui nu-i place, treaba lui. Nu conteazã
cum ne vor numi, dar conteazã sã fim noi
înºine.

în exercitarea funcþiilor de serviciu, sunt
nevoiþi sã pãrãseascã domiciliul, le reco-
mandãm sã poarte mãºti de gaze, bumbac
în urechi ºi ochelari pentru sudori.

Deºi e timp senin, ai impresia cã din-
coace de Prut minciuna pluteºte în aer ca o
ceaþã. Totul þi se pare contaminat de ea. ªi
florile de la marginile drumului. ªi frunzele
de pe pomi. ªi roua…

Soldaþii minciunii de la TVM-1, NIT,
TV-4, de la posturile de radio controlate de
putere, din presa oficialã etc., continuã sã-
ºi facã “datoria”. Numai minciuna are acces
la radioul public ºi la televiziunea publicã,
plãtite din banii tuturor contribuabililor,
adicã ºi ai noºtri, care au o misiune: sã îndo-
bitoceascã un popor. Voronin ºtie: e mult
mai uºor sã conduci o turmã decât un popor.

Bãnuim cã ºi din cauza minciunii, în
aceastã primãvarã, pãsãrile au refuzat sã
se întoarcã din pãrþile calde.

Acum douã sãptãmâni, la o întâlnire pe
care am avut-o în satul Bravicea – Cãlãraºi,
Nina Ghindã, profesoarã de englezã, ne
mãrturisea cu durere cã fiica ei, stabilitã în
Olanda, se interesase dacã s-au întors co-
costârcii în Basarabia, ºi dânsa, pentru ca
sã-i poatã rãspunde fiicei, i-a cãutat prin
toate locurile unde soseau în alte primãveri
ºi nu i-a mai gãsit.

Sã ne fi abandonat ºi cocostârcii?
Niºte sondaje recente ne spun cã dacã

pânã la alegerile din aprilie curent 60%
dintre tineri intenþonau sã pãrãseascã re-
publica, într-o lunã, numãrul acestora a
crescut pânã la 80%.

Ei se simt strãini în propria þarã. Cei de
la putere fac totul sã le dea de înþeles cã ea
nu le mai aparþine. Iar cocostârcii, se mai
ºtie, nu sosesc într-o þarã din care lumea
pleacã pe-un cap. Sate pãrãsite, copii bã-
trâni, oameni triºti - aceasta e imaginea
republicii Ivanovca în aceste zile.

Chiar la intrarea în Chiºinãu vezi un
panou mare pe care scrie “Chiºinãu”, com-
pletat de alte douã explicative: una pe care
scrie “STOP!”, iar din alta aflãm cã “Chi-
ºinãul e liderul vânzãrilor în Ucraina”.

Aceasta sã fie cartea de vizitã a capitalei
noastre?

Acestea sã o caracterizeze?! “Stop”-ul
ºi Ucraina?!

Dacã pãtrunzi în oraº la o orã de noapte,
ai impresia cã în þarã e rãzboi. El e blocat
de o cetate, precum fusese în zilele de dupã
7 aprilie. Soldaþi înarmaþi ºi poliþiºti som-
noroºi ca ºi cum te-ar întreba: cine dracu’
vã poartã pe drumuri, parcã pregãtiþi pentru
a pune în aplicare intenþiile doamnei Gre-
ceanâi: acelea de a trage cu automatele în
copiii care-ºi doresc un viitor mai bun, ne-
comunist, european.

Cei de la putere vor sã le ia tinerilor
libertatea, motivând cã nu ºtiu sã o fo-
loseascã.

Iar odatã cu ea – ºi viitorul, de care
aceºtia nu ar mai avea nevoie, de vreme ce
nu mai au libertate. În Republica Ivanovca,
rãul a devenit mai puternic decât binele.

Dar basmele noastre populare care ne-
au însoþit copilãria ne-au sugerat o certi-
tudine valabilã ºi azi: pânã la urmã, învinge
cel slab.

Pentru cã de partea lui sunt Adevãrul ºi
Dreptatea.

Pentru cã de partea lui e Sfânta Dumi-
nicã, care nu se poate ca odatã ºi odatã sã
nu vinã ºi pentru el.

 BOGDAN MATECIUC
www.odaiadesus.ro

 Fraternitate
 Fotografie de Dan Suciu
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Eram la “secret” de mai multe sãptãmâni
într-unul din subsolurile ascunse ale Minis-
terului de Interne din Bucureºti. Dupã o serie
de interogatorii mai mult sau mai puþin
blajine, dupã intimidãri sau vorbe mieroase
purtate pe buzele aspre ale anchetatorilor
mei, dupã plimbãri prin culoare necunoscute
cu ochii legaþi, dupã diverse suiºuri calculate
pe scara unei strategii psihologice preparate
cu o dibãcie diabolicã, dupã o ºedere într-
altã celulã de ciment cu trei alþi “reþinuþi” ºi
o penibilã aºteptare de sentinþã, reuºisem
sã mã obiºnuiesc cu tãcerea impusã ºi ob-
scuritatea ca în gropile lor de hibernare,
cârtiþele. Toþi cei de la “Secþia a doua” eram
în situaþia de cârtiþe: galeria era lungã, cu
uºi ferecate pe dreapta ºi pe stânga ºi totul
în culoarea gri-pãmântiu, ca un mormânt.
Dupã o frugalã estimare, ar fi fost cu totul
25 sau 30 de uºi, deci tot atâtea celule pe
culoarul principal: apreciam cã efectivul
“reþinuþilor” ar fi fost în jur de o sutã de
suflete. Dar suflete tacite, înspãimântate de
împrejurãri similare mie...

Eram, deci, la “secret” în aºteptarea
unor evenimente lesne de prevãzut: ori
proces ori transfer într-altã zonã la fel de
secretã. Unii intuiau “Canalul”, alþii preve-
deau Jilava sau Aiudul, închisori grele, de
unde nu se ieºea decât pe targã sau în coº-
ciug dacã, evident, corpul suferind sau mort
ar fi avut autorizaþia necesarã pentru a de-
pãºi porþile bine ferecate ale închisorii... Cei
executaþi, ca de pildã în “Valea Piersicilor”
din Jilava, dispãreau fãrã urmã: umbla vorba
cã trupurile lor erau transportate la crema-
torii. Crematoriile socialismului! Ca la
Auschwitz! Ca la Dachau! Ca la Crema-
toriul Cenuºa din Bucureºti, unde cei care
urcau sau coborau dealul de la poalele li-
ceului Gh. ªincai ºi vecin cu “Valea plân-
gerii” ºi Cimitirul Bellu, vedeau deseori ieºind
fum negru din coºurile edificiului macabru
fãrã ca pe aleea ce-l preceda sã fie arborate
drapelele negre ori sã vadã ceremonii de
doliu. Elevii ºi profesorii liceului “Gh. ªin-
cai” asistau fãrã voie la enigmaticul pro-
cedeu fãrã sã poatã înþelege rostul lui. Pânã
într-un zori de zi, când, la un viraj forþat,
uºa din spate a unui camion rulând cu mare
vitezã s-a deschis ºi câteva trupuri despuiate
au cãzut pe caldarâm. Spectacolul a fost
oribil, mai ales cã panica celor ce însoþeau
camionul morþii nu a putut fi mascatã în
ochii celor din tramvaiele urcând sau cobo-
rând coasta Crematoriului.

În perspectivele sumbre ºi alãturi de cer-
titudinile deºarte, se scurgeau zile ºi nopþi.
Iarna începuse sã se simtã cu toate zidurile
groase durate astfel ca sã nu se audã ºi sã
nu pãtrundã nici un zgomot, nici o ºoaptã.
Pentru noi, exteriorul era mut, inexistent,
orb ºi limitat numai la aduceri aminte. Dar
natura era mai puternicã ºi mai imaginativã
decât orice barierã, mai ales când ea creeazã
un fel de suprasimþ, care naºte în om ºi
capacitãþi nebãnuite ºi care-l fac sã simtã,
sã audã, sã comunice, sã pipãie ºi sã între-
zãreascã elemente altminteri insesizabile.
Simþeam fulgii de zãpadã, bãtaia vântului,
simþeam soarele, ziua, fãrã sã avem contact
direct cu toate aceste elemente ale exte-
riorului. Le simþeam altminteri numai cu
facultãþile obiºnuite ºi le împãrtãºeam cu
trupul nostru, subtil, în toatã plenitudinea
lor. În ce mã priveºte, constatam cum se
dezvoltã, cresc ºi se multiplicã simþuri
aproape paranormale, fãrã a le putea localiza
locul ºi anvergura în propria fiinþã. Totul
se petrecea ca visul, ca imaginaþia silitã de
nevoia de a inventa, ca senzaþia de fricã ori
prezumþie, determinate de factori neºtiuþi.
Azi s-ar zice cã e rodul reacþiilor bio-chimice,
al circuitului helicoidal ADN, ori al facul-
tãþilor paranormale: totul era posibil, în afarã
de explicaþiile logice! Senzaþiile erau ca ale
unui radar invizibil pe care nu-l puteam nici
controla, nici amplifica, mai puþin ascunde
îndãrãtul realitãþilor seci care ne înconjurau.
Ca ºi unii dintre vecinii de celulã, constatam
cã mã transform într-un fel de nãlucã ori
spiriduº care se desprinde din materialul
uman pentru a trece prin ziduri ºi a gusta
timpul de afarã!

Mama avea în valorile ei profunde, unda
unor mistere ancestrale moºtenite, pesem-
ne, din seminþiile bucovinene care-i dãdeau
calitãþi traduse prin capacitatea predestinãrii,
a prezumþiei ºi a legãturilor dintre cunoscut
ºi necunoscut: calitãþi ºi valori excepþionale!
În nenumãrate ocazii, pãrerile ei erau acte
conºtiente vizavi de fapte ce urmau sã se
petreacã peste o zi sau douã, sau într-un
viitor foarte apropiat. Tata avea încredere
totalã în opiniile, în modul ei de a gândi ºi
materializa evenimente ce ar fi pãrut alt-
minteri de neconceput. Desigur cã în sân-
gele ei, în cugetul ei, în mecanismele neºtiute
ale esenþei umane, ea purta chintesenþa unui
neam peste care au trecut aspre suferinþe
ºi grele încercãri de viaþã de-a lungul multor
secole de istorie.

În lumina interpretãrilor izoterice ori me-
tafizice de azi, sensibilitatea ei era rodul unor
capacitãþi înnãscute ale cãror valori depãºea
media umanã. Intuiþiile ei erau realitãþi. Visu-
rile ei, prevestitoare de evenimente verifi-
cate. Sentimentele ei - ca ºi resentimentele
ei! - puternice. Când tata spunea admirativ
cã “o supã a Paraschivei face mai mult decât
toatã literatura mea”, el îngloba sub ima-
ginea gospodãreascã o serie întreagã de
calitãþi ºi valori sublime. Se pare cã la chip
ºi staturã mã asemãnam cu tata. Poate cã
era expresia de politeþe a unor spirite care
ar fi voit sã mã flateze: e posibil! Dar când
mi-am dat seama - ºi asta destul de târziu -
cã existau unele trãsãturi din valorile meta-
fizice materne ºi unele capacitãþi de depãºire
a unui nivel comun în ceea ce priveºte relaþia
spirit-materie-energie ºi oarecare posibilitãþi
devinatorii, m-am simþi mult mai apropiat
de sfera disciplinelor unde necunoscutul
poate fi sondat printr-alte mijloace decât
cele obiºnuite.

În celula din fundul culoarului “Secþiei
a doua” unde zãceam, era, la ora prânzului:
o supã incolorã ºi o mâncare fãrã gust. Is-
prãvind de mâncat, eu ºi cei trei tovarãºi
de celulã, am aþipit pe scândurile numite
pat comun. Mulþumeam providenþei cã tre-
cuse cu bine prima jumãtate a zilei, fãrã in-
terogatorii sau alte ºicane uzuale. Adorm...
Un ciocãnit în uºa metalicã mã face sã mã
ridic. Clincãnit de chei... Uºa se deschide
ºi un ins în uniformã militarã întinde arã-
tãtorul mâinii drepte pe rând spre noi: con-
form dispoziþiilor noi, trebuie sã ne spunem
numele în ºoaptã, iar cel “chemat” urma sã
iasã pe uºã... Îmi spun numele: degetul arã-
tãtor mã cheamã afarã. Urmez paºii lui, dar
încadrat de alþi doi militari în papuci de
pâslã: era tertipul practicat pentru a nu se
putea identifica miºcãrile de pe culoarele
subsolului. Parcurg culoarul cunoscut dintr-
alte “ieºiri” la interogatoriu, apoi sunt împins
spre dreapta pe un alt culoar-galerie total
necunoscut. În fundul acestui parcurs se
desluºea o uºã deschisã dând spre o încãpere
slab iluminatã. Pe mãsurã ce mã apropiam,
vedeam desenându-se o masã-birou în ge-
nul celor ce se gãseau pe la percepþiile fis-
cale sau prin gãri. Pe biroul respectiv ve-
deam un geamantan: era geamantanul
albastru, identic celui ce-l dusesem lui tata
la prima vizitã ce i-am fãcut-o pe când era
în Lagãrul de la Târgu-Jiu. Militarii se o-
presc la uºã, lãsându-mã sã intru în încã-

perea slab iluminatã, unde, de partea opusã
a biroului, ºedea un gradat. Acesta îmi face
un semn mut sã deschid geamantanul: îl
deschid ºi, ridicându-i capacul, vãd o hârtie
pe care era scris “E pentru tine, Barule, ca
sã nu-þi fie frig, cã o sã mai stai un timp
acolo.” Peste cele câteva obiecte de îm-
brãcãminte, era aºezatã o creangã micã de
brad. Imaginea dispare. Încã dorm.

Un ciocãnit în uºa metalicã mã face sã
mã ridic deodatã cu ceilalþi. Clincãnit de
chei. Sunt uluit: cu câteva minute mai îna-
inte scena se petrecuse aidoma! Un ins în
uniformã militar întinde arãtãtorul mâinii
drepte pe rând spre noi. Fiecare rosteºte
încet numele întreg. Îmi spun numele: dege-
tul arãtãtor mã cheamã afarã. Sunt, într-
adevãr, încadrat de trei militari în papuci
de pâslã. Totul era de astã datã real, dar ur-
mând cu fidelitate cele intuite cu câteva mi-
nute mai devreme. Visasem ºi visul era acum
realitatea cea mai tulburãtoare. Într-adevãr,
vedeam ceea ce vã vãzusem în visul meu
ciudat. Viziune? Presimþire într-un scenariu
de iluzii? Anticipare paranormalã sau isterie
spontanã?! Nu-mi puteam explica, deºi par-
curgeam cu o exactitudine uimitoare traseul
deja cunoscut.

Viziunea mea fantasticã devenea, cu
fiecare pas fãcut, o uluitoare realitate. Des-
copeream acum cu ochii mei camera slab
iluminatã, cu masa-birou aidoma celei vã-
zute, pe care era geamantanul albastru,
închis. Gradatul mi-a fãcut, realmente,
semn sã-l deschid...

Am apãsat cele douã clape ale în-
chizãtorii ºi am ridicat capacul, înfrigurat.
O foaie albã cu ceva scris zboarã din gea-
mantan pe podea. Cu un gest scurt, gradatul
ridicã hârtia, ascunzând-o într-un sertar. Nu
descopãr decât creanga de brad ºi cele
câteva haine de iarnã.

Dar mesajul vãzut în visul meu vedenie
îl înþelesesem prea bine, ºtiind acum cã voi
mai rãmâne o bunã bucatã de vreme între
zidurile reci...

Era o zi de decembrie. Visul meu deve-
nise un adevãr mai mult decât surprinzãtor
pentru sufletul meu. Fusesem pentru un
moment în legãturã cu ai mei, dincolo de
orice explicaþie sau interpretare.

ªtiam acum cã voi mai rãmâne, dar
unde, în ce loc?

Probabil cã la acea datã anchetatorii mei
nu aleseserã încã viitorul meu loc de odihnã
forþatã.

Visul meu
din beci

 BARUTU T. ARGHEZI,

 MEMORIA

O lume pãrãsitã I  Fotografie de Dan Suciu
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La sugestia, ca sã nu zic la insistenþa
domnului Marcel Bouroº din Constanþa,
preºedintele fundaþiei “Sfinþii Martiri
Brâncoveni“, o persoanã la care þin prea
mult ca sã nu-i urmez sfatul, fac urmã-
toarele precizãri pentru cei – aflu de la
domnul Marcel cã ar fi unii – care cred sau
bãnuiesc ori sunt convinºi cã “ucenicia“
mea pe lângã Petre Þuþea ºi Simion Ghinea
a fost o simplã sarcinã de serviciu pe care
am primit-o din partea Securitãþii, al cãrui
agent sau ofiþer (cu grad de colonel în 1989)
aº fi fost. Cãci, se pare, altã explicaþie nu
se poate da “curajului“ meu, iresponsabil
între oameni normali, de a nu-l ocoli pe
Petre Þuþea, aºa cum fãcea înainte de 1990
orice intelectual conºtient ºi ºtiutor pe ce
lume trãieºte. Curajul de a nu-l ocoli ºi de
a-l frecventa ºi cultiva în plinã erã socialistã
pe un dovedit duºman al poporului ºi al
orânduirii noi. Doar erau bine cunoscute
riscurile ºi represaliile multiple ºi multiforme
la care te expuneai pe atunci (anii ’70-80)
atunci când frecventai persoane ca Petre
Þuþea, cu atât mai mult pe Petre Þuþea
însuºi, care nu ascundea nici o virgulã
mãcar din ceea ce gândea, deºi ceea ce
gândea era atât de periculos pentru toatã
lumea.

– Aþi fost legionar, domnule Þuþea? l-
am întrebat la prima noastrã discuþie, pe la
începutul anilor ’70.

– Sunt legionar! a tunat rãspunsul. Un
rãspuns care i-a fãcut pe câþiva sã se scoale
de la masã ºi sã-ºi caute alt loc unde, în
holul de la Athenée Palace, sã-ºi vadã în
tihnã de cafeaua lor. Eu am rãmas la masã
cu Petre Þuþea, plin de încântare cã în Ro-
mânia socialistã trãiesc astfel de oameni,
iar eu am norocul sã dau peste ei!

Aºadar, pe puncte:
1. Pe mulþi prieteni, colegi ºi studenþi i-

am dus sau le-am prilejuit sã-l cunoascã pe
Petre Þuþea, sã se bucure ca ºi mine de aºa
bogãþie de om. Pe Radu Sergiu Ruba, pe
Cornel Dida, pe George Mitrache, pe Alecu
Cuturicu, pe Marian Munteanu, pe Mugur
Vasiliu, pe Mihai Gheorghiu ºi alþi colegi de-
ai lor, pe Diomid Perciun, pe preotul Du-
mitru Coman, în fine, pe fratele meu ºi pe
cumnatul meu, dr. Ion Efrim. Aceºtia doi
din urmã sponsorizându-mã cu ajutoare ma-
teriale pentru nevoile domnului profesor,
cele trupeºti (era foarte hrãnace, ca orice
fecior de popã – dupã propriul sãu comen-
tariu), dar ºi cele sufleteºti. Adicã bani
pentru dactilografierea manuscriselor lui
Petre Þuþea. Un om ca Petre Þuþea este ca
vinul bun: nu-l poþi bea de unul singur. Ai
nevoie sã te însoþeºti cu oameni de ispravã
ca sã te bucuri împreunã cu ei de vinul din
pahare ºi de nestematele rostite de Petre
Þuþea. Cã veni vorba: lui Petre Þuþea îi
plãcea sã mãnânce, dar de bãut, abia se
atingea. La fel ºi Simion Ghinea. Dumnezeu
sã-i odihneascã!

2. Riscul, adicã lucrul cel mai neplãcut
care mi se putea întâmpla pentru cã eram
vãzut mereu alãturi de Petre Þuþea, era cel
semnalat ºi de dl. Marcel Bouroº, un risc
de care eram perfect conºtient: sã nu fie

puþini imbecilii ºi netrebnicii care, ocolindu-
l ei sistematic pe Petre Þuþea, vor trage con-
cluzia cã eu nu-l ocolesc pentru cã sunt
pus de Securitate sã stau pe capul lui Petre
Þuþea ºi sã-l monitorizez cu atenþie, ce face,
ce zice, ce gândeºte! Precizez ºi subliniez:
nu de Securitate m-am temut cel mai tare
în acei ani, ci de prostia ºi ticãloºia unor
aºa-ziºi colegi, adicã mai intelectuali, care
ºtiau ei bine cã de pe urma prieteniei cu
Petre Þuþea sau Simion Ghinea nu aveai
nimic de câºtigat, ci numai de pierdut. Adi-
cã, în limbajul de atunci, îþi atârnai de coadã
niºte tinichele cu care îþi “stricai dosarul“.
Pentru aceºti deºtepþi comportamentul meu
ºtiam cã pãrea sau ilogic, iraþional, irespon-
sabil, sau, dimpotrivã, avea o raþiune (ascun-
sã) foarte puternicã: colaborarea mea cu
Securitatea care, se ºtia, urmãrea fiecare
miºcare a lui Petre Þuþea… Iar cum eu
iraþional, adicã nebun, se vedea bine cã nu
sunt, nu mai rãmâne în picioare decât ex-
plicaþia cu Securitatea. Tertium non datur…
Adicã o explicaþie care conta ºi miza pe
mizeria mea sufleteascã. Pe nevrednicia
mea. Pe golãnia mea!… Unii mai mizeazã
ºi azi, mã face atent dl Marcel Bouroº. Sã
fie sãnãtoºi!…

Nu insist asupra acestei psihologii, ea
þine de eternitatea prostiei ºi a nemerniciei
umane. Niciodatã spectacolul acesteia nu
m-a încântat, ci m-a îndurerat profund.
Niºte amãrâþi, niºte nefericiþi incapabili sã-
ºi imagineze altceva decât proiecþiile pro-
priei lor nimicnicii.

3. Dupã 1990 m-am confruntat în mod
deschis cu aceastã suspiciune, atunci când
unele persoane au publicat în “România
Liberã“ ºi în “Adevãrul“, texte care se refe-
reau cu nonºalanþã la apartenenþa mea la
structurile Securitãþii. Pasã-mi-te, dupã unul
dintre autori, participasem chiar la reprima-
rea partizanilor din munþi… N-am avut în-
cotro ºi i-am dat în judecatã pe dumnealor
C.T.P., Felicia A. ºi I.Z., binecunoscuþi zia-
riºti, cãrora le-am cerut prin justiþie daune.
În cele din urmã m-am mulþumit cu scuzele
lor, prezentate public. Cred cã am greºit,
poate cã s-ar fi cuvenit sã fac mai mult
“caz“ de cazul meu…

4. În primãvara lui 1996 am avut o în-
tâlnire cu studenþii din Liga Studenþilor, care
mi-au cerut sã le dovedesc cã nu sunt ºi
nici nu am fost ofiþer de securitate, aºa cum
au aflat ei de la unii ºi alþii. Rãspunsul meu
a fost destul de amplu ºi de convingãtor,
cãci în final Liga Studenþilor a decis cã eu
voi fi candidatul la preºedinþia României pe
care studenþii de la Universitate îl vor
susþine. Mai candidau atunci, în ’96, Emil
Constantinescu ºi Nicolae Manolescu, pro-
fesori ºi ei la Universitate. Din pãcate, eu
n-am mai ajuns sã candidez propriu-zis,
fiind “lucrat“ în acest scop de Dan Voicu-
lescu ºi alþii, eiusdem farinae, care m-au
scos din cursã înainte de a apuca sã mã
înscriu. De ce a þinut Dan Voiculescu sã
mã elimine din cursa pentru Cotroceni?
Bãnuiesc cã a aflat ºi el despre mine cât am
fost de colonel de securitate ºi a reacþionat
cu toatã energia, împreunã cu Antonie Ior-

govan, ca sã-mi bareze accesul la funcþii
politice necuvenite unui securist ca mine.
Eram probabil prea mic în grad.

5. Le-am povestit studenþilor de la Ligã
avatarurile mele de “chiriaº grãbit“. Spre
deosebire de mai toþi colegii mei, eu n-am
primit locuinþã de la stat. Am locuit în gazdã,
în camerã mobilatã, din 1966 – când am
fost angajat la Universitate, pânã în 1981,
când mi-am cumpãrat un apartament într-
un bloc construit pentru Uniunea Scriito-
rilor. Din pricina aceasta, supãrat cã nu mã
susþine sindicatul ca sã capãt ºi eu o locuinþã,
ca tot omul muncii, în 1979 am refuzat sã
mai plãtesc cotizaþia de sindicat. Zece ani
de zile, pânã în decembrie 1989, eu nu mi-
am mai plãtit cotizaþia la sindicat. Evident,
comportamentul ºi gestul acesta al meu –
despre care acum vorbesc prima oarã, a
fost unul tipic securist. Vorba lui Alexandru
Sincu, rostitã la Paris, când l-am revãzut
în varã dupã 15 ani: “Mãi, Ioane, tu ai pus
în discuþie sistemul!“ Probabil, dar nu mi-
am dat seama prea bine…

6. Ca agent al Securitãþii, plantat în coas-
ta lui Petre Þuþea, s-ar înþelege cã mã ocu-
pam înainte de ’89 cu alcãtuirea unor ra-
poarte, a unor texte deci, cu privire la Petre
Þuþea ºi Camarazii sãi. Nu neg! Am scris
asemenea texte, în total vreo 400 de pagini,
încredinþate la vremea aceea autoritãþilor
comuniste. ªi anume:

a. În 1977, când Petre Þuþea a fost an-
chetat timp de 24 de ore la Securitate, iar
de acasã i s-au ridicat toate manuscrisele,
circa 1000 de pagini. Totul ca urmare a ºtirii
false difuzate la Europa Liberã cã Petre
Þuþea “a semnat“ apelul lui Paul Goma. Ime-
diat ce-a putut nenea Petrache mi-a telefonat
ºi mi-a “reclamat“ incidentul. Era foarte
supãrat. I-am spus sã nu-ºi piardã fire, am
trecut pe la dînsul pe acasã ºi i-am citit
textul unui scurt memoriu, înseilat în grabã,
adresat “tovarãºului“ N.C. prin care denun-
þam abuzul sãvârºit împotriva unui om de
valoarea lui Petre Þuþea ºi ceream – insistent
ºi apãsat – ca foile confiscate sã nu fie
distruse, ci pãstrate cu grijã pentru cã au o
mare valoare pentru cultura naþionalã.
Bãtrânul a fost mulþumit de textul meu.
Bãnuiesc cã se aflã undeva, în arhiva C.C.
sau a M.A.I. Dupã câteva luni m-am trezit
vizitat de un “colonel“ de securitate, cam
oacheº, care mi-a spus cã ºi el a terminat
filosofia, cã a citit textele confiscate ºi cã
nu i se pare cã ar avea o valoare deosebitã.
I-am spus cã nu se ºtie cine dintre noi are
dreptate, dar e sigur cã nu are voie sã decidã
el sau altcineva din Securitate sau de oriunde
ar fi asupra soarte acelor foi. A promis cã
le va pãstra cu grijã. Discuþia a fost civili-
zatã, chiar destinsã. Dupã o vreme, Petre
Þuþea avea sã declare, memorabil, cã “mare
serviciu mi-au fãcut ãia de la Securitate cã
mi-au confiscat cele 1000 de pagini. Le-
am scris din nou ºi mi-au ieºit numai 300.
M-au obligat sã mã concentrez. Cã prea
mã lãþisem pe 1000 de pagini ca o pomanã
þigãneascã. Mã fãceam de rîs dacã nu inter-
venea Securitatea. E o instituþie foarte utilã!“

Dupã 1990 am primit un telefon de la

“un ofiþer de securitate“, care participase
în 1977 la percheziþia fãcutã acasã la Petre
Þuþea, dar ºi la Marcel Petriºor. M-a rugat
sã fiu de faþã, ca martor, la Marcel acasã,
când îi va restitui acestuia un manuscris al
lui Petre Þuþea, confiscat atunci, în 1977,
ºi pe care el l-a pãstrat în fiºetul sãu, nu l-
a predat cu toate celelalte, la arhivã. Ne-am
întâlnit toþi trei la Marcel, iar manuscrisul
cu pricina este acum la mine. Spre pãstrare.
Altele, primite chiar de la Petre Þuþea, le-
am dat dupã ’90 sã fie publicate. Nu le-am
mai recuperat de la editorii lui Þuþea. Nu-
mi pare rãu dupã ele! Am ºtiut, am sperat
cã aºa se va întâmpla “pânã la urmã“…

b. În 1988, vecinul meu, poetul ºi me-
dicul Pan Izverna, care îl vizita ºi îngrijea
pe Petre Þuþea, cu un devotament ºi o dã-
ruire unicã, satisfãcându-i bãtrânului ºi
nevoia de a purta lungi discuþii cu oameni
deºtepþi ºi de caracter ca Pan Izverna, m-a
cãutat ºi m-a fãcut atent cã Securitatea a
declanºat o anchetã cu toþi cei care îl vizi-
teazã pe Þuþea. Pan Izverna fusese anchetat
la Securitate ºi urma aºadar sã fiu chemat
ºi eu la discuþii. Mai ales cã eu dusesem la
Petre Þuþea un grup numeros de studenþi
(în frunte cu Marian Munteanu), care fãceau
cu schimbul ºi, în fiecare zi, doi studenþi
se îngrijeau de nevoile lui nea Petrache.
Inclusiv nevoia de a avea, cum spuneam,
conlocutori de calitate. Pan Izverna fusese
avertizat sã nu spunã nimãnui nimic despre
anchetã. Mi-a mai dat ºi alte detalii, utile
pentru ce a urmat. ªi ce a urmat? N-am
aºteptat sã fiu chemat eu la Securitate, ci
m-am dus eu sã reclam abuzul Securitãþii.
M-am dus la Dumitru Radu Popescu, preºe-
dintele Uniunii Scriitorilor, i-am povestit ºi
i-am demonstrat cât de imbecilã era o
asemenea anchetã ºi i-am lãsat un memoriu,
cãtre ministrul de interne, cu rugãmintea
sã-l dea dînsul, personal, în mâna minis-
trului. Reacþia lui Dumitru Radu Popesu a
fost impecabil de colegialã ºi de eficientã.
Îndeosebi pentru Petre Þuþea. În ceea ce
mã priveºte, nu am mai fost chemat la nici
o discuþie. O copie a acelui memoriu o mai
am printre hârtiile mele. Din pãcate ancheta
nu i-a ocolit pe studenþi, pe Marian Mun-
teanu ºi pe colegii sãi! ªi nu le-a fost uºor!

c. În 1985 am încheiat un raport de
circa 300 (trei sute) de pagini asupra activi-
tãþii lui Petre Þuþea, asupra a ceea ce gân-
deºte etc. Ca sã derutez posteritatea, i-am
dat acelui raport aspectul de roman. Ba chiar
l-am predat spre publicare editurii Cartea
Româneascã, în al cãrui plan editorial mã
ºi înscrisesem cu acel text. Nu mi l-au pu-
blicat. Nici mãcar în 1990 când editorul
Sorin Mãrculescu, de faþã cu acelaºi Marcel
Petriºor, mi-a declarat cã la editura Cartea
Româneascã nu poate fi acceptat un roman
care face apologia legionarilor. La care
Marcel Petriºor aproape cã l-a luat de guler:
“Bine, mã, tu nu ºtii cã socrul tãu a fost
legionar?!“

Eu chiar nu ºtiusem…
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Cum spuneam, textul l-am scris în anii
’80. Se intituleazã, ca roman, Salonul de
reanimare, ºi l-am publicat la editura ALL.
În 1985 i l-am dat, în manuscris, lui Marcel
Petriºor sã-l citeascã. Personajul principal
al cãrþii este Petre Þuþea. Mai apare ºi Simi-
on Ghinea ºi alþi colegi de la Academia din
Aiud… Am bãnuiala cã Marcel Petriºor, aºa
cum m-am ºi aºteptat, i-a arãtat manuscrisul
(sau i l-a povestit) lui Petre Þuþea. Acesta,
în câteva rânduri, discutând împreunã, a
introdus în discuþie câteva din subiectele
pe care le abordase ºi în textul meu. Parcã
pentru a-mi întãri convingerea (ºi nãdejdea)
cã transmisesem corect ideile sale, ale
“marelui Þuþea“.

7. Mã amuza sã ridic în adunãrile gene-
rale de partid chestiuni de principiu, sub
forma unor paradoxuri ale lumii noastre,
ale României socialiste. La aceste ºedinþe
participau cam toþi profesorii ºi cei mai rãsã-
riþi dintre studenþi (cu unele excepþii, fireº-
te). Aºa am povestit colegilor mei de partid
cã mã întâlnisem deunãzi cu un fost coleg
de facultate, care rãmãsese repetent în anul
I. Nu-l mai vãzusem de atunci, pânã deu-
nãzi, când am aflat de la el cã este cãpitan
de miliþie, cã are locuinþã datã de stat, un
salariu de douã ori mai mare decât al meu,
maºinã etc. ªi am întrebat adunarea gene-
ralã: care dintre noi a urmat politica parti-
dului, atât de corect rezumatã în lozinca de
pe perete: Învãþaþi! Învãþaþi! Învãþaþi! Evi-
dent, eu! Eu mã înscrisesem pe linia parti-
dului, nu fostul coleg! ªi cu toate acestea
eu nu aveam locuinþã, nici maºinã, ºi leafa
pe jumãtate! Am tras concluzia cã lozinca
cu pricina nu corespunde realitãþii, deru-
teazã tineretul þãrii ºi am cerut sã fie datã
jos. În altã ºedinþã am pus problema tele-
foanelor, a faptului cã ne sunt ascultate
telefoanele. Am adus dovezi! Dar nu pentru
a contesta aceastã practicã. Dimpotrivã! Am
lãudat-o, zicând cã multe dintre aceste con-
vorbiri, corect consemnate, vor fi de mare
valoare pentru istoria literaturii române! Am
deplâns numai faptul cã persoana care (mã)
înregistreazã tot ce vorbesc eu la telefon
(ºi în alte ocazii), am aflat cã are un salariu
mult mai mare decât al meu! Mi se pare
nedrept ºi în contradicþie cu echitatea socia-
listã! Mai degrabã eu ºi alþii care suntem
înregistraþi meritãm un salariu mai mare!

Culmea tupeului meu de colonel de secu-
ritate infiltrat ca profesor la Universitate am
atins-o, cred, la ºedinþa PCR când ni s-a
prelucrat o lege, a secretului de stat. O pre-
vedere a acestei legi ne îndemna ca atunci
când sesizãm o faptã care aduce atingere
siguranþei naþionale sã o aducem la cunoº-
tinþã organelor de securitate. Securitãþii,
deci. Când am fost întrebaþi dacã e ceva
neclar, dacã avem vreo întrebare de pus pe
marginea textului ce ne fusese citit, eu am
ridicat mâna ºi m-am plâns cã de ani de zile
vreau sã reclam la Securitate o mulþime de
fapte care aduc atingere siguranþei naþionale,
unele dintre acestea fiind fapte sãvârºite
chiar de unii colegi, câþiva prezenþi acolo
în salã! Dar n-am ºtiut unde sã-i reclam,
iar legea cea nouã, am sperat, m-am înºelat,
nu mã ajutã cu nimic, cãci nici din aceastã
lege eu nu pot sã aflu unde este securitatea!
“Am umblat tot Bucureºtiul ºi toatã Con-
stanþa – oraºe pe care le cunosc foarte bine,
ºi nicãieri, pe nici o clãdire, la nici o poartã
de instituþie nu am gãsit firma Securitãþii!
Poate mãcar acum cineva îmi spune unde
se aflã Securitatea!…” Colegii rîdeau, eu
mã supãram pe ei cã nu înþeleg gravitatea
situaþiei în care mã aflu: sã vrei sã te
adresezi Securitãþii, nu o datã, de nu ºtiu
câte ori, ºi sã nu-i ºtii adresa. “Am întrebat
ºi oamenii de pe stradã ºi, tot aºa, ca dum-

neavoastrã, mi-au rîs în nas! De ajunsesem
sã cred, la un moment dat, cã Securitatea,
Doamne fereºte, nici nu existã de fapt!
Noroc cu legea asta, cã m-am liniºtit!
Securitatea existã, iar dacã nu are o adresã
anume, înseamnã cã e pretutindeni…“

Nu insist cu alte amintiri, cu detalii care
ar ocupa un spaþiu tipografic prea mare.
Ca sã se înþeleagã cã întâmplãri precum cele
povestite mai sus s-au putut petrece, trebuie
sã mai precizez o datã cã n-am fost un ins
iraþional ºi iresponsabil. Ci am fost, dimpo-
trivã, foarte conºtient de realitatea în care
trãiam. Bunãoarã, statutul PCR îþi oferea o
bunã apãrare: puteai sã spui în adunãrile
generale aproape orice dacã fãceai pe naivul
care n-a înþeles întocmai spiritul statutului
sau al politicii partidului. Gravitatea unor
afirmaþii scãdea enorm dacã acele afirmaþii
erau fãcute în plenul adunãrii generale. Din
aceastã realitate fãceau parte ºi colegii care
aveau funcþii de conducere în PCR sau în
Universitate. Am apreciat corect calitatea
lor umanã ºi mi-am dat seama cã, în anumite
limite ºi atâta vreme cât mã þin de litera legii
ºi a statutului PCR, ei vor fi alãturi de mine.
Mã gândeam la dumnealor Ghiþã Florea,
Augustin Gârbea, Romul Munteanu, Alec
Hanþã, Eugen Marinescu, Gheorghe Dincã,
Gheorghe Cazan, Paul Miclãu, George Lãzã-
rescu, rectorii Ioviþ Popescu ºi Alexandru
Balaci. Am avut însã ºi o colegã, care, cu
autoritatea ei de lider politic ºi soþie a doi
generali de securitate (sic!), a cerut vehe-
ment excluderea mea din PCR ºi din rân-
durile cadrelor didactice universitare, deoa-
rece derutam studenþii ºi destabilizam adu-
nãrile PCR… Am fost convocat la Comitetul
PCR al Universitãþii. Era într-o joi, la prânz.
Nu m-am dus cu inima uºoarã. Când am
fost invitat în sala de judecatã, am dat de
figura lui Ghiþã Florea, radiind. N-am apucat
sã zic ca lumea Bunã ziua ºi m-a luat cam
aºa: “Mãi, Ioane, m-ai dat gata cu articolul
ãsta! E cel mai bun articol pe care l-am
citit în România literarã vreodatã!… Dar
îmi place cã eºti ºi mare ºmecher! Cum ai
fãcut de l-ai publicat chiar azi?!” Despre
ce era vorba? Îi dãdusem lui George Ivaºcu
de câteva luni un text, de vreo zece pagini,
intitulat Cel mai frumos cuvînt, ºi George
Ivaºcu îl publicase tocmai în joia aceea!
Mâna lui Dumnezeu! Eu uitasem cu totul
de articol ºi nici nu-mi trecuse prin cap în
dimineaþa aceea sã cumpãr “R.L.” Era un
text despre cuvîntul român. Un text avântat
naþionalist, dar ºi – filologic vorbind, fãrã
cusur. Sau mãcar acceptabil. Acel articol
publicat în 1977 la loc de cinste în “România
literarã“ (în paginile din mijloc), a fãcut fãrã
obiect ºedinþa Comitetului PCR din Univer-
sitate în care trebuia sã fie analizatã activi-
tatea mea ºi discutatã cererea tovarãºei E.G.
de excludere a mea din PCR ºi, probabil,
din… Securitate! ªi fac astfel precizarea
cea mai importantã privind atitudinea mea:
eu am criticat deseori stãrile de dinainte de
1990. Am criticat ca sã zic aºa comunismul!
Hai, pot zice cã am fost anti-comunist. Mai
exact: anti-bolºevic! Dar critica mea, con-
testaþia mea, a fost mereu de pe poziþii
naþionaliste! ªi în felul acesta am ºtiut ºi
am simþit, când a fost cazul, cã-i am alãturi
pe cei mai mulþi dintre colegii cu funcþii de
conducere în învãþãmântul superior. Le
mulþumesc.

Colonelul de mine am mai fãcut o
ispravã: am trimis la Europa Liberã câteva
rapoarte, adicã o piesã de teatru, Recviem
pentru Jan Palak ºi câteva intervenþii.
Piesa a ajuns pe mâna lui Alain Parouit, Vlad
Georgescu, Monica Lovinescu. O piesã
anticomunistã, anti-sovieticã mai ales.
Scrisã din perspectiva unui naþionalist
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(nu s-a spus o vorbã despre aceastã piesã
la celebrul microfon), mi-aº fi dat seama
cã la Europa Liberã anticomunismul era
sinonim cu anti-românismul. Cã faþã de
Ceauºescu, de România în general, dar ºi
în multe alte chestiuni, cei de la München
fãceau politica Moscovei, nu a Washing-
tonului.

În zelul meu de român memorandist
(cred cã pe adresa CC al PCR am trimis
cel puþin 10-15 memorii), la un moment
dat, când mi-am dat seama ce se întâmplã
la “Europa Liberã“ am fãcut o scrisoare la
Departamentul de Stat, în care l-am recla-
mat nominal pe Gelu Ionescu, dar ºi pe cei
care-i permit ca la microfonul E.L. sã facã
nu propagandã anticomunistã, ci propa-
gandã antiromâneascã. Mai mult, sã atace
persoane din þarã – absolut onorabile prin
comportamentul lor civic, politic ºi profe-
sional, sub imboldul unor ranchiune ºi
adversitãþi personale. Dupã 1990, am aflat
cã reclamaþia mea a avut efect, s-a fãcut o
anchetã în legãturã cu domnul Geluþu
Ionescu. Cu care fusesem bun coleg pânã
când, ajuns la München, s-a apucat de
golãnii intrând în jocul personal ºi penibil al
unor frustraþi.

De aceea, în februarie 1989, când Aurel
Dragoº Munteanu mi-a propus sã intru,
alãturi de el, în ceea ce urma sã devinã în
decembrie gaºca de “emanaþi ai revoluþiei“,
am refuzat. Mi-a fost teamã mai întâi cã
invitaþia este o provocare a …Securitãþii.
În cazul cã nu era vorba de aºa ceva, ori-
cum nu aveam nici o încredere în ceea ce
“Europa Liberã“ încuraja ºi preþuia. N-am
avut încredere în binele pe care ni l-ar face
strãinii, fie ei din Est, fie ei din Vest! “Strã-
inul nu te creºte!“ o auzeam deseori pe
mama. Cu adresã mai precisã ºi cu argu-
mente istorice, lecþia asta am primit-o ºi de
la Petre Þuþea. Cãruia nu i-a “mirosit“ prea
bine nici aºa-zisa disidenþã a lui A.D.M.
Depun aceastã mãrturie!

Ideea aceasta, cã nu-i mare deosebire
între intenþiile Occidentului ºi ale Rãsãritului
am pus-o ºi în centrul piesei de teatru Cre-
dinþa. Scrisã în contextul centenarului Inde-
pendenþei (1877-1977), când ºtiam cã cen-
zura va fi mai permisivã, piesa îl are ca
personal principal pe Carol I. Am fost primul
(ºi singurul), alãturi de Paul Anghel, care
am fãcut din Carol I un personaj literar
pozitiv, simpatic. În piesã se vorbeºte ºi de
regele Mihai, cu decenþã. Cu patos sunt
prezentaþi Brãtienii, inclusiv cel ucis de co-
muniºti la Gherla: Gheorghe. Piesa s-a jucat
la Constanþa ºi a fost ºi publicatã. O piesã
anti-imperialistã, anti-þaristã, anti-sovieticã,
cu trimiteri clare la teza lui Brejnev privind
suveranitatea limitatã a statelor mici. Din
pãcate, aceastã tezã este acum 100% ame-
ricanã… Aºa cã piesa este azi mult mai
actualã ca în 1978. Probabil cã din aceastã
pricinã nimeni nu se gândeºte sã o mai
joace. Dimensiunea anti-naþionalã, anti-
româneascã a cenzurii comuniste de odi-
nioarã este mult mai cuprinzãtoare ºi mai
apãsatã în cenzura de azi, impusã de demo-
craþia în care ne-am pomenit dupã 1990.

Aº mai avea (prea) multe de spus în
“apologia“ mea. Dacã cele de mai sus nu
sunt suficiente, voi reveni. Dar numai într-
un dialog deschis, transparent, cu persoane
care îºi vor afirma identitatea, nu numai
suspiciunile… Dar vreau în încheiere sã
spun ceva în apãrarea (nu apologia)
Securitãþii. Relatez o întâmplare:

În 1986 (?) am primit sfatul sã nu mã
mai vãd des cu Petre Þuþea. “Ce aveþi de
câºtigat din asta?“ Am rãspuns cã de
câºtigat nu am de câºtigat, dar s-ar putea
sã am de învãþat. Domnul colonel mi-a
cerut sã-i dau un exemplu, ceva ce am aflat
de la Petre Þuþea. “Nici mãcar nu este

profesor, cum îi zice toatã lumea. În viaþa
lui n-a þinut în mânã un catalog!…“ I-am
rãspuns cã de la Petre Þuþea am aflat,
bunãoarã, o altã versiune, cu totul alta,
despre cum ºi de ce a fost asasinat I.G.
Duca. ªi i-am povestit cele relatate mie de
domn profesor. “ªi dumneavoastrã l-aþi
crezut?“ s-a mirat ditamai colonelul. Nu-l
cred, dar am de gând sã verific cu prima
ocazie, când voi putea avea acces la docu-
mente, la presa vremii etc. “Îmi daþi voie
sã verific eu? Am un coleg care ºi-a dat
licenþa (doctoratul) cu miºcarea legionarã.
A cercetat toate arhivele. Îl întreb eu cum a
fost cu Duca.“ Desigur, n-am avut nimic
împotrivã, mai ales cã nu mã îndoiam de
rezultat. Dupã o vreme, colonelul mi-a dat
telefon: “M-am interesat în chestiunea aceea
cu Duca, cum v-am promis. Sã ºtiþi cã
Þuþea al dumneavoastrã a avut dreptate,
domnule!“ Era ºi el mirat. Nu mai mult decât
mime…

Dupã 1990, în “Vremea“ lui Pãunescu,
am povestit despre acest securist de ispravã
ºi l-am comparat cu acei intelectuali de
forþã ºi renume care se dovediserã incapabili
sã accepte ºi sã-ºi însuºeascã, sã bage în
ecuaþia adevãrului, acele informaþii apãrute
dupã 1990, care, în mod logic, îi obligau
sã retracteze cele spuse sau scrise vreodatã
despre legionari. Colonelul V. a avut aceastã
onestitate intelectualã, atât de rarã printre
cei mai intelectuali dintre noi.

În 1994, când eram senator, am fost
invitat la Clubul Pensionarilor din M.A.I.,
adicã a foºtilor securiºti, sã þin o conferinþã
despre 1907. Am transformat intervenþia
mea într-o laudã la adresa lui Petre Þuþea ºi
a generaþiei sale, ceea ce i-a fãcut pe unii
dintre securiºti sã mã huiduie, sã cearã cu
voce tare sã plec, sã fiu dat afarã… Acei
unii au fost însã doar câþiva, ceilalþi – o
salã arhiplinã, le-au impus sã facã liniºte,
sã fie disciplinaþi, iar la sfârºit am fost
aplaudat cãlduros. Nu eu propriu-zis, ci
Petre Þuþea. Aplaudat de securiºti!…

Sper, þinând seama de locul unde am
conferenþiat, cã tot ce am spus atunci s-a
înregistrat. Mi-ar plãcea grozav sã recu-
perez textul.

Mai zic una: dupã o vreme, Petre Þuþea
ºi Simion Ghinea au þinut sã mã avertizeze
cã ei, când ºi când, mai sunt invitaþi sã dea
declaraþii despre tot ce au fãcut în ultima
vreme, cu cine s-au întâlnit, ce au vorbit
etc. Cã, deci, vor fi probabil întrebaþi ºi des-
pre întâlnirile cu mine. Le-am spus sã nu-
ºi facã nici o grijã, sã nu ascundã nimic din
ce am vorbit ºi pus la cale, cãci eu unul nu
am nimic de ascuns… La o asemenea între-
vedere, onor Securitatea i-a atras atenþia lui
Petre Þuþea cã face prea multã propagandã
cu Basarabia, cã-i româneascã, cã ar trebui
sã revinã la Patria mamã. “De ce nu vã
potoliþi, domnule Þuþea?“ “Dumneavoastrã
ce þigãri fumaþi, domnule maior?“ a rãspuns
Petre Þuþea. “Nu se vede ce fumez?!
Carpaþi!“ “ªi de ce nu fumaþi Kent?“ a
insistat nea Petrache. “Nu-mi permite leafa
sã fumez Kent!“ a rãspuns Ministrul de
Interne. “Pãi, drãguþã, s-a înfoiat cât era
de mare domn profesor, dacã Basarabia se
întoarce la patria mumã, la România, sã ºtii
cã ºi dumneata vei putea fuma Kent. Cãci
salariul dumitate este direct proporþional cu
suprafaþa Þãrii!…”

Aºa s-a ajuns ca mitul Petre Þuþea sã
circule ºi prin birourile Securitãþii, nu numai
prin celulele închisorilor. Un mit perceput
de unii securiºti cu neaºteptatã simpatie.
Cãci, totuºi, sângele apã nu se face. Oricât
ar fi de aprigã lupta de clasã, mai naturalã,
mai fireascã este solidaritatea de neam.
Sentimentul acestei solidaritãþi Petre Þuþea
a ºtiut sã-l stârneascã în jurul sãu ca nimeni
altul.

Oriunde s-a aflat!
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Despre Paul Sterian s-a mai scris în
paginile Zodiilor, am publicat ºi versuri
inedite. Ne vom referi azi la o plachetã de
versuri cu totul specialã: Al Sfintei Cuvi-
oase Paraschiva cea Nouã Acatist, de
Paul Sterian, publicatã în anul 1931. Critici
ai vremii au considerat volumul o “plachetã
lipsitã de valoare literarã”. Mai mult, G.
Cãlinescu, criticul doritor sã parvinã ºi sã
impresioneze printr-o bine marcatã grando-
manie ºi noutate conceptualã, interpretativã,
criticã, proprii lui - el a urmãrit, fãrã preget,
toatã viaþa sa un fotoliu de glorie literarã,
recunoscutã ca atare, opiniile sale vor fi însã
înlocuite de critica ulterioarã a unor condeie
autorizate, lipsite de subiectivism ºi de erec-
teism -, în a sa Istorie a literaturii ro-
mâne de la origini pânã în prezent, îl
încadreazã în capitolul Ortodoxiºti, din
care, în fapt, îl exclude, violent, ºi pãtimaº,
din prima frazã referitoare la el, scornitã
dupã ureche sau dupã cine ºtie ce absconse
interese: “Evreu, Paul Sterian parodiazã cu
maliþiozitate ortodoxismul în versuri dada-
iste...”, ºi îi acordã o valoare minorã.

Iatã un modus operandi al lui Cãlinescu,
prin denunþãri: “evreu”, cãci denunþare a
fost, denunþãtorul neaducând nici o retrac-
tare a ei nici dupã ce fapta sa fost oficial
infirmatã; conducerea statalã din acel timp
odios ºi-a însuºit aceastã denunþare ºi a
trecut-o, orb-berbeceºte în “Fiºa alcãtuitã
lui Paul Sterian de serviciul mobilizãrii din
Ministerul Economiei Naþionale”, unde Paul
Sterian lucra atunci- sub menþiunea: “ori-
gine etnicã evreiascã”.

Desigur, Paul Sterian avea sã dovedeascã
originea sa (românã) - producând actele
oficiale ºi documente istorice vechi de mai
multe secole -, dar nu ca o desvinovãþire,
ci, exclusiv, ca veneraþiune pentru adevãr.
El cunoºtea - fãrã’ndoialã -, volumul de
mare importanþã socialã, L’Honneur
d’être Juif, alcãtuit de un colectiv de aca-
demicieni francezi. Dacã originea sa ar fi
fost semitã, Paul Sterian ar fi rãspuns în
numele acestei onori.

Erori, intenþionate sau nu, sunt puzderii,
pleavã ce se împrãºtie pe unde cade ºi ca
orice pleavã, dispare când îi vine vremea.
Pentru cei ce nu cunosc cuprinsul acestui
volum, notez cã printre personalitãþile ce
au avut onoarea sã fie consideraþi evrei figu-
reazã ºi sculptorul român... Constantin
Brâncuºi!

Lãudabilã este aprecierea pe care o sem-
neazã Perpessicius, criticul ce aduce sub
pana lui toate publicaþiile vremii, el nu putea
pierde din vedere noua plachetã a lui Paul
Sterian, despre care noteazã: “D-l Paul Ste-
rian reînvie în poemul sãu Acatist o prea
venerabilã tradiþie a bisericii ºi a literaturii
religioase; ... reuºita d-sale se vede ºi într’un
pasaj luat dintr’un icos împletit în imagini
autohtonizate; ... poemul continuã în aceas-
tã adorare enumerantã ... o susþinutã revãr-
sare de poezie devotã”.

Constantin Noica, filosoful activ în cro-
nicile literare ale acelei vremi, în una din
cronicile sale - frecvente între anii 1927-
1929 -, în care prinde sub pana lui revista
Gândirea din anul IX, nr. 3, scrie: “Literatura
acestui numãr din Gândirea este cea obiº-
nuitã. O singurã bucatã de prozã, bineînþeles

bunã, a d-lui Cezar Petrescu; încolo, ver-
surile d-lor R. Han, V. Ciocâlteu ºi Paul
Sterian. La ‘Idei, Oameni ºi Fapte’, o însem-
nare interesantã a d-lui Mircea Eliade”; poe-
zia lui Paul Sterian nu era, deci, nici mãcar
interesantã. Este adevãrat cã Acatistul încã
nu fusese publicat, dar nici dupã publicarea
lui, Noica nu a gãsit nimic de spus despre
el. Rezerva lui Noica, ar putea fi, parþial,
explicabilã: era coleg de generaþie cu Paul
Sterian, coleg cu el la Asociaþia Criterion
(sau Grupul Criterion), al cãrui promotor a
fost Petru Comarnescu, iar din punct de
vedere religios, necreºtin, el a ales poteca
politicã a struþului.

Noica “nu e credincios”. “O mãrtu-
riseºte singur”, ca ºi Alexandru Davila cu
care vrea sã se asemue; “sufletul” sãu nu
se deschide “destinderii creºtine”: “Mã
întrebaþi dacã sunt credincios?”, îºi pune
omul Noica întrebarea, fãrã ca aceasta sã-
i fi fost pusã de cineva, ci numai ca sã poatã
rãspunde: “Nu, nu sunt. Respect religia pen-
tru cã o consider o nevoie a sufletului ome-
nesc: dar pe aleºii ei, pe popi, nu-i respect,
cãci sunt foarte mulþi ticãloºi”. Vanã moti-
vaþie ºi ilogicã.

Aceasta fiind atitudinea de vieaþã a
omului Noica, este fata morgana, chip mor-
ganatic de oazã în deºert, socotinþa scãpatã
lui Noica dintr’o tolbã magicã, socotinþã
pe care, ca sã rãmânã în acest text, o citãm:
“Introducând ideea de Dumnezeu în ºtiinþã,
fenomenele vor cãpãta o bazã metafizicã,
adevãrul relativ se va integra în cel absolut
ºi cosmosul se va rotunji armonios” (Con-
stantin Noica, Semnele Minervei. Publi-
cisticã I, 1927-1929, Ediþie îngrijitã de Ma-
rin Diaconu, în cap. Sintezã religioasã,
p. 115).

Pentru Paul Sterian, “cântare ce se re-
citã în picioare”, Acatistul este “cãutarea
pateticã a eului”. O “cãutare” irumptã în
sufletul lui de când era copil de 14 ani, cum
singur ne spune, cu multa dulce duioºie a
amintirei trecutã în lumea basmelor:

“A fost odatã un bãiat de patrusprezece
ani. Din rafturile bibliotecii pãrinteºti a smuls
într’o bunã zi din acel fericit an o carte.
Conþinutul ei: doctrina materialismului.
Autorul Büchner. Adolescentul a luat-o în
mânã cu multã curiozitate. A cântãrit-o: era
groasã ºi grea. A suflat praful de pe ea. A
deschis, cu sfialã, prima paginã. A citit douã
rânduri. A închis-o la loc ºi a pornit razna
pe stradã, spunând cu voce tare, de se uitau
trecãtorii uimiþi: Am sã scriu eu o carte în
care sã dovedesc cã Dumnezeu existã!”.

Dacã Mircea Vulcãnescu - apropiat de
Paul Sterian printr’o veche prietenie din
vremea facultãþii - se referã la acest mo-
ment când, despre Paul Sterian, scrie: “a
trãit la un moment dat, o experienþã duhov-
niceascã autenticã”, nu avem nimic de zis;
dar dacã se gândeºte cã acest “la un moment
dat” a fost ceva trecãtor în viaþa spiritualã
a lui Paul Sterian, atunci, Mircea Vulcã-
nescu greºeºte grav, judecata lui este întu-
necatã. Paul Sterian a fost în toatã viaþa lui
spiritualã un ales creºtin ortodox ce nu s’a
desminþit niciodatã, ca Sandu Tudor.

Despre Sandu Tudor (Alexandru Teo-
dorescu), o caracterizare lapidarã a lãsat
Gala Galaction în însemnãrile sale din

Jurnal:“25 noiembrie 1927. Sînt în Bu-
cureºti de o sãptãmânã. Plutesc ºi azi între
Bucureºti ºi Chiºinãu. În Chiºinãu, duc o
viaþã încordatã ºi combativã. Mã lupt sã
fac cetãþeni ai împãrãþiei lui Isus Christos
pe niºte tineri în majoritate cu totul analfabeþi
evanghelici. Am luat cu mine sã mã ajute
pe poetul Sandu Tudor, un suflet cu devo-
þiuni aspre, dar cu perseverenþã promi-
þãtoare”. Pe atunci, Sandu Tudor avea 28
de ani. Se nãscuse la Bucureºti în anul 1899.
La 49 de ani, va deveni cãlugãr sub numele
de Agaton, în Mãnãstirea Antim din Bucu-
reºti, unde însufleþeºte Rugul Aprins, o
grupare duhovniceascã ale cãror baze au
fost puse în 1945 de stareþul Mãnãstirei
Antim, Vasile Vasilachi. Aceasta a fost
imediat dupã terminarea rãzboiului dezas-
truos pentru România.

Prezent, de la întemeierea Rugului
Aprins, a fost ºi Paul Sterian. Iatã cuvintele
scrise de Rev. Dr. Vasile Vasilachi despre
Paul Sterian: “Scriitorul Paul Sterian ne
cucerea cu revelaþiile sale patristice, des-
vãluind comori din cugetãrile Sfinþilor
Pãrinþi”.

Despre Mircea Vulcãnescu - acesta a
aderat mai târziu la Rugul Aprins -, Rev.
Dr. Vasile Vasilachi, în amintirile sale, scrie:
“încã tânãr excela ca scriitor ºi filosof”.
Era deci, în acei ani, departe de “cugetãrile
Sfinþilor Pãrinþi”. Cum departe a fost de
putinþa de a înþelege pe Paul Sterian. Din
aceastã neputinþã au ieºit judecãþile de
valoare - strâmbãtãþi pânã în miezul lor
strâmb, cãci, dupã cum spunea Neculai
Costin, Cronicarul, nu poate sã fie umbra
dreaptã de va fi strâmb lemnul ce aruncã
umbra - proferate de Mircea Vulcãnescu
când a adus în ocularul sãu (intim) figura
lui Paul Sterian (am spus intim, pentru a
ocoli orice comentar faþã de omul cãruia
toþi românii suntem datori sã-i purtãm
respect total ºi o pioasã amintire).

Toþi criticii vremii, ºi cei de mai târziu,
au trecut cu nepricepere peste valoarea,
mare, a operei lui Paul Sterian, în deosebi
peste Al Sfintei Cuvioase Paraschiva
Cea Mare Acatist, ca operã de sine stã-
tãtoare.

Încercãrile, neizbutite, fãcute pe “la
mijlocul anilor ’70 ai secolului trecut”, de
un Ovid S. Crohmãlniceanu ºi un D. Micu,
- sau de mult zgomotosul Vigil Ierunca, zece
ani mai târziu -, sunt, toate, scrise pe un
podium literar, improvizat de neavizaþi par-
tinici ai unei alte indefinite concepþii, ele sunt
ºi rãmân cu totul departe de ceea ce s’a
vrut a fi “o revalorificare a poeziei ortodoxe
a lui Paul Sterian”, cum o priveºte Victor
Durnea. Ticãloasã este intervenþia fãcutã
de Alexandru Sahia - pe atunci tânãr redac-
tor al jurnalului Rampa -, prezentându-l pe
Paul Sterian, dupã ce se publicase Al Sfintei
Cuvioase Paraschiva Cea Nouã, “un poet
lipsit de talent”, care “se poate întâmpla sã
fie pãtruns de ortodoxismul pe care îl îm-
parte pe toate cãrãrile, dar lipsa lui de talent
l-a fãcut sã se exprime ciung”, ºi îi cere lui
Paul Sterian sã-ºi renege “calitatea de
ortodox”, fãrã sã aibã habar, nãtângul incult
ce era acel Alexandru Sahia, cã ortodoxia
nu este o “calitate”, ca aceea a unui pantof,
pe care, dacã îþi place îl încalþi, dacã nu, îl

laºi; dacã am menþionat pe Alexandru Sahia
- a cãrui concluzie, la scrisele sale, se cere,
pentru ce se va spune mai departe, a fi
citatã: “... în fauna literelor româneºti, s’a
petrecut o minune spiritualã, un ortodox a
devenit futurist”-, este, pentru cã, recent,
Victor Durnea, ocupându-se de Cazul Paul
Sterian. Ortodox ºi futurist (România
literarã, Nr. 29/27 iulie 2007), afirmã cã
“De la poziþia acestuia (adicã a lui Alexandru
Sahia, n.n.) deci, se cuvine sã înceapã dis-
cuþia”. Bunã ºi dreaptã este zicala: “Spune-
mi cu cine te aduni ºi-þi voi spune cine eºti”,
în cazul de faþã ea ne scuteºte de a ne spune
cine este acest Victor Durnea. Este însã
cazul a spune cã acel “tânãr” Alexandru
Sahia a fost împins, la mârºava sa inter-
venþie criticã, de chiar G. Cãlinescu, în
umbra cãruia s’au mai gãsit ºi alþii.

O asemenea nemernicie nu putea rã-
mâne fãrã rãspuns. Paul Sterian “rãspunde”
lui Alexandru Sahia cã în numitele pãreri
exprimate în jurnalul Rampa, “domniºorul
ne-a arãtat cã nu ºtie nici ce e ortodoxie,
nici futurism, ºi mai ales în ce constã su-
doarea de sînge a lui Hristos în Getsemani”;
punându-ºi sieºi întrebarea: “Va fi fiind
adevãrat cã în forma canonului pe care,
dupã strãlucitul exemplu al lui Sandu Tudor,
cel ce, dupã atâtea veacuri de uitare, a reîn-
noit cântarea ce se recitã în picioare, aca-
tistul, ai încercat exaltarea extaticã, dupã
cum încerci sã descoperi în banalul fapt
divers, în metoda reportajului, atât de
dispreþuitã, metafizica faptului divers,
aceeaºi exaltare a duhului, aceeaºi încon-
tinuã mirare ºi proslãvire a vieþii ºi a cos-
mosului? Domnule Duh, sã am iertare, dar
dacã recunoºti unitatea metafizicã a
inspiraþiei noastre literare, nu înþeleg cum
nu poþi vedea, obiectiv, unitatea spiritului
modern al poeziei aºa-zis futuriste cu tradiþia
milenarã a creºtinismului. Ce altceva în-
seamnã paradoxul liniei simple, primitivis-
mul unui suflet complicat, patriarhalismul
ºi liniºtea unui suflet în vecinic rãzboi cu
lumea, naturaleþa prãpastiei înfiorãtoare,
jocul ºi candoarea unui suflet aspru, ten-
siunea tãcutã, dar teribilã metafizicã, halu-
cinaþia obiectivã a duhului, apocalipsul
într’un cuvânt, extazul este caracteristica
amânduror tendinþe, care nu sunt decât una
ºi aceeaºi, cãutarea pateticã a eului” (cita-
tele, dupã Victor Durnea, loc. cit.).

În exegeza încercatã de Marin Diaconu,
în 2001, asupra operei lui Paul Sterian,
printre altele, acesta scrie: “Deschiderea
cãtre absolutul divin prin poezie creºtin-
ortodoxã a fost cea dintâi ºi definitorie cale,
care l-a orientat din prima tinereþe pânã la
cei 80 de ani trecuþi, când tot meºterea ceva
la un amplu poem”; exegetul þine însã sã
precizeze: “Deocamdatã, istoricii literari, pe
urmele lui G. Cãlinescu, îl aºeazã între poeþii
ortodocºi ai revistei Gândirea. Deocamdatã,
întru cât Sterian este încã superficial cu-
noscut” (ibid.).

Într-adevãr, Paul Sterian “este încã
superficial cunoscut”.

Zodiile încearcã sã repare (ºi) aceastã
nedreptate.

Paul Sterian: un poet
“încã superficial cunoscut”

 RECUPERÃRI

 CASIN POPESCU
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,

Pe contrapaginã, fragmente din placheta Al
Sfintei Cuvioase Paraschiva Cea Nouã, cu

un desen de Margareta Sterian, dupã un
manuscris aflat în posesia dlui Caºin Popescu.
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Al Sfintei Cuvioase
Paraschiva Cea Nouã Acatist

Sfantã Treime, Sfântã Treime, Sfântã Treime,
Închinatã de toþi, de toþi proslãvitã, cunoscutã de nimeni,
Decât de Fiul, decât de Domnul, decât de Hristosul,
Abia-’dulmecatã de cel ce îºi frânge ºi suflul ºi osul,
Sfântã Treime, Sfântã Treime, Sfântã Treime,
Apleacã Harul ºi Binecuvântul ºi Duhul spre mine,
Sã pot plãmãdi din stihu-mi nevrednic colivã cinstitã
Pentru Sfânta, pentru Cuvioasa, pentru Jupâniþa noastrã

Noua Paraschiva.

I. Condac
Doamne Cel Bãtrân, Ce ne-ai cunoscut ’nainte din Rîm

De-a ne fi nãscut,
Ce ne-ai aºezat pe acest tãrâm când încã Pãmântul

Nu era ’nceput.
Tu ce cunoºti toate ’nainte de Veac, nimic pânã încã

Nu se dã ‘n vileag,
Lãudat fii, Doamne, Tu Ce ne-ai dat steag

purtând mândri stemã
A Duhului Sfânt.

Binecuvântat fii, Tu Ce-ai însemnat cu pecetea Harului
Stãpâna hotarului Epivaþiei Trace,

Carea lãsând rochia de mãtase, ca roabe sãrace,
Zdrenþele a luat

Precum se cuvine steagului purtat prin lupta
cea crâncenã

A Duhului Curat.
Þie darã, Tatã, smerit mã închin,

Mãrire, Mãrire, Mãrire
Amin.

I. Icos
Cã Tu, Cuvioaso, Crãiasã fiind, pãrãsit-ai tronul lumesc
ªi-acum înfloritã speteazã eºti, a Tronului Dumnezeesc.

Deaceea inima ’n noi
Ca Isaiia saltã
ªi ’n stânga purtând lumânãri,
Cu dreapta ’nsemnând închinãri
Lângã sfântã racla Ta
Îþi cântãm la olaltã:

Bucurã-te mireasmã a Duh-Sfântului,
Bucurã-te giuvaerul pãmântului,
Bucurã-te turlã avântatã cãtre cer,
Bucurã-te sfânt al sufletului lãicer,
Bucurã-te iarbã ce te mãnâncã mieii,
Bucurã-te mieluºea de care se sperie leii,
Bucurã-te fluier prin care Hristos ne cântã,
Bucurã-te doinã pentru Maica Sfântã,
Bucurã-te mioarã, cea mai cuminte din târlã,
Bucurã-te iederã urcând pe-a credinþei turlã,
Bucurã-te adiere de lãmâiþã isvorând din moaºte,
Bucurã-te verigã de Hristos dãruitã nouã,
Bucurã-te Sfântã Cuvioasã Paraschiva Cea Nouã.

II. Condac
Doamne Cuvioase, Iisuse Hristoase, Cel Ce dãruit

Cu prea mândre oase de Sfântã Fecioarã
Ai fost pre pãmânt,

Tu Ce-ai învãþat pe cei ce în urmã pururea Þi-au stat

Cã nu i se curmã nici suflul nici trupul
Cui Þi-l dãruie,

ªi cã nici se nãruie în negura vieþii nici suflul nici trupul
Celui ce s’agaþã
Pe aripi de cruce

Carea ne duce
Ca o ciocârlie.

Spre viaþa cea vie,
Binecuvântat fii, mândru între Fii, Cel ce luaºi cununã

’mpletitã cu spini
Lerui, Lerui, Doamne, Leruia

Amin.

IV. Condac
Precistã Fecioarã, Sfântã Nãscãtoare

De Sfânt Dumnezeu
Fii mult lãudatã, binecuvântatã

Tu, Ce ne-ai dat dar,
Drept icoana Ta, Sfântã Cuvioasã

Prea plinã de Har,
ªi ’n pãmântul Þãrii, când nu dase zorii

Cu a Tale mâini
Ne-o ai pus rãsad, dafin înflorit

Mult temut de iad
Cuvine-se deci sã Te fericim,

Lerui
Leruia

Leruia
Amin.

V.   Condac
Sfinþi Arhangheli cereºti, Crainici Dumnezeeºti,
Sfinþi Trei fraþi de Cruce

Din trâmbiþi de aur sunaþi
Fapta Voevodului Vasilie lãudaþi

Verigã vã e datã de sus
Inel vã e dat sã cununaþi

Þara neamului românesc
Cu Mirele

Iisus.

V.   Icos
Cã Vasilie Voevodul,
Te aduse, Cuvioasã, Sfânt isvod
Dela Þarigrad
Rãsãdindu-Þi racla vie
Cea cu roadã de minuni
La Iaºi în Mitropolie.

Deaceea inima’n noi
Ca Isaiia sãlta
ªi’n stânga purtând lumânãri,
Cu dreapta ’nsemnând închinãri
Lângã sfântã racla Ta
Îþi cântãm la olaltã:

Bucurã-te Cununã de lacrimi pe fruntea Moldovei,
Bucurã-te pentru noi înþelesul viu al Slavei,
Bucurã-te pâine culeasã de Hristos la noi în lan,
Bucurã-te închinatã de boer ºi de þãran,
Bucurã-te porumbiþã din arca neamului sburatã,
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Bucurã-te albinã cea mai harnicã ºi mai curatã,
Bucurã-te speteazã înfloritã-a Tronului,
Bucurã-te gherghef al Maicii Domnului,
Bucurã-te Fapta bunã a lui Vasilie Voevod,
Bucurã-te între Þarã ºi Dumnezeu neclintit Pod,
Bucurã-te cununã de crini ce Precista ’ncununi,
Bucurã-te verigã dãruitã de Hristos nouã,
Bucurã-te Sfântã Cuvioasã Paraschiva Cea Nouã.

IX.  Condac
Înºiruiþi pe rotunda colunã, - sãgeata neamului

’Nãlþatã cãtre Cer, -
Bãrbaþii gravi poartã, urcând spirala, prinos de jertfã

Pentru Blând Oier.
Li-i trupul împietrit, dar tu eºti vie, Tu, os din osul lor,

Paraschivie,
Prin piatrã-aud cum inima le bate, mândrilor Traci

Din învinsa cetate.
Dealungul veacurilor, inimã, tu nu stai, pãstrezi

În neamul Get nãdejdi de rai;
Vie‘n fãgãduieli ºi ’npliniri fi-va

Nepoata Tracilor
Prea Sfânta  Paraschiva.

XII. Icos
Deaceea ’n noi inima
Ca Isaiia saltã
ªi ’n stânga purtând lumânãri,
Cu dreapta ’nsemnând închinãri,
Lângã Sfântã racla Ta
Îþi cântãm la olaltã:

Bucurã-te albinã ce culegi floarea spinului,
Bucurã-te înfrângãtoare a cerbiciei destinului,
Bucurã-te trup de carne hrãnitor ca ºi o pâine,
Bucurã-te Cea Care nu ºtii ce e azi ºi mâine,
Bucurã-te smaragd alungãtor de deochi,
Bucurã-te al Duhului blând, ochi,
Bucurã-te sanie ce ’n rai uºor luneci,
Bucurã-te Carea Soarele ºi Stelele întuneci,
Bucurã-te sclavã ’ntre prinþese

ºi prinþesã între sclave,
Bucurã-te catapeteazmã a  mânãstirii  Moldave,
Bucurã-te arcã a lui Noe pentru neamul moldo-vlah,
Bucurã-te verigã de Hristos dãruitã nouã,
Bucurã-te Sfântã Cuvioasã Paraschiva Cea Nouã.

Pãstreazã pace în cetate,
Cuvioasã Paraschivã,

Pãstreazã fecioarele curate,
Milostivã,

Pãstreazã holdele bogate,
Cuvioasã Paraschivã,

Pãstreazã Paºtile curate,
Milostivã.

Stãpânã eºti, Paraschivã, la noi, peste þarã ºi vãzduh,
În numele Tatãlui;

ªi-al Fiului,
ªi ai Sfântului Duh;

        Amin.

 PAUL STERIAN
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Dupã douã decenii de la prãbuºirea (în
sus!?) a comunismului, încã mai înregis-
trãm gesturi incredibile de laºitate, sfidare
violentã a memoriei, profit imoral bazat pe
maladia devastatoare a subculturii galopante
în proporþie de masã.

Ar fi bine ca acest drept câºtigat sã nu
ne mai fie, în nici un fel, terfelit în minciunã.
Adevãrul, oricât de vinovat, de neplãcut,
de apãsãtor asupra conºtiinþei, trebuie recu-
noscut ºi asumat de demnitate. Nu pentru
ca un om sau mai mulþi oameni sã fie jude-
caþi, condamnaþi, ci, mai important, reabi-
litaþi; valoarea lor ºi a ceea ce ne-au oferit/
dãruit depãºind cu mult mai mult momentele
unor rãtãciri în care au crezut ori s-au pre-
fãcut cã acceptã, aflându-se ºi ei sub vre-
muri.

O carte foarte aºteptatã în aceste douã
decade a fost Istoria criticã a literaturii
române. 5 secole de literaturã (Piteºti:
Paralela 45, 2008, 1451 p.). O lucrare impre-
sionantã, care cere luni de zile de parcurs
cu atenþie ºi, desigur, cu folos.

Plecând de la modelul de neocolit, in-
strument de lucru comparabil, Istoria lite-
raturii române, de G. Cãlinescu, am cãu-
tat articolul despre autorul prodigios, Nicolae
Manolescu (peste 20 de volume!), dar am
constatat cu tristeþe cã lipseºte. Voiam sã
compar pornind de la cum s-a autocarac-
terizat Cãlinescu la vremea lui ºi cum o face
N. Manolescu acum. Un fel de “literaturã
comparatã”.

Domnul Manolescu a recurs la o stra-
tagemã literarã ºi, într-o Postfaþã, a folosit
opiniile unui coleg, universitarul-scriitor
Sorin Alexandrescu. Opinii care, superlativ-
elogioase, nu-l avantajeazã pe Nicolae Ma-
nolescu. Sorin Alexandrescu, fost coleg de
catedrã un timp, ori cã nu a citit o bunã
parte din scrierile colegului sãu, ori cã omite
pãgubos, nu salvator, pagini din trecutul ce
se opune celor afirmate de domnia-sa. Moti-
vaþia e de neînþeles ºi am zice, cu durere,
scârbavnicã. Am o admiraþie pentru cultura
domnului Sorin Alexandrescu, în vremea
studenþiei mele constituia diferenþa (1961-
1966). Îl priveam ca pe un exemplar exotic.
Acum, la o vârstã înaintatã, mã înspãimânt
sã citesc ce scrie domnia sa: “O discuþie
despre canon ar trebui sã porneascã de la
recunoaºterea faptului evident cã «ordinea
literarã» româneascã a fost stabilitã de patru
oameni: Maiorescu (1840-1917), Lovi-
nescu (1881-1943), Cãlinescu (1899-1965),
Manolescu (n. 1939). (...) Însemnãtatea
«celor patru» este enormã. (...) Maiorescu
ridicã din mâlul primordial arhipelagul genu-
rilor ºi atitudinilor literare; Lovinescu taie
în pãdurile ºi poienile lui, contururile pri-
melor oraºe ºi conferã modernismului unica
îndreptãþire a existenþei în culturã; Cãli-

nescu aduce în Istoria lui prima imagine
despre sine modernã, iar Manolescu sal-
veazã decenii de-a rândul, de neghina
comunistã, grâul curat. Metafora despãrþirii
apelor de uscat, gestul demiurgic prin exce-
lenþã, implicã totodatã indignarea apelor,
respingerea formelor alternative ca anti-
forme. Demiurgul este ºi Marele Defensor:
Maiorescu ne apãrã de demagogie, Lovi-
nescu de pãºunism, Cãlinescu de naþionalism
ºi antisemitism în plinã perioadã anto-
nescianã, iar Manolescu respinge asalturile
comuniste ºi neaoºiste.”

Domnul Manolescu îºi promoveazã ope-
ra sa capitalã pe baza unor minciuni sfrun-
tante, jignitoare pentru generaþii. Cum a
cãzut în capcana aceasta? Cum a salvat
decenii de-a rândul, de neghina comunistã,
grâul curat, ºi cum a respins asalturile
comuniste ºi neaoºiste?

Începând din anul 1961 (v. Viaþa
româneascã, nr. 7) ºi pânã 1965 (v. Lite-
ratura românã de azi, Încercare de sin-
tezã, în colaborare cu D. Micu), domnul
Manolescu a fost un incredibil propagator
al ideologiei literare bolºevice. Am mai scris
ºi nu vreau sã mai dezvolt subiectul. Totuºi,
pentru cei ce nu mai au acces la ceea ce
Nicolae Manolescu tãinuieºte, voi puncta
câteva lucruri, nu pentru a contesta pe un
valoros om de culturã, ci pentru a dovedi
cã domnul Sorin Alexandrescu a dat un gir
mincinos, condamnabil.

La vârsta de 23 ani, proaspãt absolvent
ºi colaborator la revista, de mare prestigiu
pe atunci, Contemporanul, condusã de co-
munistul-ilegalist George Ivaºcu, ºeful lui
Nicolae Manolescu, tânãrul critic fãcea
exact contrariul a ce se spune în Postfaþã
de cãtre Sorin Alexandrescu. Sã citãm de
ici-de colo:

“Cãrþile celor trei poeþi - Horia Zilieru,
Anghel Dumbrãveanu ºi Ion Rahoveanu -
altfel diferenþiate individual, se aºeazã însã
în unele coordonate tipice, dintre care reþi-
nem deocamdatã, ca simbol cuprinzãtor, lu-
mina. Nu e doar incandescenþã a sufletului
juvenil, ci un optimism funciar, bizuitã pe o
mare încredere în virtuþile epocii socialis-
mului. Constructorul comunismului cultivã
lumina. În poezia celor mai tineri e mãrturia
unor infinite rezerve de entuziasm. Lumina
e puritate, candoare, dar ºi dãruire optimistã
idealului comunist.” (Contemporanul, nr.
11, 16 martie 1962).

Sau: “Literatura realist-socialistã este,
prin natura ei, o literaturã a valorilor etice,
surprinzând mutaþiile profunde, determinate
în cunoºtinþã de ideea socialismului, promo-
vând idealuri de viaþã noi, îndeplinind, adicã,
un rol educativ însemnat în formarea omu-
lui epocii noastre. Înzestraþi cu cunoaºterea
ºtiinþificã a realitãþii, scriitorii noºtri reflectã

cu perspicacitate desãvârºirea fãuririi con-
strucþiei noi, socialiste, reflectã chipul omu-
lui nou, constructor al societãþii viitorului.
Acesta este în primul rând muncitorul co-
munist. E o mare cucerire a literaturii noas-
tre contemporane zugrãvirea acestui erou
al revoluþiei.” (Înnoire, în Contemporanul,
nr. 34, 24 august, 1962).

Sã mai citãm o mostrã: “Factorul ho-
tãrâtor al revoluþionãrii literaturii noastre
este Partidul. (...) Încã în primii ani de dupã
Eliberare, Partidul a început procesul com-
plex ºi îndelungat de închegare a unui front
scriitoricesc unit, a îndrumãrii literaturii
noastre.” (Literatura românã azi, în Con-
temporanul, 34, 21 august, 1964).

A se observa cã este vorba de articole
aniversare. Ultimul slãveºte cele douã decenii
de la Eliberare. Un bilanþ literar al socia-
lismului victorios. Manolescu a semnat sãp-
tãmânal asemenea cronici în Contempo-
ranul ºi, normal, era bine stipendiat.

În anul 1965, împreunã cu D. Micu
(bineºcolit la Scânteia ani de zile!), editeazã
volumul Literatura românã de azi (se reia
titlul aniversar de mai înainte!), într-un tiraj
de 12.120 exemplare. Un diluviu de laude
Partidului, lui Marx, Lenin, Gh. Gheorghiu-
Dej ºi lui Nicolae Ceauºescu ºi literaturii
socialiste/comuniste.

Cu asemenea propagandã bolºevicã-
unicat, falsificatã de domnul Sorin Alexan-
drescu, N. Manolescu se lasã “aliniat” în
continuarea iluºtrilor înaintaºi: Maiorescu,
Lovinescu, Cãlinescu.

De ce s-a omis Nicolae Manolescu din
propria sa capodoperã? De ce ºi-a ascuns
activitatea din acel “cincinal roºu”, 1961-
1965? Activitate inclusã în opera omnia
atunci când a primit premiul (autoacordat!)
Anonimus (50.000 de dolari)!

Domnul Manolescu nu trebuie sã se
apere de o activitate trecutã, duºmãnoasã
poporului român, cu ascunderea adevãrului.
Bodyguarzii sãi, de o ineducabilã obrãznicie,
într-un delir de incompetenþã, coalizaþi într-
o imnologie de lingãi, la momentul potrivit,
îºi vor arãta faþa dosului cu o voluptate la
fel de vicioasã ca ºi aceea a profitului înde-
lungat. Linguºeala sordidã nu este însã
primul bumerang. Domnul Manolescu are
un singur mare duºman: el însuºi! ªi Ceau-
ºescu s-a convins! Dar... prea târziu! Aºa
se întâmplã dintotdeauna când “minciuna
stã cu regele la masã”!

Curând dupã evenimentul apariþiei Is-
toriei manolesciene, s-a nãscut un nou
scandal legat de persoana reputatului critic
literar: domnul Nicolae Manolescu, “cel mai
mare critic literar român din toate tim-
purile”, preºedintele USR, directorul revistei
România literarã, profesor universitar
doctor, preºedintele tuturor juriilor care

decerneazã premii (cui trebuie!), bene-
ficiarul celor mai “financiare” premii, amba-
sador al României la UNESCO (împreunã
cu “tovarãºu Corbu”), editorialist sportiv
la Evenimentul zilei etc., etc., etc., a fost
respins de Academia Românã de la titlul
suprem. Ba, chiar a doua oarã!

Lingãii în derutã îºi muºcã limba... To-
tuºi, caiafele acestea triplicitare nu au orga-
nizat, în curtea Academiei, o “demon-
straþie” precum pesediºtii din Ilfov în apã-
rarea unor gangsteri plângãcioºi, care demi-
sioneazã din ºase în ºase luni, dar nu de
tot.

Dar domnul Manolescu a fost ºi este
un luptãtor. Între 1961-1965 a luptat din
rãsputeri pentru ca noi sã înþelegem (eram
student!) cã “Lumina e puritate, candoare,
dar ºi dãruire optimistã idealului comunist”.
ªi aceasta nu ca membru, dupã cum mereu
se împãuneazã. ªi comunismul a învins cu
asemenea sprijin de autoritate. Noi, care am
fost membri, am contribuit doar cu in-
competenþa noastrã, plãtind ºi cotizaþie.

La alegerile penultime pentru preºedinte
al USR a urcat de 17 ori la microfon - þâºti-
bâºti - sã-ºi impunã autoritatea, dar un co-
mando ardeleano-moldav, foarte strunit, l-
a înfrânt. A fost ales Eugen Uricaru (transil-
vãnean). Dar, acesta, din pãcate, a “defec-
tat” aproape de încheierea mandatului ºi
domnul Manolescu, concurând cu... Mihai
Gãlãþanu (hî, hî, hî!) ºi doamna Carolina
Ilica, a triumfat. Pãi, cum?

Cine dintre “revoltaþii” ºi “lãudãtorii”, ai
celui care meritã, pe drept, recunoaºterea
valorii domnului Nicolae Manolescu în pro-
movarea literaturii române neomoderne
între 1965-1989, nu cunoaºte concesiile lui
delirante ºi incomparabile la care facem
trimitere? Ori n-au citit ºi atunci sunt niºte
sãrmani ignoranþi, subculturali, ºi nu au
dreptul sã se afle în treabã, ori au citit ºi
atunci, din varii motive, se prefac a nu ºti
ºi fac dovada unei împuþite laºitãþi ºi...
complicitãþi. Posibil profitabile!

Întrebarea se adreseazã ºi condotierului
lexical, Mircea Mihãieº care deplânge în
România literarã (pãi, unde?!), revista
condusã (aþi ghicit!) de reputatul literat
respins de Academia Românã, lovind cu
bâta cuvântului în cei care nu sunt ca dânsul
sub umbrela marelui respins. “Respingerea
titularizãrii (pentru a doua oarã!) a lui Nicolae
Manolescu e cel mai limpede indicator al
dezastrului moral în care Academia se bãlã-
ceºte de ani ºi ani de zile” (în România
literarã, nr. 3, 2009, p. 4). Domnul Mircea
Mihãieº împinge grosier acuzele cãtre scrii-
torii “vexaþi de locul modest unde-i pusese
domnul Manolescu”, dar membri titulari în
înaltul for ºi care i-ar fi fost opozanþi.

N. Manolescu:
sfânta nerusinare
N. Manolescu:
sfânta nerusinare,,

 GEORGE MIREA

Continuare în pagina 12

 O lume pãrãsitã II  Fotografie de Dan Suciu

 PROLOQUOR
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“Academicienii care i-au spus NU” lui
Manolescu îºi ºuºotesc în aparteuri expli-
caþiile ºi îºi declarã oamenilor de încredere
antipatia pentru criticul refuzat a doua oarã”
(Cotidianul, 20.1.2009, p. 18).

Acad. Marius Sala, vicepreºedinte al
Academiei, nu subscrie motivaþiei de felul:
“Nu-mi place de mutra lui!” ºi înclinã sã se
ia în seamã “impactul” ºi mai ales “tensi-
unile” pe care le-a provocat în mediul literar
apariþia Istoriei: “Poate ºi premiile, ono-
rurile ºi atenþia de care s-a bucurat criticul
au cântãrit în defavoarea admiterii lui. (...)
A fost invidia la mijloc, a cules toate pre-
miile, prea mult s-a vorbit de el. (...) Nu-i o
greºealã cã e vot secret, e o greºealã cã oa-
menii n-au avut tãria sã spunã public ce
reproºuri îi aduc.” (Cotidianul).

Oare de ce? - întrebãm din nou. De ce/
cine se mai teme ºi dupã douãzeci de ani?!
E posibil ca numai de ei, de ceea ce ascund
ºi nu vor sã riºte. E întristãtor!

Citez tot din avertismentele penale ale
lui Mircea Mihãieº: “Dacã ºaptesprezece din
(sic) cei patruzeci ºi unu din (sic) membri
titulari considerã cã Nicolae Manolescu nu
e demn sã poarte toga academicã, înseamnã
cã nebunia ºi iresponsabilitatea au atins cote
intolerabile”. “Nebunia” ºi “iresponsa-
bilitatea”? Dar dacã acei oameni au citit ceea
ce se pare cã M.M. sã nu fi fãcut când s-a
alfabetizat în opera celui ce-i oferã o paginã
fixã în fiecare sãptãmânã în prima revistã
literarã din þarã (ori se preface eroic cã nu

ºtie?), cum ar fi putut sã-ºi ignore conºti-
inþa?

Pãcat cã un comentator de talia sa se
coboarã la un nivel... intolerabil. Huliganic.

“Toga de academician”? La ce i-ar fo-
losi dacã nu este ajutat, sincer, sã se deli-
miteze de meritele incomparabile cu care
promova “lumina comunistã”, în paralel ºi
exact când primii neomoderniºti: Nichita
Stãnescu, Marin Sorescu, Ana Blandiana,
Cezar Baltag ºi alþii, ºi alþii luptau pentru
restabilirea cursului literaturii prezente cu
performanþele interbelice ºi anterioare acelei
perioade?

Nu-l judec ºi, cu atât mai puþin, nu-l
condamn pe domnul Manolescu pentru
avântul tineresc. Apreciez capacitatea sa
sisificã de a se maturiza ºi afirma deplin ºi
definitiv în fruntea criticii literare post-
belice.

Dar rãmâne o întrebare: de ce, dupã
prãbuºirea sângeroasã a comunismului nos-
tru drag, domnul Manolescu a renunþat la
“cronica literarã”? Am avut nevoie exis-
tenþialã, literarã, de cuvântul domniei sale
atunci, dar nici în aceºti douãzeci de ani nu
ne-ar fi fost de prisos.

Arta aparþine durateo, dar minciuna?
Laºitatea, cupiditatea, lichelismul, opor-
tunismul, pupincurismul, paradirea “ling-
visticã” a feselor mai-marelui tãu temporar,
sunt sortite ºi ele duratei?

Trãim o etapã turbulentã. Un tsunami al
subculturii ºi al imoralitãþii.

Lumea în care trãim pare, nu de puþine
ori, ajunsã la capãtul rãbdãrii, terminatã.
Dispreþul omului faþã de om s-a întins ca o
pecingine, din pãcate multicolorã, strã-
lucitoare chiar, egoismul poate pãrea super-
bie, iar neruºinarea ºi cinismul sunt “cali-
tãþile” unei decadenþe devoratoare. Oferi o
carte, dar nu mai eºti sigur cã omul care îþi
mulþumeºte “îndatorat“ o va deschide când
va fi singur. Pentru cã omul modern se amã-
geºte chiar cu starea lui de nesingurãtate,
de implicare pânã la infraroºu, de prag-
matism ºi “eficienþã“, iar toate acestea pe
bani. O lume în care totul se vinde ºi biblicul
zeu Mamona al anticilor sirieni ne zâmbeºte
amical, familiar, poate prea familiar. La doc-
tor, ca ºi la preot. În aceste condiþii, om al
scrisului fiind, sã primeºti o scrisoare admi-
rativã de la un cititor necunoscut este aproa-
pe anormal, dacã nu incredibil. Scrisoarea
lui Dietmar Steffens era adresatã redacþiei
hebdomadarului Meridianul Românesc,
Anaheim, California, USA, ºi avea în vedere
modestele noastre contribuþii la redactarea
donquijotescã (de unul singur ºi de capul
lui, deci) a unui supliment cultural pentru
românii diasporeni, care îºi prelungesc exilul
ºi dupã victoria revoluþiei neocomuniste din
þarã ºi a parlamentului majoritar. În care fi-
gureazã 322 de foºti comuniºti ºi foºti se-
curiºti, “aleºii noºtri”, care, vorba lui Emi-
nescu, “ne fac legi ºi ne pun biruri, ne vor-
besc filozofie”...

Dietmar Steffens, Germania, Bonn,
aprecia în articolele din supliment implicarea
noastrã, mai ales prin referiri la istorie,
pentru a gãsi un tâlc prezentului, din pãcate,
tot dupã cunoscuta reþetã a “istoriei care
se repetã”; neamestecul în “marea trãn-
cãnealã” de acasã, credinþa intimã, de la
Dostoievski cetire ºi de la toate spiritele
luminate din cer ºi de pre pãmânt, cã “fru-
museþea va salva lumea”... cred cã i vor fi
surâs cititorului îndrãgostit, prin celula sa
intimã, de adevãr. Numai un pic de
frumuseþe dac-ar fi, ar exista un motiv de
a ne aprecia reciproc, de a ne admira ne-
prefãcuþi, ºi pacea între noi, liniºtea cea
roditoare de Dumnezeu, calmul din zori,
înainte ca trandafirul din strat sã ºi desfacã
bobocii înrouraþi, frenezia urcând spre
amiazã, selectorul de bine al inimii care tre-
buie sã batã tot timpul ºi pentru altcineva,
pentru necunoscutul în care te regãseºti,
fie ºi pe o literã sau pe o virgulã...

Aºa l-am cunoscut pe “neamþul” Diet-
mar, care “soma” în continuare redacþia,
pe “omul acesta trebuie sã-l cunosc!”. Sur-
prizã: Dietmar era un Dumitru neaoº român:
Steffens este Stoian. În elegantul restaurant
de pe malul lacului Herestrãu, la Bucureºti,
omul de la telefon mã primeºte recoman-
dându-se simplu, româneºte. Mai mult, îmi
pune sub ochi un document incredibil, un
thriller, nerecomandabil copiilor sub 15 ani,
dar ºi maturilor cu inima slabã: propria con-
damnare la moarte, într o sentinþã definitivã,
a Tribunalului Bucureºti, din ultimii ani ai
dictaturii ceauºiste. Înþelegeam, în sfârºit,
taina omului din faþa mea. A fost nevoit sã-
ºi pãrãseascã patria, iar în noua patrie adop-
tivã, mai mult, sã-ºi schimbe numele, altfel,
cine ºtie cum, bum-bum. Intram lin, elegant
chiar, dupã prima zdruncinãturã, în biogra-
fia acestui om plin de istorie ºi de întâmplãri
“crude ºi insolite”. Un basarabean, iniþial,
fãrã copilãrie, de fapt, cãci locul copilãriei
fu pãrãsit forþat, din momentul în care
hoarda roºie înainta spre apus, peste noi ºi
împotriva voinþei noastre, jucaþi la masa
verde a hazardului unei istorii cel mai adesea

neprietenoase, spre a ne ºterge ºi pospaiul
de civilizaþie europeanã, ce se mai gãsea la
românii din România, la pierderea rãzboiului
lui Antonescu alãturi de Hitler ºi... “câº-
tigarea” dezastrelor urmãtoare, la Est, cu
tãtucul popoarelor, “Stalin ºi poporul rus,
libertate ne au adus”.

Basarabenii au înþeles mai bine ca mulþi,
de la început, ce poate însemna sã pierzi
totul într-o clipã; sã fii învins fãrã luptã,
deºi nu nimicit încã; intrând, cu voia auto-
rului, mai adânc în biografia copilului sãl-
batec ºi nesupus, a tânãrului cu o cãutãturã
ciudatã ºi “duºmãnoasã”, în fine, a elevului
sau studentului, pus cu burta pe carte,
iluminat, elevul sau studentul, cã numai aºa
se va salva, învãþând temeinic, învãþând
pentru sine, fãrã lozinci leniniste, învãþând
pentru fraþii lui, învãþând sã rãzbune moartea
tatãlui sãu, preot ortodox, împuºcat la “ru-
leta ruseascã”, de o patrulã de “eliberatori”
morþi de beþi ºi foarte “distractivi”, în acea
zi sau searã, când Dumnezeu îl ceru jertfã
pe unul din slujitorii sãi, dupã judecata Lui
cea nepãtrunsã de om; învãþând pentru
eroica lui mamã, care i-a dus, cum se spu-
ne, în spate, pe sãrãcia lucie a anilor de
dupã rãzboi, împingându-i tot timpul în faþã,
cu dragoste, pe ura ei, pentru trecutul furat
de ruºi, dar nu ºi fãrã speranþa cã viitorul
poate deveni mai bun pentru cine învaþã,
pentru cine îºi face o meserie temeinicã, ºi
din tehnicã o profesiune practicã, dincoace
de trãncãneala politicii sperjure ºi agramate,
când n-a fost, în punctele ei esenþiale, de-a
dreptul criminalã. Martor al istoriei ºi parti-
cipant la ea, inginerul hidroenergetic Du-
mitru Stoian fu în curând solicitat pe treptele
manageriale ale profesiunii, inginer-ºef,
director, director general, având în coor-
donarea lui oameni, ºantiere ºi fabrici,
gãsind inspiraþia ºi puterea nu numai sã i
organizeze, dar mai ales sã-i ajute. Din acest
punct al angajãrii lui pentru oameni, partidul
unic ºi dur a trebuit sã-l asculte pe el; dacã
tot avea ce sã-i cearã; proiectelor nu de
puþine ori megalomane, ale unor nechemaþi,
le contrapunea sensul practic al grijii sale
faþã de om; dacã tot se foloseau de mintea
lui, sã-l lase sã lucreze dupã ºtiinþa sa, sã
nu se bage unde lor nu le fierbea oala; aceas-
tã exorcizare a rãului, evocatã postum, pare
o ficþiune; de n-ar fi fost darul ºi harul unui
om plin de iubire, ne/în stare de a-ºi urî ºi
duºmanii, cu datoria în sânge, de a trãi
pentru dãinuire ºi pentru libertatea de mai
târziu.

Am avut prilejul sã discutãm cu dl.
Dumitru Stoian toate aceste lucruri, des-
luºite ºi de pe câteva seturi de casete, din
amintirile iniþial înregistrate de cineva,
examen oral pe care povestitorul îl trece
cu brio, cu acel talent nativ al “românului
nãscut poet”.

Cartea pe care l-am îndemnat sã o scrie,
insistând adesea, a apãrut în fine, la Editura
Carminis din Piteºti, redactor ºef Dna Cris-
tina Diana Neculai. Se aflã deja în librãriile
din þarã, fiind lansatã cu un succesc ce poate
surprinde; însã, de ce?! Scrisã “alb”, fãrã
inutile literaturizãri, sau “flori de stil”,  cu o
sinceritate ºi acribie exemplare, structuratã
în douã pãrþi: 1. Supravieþuind comunis-
mului ºi 2. În libertate fãrã rãdãcini, pe
parcursul a 350 de pagini, cu un bonus de
documente foto color, din þarã, dar ºi din
peregrinãrile specialistului “în libertate”, în
o serie de þãri total dezamãgitoare, ale lumii
a treia (Burundi, Haiti, Togo, Burkina Faso,
Afganistan), cartea de faþã, inteligent sau
poate chiar savant alcãtuitã, cu o prefaþã a

Dnei Marianne, soþia autorului, lucidã ca o
nemþoaicã, dar prea radicalã în judecãþile
sale nespeculative, cu mulþumiri celor ce l-
au încurajat ºi ajutat sã o ducã pânã la
capãt, la final cu o rafinatã Rugãciune adre-
satã lui Dumnezeu atotputernic ºi ocrotitor,
înaintea  postfaþei semnatã de noi, cu douã
cuvinte, din Creangã ºi Papini, un motto, ºi
un ultima verba, de fapt, este primul capãt
al unei lupte cu sine a autorului ei, dar ºi cu
admiratorii sãi, pânã l-au decis sã o publice.

Existã în structura intimã a lui Dietmar
ºi Dumitru o înclinaþie specialã, dar atât de
sensibilã, pentru naraþiune, pentru ethos,
pentru poveste. O genã autentic moldo-
veneascã ºi rãsãriteanã. Existã un filon
nesfârºit de bogãþii simþitoare, o tentã liricã,
semne ale unui suflet solidar cu toþi oamenii
pe care i-a cunoscut, de-a lungul unei vieþi
luptãtoare ºi atât de bogate. Am devenit în
scurt timp prietenul omului încãrcat de ani,
dar atât de tânãr în spirit, fascinat la rândul
lui de izvoarele noastre, descâlcite mai mult
din abstracþiuni, iar din viaþã pe cât s-a
putut; lungi convorbiri telefonice, câteva
întâlniri, surpriza unui dar de împãrtãºanie
lungã cu vinul lui Horicã, binecuvântatul lui
prieten focºãnean, cu care ocazie noi ne-
am dat drumul ºi l-am evocat în suplimentul
cultural californian pe poetul Horia Furtunã,
acelaºi nume ce-l poartã ºi prietenul pod-
gorean al dlui Stoian, generosul cu o mie
de inimi ºi toate de aur. Noi ce i-am putea
dãrui, în compensaþie, decât poate acest
exerciþiu de admiraþie, ºi alte câteva texte,
cum se spune, “din clasici”, pe care inginerul
de hidrocentrale, neostenitul cãlãtor ºi lu-
crãtor pe trei continente, le-a îndrãgit, ºi

de care, auzindu-le, fie ºi telefonic, se ui-
meºte ca un copil. Aºa am “negociat” sã
punã cele douã cuvinte, la începutul cãrþii
pe Ion Creangã, humuleºteanul pocnit de
geniu, iar la final cuvântul, la fel, de geniu
al lui G. Papini.

Sunt lucruri care, oricât de diferiþi am
fi, ni se potrivesc. Însã depinde, ne aten-
þioneazã Domnul Iisus, din Evanghelii, cum
le citim.

Pe fratele nostru, dl. Dumitru Stoian,
creºtin în faptã, iar nu în vorbe, încã de
când l-am dedus, de sub iscãlitura enig-
maticului Dietmar Steffens, l-am presimþit,
deopotrivã, ca pe un învingãtor, un om ne/
sfârºit, un prieten dintre cei pe care nu-i
cumperi, pe care timpul ºi destinul þi-l fac,
la momentul potrivit, cadou. Iar aici el ne
creeazã ºi precedentul de a-l reciti (ºi re-
trãi!) din amintirile sale, într-o carte supra-
vieþuitoare, ca de altfel, mai întâi, autorul
ei. Un om vrednic de admiraþia noastrã ºi a
celor ce-l vor ceti, ºi se vor regãsi, fie ºi
într-o clipã trecãtoare, pe litera ºi-n spiritul
sãu nemuritor... Condamnat la moarte
fiind o carte de mãrturii ale unui supravie-
þuitor, dar ºi ale unui învingãtor, total diferitã,
ºi cu totul aparte, faþã de lunga serie de
memorialisticã “anticomunistã”, devenitã de
la un timp modã, uneori fãrã orice motivaþie
ºi metodã.

Mãrturiile unui condamnat la moarteMãrturiile unui condamnat la moarte

Dumitru Stoian,
Condamnat la moarte.

Supravieþuind
comunismului. În

libertate fãrã rãdãcini.
Piteºti: Carminis, 2009

sfânta nerusinare
N. Manolescu:

,
Urmare din pagina 11

 ION MURGEANU



1313Zodii în cumpãnã, vara 2009

Zãpezile
torc lenes,

 INEDIT

 ION IANCU LEFTER (1940-1990)

Zãpezile
torc lenes,

CLÃTINARE
17 ianuarie 1980

Ajutã-mã sã nu cad...
Ce-nseamnã toate acestea?
Iubita mea de smirnã ºi brad
când a-nceput ºi s-a sfârºit povestea?

Fii o clipã copac,
de ramuri nu-þi fie teamã...
Ce-i cu florile roºii de mac?
Vom merge dacã ne cheamã.

Ce naiba se-ntâmplã în jur?
Mã miºc de parc-aº fi un olog.
Lasã-mã sã muºc, sã înjur,
pe cine vrei sã mai rog?

Parcã-s o apã, sã ºtii
c-am sã distrug teritoriul
acelora ce dintre vii
cred cã viaþa e-un oratoriu.

Prinþe, de-atâta bãuturã
ºi de scandal, mi-e capul calendar,
hai sã-nviem ca bobu-n arãturã,
sã retrãim al naºterii calvar.

Eu vin la tine pe-un sirep isteþ
ºi port în carne o femeie rege,
e tot ce vremea mi-a lãsat din preþ,
din ramul ei n-am mai avut ce alege.

Prinþesa Sonia ne va primi
cu samahoancã ºi cu ceaiuri blonde,
ºi-ntre mesteceni vom îmbãtrâni
sãpând în gând, adânc, ca niºte sonde.

ªi vreme de-o mai fi, ne vom întoarce
în satul meu, tus-patru-mpãduriþi,
sfidând puterea tragicilor Parce,
de timp ºi spaþiu îndumnezeiþi!

LEV
3 decembrie 1978

Zãpezile torc leneº aºa cum altãdatã
torceau un basm de jale în munþii dumitale
despre-un bãiat flãmând ºi despre-un tatã
plecat, cu foamea-n trei, la vânãtoare.

ªi cerul este acelaºi, înmugurit de stele
cum umbra din izvoare împãdurite-n munþi,
doar liniºtea e alta, cu ºopote rebele
ce rãvãºeºte dorul amicilor cãrunþi.

Cãci dintre toþi, tu singur, rãmas între ferigi
copil la prânzul morþii pe ape înlunate
continui plânsul sacru, continui ca sã strigi
cã moartea-i pentru oameni o mare nedreptate.

Noi te visãm adesea-n pãdurile de fagi
oficiind ca David credinþele primare
ºi sãrutându-þi cerbii înrãmuraþi ºi dragi
ne amintim de tine ca de o sãrbãtoare.

Împotriva morþii se luptã trãind
ca o rãdãcinã lipsitã de trunchi
sau ca un ou care aºteaptã-n ogorul femeii
al fecundãrii miracol.
Ideea mea despre Om este una
ºi irepetabilã ca orice povarã:
cine n-are curaj sã trãiascã
n-are nici dreptul sã moarã.
De multã vreme trudesc la un verb
care-mi inspirã oroare,
dar am datoria s-o fac pânã când
Omul meu va uita de teroare.
Plâng pentru-acel ce nu poate merge la plug
încremenit de ideea puterii obscure,
pentru pasãrea ce nu mai poate oua
ºi pentru umbrele ce se usucã-n pãdure.
Pânã-n care izvor sunt lacrimi, mã-ntreb
cu roua acestora în colþ de cuvânt
risipit cu atâta dãruire de mine
pentru Omul meu de aici, viguros ca un brad,
pentru Omul meu hodinind în mormânt.

Scrisoarea mea e simplã ca un hrisov domnesc
ºi-i meºterit cuvântul cu trudã, ca la plug,
de veþi simþi, citind-o, cã sincer nu vorbesc
ucideþi-i vocala ºi ardeþi-o pe rug.

Vã scriu, deºi-ntre inimi frãþeºti, o apã durã
acum încãtuºatã ca un puºcãriaº
taie-ntre fraþi de sânge, brutal, o arãturã
care-nghiþi o parte din neam, ca pe-un ocnaº.
Veniþi la voi acasã voinicilor orhei,
ºi voi de la Soroca, Tighina ºi Cahul,
consideraþi cã Prutul prea mult visat de ei
este-un tratat himeric, neavenit ºi nul.
Eu nu invoc istorii când dreptul este drept,
nu amestec cu basme istoria strãbunã
cãci ºtiu pânã voi pune creioanele pe piept
cã Nistrul ni-e hotarul înmugurit de lunã.
Veniþi la voi acasã ca niºte pãsãri care
s-au rãtãcit în zborul prelung, peste ocean,
sã se-ntregeascã Þara-n strãvechile-i hotare
având drept temelie os dac ºi os roman.
Vom sta cu toþi la masã-n sãlaº voievodal,
vom chibzui la Þarã ºi la destinul ei
cãci voi sunteþi o fibrã a doinei de caval
strãini în lumi strãine, iubiþii fraþi ai mei.

SCRISOARE
lui Labiº
5 noiembrie 1978

La noi toate casele
sunt orientate spre soare,
nu veþi vedea nicio fereastrã
pasãre-n zbor cãtre nord cãlãtoare.

Am învãþat sã prindem la grindã
ochi de gutui sprâncenaþi
ºi când dorul de-acasã ne-aprinde
visãm porumbeii rotaþi.

Mai e busuiocul durere
de fecioarã care iubeºte,
casele noastre nu-s umbre,
ele trãiesc omeneºte.

De-aceea ni-s umbrele flacãrã
care arde mereu peste vreme,
casa noastrã vedea-o-veþi voi
construitã în soare, pe steme.

ALB
9 noiembrie 1978

CÃTRE
NISTRU
25 octombrie 1978

SPADÃ
29 noiembrie 1978

Iancule de Gura-Albeºti
tunet înghiþit de vreme
mort e timpul din poveºti
morþi ºi anii din poeme.
Lângã moartele istorii
caii muºcã din pãmânt,
nu mai sunt de Râpa-Florii
geþii îmbãtaþi de vânt,
nici prinþese daurite
înfrunzite de dorinþi,
Iancule, pe asfinþite,
vine dorul de pãrinþi,
vine noaptea ºi hoþeºte
trupul ni-l cutremurã
numai vremea povesteºte
ºi salcâmul tremurã...

PE ASFINÞITE
17 septembrie 1976

 Timp singur  Fotografie de Dan Suciu
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Trenul spinteca drumul printre vârfurile
cioplite în piatra ce alcãtuiau Muntele cu
Muzici. Cleme arteriale în stânci contor-
sionate. Ziua se lupta cu orizontul bolnav.
Gânduri bãtãtorite veneau nepoftite în
mintea rochiþei tolãnite în mijlocul locului
într-un compartiment de clasa a doua.

Revenea singuratecã de la citirea testa-
mentului unei strã-mãtuºe de  care nu ºtiuse.
Strã-mãtuºa îi lãsase prin testament o casã
imensã în stil georgian. Tot ce ºtia despre
clãdire era din ceea ce aflase de la notarul
în al cãrui birou se prezentase înainte de
prânz împreunã cu fratele ei ºi alþi doi veri
gemeni.

Sperase într-o moºtenire în bani. So-
cotea cât s-ar putea lua din vânzarea casei.
Naviga în ape periculoase... Dacã totul era
o eroare...

Habar n-avea cine fusese strã-mãtuºã!
Nimeni din familie nu o întâlnise vreodatã!

Contururi de copaci galopau prin faþa
geamului de la tren, cultivând o lumina
înfioratã. Pãmântul o plutea pãlmuind-o cu
umbre. La intervale scurte, din depãrtare,
vaci ce pãºteau se nãpusteau la vedere,
devorând aerul.

Se dusese sã vadã casa înainte de a lua
trenul de înapoiere. Voia sã o mai vadã o
datã. Era un urcuº abrupt, pentru cã orãºelul
era cocoþat în  pantã. Casa se înãlþa singura-
tecã ca sticla prãjitã. Conturul acoperiºului
invada cerul, pe mãsurã ce lumina se zvâr-
colea sã moarã. Iedera sãlbatecã fãcea mo-
dele pe þiglele acoperiºului. Intemperiile
înfulecaserã din coºuri. O fereastrã aflatã
sub acoperiº avea obloanele trase. Un cireº,
ce-ºi legãna ºoaptele, bloca din priveliºte.

Copaci saltimbaci devorau plumbul din
ceruri ºi siluete din tufe cu spini creau nãluci
în apele râului ce despãrþea oraºul provincial
în douã pãrþi inegale. Ambarcaþiuni fãrã
voce umpleau aerul într-o aromã de carne
la grãtar ºi pâine prãjitã.

Îºi fãcu drum spre streaºina apei. Lumini
leºinate se nãºteau de cealaltã parte a râului
ºi sãlcii bolnave îºi mãsurau zvelteþea în
oglindã.

Ajunse la garã cu câteva minute înainte
ca trenul sã plece. Trenul se porni la timp.
Câºtiga vitezã ºi imagini din casa în stil
georgian se întreceau în piruete în mintea
ei precum nisipul rãscolit în timpul unei
furtuni. ªedea pe locul din mijloc, în com-
partimentul de clasa a doua, ºi mintea ei
iscodea...

“Biletele  la control!”, îi înþepã pãien-
jeniºul de gânduri...

Examenul
 MARIANA ZAVATI GARDNER

Cãlãtoria cu trenul o fãcea sã-i meargã
mintea pe dealuri. Uite-o copilã cutreierând
pe caniculã de-a lungul dunelor albastre,
formate în forturi la scarã redusã pe þarmul
cu râuri foºnitoare. Uite-o sãrind peste buº-
teni din lemn purtaþi de ape, printre ºorþuri
din frunze împrãºtiate peste plajele înºirate
de-a lungul Oceanului Pacific. Uite-o siluetã
arcuitã peste nisipuri, cu tãlpile spãlate de
bucãþile din lemn aruncate pe maluri.

Un rollercoaster de gânduri, printre ridi-
cãturi din lemne târâte de ape, arþari în
maquis zglobii pe þãrm, abalone abstracte
peste nisipuri albastre, dreptunghiuri de
gãteje þesute. Un ibis infiltrat ciugulea prin
ºorþul de frunze.

Printre instantanee de gânduri, se vãzu
în ultimii ani de colegiu. Îºi aminti cât de
plictisitoare i se pãreau temele ºi mai ales
examenele. Uite-o pe când era gata sã iasã
pe uºã. Arãta foarte grãbitã, cufundatã-ntr-
o minã acrã. Examenul plana printre gân-
duri. Cu privirea cruciºã, mãmica o  aten-
þionase:

“Ai grijã la examen, concentreazã-te ºi
nu spune hop pânã n-ai sãrit cum se cade!”

În faþa casei, îºi aminti cã-i trebuiau
stiloul ºi geanta de mânã cu telefonul mobil,
calculatorul de buzunar, portofelul cu banii
daþi de bunica Iulia în vara trecutã, cardul
bancar ºi alte fleacuri de mare valoare. Ca
ºi cum ar fi în cãutarea unui ac în carul cu
fân. Habar nu avea unde-i era geanta de
mânã, în camera ei de explorãri profunde
ºi periculoase.

Trenul îi legãna reveria. Simþea acum,
la fel cum mãmica ei poate simþise atunci
pe când copila o confruntase ºi mãmica
încearcase-n zadar sã extragã apã din piatrã
seacã.

Se vedea limpede înaintea examenului
de dupã pauza de dimineaþã. Uite-o acolo
acasã, în sufrageria cu ceasul cu cuc, cum-
pãrat de tatãl ei într-un moment de neso-
cotinþã, dintr-o vacanþã la Baden-Baden.
Stãtea pe ultimul raft al bibliotecii burduºite
cu volume diverse, multe în limbi de care
n-avea habar. Arãtase timpul cu acurateþe
cam vreo sãptãmânã, dupã care, în ciuda
eforturilor ceasornicarului din urbe, rãmã-
sese mut pentru eternitate.

Cãlãtoria cu trenul o liniºtitea. Îºi aminti
cum fusese gata-gata sã izbucneascã într-
o moþoacã, când la plecare mãmica se în-
torsese spre ea ºi-i spusese cu o voce fluidã
ca mierea: “Ai grija sã-þi þii firea!”

Contrar obstacolelor, geanta ei se odih-
nea calmã pe biroul de lucru. O înºfãcã pe

când mãmica se întoarse ca un ºurub sã-i
mãture un fir de praf invizibil, de pe T-shirt-
ul cu mesaje contemporane.

Pe când Jackie se repezea pe uºã, mã-
mica, ºtiind-o distratã, îi urã succes, îi repe-
tã sã fie cu ochii în patru pe lucrurile ei, în
cãlãtoria cu autobuzul, ºi sã aibã grijã sã
coboare în staþia din faþa liceului.

Trenul îi rãsfãþa amintirile. Uite-o în di-
mineaþa examenului. Mãmica o sfãtuise sã
aibã grijã ºi sã lucreze toate punctele la în-
trebãrile examenului de la matematicã ºi sã
fie cu ochii pe trecerea timpului. Îºi aminti
ca ºi cum ar fi fost acolo, cum se întorsese
la uºa ºi cum, în combustie spontanã, ex-
plodase verbal:

“Taci din gurã! Taci din gurã! Taci din
gurã! ªtiu ce am de fãcut!...”

Parc-o vedea pe mãmica cu privirea
dezmierdãtoare ºi îmbracatã-n negru din
cap pânã’n picioare. Era sigurã cã mãmica-
i spusese:

„Scumpeteo, cât eºti de perfectã, nu te
lãsa însã pe lauri!”

Nepãsãtor, trenul fugãrea conturul râului
cu bolovani. Jackie se vedea la examen în
banca ei din mijlocul holului, cu supra-
veghetoare tomnatece, dintre care una mai
ales, cu ºezutul pe-o bancã, cãsca precum
un automat defect, fãrã sã punã mâna la
gurã.

Jackie avusese de fãcut niºte calcule la
calculatorul solar din geanta de mânã. Apãsã
enervatã pe numere, fãrã rezutat. Încercã
încã o datã. Apoi, cu ochii la ceasul de pe
perete, ridicã mâna extinsã. Supraveghe-
toarea, aflatã strategic, cam la douã bãnci
depãrtare de Jackie, cãscã încã odatã. Fãlci
trosnite, ca brazii retezaþi în pãdure la mare
distanþã. Jackie fu ignoratã. Jackie fãcu dis-
perate semne cu mâna, ºi o altã supra-
veghetoare veni la galop din cealaltã parte a
holului.

“Domniºoarã, calculatorul nu-mi func-
þioneazã!”

Supraveghetoarea privi instrumentul cu
atenþie solemnã ºi-i rãspunse cu un zambet
solar:

“Nu-i calculator, e o telecomandã pentru
televizor digital!”

Trenul îi învãlmaºea gândurile. Capul
aflã sprijin pe umãrul stâng...

Noi suntem picãturi de timp ce-ºi ur-
meazã chemarea, clipiri de destine suntem,
glisând între piramide de certitudini ºi jocuri
de amãgiri, între imperative, obligaþii ºi
motivate aºteptãri, pãsãri de vrednicie
suntem despicând vãzduhul cu neobosite
cãutãri, înnodând zãdãrnicii, particule de
noroc ºi nenoroc suntem, grãunþi de vrere
din energia voinþei universale, atomi de
putere suntem, neºtiute sclipiri de stele la
porþi de întunerec, fulgeraþii suntem ale
necunoscutei legãturi dintre firmament ºi

lut, colorate pulsiuni suntem, ale fiinþei pe
traseele Firii.

Tiparele lumii se recunosc în noi cu
magnetice atracþii ºi respingeri între polul
înþelepciunii ºi cel al pierzaniei, acuzãri de
patos suntem, pliaþi pe vibraþiile voinþei ce
ne împinge spre tãrâmul ispitei, flori ale
meditaþiei asupra rostului lumii, aºchii de
întrebãri ce rãmân fãrã rãspuns, fulgi de
speranþã, topiþi de iradieri ale teribilei eterne
nedreptãþi, chemãri fãrã ecou ale Fiinþei cu
buzele strânse, din tinda inevitabilei plecãri

fãrã întoarceri, în negre gãuri din Râul
existenþei.

Fructele dorinþei de a fi ºi deºeuri ale
ambiþiei de a avea suntem, fumuri de orgoliu
al puternicilor zilei, literele unui alfabet al
comunicãrii universale suntem, vocabule de
bucurie ºi consoane de durere suntem din
cuvântul începutului de lume, metafora
înãlþãrii ºi alegoria cãderilor noastre suntem,
cuvinte dintr-o propoziþie în care nu mai
suntem substantive proprii.

Totul fiind comun, tern ºi de neînþeles.

Gânduri despre noi însine
 IOAN BABA ARMÂNESCU

,

PRIVIRI LA SEMAFOR
Privirea mea
bea cafea
din ochii tãi.
Privirea ta
este aceea a unei ierbi
însetatã de varã.
Deºi evitã,
ºtiu
cã este clarã.
Sufletele noastre
ºi-au dat întâlnire
pe autostrada vizualã.
Priviri care
aºteaptã la semafor.

FASTIDIOS
Sunt nisipul din plicã

ce-þi cade atunci
când te ridici de pe plajã.

Sunt apa din pãr
ce-þi curge ºiroaie
pe umeri, a ploaie.

Sunt ploaia ce te-atinge
doar atunci

când umbrela sentimentelor
se sparge,

lãsând culoarea umbrelor
sã ºadã
în foiºorul uitãrii.

Sunt ceea ce sunt ºi nimic
mai tumult.

PEISAJ
Un crâng plânge
cã ºi-a pierdut tinereþea,
trimiþând un sol
(o crenguþã ce se frânge)
cãtre un compas
ce-ºi expune-acurateþea

 IULIAN ZAHARIA

 DEBUT

Vino
când
soarele
îsi bea
cafeaua
cu lapte

PRIZÃ
Gândurile îmi umblã pe vârfuri
sã nu te trezesc.

Prizonier între represiv
ºi restrictiv

pierdut în ecuaþii pulsionale
surprins în geometria pasivã.

CÂND CREZI CÃ PLOAIA
ARE UN SINGUR SENS
Ieºite din matriþa nopþii
bântuind pe trotuarele memoriei
propriile frustrãri tocite
de scenarii
cu obrajii neraºi

Te erijezi în
asistentul propriei vieþi
ºi realizezi cã
banalul frizeazã
impostura realitãþii.

Povestirea Examenul (Miss Jackie’s
Exam) a apãrut în New Fiction Collection:
As the Story Goes, Peterborough: Forward
Press, 2007. Varianta româneascã aparþine
autoarei. Fragment din romanul The Christ-
mas Orange, publicat în variantã englezã de
www.penpress.co.uk.

,
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Din mãruntele case vãruite în alb
ies dorurile, în câte o legãnare de cânt,
de parcã ar trage spre vale
Lunã ºi stele,
în lumea largã, unde se prãvale
ºi se resfirã izvorul ca un ºir de mãrgele.
Noaptea, în pãdurile din Apuseni
are mireasmã de levãnþicã ºi gust de mure.

Oare cum va fi mers tata, singur ºi tânãr,
printr-atâta pãdure?
Poate sunt ochii lui
stelele acelea douã ºi ale nimãnui...

SEMINÞIE

Asprã seminþie în Munþi Apuseni,
frãþâietate cu stânci ºi izvoare,
cu frumuseþea sãlbatecã a florilor ierbii,
cu miresmele fânului strâns în poieni,
cu lupii gonaci, cu mistreþii ºi cerbii.
Oameni din Munþi Apuseni sub scutul pãdurilor,
deprinºi cu pãmântul pietros
ºi cu singurãtãþile,
cu tãcerile atât de adânci,
încât când plânge gândul
i se aude cãzând picãtura.

Doamnei Blaga ºi Poetului Miron Blaga

Poeme în spirale
 VICTORIA ANA TAUSAN

Poeme în spirale
,

Ce paginã albã! Cu întâiul cuvânt
se deºteaptã furtuna în suflet
ºi cu furcã de fulgere scormone-n gând,
pulberi de fulger lãsând.
ªi pagina scrisã, ce arãturã!
Cu negre seminþe, cu incertã rodire.
Poate doar ploaia de lacrimi,
venitã la vreme, se-ndurã,
însmulþind spicele de pomenire.

Ce paginã dusã de vânt!

CE PAGINÃ...
Eu n-am vânat, spune însoþitorul,
am fost doar gonaciul, la vânãtoare.
Eu n-am tras, n-am curmat, zborul,
ci doar am stârnit, în fãget, cãprioare.
N-am apãsat pe trãgaci, n-am purtat
tolbã, nici goalã, nici plinã,
ºi am stat de-o parte, când s-au ospãtat
vânãtorii, din alesul vânat...
Doamne, parcã încã se-aud
glasurile gonacilor, strigãte ºi larmã
rãscolindu-i pãdurii frunziºul ud,
sã scoatã vânatul în bãtaia de armã.
Poate cã fãrã gonaci ar fi fost
mai puþinã prigoanã-n pãdure
ºi multe ºi-ar fi aflat adãpost
sã le ascundã, sã se îndure...

Ci iatã, dupã rãstimpul de vânãtoare,
osteniþi, împãcaþi, dorm liniºtit
gonaci, vânãtori ºi câinii sãtui.

Doar codrul cel veºnic îºi plânge
rãnile lui.

GONACII

Acesta-i universul meu: distanþa
dintre un sat ce m-a nãscut
ºi-acest oraº, cãruia-i sunt strãinã.
Acolo-n sat, nimeni nu mã mai ºtie.
Aici, nimeni n-a stãruit sã mã cunoascã.
Mi-e totul îndelungã nostalgie
ºi dureroasã zbatere în sine.
Numai sãmânþa cea dumnezeiascã
în suflet mi-a crescut. ªi a crescut
sã nu mã mai zãresc din lanul sãu,
luminã unduind în neºtiut.

MICROCOSM

Europã, þãrile tale îºi þin steagurile cu toatã
puterea mâinilor lor,
zâmbitoare una spre alta, geloase într-ascuns,
ºi puse pe harþã din te miri ce.
Cum va fi acest Viitor,
fãrã fabulosul trecut al Eroilor?
ªi dacã prezent fãrã trecut nu se poate,
prezente vor fi luptele, toate.
Când una din þãri îºi va preamãri vitejiile,
nu va simþi o alta ghimpele-n inimã?
Cine oare va crede cã marele fluviu - Trecutul -
va fi uitat undeva, pe o vale,
cânt toate râurile sale
sunt legendele, pline de sãbi ºii sânge?
ªi ce mulþime a mulþimilor va uita
sã plângã la morminte de glorie?
ªi ce vei fi, o, Europã,
fãrã memorie?
Tu nu poþi sã fii doar o alcãtuire de pãmânt.
Tu veºnic vei fi conclavul de Patrii,
iar patriile au un trecut în fiinþa lor.
ªi dacã la dulcele glas Patriile vor aþipi,
se vor trezi spre împlinire Cetãþile
stându-i Istoriei la avanpost.
Europã, tu nu poþi sã fii
fãrã ceea ce-ai fost.

ALCÃTUIRE

O lume pãrãsitã III  Fotografie de Dan Suciu



16

(Interior. O rezervã de spital, cu un pat
ºi un scaun, un cuier, alte obiecte tipice. Pe
un perete - o chiuvetã, deasupra - o oglindã.
Un tânãr de 20-25 de ani stã întins în pat,
cu perfuzii. Eventualele aparate sunt ataºate
patului, pentru ca acesta sã poatã fi mutat.
Patul are rotile ºi va putea fi mutat, mai
aproape de spectatori, perpendicular pe
scenã sau paralel, dupã situaþie. Bãiatul e
inconºtient. Asistenta verificã perfuzia.
Poartã un halat alb, mulat, ca sã îi evi-
denþieze formele, bonetã, o fustã scurtã,
pantofi-cui. Pune un picior pe pat ºi îºi
aranjeazã ciorapul de nailon. Se priveºte în
oglinda de deasupra chiuvetei, de sus pânã
jos, se admirã. Îºi aranjeazã rimelul la un
ochi, unde i se pare cã i s-a întins. Intrã
medicul. E îmbrãcat în ºort de tenis ºi o
bluzã de trening, poartã pe umãr o geantã
de sport, rachetã de tenis.)

ASISTENTA: (ironicã) Bunã seara,
domnule doctor!

MEDICUL: (rânjeºte) Ai crezut cã nu
mai vin, nu-i aºa?

ASISTENTA: Nu eram sigurã, cã nu
ºtiam dacã nu cumva mergi la bere, dupã
tenis. S-a mai întâmplat ºi eu te-am aºteptat,
toatã noaptea, ca o fraierã.

MEDICUL: Þi-am zis cã vin. Numai cã
a trebuit sã scap de bãieþi. Le-am spus cã
am un pacient pe care trebuie sã-l vãd ºi
doctorul Preda a început sã facã miºto.
Foarte glumeþ, foarte spiritual! Cicã sigur
pacientul meu e o blondã? (Aratã cu mâinele
formele unui trup de femeie.) Atâta le-a
trebuit la bãieþi! S-au luat dupã el ºi au
început sã zbiere cã vin cu mine la spital.
Abia am scãpat de ei.

ASISTENTA: ªi Preda ãsta! De câte ori
sunt pe tura lui, îmi bate apropouri ºi se dã
la mine, libidinosul naibii!

MEDICUL: (amuzat) I-auzi! Nu pot sã
cred! Mare crai, deºi, sigur nu i se mai scoa-
lã, la vârsta lui!

ASISTENTA: Dacã-þi spun! Babalâcul
naibii! Când mã prinde singurã, mã tot în-
ghesuie cu burtoiu’ ãla al lui, de-mi vine
greaþã, numa’ când îl vãd.

MEDICUL: Ha, ha! Nu-l credeam în
stare. Nu se vede cum aratã, cã-i expirat
rãu!

ASISTENTA: E un porc bãtrân. Ultima
datã, m-a întrebat dacã nu mergem sã bem
ceva, la mine. Auzi! Nesimþitul! Se auto-
invita. Zicea: “Hai, dragã, cã iau eu ceva
fin, bem, ne distrãm, facem o treaba ti-
nereascã”. Auzi tu, ce texte pe capul lui!

MEDICUL: Ha, ha! Ar vedea el “treabã
tinereascã”, dacã ar ºti cotoroanþa de ne-
vastã-sa! Nu-i aºa? Cã e de o gelozieeeeeee!
ªi-l þine sub papuc, cã nici nu suflã! ªi ce
i-ai zis?

ASISTENTA: Ce drac’ sã-i zic? Am dat-
o pe glumã, cã nu-l pot repezi... Nu mai
scap de el! I-am zis cã-s obositã, cã nu
prea beau, cã tre’ sã treacã taicã-meu pe la
mine. Era tare excitat ºi tot încerca sã-ºi
bage mâna sub fusta mea.

MEDICUL: Cum? Aºa? (Dã sã-ºi bage
mâna sub fusta ei. Ea se fereºte amuzatã,
de formã. Se îndepãrteazã ºi fuge de cealaltã
parte a patului, râzând. Medicul o urmã-
reºte, într-un sens, apoi în celãlalt. Prinde
patul ºi îl roteºte pentru a micºora distanþa.
Patul bãiatului devine obiect de joacã, apoi
ea se lasã prinsã.)

ASISTENTA: Hai, mã! Io-þi zic serios.
MEDICUL: Pãi, ºi eu, tot serios te în-

treb. (O îmbrãþiºeazã, o sãrutã. O prinde

cu mâinile de fund.) Ah, cât eºti de fru-
moasã!

ASISTENTA: Stai, potoleºte-te! Dacã
intrã cineva? Fetele se mai fâþâie prin secþie.

MEDICUL: Cu cine eºti pe turã azi, ia
zi?

ASISTENTA: Pãi, cu doctorul Chirilã.
Tre’ sã aparã imediat.

MEDICUL: No, no! (Râde ºmechereºte)
Eºti cu… subsemnatul! Am schimbat garda
cu el. I-am zis cã am o treabã vineri, nu
pot veni, ºi cã aº vrea sã-mi supraveghez
pacientul de la urgenþã. (Aratã cu capul spre
pat, râde). Chirilã e bãiat bun ºi n-a avut
nimic împotrivã.

ASISTENTA: (bucuroasã) Deci, suntem
împreunã în noaptea asta.

MEDICUL: Da… O sã dau o fugã pâ-
nã acasã, fac un duº, mã schimb ºi vin.
Tocmai bine, nu-i aºa?, pe când se liniºtesc
lucrurile, mai pleacã ºi fetele...

ASISTENTA: Da’, auzi, dragã? Cu ãsta
(aratã spre bãiat) cum e? Are ceva ºanse?
De ce-l mai þinem?

MEDICUL: Habar n-am dacã-ºi mai
revine vreodatã. N-aº prea crede, dar, ºtii
ºi tu, nu-i aºa, cu ãºtia în comã nu se ºtie
niciodatã. Îl mai þinem câteva zile, cã nu
încurcã pe nimeni, nu? (Râd amândoi. Îi
sãrutã mâna ºi se aºeazã amândoi pe pat.
Se sãrutã.) Pânã sãptãmâna viitoare, nu-mi
trebuie rezerva. Abia luni sau marþi va veni
nu ºtiu ce cunoºtinþã de-a directorului
economic, ºi m-a rugat sã o bag aici. Ceva
obligaþie de-a lui de la Finanþe ºi nu l-am
putut refuza, nu-i aºa?

ASISTENTA: Mã gândeam eu… cã
bãiatul ãsta e tot aºa, în aceeaºi stare, de
câteva zile.

MEDICUL: Nu prea am ce sã-i fac, dar
nici nu puteam sã-l externez imediat. Mãcar
de formã! ªi pãrinþii lui… toatã ziua pe ca-
pul meu. Îi ºi înþeleg, pe undeva, vai de ei!
Niºte amãrâþi! Taicã-sãu tot vroia sã-mi
îndese un plic. Cã parcã nu mai pot eu de
suta lui de euro! Tu mã ºtii, iubi... Eu sunt
un tip corect, nu-i aºa? Nu iau bani dacã n-
am ce sã-i fac. Pe urmã, mã mai trezesc
cu probleme, mã mai bagã prin ziare, ºi
numai de asta n-am nevoie! Boul de director
atâta ar aºtepta: sã aibã motiv sã scape de
mine. Aºa cã, l-am expediat pe taicã-sãu
cu plic cu tot. Era cam amãrât, asta e! Nu
ºtiu ce-ºi imagineazã ãºtia! Lor li se pare
cã dacã plãtesc, treaba e rezolvatã ºi bolna-
vul se vindecã. Ne cred mecanici auto sau
tinichigii, nu-i aºa? “ªtiþi, mi s-a spart baia
de ulei ºi aripa din faþã e mâncatã de ruginã.
Schimbaþi-le vã rog! Cât face? Poftim! Þi-
neþi ºi-un bacºiº!”(Imitã gestul înmânãrii
banilor). De parcã omul ar fi o maºinãrie,
sã-i gãseºti piese de schimb ºi sã-i schimbi
uleiul la cinci mii de kilometri! Cu bãiatul
ãsta chiar nu e aºa. Cu sinucigaºii e aiurea
toatã povestea, chiar dacã scapã. Te chinui
sã-i salvezi ºi, dupã o lunã sau un an, iar
încearcã ºi, pânã la urmã, tot reuºesc. Ce
poþi face? Nimic, nu-i aºa? Pe unul din ãsta,
dacã vrea sã moarã, ar trebui sã-l laºi. E o
pierdere de timp ºi de energie. Mai bine te
ocupi de unul care vrea sã trãiascã. Ce sã
le fac eu dacã aºa ºi l-au crescut?

 ASISTENTA: Ce l-o fi apucat? E tânãr,
cu vreo doi, trei ani mai mic decât mine,
pare frumuºel, ce i-o fi venit?

MEDICUL: Dracu’ ºtie! Dã-l în moaºe-
sa de fraier! Noi sã fim sãnãtoºi! (O prinde
de bãrbie ºi o sãrutã. O mângâie pe picior.
Ea se lasã, apoi se desprinde uºor.)

ASISTENTA: Hai, fugi, cã imediat tre’
sã te întorci!

MEDICUL: Mai am vreme! Vin pe la
unºpe. Te aºtept la mine în cabinet. Dupã
ce se liniºtesc treburile, avem o noapte
întreagã împreunã, nu-i aºa? Mi-era dor de
tine, sã ºtii!

ASISTENTA: ªi mie, iubi! ªi eu te
vreau! (Asistenta îl mângâie pe faþã ºi îl
sãrutã. stând pe pat, în continuare, se sãrutã
ºi se pipãiesc înflãcãrat câteva clipe. Uºa
se deschide ºi intrã mama. Asistenta sare
în picioare, îºi aranjazã halatul ºi se face cã
verificã perfuzia. Medicul tuºeºte ºi ia mâna
bãiatului, ca pentru a-i verifica pulsul. Mama
nu pare sã observe ce s-a petrecut între cei
doi.)

MAMA: Bunã seara, domnul doctor! Nu
ºtiam dacã o sã vã gãsesc la ora asta. (Ob-
servã echipamentul sport al medicului.) În
noaptea asta, rãmân eu cu bãiatul, dacã se
poate, iar mâine vine soþul.

MEDICUL: Bunã seara, doamnã! De-
sigur, desigur, foarte bine. Am fost la tenis,
cã am, ºi eu, nevoie de puþinã relaxare, nu-
i aºa?, dupã tot stresul ãsta, dar mai trag o
fugã sã-mi vãd pacienþii. Puteþi sta liniºtitã.
Voi reveni mai târziu, cã tot eu sunt de gardã
în noaptea asta. (Se ridicã de pe pat ºi se
face cã studiazã, preocupat, fiºa prinsã la
capãtul patului.)

MAMA: Domnu’ doctor, s-a mai în-
tâmplat ceva? Vreun semn, vreo veste?…

MEDICUL: Din pãcate, nimic nou,
doamnã. Starea lui e stabilã, dar nu are nici
o reacþie. Dupã cum vã spuneam, nu-i aºa?,
de acum încolo, nu prea depinde de noi.

(Asistenta schimbã ocheade cu medicul,
în timp ce îºi mai face de lucru în jurul
patului. Îi face semn medicului arãtând spre
ceas ºi îi face semn sã plece.)

MEDICUL: Ãããã… Stimatã doamnã,
trebuie sã plec. (Îºi ia geanta pe umãr) La
revedere! (Spre asistentã) Tu eºti de ser-
viciu, nu-i aºa?

ASISTENTA: Da, domnule doctor, eu
sunt.

MEDICUL: Dupã ce vin, sã treci pe la
mine, sã trecem în revistã cazurile ºi sã
verificãm medicaþia pacienþilor!

ASISTENTA: Desigur, domnule doctor.
(Medicul iese. Asistenta îºi mai face de

lucru pe lângã pat. Mama îºi pune geanta
pe pat, apoi o ia ºi cautã în portofel ºi scoate
o bancnotã.)

MAMA: E un medic bun, nu-i aºa dom-
niºoarã?

ASISTENTA: Buuuun, bun. Cel mai
bun, cel puþin din spital, dacã nu cumva
din tot judeþul. Este foarte priceput ºi e
foarte conºtiincios. ªi e de treabã, nu ca
alþii.

MAMA: Aºa am auzit ºi eu. Ooof, de l-
ar face bine!

ASISTENTA: Sigur va face tot ce se
poate. (Aratã spre pat) I-am schimbat per-
fuzia. Pânã la dimineaþã nu mai trebuie ni-
mic. Dimineaþã, mai trec eu sã verific.

MAMA: Vã mulþumesc, domniºoarã.
Aveþi grijã de el, vã rog! (Mama îi întinde
bancnota cu eleganþã, asistenta se opune
de formã, cu jumãtate de gurã, dar ia banii.)

ASISTENTA: Lãsaþi, nu e cazul… Mai
trec eu dimineaþã, fiþi liniºtitã, cã mã mai
uit eu!

(Asistenta iese.)

Rezerva

Fragment (SCENA IV) din scenariul de film
Despre distanþe. Titlul aparþine redacþiei.

20 mai 2009
Azi am discutat mult cu Frãguþa, e

necãjitã, ne-am despãrþit a opta oarã.
Ne-am împãcat la telefon.
Maya, a sosit revista. Mâine voi trimite

pacheþelul cu revista ºi cãrþile alea dragi
mie pe care aº vrea sã le citeºti sub umbrar.

21 mai 2009
Dragul meu Jurnal, ’neaþa.
Lumea asta a înnebunit complet, zãu.

Cum poþi sã faci aºa o bucurie unuia ca
mine, pe vreme de crize de tot felul, pe
vreme de rãutãþi? Chiar cã trebuie sã fii
nebun.

Despre asta vorbesc: Traian T. Co-
ºovei, Ninsoarea electricã ºi Florin Iaru,
Cîntece de trecut strada.

Cãrþile pot fi accesate gratuit pe site-ul
liternetului. Unde sunt ºi alte lucruri faine.
E o dovadã de generozitate, un gest rarisim.
Semne clare de nebunie. Ninsoarea elec-
tricã a fost pentru mine acea carte esen-
þialã, mi-a deschis un drum, nu glumesc.
De atunci am început sã vãd altfel. Aº
putea sã-þi povestesc mai multe, însã ºtiu
cã vorba lungã...

Jurnalule, hai sã ne facem nebuni când
vom fi mari, ce zici?

24 mai 2009
Jurnalule, azi nu te salut.
Am un orãºel, se numeºte MineÎnsumi.

Am crezut cã sunt singurul locuitor, însã
azi am întâlnit un zugrav pe strada albastrã
din MineÎnsumi. ªi o mierlã din ceramicã
la un balcon.

Frãguþa cautã locuri dulci pentru cules
flori de tei, o sã plece cu un tramvai verde.

Poate ar trebui sã mãnânc. N-am scãpat
de lehamite. Am frunzãrit Jurnalul Annei
ºi Jurnalul lui Robinson. Încã nu ºtiu ce
înseamnã cele trei porþi desenate pe nisip.
Apar în fiecare vis. Grãdina secretã e
schimbatã, e altfel.

Mâine o sã macin cele douã plicuri
primite azi, voi face încã trei coli apatru.
Cred cã vor fi albe. Voi adãuga ºi muºeþel
uscat ºi codiþe de cireºe, douã-trei firicele.

Am vãzut o vrãbiuþã moartã. Am trecut
repede mai departe, fãrã sã mã gândesc
prea mult la ea.

Note plictisitoare, doar ca sã nu pierd
din viaþã.

Jurnalule, repet, azi nu te salut.

26 mai 2009
A fost odatã, ca în multe alte dãþi, un

mecanic de locomotivã cu aburi într-un
orãºel cu doi locuitori ºi o mierlã din
ceramicã. Orãºelul nu avea garã (dar oare
cât de multe orãºele au gãri?).

Într-o zi mecanicul de locomotivã cu
aburi a primit în dar, da, o locomotivã. Cu
aburi. Auzise el despre o garã, undeva pe
un ocean îngheþat, o garã sidefie, cuminte,
cu mulþi ºi frumoºi cãlãtori ºi unde la
urcarea în vagoane se primea o cafea caldã.
Gara sidefie se numea "Of, mã".

Asta a fost demult tare...
Acum eu sunt mecanic de locomotivã

cu aburi. Am vopsit pe locomotiva cu aburi
o poezioarã dragã mie ºi am plecat din Mine
Însumi spre Of, mã.

Ne vedem
între mâine

 si ieri
 MIRCEA PASCARIU

www.skyrain-secretgarden.blogspot.com

 SCENARIU DE FILM

16 Zodii în cumpãnã, vara 2009

 JURNAL

 MIRCEA JACAN

,



17

Când þi-au luat Basarabia ºi Bucovina, þara mea
Þi s-au tãiat mâinile-amândouã întinse cãtre soare
ªi de atunci tu ai fost o þarã Ciungã, þara mea,
O Ranã despicatã în douã
Una din Rãni plecatã în deportare!

Când românii din Basarabia ºi Bucovina
Erau duºi în inima Siberiei
Bucãþi din inima Ta, Românie,
Îngheþau în pustietatea nesfârºitã a Siberiei
Privind cu ochii holbaþi Carul Mare pe cer
Gândindu-se îngroziþi la vremea când va coborî
Sã-i ia ºi sã-i ducã acasã!

Când românii din Basarabia ºi Bucovina
Ajungeau în inima Siberiei
Dinþii le clãnþãneau în gurã atât de tare
Cã în Cancelariile  lumii ªefii de State
Îºi puneau vatã în urechi.
În timpul acesta în þarã activiºtii de partid
Strigau: Trãiascã Marea Uniune Sovieticã
ªi poporul sovietic eliberator!

Ajunºi în Siberia, Românii
Îºi fãceau bordeie din lacrimi
Acoperindu-le cu sentimele lor de milã sfâºietoare
Apoi îi scoteau din inimã unde îi þinuserã înveliþi
Pe ªtefan cel Mare ºi pe Mihai Viteazul
Îºi fãceau rugãciunea ºi se închinau
Se aºezau cu toþii la masã
Bãtrâni ºi copii
Domnul sã ne binecuvânteze
Spunea cel mai bãtrân dintre ei
Doamne ajutã, spunea ºi Mihai Viteazul închinându-se
Cu lacrimile scurgându-i-se-n barbã
Vai de capul neamului ista
Ofta întunecat ªtefan cel Mare!

ªi pe când fraþii noºtri mureau în troienele Siberiei
Noi în þarã fãceam colectivizarea
Îi bãgam în puºcãrii pe intelectuali
ªi pe gospodarii satelor
ªi-n timp ce clasa muncitoare în alianþã cu þãrãnimea

Þara Daciei tãiatã în douã
ªtefan cel Mare despicat în douã
Inima lui sfâºiatã în douã
Vãzduhul nostru despicat în douã
Cerul românesc despicat în douã
Neamul daco-românilor sfâºiat în douã
Sângele lui despicat în douã
Munþii nostri despicaþi în douã
Limba românã despicatã în douã
Mihai Eminescu despicat în douã
Apele noastre despicate în douã
Copiii noºtri despicaþi în douã
Visul unui neam despicat în douã
Plânsul neamului nostru despicat în douã
Mamele noastre despicate în douã
Zâmbetul nostru despicat în douã
Codul nostru genetic despicat în douã
Rana care suntem despicatã în douã
Þipãtul care suntem despicat în douã!

Învãþãtorului Raiciu Dragnea

Cum vuiesc pãdurile Tale în mine, Basarabie
cum strãlucesc colinele Tale în sufletul meu, Basarabie
cum cântã privighetorile pe luncile Tale, Basarabie
cum dormiteazã mândre în inima mea
cum se vãd Rãnile Tale
pe dealurile din sufletul meu
ca niºte corãbii albe, Basarabie
ºi cum înfloresc mormintele Tale
pe câmpiile dinlãuntrul meu
ca niºte eucalipþi roºii, Basarabie

O, ferice de þãrile
cãrora li s-au scos ochii din cap
dar ele mai au unde sã priveascã
ferice de popoarele
cãrora dupã ce li s-au tãiat limba
cântã cu plãmânii lor
care foºnesc ca niºte fagi mândri
în adierea vânturilor
ferice de popoarele
cãrora dupã ce li s-a tãiat limba
ºi le-au fost scoºi din rãdãcinã plãmânii
ele cântã cu oasele lor
ca niºte orgi solemne prin care trece

mãreþ ºi albastru
timpul

Cum stã sufletul meu
ca o cintezã pe culmile albe ale Basarabiei
cum stã mâna mea
prin pãdurile Basarabiei
mângâindu-i fiecare copac
ºi fiecare fir de iarbã

Cum stã ochiul meu
pe þãrmurile Basarabiei
ca o Cetate
ºi gura mea
aplecatã deasupra inimei ei
ca deasupra altei guri
ºi rana care este Fiinþa mea
aplecatã peste rana

care este Basarabia
ca un cer deasupra

pãmântului!

Tipãt pentru Basarabia

Îi mulþumea poporului frate sovietic
Morþii neamului nostru
Se întorceau în mormânt cu faþa în jos de ruºine!

Basarabie, Basarabie!
Cât tu eºti ruptã din trupul strãvechi al Daciei Mume
Nimic nu este de capul neamului ãsta în istorie
Mai ticãlos ºi mai nenorocit
Este de o mie de ori
Decât Cãlãii care ºi-au bãtut joc de El, Basarabie,
Cãci atunci când fraþii noºtri erau deportaþi
În îndepãrtata Siberie
Noi singuri ne deportam pe drumul invers
Al nesfârºitei ºi ticãloasei Siberii din noi.

Basarabie, Basarabie, Basarabie!
Vai de capul nostru

Basarabie,
O Þarã Mutilatã, asta suntem,
Fãrã Provinciile rupte din trupul Mamei Dacii,

Basarabie!

 STEFAN DUMITRESCU,

O lume pãrãsitã IV  Fotografie de Dan Suciu

,
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Poetul, eseistul ºi iscusitul jurnalist din
Mizil, Lucian Mãnãilescu, a scos un al
cincilea (dacã numãrãm noi bine) volum de
versuri, intitulat: Am auzit cã viaþa e
frumoasã... Dupã mãrturisirile autorului:
“Acest volum reprezintã o încercare de a
depãºi o etapã, motiv pentru care, pe lângã
poeziile inedite, sunt reluate o serie de
poeme din cãrþile mai vechi  (Lacrimi de
Murano, 2001, Rememorãri, 2004 ºi
Ultima erã glaciarã, 2006), cu modificãrile
pe care le-am gãsit utile”, avem de-a face
cu o cvasi-antologie de autor, de 124 de
pagini. Împãrþitã în 4 secþiuni: Patria
amarã, Foºnetul grecilor, Lacrimi de
Murano ºi alte poezii, Lumea din nori.

Rar ne-a fost dat sã citim  versuri mai
clar, mai profund sincer exasperate de
dezamãgirile ºi trãdãrile vieþii/istoriei, de
uraganul descompunerii spirituale terestre,
care, de vreo trei secole, tot “sparge” vieþi,
sorþi, de oameni ºi de lumi, ºi mai profund
ºi iremediabil impregnate de dorul infinit al
morþii, ca refuz demn de a fi/deveni
complice la acest dezastru moral, care
poartã numele de “lume contemporanã”:
“Sãru’ mâna mamã ºi tatã, / eu plec sã învãþ
cititul, / ºi socotitul, ºi muritul... / Prin
vãzduhul satului spart / se vedea infinitul”
(cf. Plecarea din copilãrie, p. 119)

Poezia lui Lucian Mãnãilescu este poezia
unui rebel/frondeur inteligent. O expresie
de o claritate mãrturisitoare de cristal, o
autenticã radiografie a autenticitãþii eului
lirico-ontic.

Singurul pãcat (din pãcate, major...!) al
volumului de faþã este lipsa de omogenitate
valoricã a materialului. Printre diamantele
sângelui mistic, se amestecã, mai ales în
partea a doua a volumului, rateuri
“rãsuflãturi poetice” (uneori, dacã nu
penibile, cel puþin fãrã relaþie cu întregul –
tip poemele Paºii, Licãriri, Kamikaze,
De-a pititelea etc., dând impresia de
“umpluturã”). Dar, dacã tot mãrturiseºte
autorul, în final, “încercarea de a depãºi o
etapã”, sperãm s-o depãºeascã ºi pe aceea
a refuzului consultãrii (pentru o viitoare
antologie de autor...) a unor conºtiinþe strict
estetice, iar nu doar... prieteneºti!

Iatã douã fragmente:
“Îmi vine sã urlu cã nu pot sã nu-mi

iubesc patria/ cu silicoanele ei amãgitoare
legãnându-se tandru (...)// Dumnezeu, ca
ºi patria, este iubire (...)// O iubesc pentru
cã i-am trãit pânã la ultima fibrã/ indiferenþa
ºi spaima, sãrãcia ºi zvonurile,/ pentru cã
în cârciumile ei am bãut/ potire de lacrimi
ºi pe strãzile ei/ am admirat umbra viitorului
ce refuzã sã vinã (...) //Pentru mine patria
aceasta, de la capãtul lumii,/ crucificatã pe
toate punctele cardinale,/ este singura
americã posibilã, singura ºansã,/ unica
iubire, pe care nici mãcar speranþa/ nu o
mai ucide...”(Îmi iubesc patria).

“Permiteþi sã raportãm, domnule
Mareºal,/ dupã ce aþi plecat printre nori/
am pierdut toate rãzboaiele,/ ne-am lãsat
împuºcaþi/ cu gloanþe oarbe, pânã la
lacrimi...// Vã mai raportãm cã ne-am
retras/ eroic în ruinele serii,/ ºi cã toate
înfrângerile noatre/ fastuoase servesc
patria!...// Vom mãrºãlui, orice s-ar în-
tâmpla,/ cãtre nord, sã fluturãm de acolo,/
victorioºi, stindardul alb al zãpezii” (Lucian
Mãnãilescu, Raport cãtre Mareºal).

Lucian Mãnãilescu, Am auzit cã viaþa e
frumoasã, Buzãu: Tecora, 2009.

Poetul bãcãuan Dan Sandu ºi-a alcãtuit,
din proprie iniþiativã ºi bazându-se pe forþa
sa proprie de discernãmânt, un volum an-
tologic (nu tocmai omogen valoric/estetic):
Herald în Talibania – 101 poeme. Un soi
de Jurnal de Front, dublând, în registru
liric ºi europeano-românesc, o ªeherezadã/
Ouroboros al Logos-ului, a celor “1001
de nopþi” arabe. Cei doi de UNU de pe
marginea “rotundului-lume” par a fi acea
stare de intermediaritate onticã, pe care
Adrian Pãunescu o numea: “Între înger ºi
drac/Trage omul sãrac”. Dedicat fiicei sale,
ªtefania – acest volum (de 128 de pagini)
începe sub auspiciile (auto)ironiei: drept
Prefaþã, o “Dare de seamã”, amintind de
formalismul exasperant al unei epoci, crezut
revolute: “Am gândit aceastã carte ca pe
un canon anamnezic, selectând titluri (ºi nu
numai) din volumele anterioare: Vãmi
rãstignite, Albind de-atâtea primãveri,
Poeme la negru. Am apelat, de asemenea,
la texte nepublicate sau apãrute în periodice.

Pentru o imagine a receptãrii de pânã
acum, am transcris fragmentar, din cores-
pondenþã ori din publicaþii, unele impresii ºi
comentarii critice”.

Printre bori de postmodernism fãrã ex-
cese, ba chiar duios alintând verbul româ-
nesc al doinei, ori bocetului, ori Psaltirii
dosofteiene (“ziori de ziuã”, “nescareva
pãuni” etc.), poetul supravieþuieºte spiritual
lumii pe care o priveºte ºi o judecã.

Sunt texte ale febrilei, dar blajinei cãutãri
de sine, de la texte à  la Fãnuº Neagu, cu
desagi burduºiþi de metafore, pânã la “le-
vantinescul” cãrtãrescian, “prin potopul de
lacrimi/ale ciumeþilor de Bucureºci” – cf.
Cântec de prieten (7), p. 15 (“desluºite
Golgote cu miez de mierle ºi mãsline purtate
angelic la oblânc” – cf. Glycon cu ungu-
entarum, p. 21 ) – dar demersul cãutãrii,
fertil, ajungând la un Dan Sandu autentic,
mai curând transmodernist cu genuflexiuni
de pioºenie -  Ianusul Ironiei/Sarcas-
mului ºi al Ingenuitãþii-celei-Dalbe-
întru-Luminã: “Albesc, reginã, fãrã dor
de rimare ºi auz de luminã, dar mai des,
dupã nãpârliri fãrã numãr semãnãm cu
statua spânzurãtorii” (cf. Timp ucigaº, p.
47); sau: “De mai þin minte antanele zãpezi,
mã cocoºa ospãþul în amurg de þine-i, Doa-
mne, poarta vinului deschisã ºi inima cãzutã
pradã în dor de heruvim mãiestru” (cf.
Festin, p. 83).

Poetul autentic Dan Sandu  rãmâne, sub
masca histrionului, una dintre cele mai
patetice, mai pure, mai vibrante ºi mai jupuit
de sincere voci ale generaþiei noastre, a
anilor ’90, din România. ªi când încearcã
sã râdã, dupã data histrionului, îi dau
lacrimile de revoltã ºi de umilinþã, cã trebuie
sã NU se sinucidã, ci sã strãbatã, în pasul
smereniei privirii de Poet/Herald Creºtin/
Pelerin “amãrât”(eventual “dedublat”,
pentru a vorbi spre mai multe zãri deodatã!),
deci supus al Rãbdãrii fãrã de Limite (nu ºi
fãrã de Rost!), aceastã lume a “Talibaniei”
pe dos.

Dan Sandu, Herald în Talibania. Oneºti:
Aristarc, 2007.

Poetul sãtmãrean Felician Pop publicã
un nou volum de versuri: Infernet. Inter-
netul ar însemna, se pare, în viziunea auto-
rului, infernul. Depinde de cine ºi cum ºi
în ce scop îl foloseºte, am zice noi...

Sincer, nu jocul de cuvinte din titlu ne-
a atras atenþia, citind volumul de 196 de
pagini – ci obsesia, extrem de dureroasã
(chiar din debutul cãrþii!), a încercãrii
poetului de a-ºi exprima argumentele lirice
(uneori gângãvind, alteori predicând/ple-
dând convingãtor), pentru demonstrarea
unei paralele între Iuda ºi Poet. ªi demon-
straþia “conferenþiarã” se extinde asupra
umanitãþii întregi: “Toþi veþi trãda într-o zi /
Chiar dacã nu pe EL / Pentru cã în fiece
trãdare / Existã o mântuire / Un miez fibros
al / Unei alte poveºti / Despre credinþã” (cf.
Iuda, p. 5). Aºadar, demonstrarea faptului
cã nu orice trãdare este ingratã, repulsivã
ºi ne-mernicã ºi, mai ales, cã ea nu rãmâne
in-fertilã – pe urmele celebrei formule a
Sfân-tului Augustin, despre pãcatul adamic:
“felix culpa” sau “pia fraus”.

Noi nu suntem prea permeabili la aceste
atitudini/formule cam ipocrite care, peste
secole, au fost numite, oarecum în zona
derizoriului ºi a peiorativului: “iezuite”. Însã
metafora lui Iuda capãtã, prin insistenþa
nuanþatoare a lui Felician Pop, profunzimi
nebãnuite. În aºa mãsurã convingãtoare,
încât, la finalul lecturãrii volumului, tocmai
cititorul se simte “iezuit”, pentru cã NU
înþelesese în viaþa lui, pânã la lectura
volumului lui Felician Pop, cã poate fi ºi
chiar este, ºi el, un Iuda! Cã, zi de zi ºi prin
tot ce facem, noi trãdãm, ne depãrtãm de
Dumnezeu-Hristos, dar nu facem asta fãrã
a rãmâne, totuºi, obsedaþi de Dumnezeu-
Hristos! Iuda ajunge sã semnifice cvasi-
eroismul responsabilizãrii, faþã de propria
trãdare – prin comparaþie cu omul sublunar
mediocru, care trãdeazã continuu ºi asiduu,
dar steril semantic, respingând ipocrit, cu
grimasã, ideea trãdãrii fertile, deschizãtoare
de zãgazuri ale identitãþii lumii: “Da! / Eu/
L-am trãdat pe Christ/ În chiar noaptea/
In-somniilor voastre/ Dacã m-aº fi oprit,/
M-ar fi ars/Sãrutul Sãu/ Dar m-am lãsat
îne-cat/ În sãrutul ce i L-am dat” (p. 6).

Nu suntem, de felul nostru, excesiv de
pudibonzi, dar constatãm cã, în goana
disperatã  dupã “cuvântul/Ce exprimã
adevãrul” – Felician Pop forþeazã, uneori,
zãgazul bunei mãsuri a vorbelor, spre cvasi-
vulgaritate (din fericire, frecvenþa acestor
cazuri este relativ scãzutã): “Fumul ar in-
venta litere/Pe cerul în care ejaculeazã”
(cf. Octombrie, p. 56) – alteori, se com-
place în facilitãþi cvasi-poetice: “Credeai cã
prinzi o sirenã/ ªi iatã,/ Te trezeºti în dinþi/
Cu un papuc” (cf. În baie, p. 147).

Poetul Felician Pop este un poet asupra
versului cãruia, tãiat scurt, ca pentru a ritma
respiraþia cititorului, sincronic cu aceea a
autorului – trebuie meditat, cu seriozitate
ºi profunzime. Nu-l accepþi, poate, în idee
– dar trebuie sã-l cunoºti, sã þi-l “suni”
(uneori, chiar sã þi-l asumi, ideatic ºi
sonor!), sã-l provoci, insistent, atât pentru
urechi, cât ºi Duhului... - pentru cã
Lumea se poate vedea ªI aºa!

Felician Pop, Infernet. Satu Mare: Citadela,

Iuda în Infernet

Carti de poezie
Viata e frumoasã Herald în TalibaniaMetanoia dupã Bârgãu

Avem în faþã un volum de poezie,
aparent obiºnuit: 78 de pagini, o Prefaþã
(semnatã de Liviu Ioan Stoiciu). Dar, cine-
ºi aºazã ochii pe copertã mai bine, vede
numele autorului (Valeriu Bârgãu) ºi, mai
cu seamã, mai jos de amurgul sau rãsãritul,
sugerate de imaginea de pe copertã  - vede
titlul: Tratat despre morþi.

Este, deci, o carte postumã, este vocea
de dincolo de mormânt (ajunsã la noi prin
îngrijirea soþiei devotate a scriitorului – po-
eta, editoarea ºi ziarista  Mariana Pândaru-
Bârgãu), a unui mare om de culturã moldo-
ardelean ºi scriitor devean. ªi acesta nu-ºi
propune sã ne lase, ca moºtenire, la modul
argheziano-gospodãresc, “numele-adunat
pe-o carte”, ci o experienþã de limitã. Li-
mita, celebrã ºi înfiorãtoare (dar ce lecþie
de previziune ºi de luciditate ºi eroism ne
dã Înaintemergãtorul Bârgãu!), a Morþii (de
fapt, a unui teritoriu/“continent” de dupã
Moarte, re-cunoscut ca baºtinã, de cãtre
Spirit/Duh: “Spiritul îºi recunoaºte conti-
nentul/ pe care s-a nãscut” (p. 30), în-
cordarea, cumplit dureroasã de voinþa ve-
derii, a celui care scruteazã, pentru “cei
lãsaþi în urmã”, acel spaþiu median, Styxul
însuºi – “no man’s land”-ul existenþei
umano-terestre, pornitã (cel puþin în teorie
religioasã), cãtre originaritate.

Valeriu Bârgãu, înainte de a o porni,
definitiv, spre “alte zãri” - trecuse, în 2003,
prin voia Lui Dumnezeu, printr-o experienþã
care, de obicei, nu te mai întoarce la arghe-
zianul De-a v-aþi ascunselea – nu te mai
întoarce la “nevasta, care plânge ºi toarce/
la vãcuþe, la mioare, ca oamenii gospodari
ºi vii”: infarctul – din care tot Dumnezeu
l-a smuls, numai atât cât sã dea o mãrturie
zguduitoare  - ºi, apoi, l-a întors la Sine,
definitiv, în iarna lui 2006...

Cartea sugereazã, prin titulatura de
Tratat, o abordare investigativ-analiticã (se
prezumã, fireºte, ºi introspecþia), de facturã
sistematicã ºi ºtiinþificã ºi, oarecum, ex-
haustivã, a problemei “morþii/morþilor”. ªi,
într-adevãr, Valeriu Bârgãu reuºeºte, printr-
un efort de luciditate pe care nu l-am mai
întâlnit la mulþi dintre cei reveniþi din “no
man’s land”-ul ontologic, sã descrie, cu
acurateþe ºi plasticitate incredibile, cu efor-
turi titanice infinit dureroase, ba chiar cu
oarecare cruzime de sine (copleºitoare, pen-
tru cititor), aceastã lume asupra cãreia nici
Evangheliile n-au gãsit cu cale sã stã-
ruiascã, fiind vorba de un mister divin
maxim, cu care deloc mulþi vieþuitori ac-
ceptã sã dea faþã, înainte de “plinirea vremii”:
Misterul Morþii.

Lumea Lui Dumnezeu este o lume în
care moartea ºi viaþa co-existã, ca “doctorul
gras” ºi cu “îngerul de pe acoperiº” (ºi
numai pe calea spre moarte, la Hotar, “din
cãruciorul care duce la reanimare”, îþi dai
seama cât de apropiate/mici sunt spaþiile
fizice, pânã la scurtcircuit!: “Ce micã e
lumea/din cãruciorul care duce la rea-
nimare!” – Obrazul tras – obrazul tras,
p. 34; “doctorul gras scufundã viaþa în
moarte/chicotind cu îngerul de pe acoperiº”
– cf. Obrazul tras – mâna care ucide, p.
37). Omul ºi Dumnezeul se întâlnesc, parcã
obosiþi de atâta istorie.

Dacã ar mai fi ceva normal în lumea
noastrã - în faþa acestei Cãrþi Româneºti
a Morþilor, ar trebui sã se tacã, profund
meditativ... - cu capul între mâini, precum
Gânditorul/Replãmãditorul Spiritual al
Cerului ºi Pãmântului, de la Hamangia...

Valeriu Bârgãu, Tratat despre morþi, Deva:
Cãlãuza, 2008.

Carti de poezie  Recenzii de ADRIAN BOTEZ

,

,

Peisaje romanesti  Fotografii de DAN SUCIU

,
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Vã rog sã mã credeþi cã scriu unul dintre
cele mai grele articole din viaþa mea. Scriu
cu lacrimi înzecite la fiecare cuvânt. Sunt
OAMENI MARI care mi-au întins o mânã
ºi m-au lãsat sã stau la umbra lor în mo-
mentul în care am început acest drum al
presei. Sunt stele printre noi, care ne în-
frumuseþeazã viaþa fãrã ca noi sã ne dãm
seama de harul divin, de frumuseþea chi-
pului, de mãrinimia sufletului lor. Nu ºtiu
cum sã le spun cititorilor noºtri dragi cã
domniþa în straie populare, care a coborât
de pe Valea Dragostei din Telciu ºi a dus
cântecele ei pe vadurile repezi ale Sãlãuþei,
în Someº ºi mai apoi în þarã ºi lume, într-o
noapte de primãvarã, în jurul orei 22.30, a
încetat din viaþã. Echipajul de pe ambulanþa
sositã la faþa locului, în urma unui telefon
primit de la soþ, a încercat sã o resusciteze
timp de 40 de minute, fãrã niciun rezultat.
La 62 de ani, Valeria Peter Predescu s-a
stins din viaþã din cauza unui stop cardiac.
La fel s-a întâmplat ºi cu baronul Alexandru
Misiuga sau cu Ioan Dolãnescu, inima oa-
menilor mari slãbeºte prin dãruirea ei cãtre
noi.

 Era simbolul ºi mândria locuitorilor din
acest colþ de þarã româneascã, fiecare con-
siderând-o pe Valeria Peter Predescu parte
a familiei sale, neam de-al sãu ºi de aceea
ea era Valeria noastrã pentru cã în cântecele
ei se regãseºte sufletul þãranului român de
pe Someº ºi Sãlãuþa cu necazurile ºi bucu-
riile sale, dar ºi cu acel optimism atât de
tonic cã Dumnezeu ne-a lãsat pe acest mi-
rific pãmânt sã facem cinste poporului ro-
mân. A debutat în 1972 la Radio Cluj, fiind
descoperitã de redactorul Dumitru Vârtic.
În 1974 ajunge ºi la Radio Bucureºti, unde
participã la emisiunea tinerei redactor Mãri-
oara Murãrescu, care îi va cãlãuzi paºii de-
a lungul întregii cariere, Valeria fiind o pre-
zenþã constantã în emisiunea “Tezaur fol-
cloric” de la televiziunea naþionalã. Cã a fost
o luptãtoare pentru autentic, se vede ºi prin
cele trei cãrþi publicate, care adunã neste-
mate ale þãranului nãsãudean, dar ºi prin
cele 60 de albume înregistrate la cele mai
mari case de discuri. Pentru meritele deo-
sebite aduse folclorului, Valeria este cetãþean
de onoare al comunei natale Telciu, dar ºi
al comunei Leºu, al municipiilor Bucureºti
ºi Bistriþa ºi a oraºului Nãsãud. A coordonat
cu mare dragoste pe mlãdiþele folclorului
din judeþ, adunate în grupul “Mioriþa”. A
fost membrã a Academiei Artelor Tra-
diþionale de la Sibiu ºi deþinãtoare a pre-
miului “Ethnos” pentru promovarea culturii
autentice. Sã vorbeºti despre Valeria Peter
Predescu este un lucru dificil, dupã cum
dificil este sã încerci sã vorbeºti despre
“hodina vântului ºi tihna apelor”, despre
boaba de rouã ce irizeazã firul plãpând al
ierbii în primãvarã sau despre mirajul vieþii.
Pentru cã glasul ei ne aducea aminte de
istoria noastrã scrisã în hrisoave ºi balade,
de geamãtul surd al bocetelor, de legãnarea
doinei de dor ºi de cãtãnie, de primul
gângurit al pruncului înfãºãþel, de timpul
eroic din legende, de biciul ºfichiuitor al
strigãturii. Cãci în bogata ºi strãlucita sa
activitate artisticã, s-a dovedit a fi un valoros
sol al cântecului nãsãudean pe scenele þãrii,
ale Europei ºi ale lumii.

În colecþia personalã, interpreta are 50
de costume naþionale. Multe dintre ele sînt

cusute chiar de ea, deoarece a moºtenit da-
rul acesta de la bunicile ei care erau mari
cusãtorese. Valeria povesteºte cu drag des-
pre bunicile ei: “Când era tânãrã ºi mergea
la cîmp cu merindea, tîna Saveta strãbãtea
Valea lui Pãtru cãlare pe cal, cu nãframa le-
gatã înapoi ºi cânta de rãsuna valea... Tâna
asta era o foarte mare cusãtoreasã cu mãr-
gele.” Venitã din Salva în Telciu, ºi-a gãsit
o rivalã în ale cusutului, pe cealaltã bunicã
a interpretei, Floarea. ªi bãrbaþii din familie
au avut talent, fiind meºteri iscusiþi. Petãre-
nii se mândresc cã au ridicat mai mult de
jumãtate din casele telcenilor.

Dupã terminarea ºcolii din Telciu, Valeria
ar fi vrut sã meargã mai departe, sã se facã
dãscãliþã. Greutãþile vieþii i-au purtat însã
paºii spre ªcoala de meserii din Turda, cu
profil de menaj ºi croitorie. Avea 15 ani când
l-a cunoscut pe Adrian, un tânãr frumos,
impiegat la Gara din Telciu, care s-a îndrã-
gostit de cum a vãzut-o. Cei doi n-au stat
prea mult pe gânduri ºi Valeria nu împlinise
16 ani cînd a devenit nevastã. ªi a mai fãcut
ºi doi bãieþi mândri, Mihail Adrian, care joacã
azi rugby la Mazamet (Franþa), ºi Valeriu
Nicolae. Dupã ce ºi-a terminat liceul, Valeria
a fãcut doi ani cursuri de specializare, în
cadrul Ministerului Învãþãmântului, la
Bucureºti, dupã care a revenit în Telciu, ca
profesoarã. “Aºa au mai trecut patru ani
din viaþa mea, fãrã sã mã afirm”. A început
sã cânte printr-o întâmplare.

“Eram obligate toate cadrele didactice
sã cântãm la cor... în ultimii ani de ºcoalã,
învãþasem tot mai multe cântece. Seara,
când soþul meu era la serviciu, hrãneam,
culcam ºi copiii, apoi, dupã ce adormea ºi
tata, deschideam toate ferestrele casei ºi,
aºa cum stãteam în pat, cu mâinile sub cap,
cîntãm de rãsuna toatã Valea lui Stan.”

Aflându-se la Telciu, în 1972, folcloristul
nãsãudean Dumitru Vîrtic, redactor la “Ra-
dio Cluj”, a auzit-o cântând pe Valeria Peter
Predescu. Aºa a ajuns sã colaboreze cu Or-
chestra “Bistriþa”. A fost înregistratã de fol-
clorist pe un magnetofon. “Nu vã pot spune
cât de emoþionatã eram de vocea mea! Nu-
mi venea sã cred cã eram eu aceea care
cânta, nu-mi recunoºteam vocea.”

Sute de bistriþeni au trecut pargul Cen-
trului Cultural Bistriþa sã-ºi ia rãmas bun de
la privighetoarea Ardealului, Valeria Peter
Predescu, doamna cântecului românesc. În
aplauzele bistriþenilor, Valeria Peter Predescu
ºi-a luat adio de la Casa de Culturã, unde a
slujit o viaþã, ºi de la Bistriþa unde a locuit
de zeci de ani.

 A trecut în braþele dorului dealul Bistri-
þei, pentru a ajunge, în zi de joi, pentru ulti-
ma datã, la târgul nãsãudean. Aici, a fost
primitã, în faþa Casei de Culturã, de o mare
de nãsãudeni pe care i-a purtat în cântece
ºi în inimã. A vorbit aºa de frumos despre
domniþa noastrã pãrintele Cristian Pomo-
haci, coleg de scenã. Apoi a urmat un popas

la Salva, satul pãunilor, apoi la Coºbuc, în
satul marelui poet, dupã care, în Telciul
drag, o ceatã de cãlãreþi cu banderole negre
ºi fanfara îl aºteptau pe cetãþeanul lor de
onoare. În biserica strãmãºeascã, cu clopo-
tele sunând a jale, au fost prezenþi mii de
oameni.

Unii dintre ei au rãmas în curte sau pe
drum, deoarece nu au avut loc în mulþimea
din locaº, însã cu toþii ºi-au plecat frunþile
ºi au vãrsat ºiroaie de lacrimi.

Alãturi de domniþa care a ridicat folclorul
la rang de artã, au fost, în Telciul drag, in-
terpreþi mari ai þãrii (Nicolae Mureºan, Ni-
colae Sabãu, Nicolae Furdui Iancu, Sava
Negrean Brudaºcu, Florentina ºi Petre
Giurgi, Florica Zaha, Florica Bradu, An-
ghelina Timiº Lungu, Leontina Pop, Dorina
Grad, Dorina Oprea, Emilia Lateº, Marius
Ciprian Pop, Nelu Soptereanu, Amalia Co-
dorean), realizatori (Gelu Furdui, Dumitru
Buzoianu, Alexandru Pugna, Radu Potoran,
Codruþa Aron Vârtic, Maria Dan Golban),
copiii din grupul “Mioriþa”, colegii de la
Centrul Judeþean pentru Culturã, perso-
nalitãþi, ºi mulþime de telceni, cu toþii spu-
nând într-un glas: “preafrumoasã doamnã,
nu te vom uita niciodatã”.

PreaSfinþitul Irineu Pop Bistriþeanu a uns
sufletele celor îndureraþi cu o predicã despre
veºnicia artistului desãvârºit. Artista noastrã
dragã a fost îngropatã cu cetera lui Anghel
Urs, toþi artiºtii, dar ºi consãtenii, cântând
ºlagãrul “Frunzã verde mãrule”, rãmas în
memoria românilor în veci ºi veci. În acel
moment cerurile au vãrsat lacrimi, o ploaie
deasã venind sã ne spunã cã Valerica mai
dorea sã stea un pic în lume. Dar Domnul
a chemat-o în corul îngerilor.

În nopþi cu stele, la fereastra sufletului
nostru va rãsuna vocea inconfundabilã a
celei pe care, poate, n-am ºtiut s-o preþuim
atât cât trebuia: Valeria Peter Predescu. Noi
oamenii simpli, cei care iubesc muzica ºi
þãranul român, v-am iubit din tot sufletul
nostru stimatã DOAMNÃ VALERIA PE-
TER PREDESCU. Cu inimile cernite de
durere vom fi alãturi de dumneavoastrã pe
drumul spre veºnicie, pavând cãrarea cu
lacrimi de durere. Aþi fost ºi veþi rãmâne
artistul drag al bistriþenilor, vocea care va
rãsuna peste timp prin arhivele de folclor ºi
sutele de imprimãri. Nu ne luãm adio. Ne
vom mai întâlni. Mãcar cu cântecul dum-
neavoastrã, dacã nu ºi cu vorba bunã, pe
care o aveaþi de câte ori ne vedeam. Când
ne va fi dor de dumneavoastrã vom asculta
o doinã sau o priceasnã ºi dorul se va stâm-
pãra. Dumnezeu sã aibã grijã de sufletul plin
de dragoste al Valeriei Peter Predescu, care
pânã în ultima clipã a strãlucit pentru noi.
Valeria Peter Predescu ne va aºtepta, de
acum, în curtea bisericii de pe Valea Dra-
gostei. Noi, cei care te iubim, te vom pãstra
în inimã pânã ne vom întâlni din nou, iubitã
DOAMNÃ A ROMÂNILOR.

Valeria Peter Predescu,

19Zodii în cumpãnã, vara 2009

privighetoarea nãsãudenilor
Cine nu o cunoºtea pe Valeria Peter
Predescu, un monument viu al
culturii româneºti? ªi-a dedicat
peste 35 de ani cântecului popular
autentic, numele ei intrând în
istoria culturii naþionale drept cel
mai autentic ºi valoros interpret de
muzicã popularã româneascã din
zona Nãsãud.

Valeria Peter Predescu s-a nãscut
într-o zi de toamnã târzie, pe 24
octombrie 1947, în comuna Telciu,
pe Valea lui Stan, sau pe Valea
Dragostei, cum îi spun unii, într-o
familie de þãrani români, Leonora
ºi Ioan Peter. Tatãl Valeriei ºi-ar fi
dorit un copil care sã-i ducã mai
departe meseria ºi numele. A avut
o fatã, care însã i-a purtat cu
mândrie numele peste mãri ºi þãri.

 MAXIMINIAN MENUT,
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Florica Ungur:Florica Ungur:
o jumãtate de veac în slujbao jumãtate de veac în slujba

 cântecului popularcântecului popular

FLORICA UNGUR: “Cânt pentru cã sufletul românului este cântãtor, pentru cã înþelepciunea
noastrã a nãscut bucuria creaþiei în Meºterul Manole, seninãtatea trecerii ºi armonia
împreunãrii cu verdele codru în Mioriþa. Cânt pentru a-l aduce pe omul zilelor noastre în faþa
sa, pentru a-l oglindi în coordonatele spirituale care l-au generat ºi l-au perpetuat. Cânt
pentru cã a cânta înseamnã a vieþui într-un anume fel, pentru cã a cânta este sinonim cu a te
bucura ºi a re-crea lumea dupã mãsura ta.” (Opinia studenþeascã, Iaºi, ianuarie-februarie 1975)

Florica Ungur a vãzut lumina zilei la un început de varã
fierbinte, în preajma celui de-al doilea rãzboi mondial (8
iunie 1939), într-un sat din apropierea cursului mijlociu al
Criºului Repede, de la poalele Munþilor Pãdurea Craiului -
Fâºca, un sat de oameni harnici, strãjuit de dealuri domoale
ºi umbroase, dar cu o istorie strãveche, sat românesc
atestat documentar de la 1274, uitat apoi ºi abia în ultimii
50 de ani iarãºi în lume, mai ales prin cântecul interpretat
fãrã egal de dãscãliþa de limba latinã, un mesager al
melosului românesc de mare talent ºi de o exemplarã
conºtiinþã artisticã. Copilãria, chiar ºi o bunã parte de
adolescenþã ºi prima tinereþe petrecute aici îi vor inocula
dragostea ºi respectul pentru spiritualitatea locului, pentru
modul de viaþã al satului românesc, pentru valorile acestuia,
pe care nu le va trãda niciodatã.

Clasele primare ºi elementare le face în localitatea
natalã, iar cele liceale - în Vadu Criºului, prima aºezare
ruralã de prin aceste pãrþi - pare-se - în care s-a înfiinþat
un liceu. Între 1957-1962 urmeazã cursurile Facultãþii de
Filologie (secþia limbi clasice) a Universitãþii din Bucureºti.
Acum este “descoperitã” de Mihai Pop, care este impre-
sionat de vocea ºi repertoriul studentei de “clasice”, ceea
ce-l determinã s-o trimitã la Fâºca pe prof. Elisabeta
Moldoveanu, ca sã cerceteze zona; aceasta se întoarce la
Bucureºti cu mama Floricãi Ungur ºi încã douã persoane,
pentru a face înregistrãri la Radio ºi pentru Arhiva de Folclor
a Institutului de Folclor.

În anul 1963 este repartizatã profesor de limba latinã la
Oradea; îºi va desfãºura activitatea în special la Colegiul
naþional “Mihai Eminescu”. Tot în acest an, se înscrie la
ªcoala Popularã de Artã din Oradea (clasa Silvia Pop de
Popa). Anul urmãtor, debuteazã la TVR, într-o transmisie
de la Oradea, alãturi de Dumitru Sopon, Maria Haiduc,
Elena Haºaº.

Prestaþiile de excepþie ale Floricãi Ungur sunt rãsplãtite
cu o sumedenie de premii ºi diplome, de la Premiul I ºi
titlul de laureat la Concursul pe þarã al formaþiilor artistice
de amatori, în 1967, sau Diploma Casei de Culturã din
Leningrad, în 1972, pânã la Premiul Fundaþiei culturale
“Ethnos”, în 1999, sau Diploma de Excelenþã a Festivalului
Internaþional “Nunta Zamfirei”, în 2001. I s-a conferit
ordinul Meritul cultural clasa I în grad de Cavaler ºi a
primit Diploma de Excelenþã a TVR la 50 de ani.

A înregistrat la Radio, TVR ºi Elecrtrecord 156 de
cântece, pânã în 1990 fiindu-i editate zece discuri
Electrecord ºi patru casete, a colaborat cu mai toate
orchestrele ºi ansamblurile folclorice din România, a
participat la fãrã numãr emisiuni ºi turnee în þarã ºi
strãinãtate, a fost protagonista mai multor filme de
televiziune ºi documentare; a fost apreciatã de profesioniºti
ai culturii tradiþionale ca Traian Mârza, Ioan T. Florea,
Corneliu Bucur, Victor Parhon, Marioara Murãrescu, Elize
Stan, Sofia Popa etc., ºi de oameni de culturã care s-au
exprimat în scris la superlativ despre interpreta Florica
Ungur (Vasile Vetiºanu, Ioana Proca, Gabriela Hurezean,
Carolina Ilica, Teodor Criºan, Ioan Laza, Ion Davideanu,
Nicolae Brânda, Viorel Horj, Valentin Buzlea, Dumitru
Chirilã, Smaranda Jelescu, Petru Maliþa etc.). Douã
absolvente ale Universitãþii din Oradea (Adriana Popa-Hexan
ºi Valeia Ruje) ºi-au susþinut lucrãrile de licenþã cu studii
despre activitatea ºi repertoriul Floricãi Ungur.

În ultimii ani, îndrumã ºi catalizeazã primii paºi ai câtorva
tinere interprete de real talent: Corina Lele, Otilia Haragoº,
Ioana Urs etc.
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Acum, la ceas aniversar, Florica Ungur trãieºte câteva momente mai delicate din existenþa sa,
generate de anume probleme de sãnãtate. Îi stã alãturi o mânã de opropiaþi, rude, foºti elevi,
admiratori. N-am vãzut, însã, nicio miºcare, n-am auzit, însã, niciun cuvânt care sã marcheze dublul
eveniment din viaþa unei personalitãþi artistice care a fãcut ºi continuã sã facã cinste Bihorului. S-a
organizat vreo manifestare omagialã? A iniþiat cineva un moment de recunoºtinþã? S-a interesat
cineva de materialele de folclor muzical deþinute de Florica Ungur, i-a propus cineva sã le editeze,
mai ales cã unele sunt de-o valoare cu totul ºi cu totul aparte? I-a trimis mãcar vreo telegramã de
felicitare vreuna din autoritãþile muncipiului sau judeþului? Dar ale instituþiilor de culturã?...

Ar fi unele întrebãri de pus, atât nouã, celor “proºti, dar mulþi”, cât ºi Nefârtaþilor care - din
întâmplare sau nu - ne conduc. Dar cum, la masã cu regele, stã numai minciuna, aºteptãm vremuri
mai bune...

Sãrutãm dreapta, Doamnã a Cântecului, mulþumim cã existaþi, La mulþi ani ºi numai sãnãtate!

Cu aproape patru decenii în urmã, Florica Ungur
mãrturisea într-un interviu publicat taman în dulcele târg
al Ieºilor: “Cânt, pentru cã sufletul românului este
cântãtor”, ea dezvoltând, într-o altã dimensiune,
cunoscuta aserþiune a lui Alecsandri (“Românul s-a nãscut
poet!”), izvorâtã, însã, din aceeaºi irepresibilã credinþã în
frumuseþea moralã ºi forþa creatoare a þãranului român,
care, trãind în orizontul naturii, trãieºte - nu mai puþin - ºi
în cel al culturii ºi al comunicãrii cu divinul, adicã în al
magicului.

Munca, diferite evenimente, petrecerile, necazurile
etc., toate acestea sunt însoþite de cântec, se desfãºoarã
odatã cu cântecul, generând cântec. Însãºi viaþa
omeneascã este un cântec, care se petrece în cântec ºi
cu cântec: “Cine-mi aude gura/ Poate ºti cã-i inima/ Cine-
mi aude glasu/ ªti cã-mi cântã sufletu/ Cã m-o-nvãþat

Având drept scop deschiderea manifestãrilor
organizate de cãtre Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Bihor spre creaþii din domeniul muzicii culte, clasice
ºi contemporane, româneºti ºi universale, “Gala
muzicii culte” ºi-a câºtigat un loc ºi un rol important,
dupã mai mult de un sfert de veac, între evenimentele
culturale orãdene.

Onoarea de a inaugura cea de XXVII-a ediþie a
“Galei muzicii culte” a avut-o Liceul de Artã Oradea
(luni, 27 aprilie 2009, la Casa de Culturã a
Municipiului, ºi marþi, 28 aprilie 2009, la Teatrul
pentru Copii ºi Tineret “Arcadia”), tinerii viitori artiºti
evoluând cu aplomb, fie cã au fost coriºti (dirijor:
prof. Arnold Schneider) sau instrumentiºti din
orchestrã (dirijor: prof. Nagy Viola), ambele formaþii
propunându-ne o mini-istorie de la clasic la modern
a artei muzicale, iar, apoi, soliºtii (mai ales - pian ºi
vioarã) ne-au încântat cu piese destul de dificile, dar
cu execuþii sensibile.

Zilele de miercuri, 29 aprilie (Casa de Culturã a
Municipiului) ºi joi, 30 aprilie 2009 (Teatrul
“Arcadia”) au permis studenþilor de la Facultatea de
Muzicã sã-ºi etaleze calitãþile artistice în orchestra
Facultãþii (dirijor: preparator univ. Tudor Ciupeiu)
cu o lucrare beethovenianã de referinþã, abordatã cu
multã precizie, apoi în corul Facultãþii (dirijor: lector
univ. dr. Evanthia Marta) cu sonorizãri camerale, în
ton cu lucrãrile propuse. Soliºtii ºi formaþiile care au
urcat pe scenã ne-au dat mãsura eforturilor care se
depun la aceastã instituþie de artã (Facultatea de
Muzicã), repertoriul fiind accesibil scenelor naþionale
sau chiar internaþionale, cu impecabilã execuþie. La
fel, clasa de operã (conf. univ. dr. Carmen Vasile,
asist. univ. Nicoleta Badea, prep. Tudor Ciupeiu) a
Facultãþii ne-a dovedit cã vocile tinerilor soliºti
aºteaptã confirmarea pe scenele teatrelor lirice prin
repertoriul propus ºi sensibila trãire, completate de
o sigurã evoluþie pe scenã.

În Biserica Romano-Catolicã Olosig, “Duo
Concertino” (Lucian Maliþa - vioarã, prof. Ciprian
Frunzã - orgã) ne-au oferit un recital de muzicã
barocã italianã, aducându-ne în atmosfera de
reculegere pioasã nume de compozitori ce au deschis
drum artei baroce din Italia, spre o înflorire ce se va
rãsfrânge pe urmãtoarele etape ale muzicii italiene.

Finalul a aparþinut cunoscutului cvartet
“Varadinum”, cu un concert tematic: primele cvartete
ale celui recunoscut drept “pãrinte” al genului: 200
de ani de la trecerea în nefiinþã a compozitorului
Joseph Haydn. Cu o interpretare ce a susþinut stilul
acestui gen, realã lecþie pentru alte formaþii, Agneta
Tokay, Eva Costin, Alexandru Thurzo ºi Agneta
Marcu (cea din urmã coordonând ºi repertoriul
formaþiei) ºi-au înscris încã o apariþie, dupã douã
decenii de activitate, în nota de respect faþã de
auditoriu ºi faþã de arta muzicalã.

Menþionãm ºi faptul cã instituþia organizatoare a
beneficiat de suportul Casei de Culturã a Municipiului
Oradea. În concluzie: o ediþie mai restrânsã, dar cu
valenþe superioare în planul actului muzical oferit
melomanilor orãdeni.

la a XXVII-a editie

Gala
muzicii
culte,
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muzicii
culte,

,

maica me/ ªi-mi fie dragã lume/ Lume cu soare ºi lunã/
Omu cu inima bunã/ ªi pã soare ºi pã nor/ Cânt la lume
cu mult dor/ Cã m-o-nvãþat mãicuþa/ Cum sã-mi stâmpãr
inima/ Sã-mi alin cu horile/ Toate supãrãrile/ Alinai la lume
multã/ ªi la cine mã ascultã”... Cântecul, dupã cum lesne
se poate observa, are o finalitate curativã ºi purificatoare,
atât pentru interpret, cât ºi pentru ascultãtor.

Într-un astfel de univers spiritual, dominat de vraja
muzicii  sferelor, de ritualurile ºi ceremoniile cotidianului,
de credinþe ºi obiceiuri cu valoare miticã ºi simbolicã a
poposit printre noi ºi Florica Ungur, aducând cu ea nu
numai frumuseþea ºi cântecul acelei lumi, ci însãºi veºnicia
sufletului românesc. A adus, aºadar, Paradisul la vãmile
cuvântului, încercând sã intre în luminã, dar arãtându-
ne, pare-se, mai mult ceea ce decurge din aceastã luminã:
viaþa.

Descinzând din zona folcloricã a Criºului Repede, Florica Ungur s-a impus, cu decenii în urmã, ca
simbol al acestei deschideri a sufletului montan spre lumea româneascã ºi universalitate. Voce de
excepþie, dar nu mai puþin o sensibilitate aparte, care reuºeºte sã se confunde, pânã la identificare, cu
lãuntrul cuvântului ºi al sunetului, Florica Ungur cucereºte un public extrem de numeros, chiar ºi din
strãinãtate, care o propulseazã în topul celor mai reprezentativi ºi mai îndrãgiþi mesageri ai
personanþelor fiinþei româneºti dintotdeauna ºi de oriunde.

Dincolo de mireasma aparte a cântecelor sale, Florica Ungur s-a înstãpânit peste vers, ea dând glas
vechimii ºi autenticitãþii, mai ales însingurãrii într-un univers cu virtuþi de catharsis din însãºi inima
cuvântului, din adâncimea sunetelor care spun ºi ne spun, “riscând” sã devinã o confesiune a
spiritualitãþii noastre, un demon socratic prin care înºiºi zeii îºi fac intrarea în lume.

Florica Ungur cultivã, cu predilecþie, doina (trãgãnata,
hora), dar ºi cântecul de joc, cântecul de nuntã, cântecul
de dragoste ºi dor, cântecul de înstrãinare, cântecul de
cãtãnie atc. în cea mai bunã tradiþie folcloricã. De altfel,
fãrã pic de teamã de a greºi, se poate afirma cã Florica
Ungur este una dintre cele mai mari doinitoare din muzica
noastrã folcloricã, una dintre cele mai autentice ºi fidele
interprete de folclor muzical românesc. Ascultând-o în
paralel cu informatoarele sale, rãmâi uimit de fidelitatea
ºi profunzimea cu care urmãreºte linia melodicã ºi esenþa
comunicãrii. Indiscutabil, este rezultatul unei trãiri, unei
fiinþãri puternice la nivelul fondului, dar ºi a unei culturi
muzicale bine asimilate. Avem de-a face, aºadar, cu o
conºtiinþã artisticã exemplarã (v. ºi “Cine-o zis întâi doina/
I-o fost arsã inima...”; “Slobozi, Doamne, glasul meu/
Þângalãu peste pãrãu...”), care-o aºeazã pe Florica Ungur
într-o familie ilustrã de interpreþi de muzicã popularã
autenticã: Maria Tãnase, Maria Lãtãreþu, Ioana Radu,
Ileana Constantinescu, Grigore Leºe, Sofia Vicoveanca,
Tatiana Mihali, Angela Buciu, Maria Butaciu, Lucreþia
Ciobanu, Florica Bradu, Florica Duma, Felician Fãrcaºu,
fraþii Petreuº, Dumitru Sopon, Ioan Bocºe etc. Pe toþi
aceºti interpreþi îi caracterizeazã respectul pentru
autenticitatea faptului folcloric, tendinþa de re-creare a
stãrii care l-a generat, grija pentru linia melodicã ºi pentru
graiul specific zonei din interiorul cãreia provin,a ltfel spus:

sublimarea actului artistic ºi realizarea unei felii de viaþã
cât mai veridicã, cât mai înrãdãcinatã în realitatea satului
românesc.

De aceea, iubitorii ºi cunoscãtorii culturii tradiþionale
vor cãuta aceastã muzicã mai puþin spectaculoasã, mai
puþin antrenantã, într-un limbaj mai aparte - regionalizat
sau chiar arhaizat -, dar de rezonanþe emoþionale mult
mai profunde ºi statornice. Desigur, un cântec de
înstrãinare, o trãgãnatã care evidenþiazã dramatismul
depãrtãrii de cei dragi este mai puþin antrenantã decât un
elogiu birtuþului ºi uiegii, dar reliefeazã un mod de viaþã
ºi o filosofie a þãranului: “Maicã, nu mã sfãdi rãu/ Pânã
ce-s la pragu tãu/ Dupã ce m-oi strãina/ Cu prânzu mi-i
aºtepta/ Cu prânzuþu cald pã masã/ ªi cu apã rece-n vasã/
Da prânzuþu s-a rãci/ Apa-n vasã s-a-ncãlzi/ Io, mãicuþã,
n-oi veni/ ªi-atunce þi-o pãre rãu/ Cã m-ai dat din satu
mneu...” La fel, moara lu’ nu-ºtiu-cine poate înlocui
crâºma, dar nu ºi înþelepciunea travaliului cotidian ºi a
rostului cântecului în viaþa celui care trudeºte: “pânã-i
soare pã rãzoare/ Nu s-aude-o horitoare/ Dacã soarele-
asfinþeºte/ La tãtã holda horeºte/ ªi-aºa cântã de cu drag/
Tremurã frunza de fag...” Funcþiile ºi forþa extraordinarã
a cântecului nu atinge numai natura, ci-l urmeazã pe om
ºi în lumea de dincolo: “U-iu-iu pânã ce-s viu/ Dac-oi
muri, mort sã fiu/ U-iu-iu cã ºi-n mormânt/ Facu-mi voia
ºi-am sã cânt...”

“Tragãnã, nanã, tragãnã”

 CORNELIU BUCIUMAN

Afiº din cadrul
Galei muzicii culte,

Oradea 2009.
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Irina Loghin a dovedit cu prisosinþã cã
are toate acele însuºiri necesare unei in-
terprete de excepþie: timbru vocal de o
frumuseþe rãscolitoare ºi o atare enormã
prizã la public, încât a stârnit gelozia rãz-
bunãtoare a Elenei Ceauºescu, într-un ase-
menea grad cã redactorii de televiziune se
fereau de ea pe stradã ca de-o ciumatã, cu
toate cã – dupã cum mãrturiseºte artista –
“cinsprezece revelioane, unul dupã altul, le-
am petrecut în familia Ceauºescu”. Fireºte,
n-a fãcut-o din plãcere, atunci când – se
confeseazã mai departe marea interpretã –
“an dupã an simþeai nevoia sã stai în fa-
milie”. Dar era ordin, ºi ce altceva putea sã
facã pânã ºi o ilustrã artistã de talia Irinei
Loghin, în acele condiþii arbitrare când va-
loarea era în general redusã la ascultare ºi
supunere împinsã pânã la umilinþã!...

Pe lângã acest “mare talent de a cânta
frumos” despre care aminteºte Ion Cernea,
soþul Irinei, mult îndrãgita interpretã a fost
din plin înzestratã ºi cu alte multe haruri:
sensibilitatea înnãscutã, dorinþa perpetuã de-
a alina suferinþele semenilor, motiv pentru
care ºi-ar fi dorit sã fie asistent medical,
tenacitatea ºi perseverenþa, dragostea de
naturã ºi de frumosul autentic, ataºamentul
de amintiri ºi familie, nobila iertare a pri-
gonitorilor de altãdatã ºi încrederea neþãr-
muritã în capacitatea înnoitoare a genera-
lului uman, nicicând pângãrit în esenþa sa
de urã, minciunã sau prefãcãtorie.

Din amestecul unor atari însuºiri în cre-
uzetul favorii divine a rezultat aliajul de mare
preþ ce defineºte personalitatea umanã ºi
artisticã a Irinei Loghin, lucru de care ne
încredinþeazã nu doar membrii familiei sale
(soþ, copii, fraþi, surori), ci ºi nenumãraþii
artiºti cu care a colaborat în lunga ºi fas-
cinanta sa carierã, respectiv actorii pe care
i-a cunoscut de-a lungul timpului: Benone
Sinulescu, Gheorghe Zamfir, Ion Dolã-
nescu, Gheorghe Turda, Daniela Condu-
rache, Eugenia Moldoveanu, Cristina Sta-
mate, Dem Rãdulescu, Cornel Constantin,
Ileana Stana Ionescu, Florin Piersic etc.

Astfel, dacã Ion Dolãnescu mãrturiseºte
cã ºi acuma rãmâne înmãrmurit atunci când
ascultã melodiile Irinei, cu toate cã se cu-
nosc din anul 1966, pentru Daniela Condu-
rache ea este “o persoanã cu totul specialã”,
în timp ce marele actor Dem Rãdulescu i-a
lãsat cuvinte de înaltã apreciere artisticã,
înainte de a-ºi lua rãmas bun de la aceastã
lume: “...Irina Loghin descinde din marile
nume ale muzicii populare româneºti: Maria
Tãnase ºi Maria Lãtãreþu. Sãrut mâna în
faþa vocii sale melodioase, catifelate, o voce
inconfundabilã”.

Nu voi insista asupra inflexiunilor ºi
înmlãdierilor cu aromã de vrajã din vocea
Irinei Loghin, cãci la acest capitol lucrurile
sunt indiscutabile, dupã cum ne asigurã ºi
renumita sopranã Eugenia Moldoveanu,
pentru care Irina Loghin este nici mai mult
nici mai puþin decât “un artist desãvârºit,
cu o voce unicã”.

ªtiu, de altminteri, cã acesta-i adevãrul,
pentru cã dacã întotdeauna mi-a fãcut plã-
cere sã ascult senzaþionalele melodii ale
Mariei Tãnase, pot spune cã în ceea ce mã
priveºte (ºi ca mine sunt atâþia alþii!), eu
am crescut ºi mi-am hrãnit pânã la o anu-
mitã vârstã sensibilitatea cu melodiile
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Irina Loghin: un mit
al muzicii populare românesti

duioase ale Irinei Loghin, Mariei Ciobanu
ºi Sofiei Vicoveanca. Apoi preocupãrile mele
cultural-artistice au cârmit înspre filosofie
ºi s-au lãsat serios infuzate de raþionalitate,
dupã cum excepþionalul drum artistic al
Irinei Loghin, aidoma altor artiºti de mare
gabarit, s-a lãsat infuzat de anumite nãzuinþe
politice.

N-am idee cum se împacã arta cu politica
de pe la noi, îndeosebi atunci când eºti par-
lamentar în opoziþie, însã ºtiu cã dupã mo-
delul lui Emil Cioran, eu încerc sã mã
deparazitez de filosofie, adicã încerc o
redirecþionare a cumpenei dintre facultãþile
minþii ºi cele ale inimii...

Ce anume m-a determinat sã scriu
tocmai acum acest text despre arta inter-
pretativã a Irinei Loghin? Motivul principal

rezidã într-un compact disc (CD) difuzat
de Jurnalul Naþional împreunã cu mate-
rialul informativ despre viaþa ºi activitatea
artistei, material cuprins în anexa intitulatã
Ediþie de colecþie.

Graþie acestei lãudabile iniþiative a Jur-
nalului Naþional, am avut ºansa sã ascult
interpreþi excepþionali precum Gheorghe
Moþoi sau Alexandru Cercel, despre care
habar nu aveam mai înainte...

Am ascultat discul Irinei de mai multe
ori, cu emoþie sporitã de la o audiþie la alta,
apoi am citit cu multã atenþie materialul
informativ, dupã care mi-am zis cã a cam
sosit momentul sã fac ceea ce trebuia fãcut
cu mult timp înainte.

Hotãrîrea mea a devenit deodatã grabnicã
ºi definitivã, atunci când am citit cã artista
este ca ºi mine vegetarianã ºi cã nu a cântat
niciodatã melodii sexy sau porno, ci doar
melodii lãutãreºti, “cu texte mai uºoare, mai
comerciale”. Precizarea netã a artistei: “Ceea
ce s-a spus a fost o aberaþie!” m-a convins,
cu toate cã auzisem din mai multe surse
despre existenþa unor asemenea înregistrãri,
total nedemne pentru o artistã de talia
Irinei...

Am spus înainte cã nu voi insista asupra
vrajei ºi duioºiei indescriptibile din muzica
Irinei Loghin. N-o voi face din urmãtoarele
douã motive:

- Aceasta-i particularitatea distinctivã ºi
unanim recunoscutã a muzicii Irinei, prin
care ea ºi-a asigurat locul în loja de onoare
a muzicii de cea mai aleasã simþire artisticã.

- Muzica este cea mai purã ºi mai
inefabilã dintre arte. Prin ea se realizeazã
cel mai profund ºi mai rãscolitor dialog între
inimi ºi suflete. Cum muzica se adreseazã

în exclusivitate simþirii ºi cum impresia stâr-
nitã de ea în rândul ascultãtorilor se cuan-
tificã în profunzimea ºi intensitatea emoþiilor
provocate, se cheamã cã ea ºi-a atins scopul
sãu sublim atunci când inimile celor care o
ascultã intrã în rezonanþã magicã cu inima
atotîncãpãtoare a artistului.

Iatã de ce voi face anumite aprecieri
asupra versurilor pe care sunt aºezate melo-
diile Irinei Loghin. În primul rând se con-
statã fluenþa ºi firescul versurilor: nimic
încãrcat, nimic forþat, totul curge lin ºi suav
înspre urechea ºi inima ascultãtorului, rãpit
peste poate de un farmec anume amestecat
cu dor, chiar atunci când apare acelaºi re-
fren, ca de pildã foarte frecventul “mãi”.

Ba mai mult. În trista ºi extrem de emo-
þionanta melodie Întoarce-te, bade-n sat,

Spui Irina Loghin ºi de îndatã ai faþa
ochilor acea doamnã frumoasã ºi distinsã,
care de peste 40 de ani poartã stindardul
muzicii populare româneºti pretutindeni în
þarã ºi înafara graniþelor þãrii. Este de la
sine înþeles cã fãrã o înzestrare specialã
nu ai cum sã ajungi în fruntea interpreþilor
de mare clasã ºi apoi sã te menþii pe aceste
poziþii decenii la rând într-o asemenea ma-
nierã determinantã, încât pentru mai multe
generaþii de ascultãtori, stilul tãu inimi-
tabil sã se confunde cu însãºi muzica de
cea mai aleasã facturã, indiferent de speci-
ile abordate: doine, balade, colinde, cân-
tece de dragoste, de nuntã sau de leagãn.

refrenul “A, doina, doina, doina” este cântat
dupã fiecare vers, ºi cu toate astea nu de-
ranjeazã câtuºi de puþin. Dimpotrivã,
refrenul se armonizeazã perfect cu structura
internã a cântecului ºi contribuie la admi-
rabila susþinere a liniei sale melodice. Cu o
inegalabilã forþã de sugestie, care acþioneazã
asupra ascultãtorului pânã în vecinãtatea
lacrimilor provocate de dorul sfâºietor dupã
cineva nespus de drag, interpreta îl implorã
pe iubit, alias badea, sã revinã în sat. Pentru
a fi cât mai convingãtoare, la ce argumente
va recurge? La dorul mamei dupã cel plecat,
respectiv la elementele care le-au configurat
copilãria ºi mai târziu dragostea: “Fie-þi dor
de maica ta,/ Cã ºi ea te-o aºtepta./ Amin-
teºte-þi pajiºtea/ Ce ne-a ºtiut dragostea;/
Doina dulce din caval,/ Luna când urca pe
deal,/ De salcâmul înflorit,/ Sub care-am
copilãrit;/ De portiþa cu nuiele/ ªi de cân-
tecele mele...”

Fata îndrãgostitã din cântecul Irinei se
dovedeºte a fi o adorabilã Sunamita mo-
dernã, celebrul personaj din Cântarea cân-
tãrilor, atât prin ardoarea înduioºãtoare cu
care-ºi cheamã iubitul, cât ºi prin elementele
naturale pe care se sprijinã tãria invocãrii
sale.

Dar nu numai în acest cântec interpreta
recurge la elementele naturale ºi eterne
(codru, deal, râul Prahova, vânt, stele etc.)
pentru a exprima trãinicia dragostei ori
persistenþa maladivã a dorului. Astfel, deºi
în cântecul Of dor, of mor, artista constatã
cã “...ai iubit cât ai iubit/ ªi nimic n-ai
folosit,/ Mai rãu ai îmbãtrânit/ Din pricinã
de iubit”, totuºi în Cei trei brazi de la
Sinaia, ea invocã vântul dupã cum urmeazã:
“Zboarã mai sus decât norul/ ªi adu-mi

acasã dorul;/ Fãrã ploaie sau furtunã,/ Vino
cu neica de mânã...”

Or, prin aceastã strânsã corespondenþã
cu elementele naturii, ce urcã pânã la invo-
care, suntem transpuºi în lumea mirificã a
baladei Mioriþa, pe care – de altminteri –
inegalabila Irina Loghin o interpreteazã cu
multã graþie ºi simþire artisticã.

Al doilea buchet de melodii din bogatul
repertoriu al artistei noastre, dupã melodiile
de dragoste ºi dor, îl formeazã cele ce de-
plâng despãrþirea de mamã: Mi-ai dat,
mamã, cântecul, Mamã, m-ai crescut de
micã etc. De altfel, Irina recunoaºte cã me-
lodia Mi-ai dat, mamã, cântecul i-a adus
consacrarea.

Fãrã a avea pretenþia unei analize exha-
ustive în ceea ce priveºte repertoriul celebrei
interprete, sã mai semnalãm grupul de me-
lodii în care Irina fie cã ne introduce în at-
mosfera de basm a datinilor (nunta în Azi
în sat e nuntã mare, respectiv munca la
rãzboiul de þesut în M-a pus maica la þesut),
fie cã dã sfaturi utile fetelor de mãritat
(Fetelor, mã ascultaþi) sau îi sfãtuieºte în
cântecul Mamelor, de sunteþi mame pe tinerii
cãsãtoriþi cum sã se comporte în continuare
cu pãrinþii pe care tot dupã datinã i-au pã-
rãsit, lãsându-i singurei ºi cu “inima friptã”:
“Dragã fatã, drag flãcãu,/ Ascultaþi de sfatul
meu:/ Azi te duci la casa ta,/ Dar pãrinþii
nu-i uita...”

De remarcat cã multe din cântecele Iri-
nei sunt admirabile dialoguri muzicale: dia-
logurile efective ºi de mare succes purtate
în prima parte a carierei sale cu îndrãgitul
solist Benone Sinulescu, ori – aºa cum deja
am menþionat – chiar cu elementele aflate
în natura înconjurãtoare (vântul, brãduþul
etc.), cãrora li se adreseazã în momente de
mare restriºte cu mai multã încredere ºi
sinceritate decât unor persoane. Este bine-
cunoscutul proces de animizare al basmelor,
fãrã de care acestea ar fi mult mai sãrace
în emoþii ºi învãþãminte.

Sobrietatea este o altã remarcabilã ca-
racteristicã ce face cinste artei interpretative
a Irinei Loghin. Adicã fãrã lãlãieli ºi tã-
rãgãneli de prisos, cu toate cã este o ade-
vãratã modã în anumite zone ale cântecului
popular ºi cu toate cã Irina ar fi putut s-o
facã mult mai bine ca alþi interpreþi, cã doar
profesorul de canto, Octavian Cristescu, i-
a spus de cum a auzit-o cântând prima oarã:
“Tu ºtii cã ai o perlã în gât?!” Or, aºa cum
prea bine se ºtie, sobrietatea aduce cu sine
un spor de puritate ºi claritate. Fãrã teama
de-a greºi, putem spune cã acesta-i sistemul
referenþial al artei interpretative, din care
se hrãneºte formidabila prospeþime a cân-
tecului Irinei Loghin: timbru-puritate-cla-
ritate.

Foto: Rompres

Coperta compact discului de
colecþie IRINA LOGHIN,

editat de  Jurnalul Naþional.

 GEORGE PETROVAI
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sã ne distrugem cultura”

 Interviu realizat de THEODOR DOMOCOS

Avem un talent deosebit“Avem un talent deosebit

,

 Dialog cu JOHNNY RÃDUCANU

 Fotografii
   de Theodor Domocos,

THEODOR DOMOCOª  Domnule
Rãducanu, dumneavoastrã aveþi o relaþie
deosebitã nu numai cu muzica de jazz, ci ºi
cu oraºul Viena, unde purtãm acest dialog.
Povestiþi-ne, vã rog, cum s-a dezvoltat
aceastã relaþie.

JOHNNY RÃDUCANU Relaþia mea cu
acest oraº este aceea a unui om care, în
pelerinajul sãu de-o viaþã, nu simplã, a avut
ocazia sã ajungã ºi pe la Viena. Prima datã
în 1948, fiind în trecere, mergând la Fes-
tivalul internaþional de tineret de la Berlin,
care avea loc atunci printre ruine. Era primul
festival al tineretului mondial, cu o politicã
- imediat dupã razboi, de înfrãþire a tine-
retului de pretutindeni, care a þinut pânã ce
a început rãzboiul rece, dupã aia s-a rãcit
ºi înfrãþirea. ªi atunci am trecut prima data
pe la Viena. Îmi amintesc cã pe atunci puteai
sã mãnânci cu 5 ºilingi (circa 0,36 euro-
cenþi), un “ºniþel vienez”, care ajungea pen-
tru trei personae, aºa era de mare, preparat
dupã reþete culinare tradiþionale, ºi, apoi,
berea la fel. Aceasta a fost prima impresie
ce mi-o fãcusem la acea vârstã despre

Viena, cred cã aveam 17 ani. Dupã aceea,
m-am întors periodic la Viena.

THEODOR DOMOCOª  Dupã câte ºtiu
aþi fãcut pe lângã muzicã, ºi teatru...

JOHNNY RÃDUCANU  Fusesem într-
adevãr o perioadã angajat la teatrul popular
din Viena, “Volks Theater”, unde am scris
muzica la niºte spectacole de teatru, asta
prin anii 70-80, nu mai ºtiu exact. Apoi, în-
drãznisem sã scriu ºi-un vals ºi asta aflân-
du-mã chiar în inima capitalei valsului. Era
o perioadã în care eu mi-am mãsurat “mãsu-
rile”, dacã pot sã spun aºa, ºi nu numai
cele de muzician.

THEODOR DOMOCOª  Cât timp a du-
rat cariera dumneavoastrã la teatrul popular
din Viena?

JOHNNY RÃDUCANU  Contractul a
fost de 6 luni, dupã care m-am reîntors la
muzica Jazz, pe care de fapt n-o pãrãsisem.
La Viena mi se pusese la dispoziþie un mic
apartament în care se gãsea ºi un pian, aºa
cã putusem sã-mi continui activitatea de
compozitor ºi interpret de muzicã Jazz. Între
timp avusesem eu ºi cateva concerte. Viena

a fost o perioadã cu o experienþã deosebitã
în viaþa mea.

THEODOR DOMOCOª  Care a fost
relaþia Dumneavoastra cu scena de Jazz aus-
triacã de pe acea vreme?

JOHNNY RÃDUCANU  Pe atunci nu
exista o scenã austriacã de jazz. În afarã de
Friedrich Gulda, care oscila între muzica
clasicã a lui Mozart pe care-o stãpânea la
perfecþie ºi aranjamente de jazz, sau un Joe
Zawinul, care apoi a plecat în Statele Unite,
nu era o scenã de jazz bine definitã cum
era la New York sau la Paris. Durerea este
cã muzicienii autohtoni nu erau pe mãsura
oraºului, când ne gândim cã Viena era
numitã capitala muzicii europene. Oraºul era
plin de muzicieni veniþi de pretutindeni ºi
care aveau success mare la Viena.

THEODOR DOMOCOª  Ce trãiri inte-
resante aþi avut la Viena, mã refer la muzi-
cienii pe care i-aþi cunoscut atunci, sau care
v-au influenþat mai târziu în viaþa Dumnea-
voastrã?

 JOHNNY RÃDUCANU  Pãi dacã mã
întrebi aºa, cea mai mare fericire care-am

trãit-o la Viena a fost când am vizitat mor-
mântul lui Beethoven. M-am dus la cimitir
ºi am vãzut cã-i þinea de cald la picioare
Franz Schubert, un alt favorit al meu. Dar,
pentru mine, Beethoven este cel mai im-
portant muzician, era din zodia sãgetator,
ca ºi mine. Doamne iartã-mã, nu cumva sã
crezi cã doresc sã mã compar cu Beetho-
ven! ªtii cum este, Dumnezeu are o armatã
de muzicanþi în orchestra lui, ºi Beethoven
este conducãtorul ei, iar eu sunt un instru-
mentist acolo în orchestra aia… înþelegi?

Johnny Rãducanu s-a nãscut la 1 decembrie
1931 în Brãila ºi se trage dintr-o familie de

muzicieni a cãrei tradiþie ajunge pânã-n secolul
al XVII-lea. La vârsta de 19 ani urmeazã cursuri
la Conservatorul din Bucureºti ºi începe sã cânte
la contrabas. Trece mai apoi la pian, acesta fiind
instrumentul pe care se profileazã în cariera sa

internaþionalã de compozitor ºi interpret de
muzicã jazz. În 1977 este declarat de Ambasada
Statelor Unite ale Americii la Bucureºti ca fiind

cel mai important promotor al jazz-ului
românesc în America. Cu toate cã în condiþiile

politice din Romania de atunci nu se putea vorbi
de libertate, Johnny Rãducanu reuºeºte sã facã o
serie de turnee internaþionale, întreþinând relaþii

cu personalitãþi ale jazzului internaþional, cum
este trompetistul american Art Farmer sau

trombonistul Slide Hampton. O deosebitã relaþie
muzicalã a avut-o cu pianistul austriac Friedrich

Gulda ºi cu pianistul italian Guido Manusardi,
reuºind sã se etableze

pe scena internaþionalã
a muzicii de Jazz sub titlul

“Mr. Jazz of Romania”.

23Zodii în cumpãnã, vara 2009

Din discografia semnatã de Johnny
Rãducanu amintim: Rapsodia carpatinã,
Omagiu lui Duke Ellington, Jazz Made
in Romania, iar în strãinãtate a apãrut
albumul Raducano.

Johnny Rãducanu îºi asumã public
originea sa etnicã minoritarã, dar declarã
cã nu ºtie sigur dacã se trage din turci,
evrei sau þigani: “Ce ºtiu sigur este cã am
un amestec de sânge fabricat pe meleag
românesc.”

Continuare în pagina 24
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THEODOR DOMOCOª  Tatãl dumnea-
voastrã a trecut ºi el, tot aºa, pe la Viena,
unde a ºi rãmas pentru o perioadã scurtã,
ºi anume în cartierul Grinzing.

JOHNNY RÃDUCANU  Da, strãbunicii
mei erau toþi cântãreþi din Brãila, care mer-
geau pe vremuri pânã la St. Petersburg ºi
cântau pe cocoºei. Tatãl, care mai târziu a
devenit ºi el lãutar - avea trei þitere cu care
a ajuns pânã în Grinzing, un cartier, pe
atunci marginal, al Vienei ºi unde a fost
apreciat ca fiind cel mai bun þiterist. Da,
mã trag dintr-o familie cu tradiþie mare în
ale muzicii, din familia vestitului Petrea
Creþu Solcanu, care-a fost lãutar la Stambul
acum trei secole. Iar eu m-am nãscut pe
numele Rãducanu Creþu ºi sunt urmaº al
acestuia.

THEODOR DOMOCOª  Aþi fost vreo-
datã ispitit de gândul de a rãmâne pentru
totdeauna la Viena?

JOHNNY RÃDUCANU  Nu, pentru cã
acasã m-am simþit totdeauna la Bucureºti.

THEODOR DOMOCOª  Cum era Bu-
cureºtiul pe vremea aceea ºi ce se întampla
acolo pe scena jazzului?

JOHNNY RÃDUCANU  Pãi ºi la Bucu-
reºti s-a întamplat aºa cum s-a întâmplat ºi
la Viena, la Praga sau la Budapesta, erau
oraºe care atunci nu erau aºa de poluate de
consum. Bucureºtiul pe care l-am apucat
eu era un oraº francofon, numit de cãtre
cei care-l vizitau micul Paris. Erau 38 de
cluburi în care cântau o grãmadã de
muzicieni muzicã jazz ºi swing. Pe acea
vreme aveau toþi muzicanþii de lucru, cã
lumea petrecea, nu glumã. Asta cred cã m-
a fãcut pe mine sã rãmân la Bucureºti. Astãzi
nu se mai face muzicã, ci comerþ, muzica
a devenit o afacere, ea nu mai izvorãºte din

tradiþie, din culturã, ci este o chestie de
modã. Avem un talent deosebit sã ne
distrugem cultura.

THEODOR DOMOCOª  Din ce etnie
vã trageþi? Dumneavoastrã declaraþi cã
faceþi parte din etnia þigãneascã. De ce?

JOHNNY RÃDUCANU  Pentru cã am
în sânge muzica lãutãreascã pe care o
strecor printre clapele pianului meu, când
cânt jazz, fie cã o fac aici sau oriunde
altundeva în lume. ªi asta numai aºa se
explicã, cã rãdãcinile mele din neam de þigani
lãutari se trag. Poate or mai fi ºi alte ames-
tecuri acolo, un pic turceºti ºi-un pic evre-
ieºti, ºtiu eu?!

THEODOR DOMOCOª  Dar sã reve-
nim la relaþia dumneavoastrã cu Richard
Oschanitzky, care a fost o personalitate
foarte importantã în jazzul românesc, fiind
totuºi neînþeles de generaþia sa ºi care a ºi
murit oarecum nefericit. Cum l-aþi cunoscut
dumneavoastrã?

JOHNNY RÃDUCANU  Am sã-þi spun
o povestioarã pe care n-o ºtie multã lume.
Era un violonist român, care a studiat vioara
cu Jack Tibor, se chema Jan Ionescu, care
a murit mai târziu în Elveþia, ºi care dirija
pe atunci un concert de George Gershwin,
la Filarmonia din Reºita. Mi-aduc aminte
cã era cam prin anii cincizeci ºi ceva, eu
cântam în orchestra filarmonicii la contra-
bas. Interpretul la pian era Jancy Korossy
care era din Cluj ºi care n-a venit la concert.
Aºa se face cã eu îi povestisem lui Jan
Ionescu cã la Timiºoara se gãseºte un tânãr
pianist pe nume Richard Oschanitzky –
“tobã de carte”, care, la vârsta de10 ani, a
fost declarat un geniu la pian, ºi cã tânãrul
ãsta l-ar putea înlocui pe Korossy. Jan
Ionescu a dat câteva telefoane, dupã care

la sfârºit l-a chemat pe Rici sã cânte
Rhapsody in Blue de George Gershwin, ca
ºi solist la pian al Filarmonicii din Reºita.
Într-o zi, când a venit Rici Oschanitzky la
repetiþie, înainte de a începe, îl întreabã pe
Jan Ionescu, care era dirijorul, “de la
mãsura 435 pânã la mãsura 486 vrei sã fie
în ritm tandro sau în ritm crescendo?”. Jan
Ionescu, care cunoºtea partitura pe dina-
farã, a rãmas gurã-cascã vãzând cã puºtanul
ãsta de vreo 16 ani - cam atât putea sã aibã
Rici pe acea vreme -, putea sã reproducã
partitura pe dinafarã, fãrã sã o intoneze la
pian. Aºa era Rici, un geniu.

THEODOR DOMOCOª  O altã perso-
nalitate remarcabilã pe care aþi întâlnit-o a
fost Duke Ellington. Cum l-aþi cunoscut?

JOHNNY RÃDUCANU  El a venit la
Bucureºti împreunã cu orchestra sa, unde
a dat niºte concerte, dupã care am fost
invitaþi toþi la un dineu la Ambasada
Americanã, era ºi Oschanitzky împreunã
cu mine, ºi acolo l-am cunoscut. Atunci
am avut ocazia sã interpretez la pian câteva
din compoziþiile sale, el fiind impresionat
de aranjamentul meu. Atunci am primit ºi
un fel de certificat în care era oficial recu-
noscutã munca mea de promovare a jazz-
ului românesc în Statele Unite ale Americii.
Dupã aia am mai cunoscut eu ºi alþii, pe
Tommy Flanagan, de exemplu, pianist favo-
rit al meu.

THEODOR DOMOCOª  Care este
pãrerea dumneavoastrã despre jazzul zilelor
noastre?

JOHNNY RÃDUCANU  Muzica de jazz
de astãzi ºi-a cam pierdut direcþia, se ames-
tecã cu multe alte stiluri. Eu cred cã aici
profitã o gramadã de nechemaþi de muzica
jazz, acestea fiind influenþe pasagere. Eu
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sunt într-adevãr un puritan al jazzului clasic,
pentru cã nu se poate sã cânþi jazz ºi sã nu
ai baze muzicale ºi cunoºtinþe din muzica
clasicã. Nu se poate, faci doar muzicã de
“bãºcãlie”.

THEODOR DOMOCOª  Ce vã carac-
terizeazã pe dumneavoastrã în mod personal
în muzica pe care-o faceþi?

JOHNNY RÃDUCANU  Nu-mi place
nimic din ce fac, ºtiu todeauna cã ar trebui
sã fac ºi mai bine ceea ce fac.

THEODOR DOMOCOª  Sunteþi un
perfecþionist?

JOHNNY RÃDUCANU  Da, dar nu
notoriu. Sunt perfecþionist doar cateodatã,
mai degrabã am capacitatea de a fi spontan.

THEODOR DOMOCOª  Sunteþi auto-
critic?

JOHNNY RÃDUCANU  Da, sunt ºi
autocritic, dar sunt ºi duºmanul tuturor
celor care n-au simþul mãsurii.

THEODOR DOMOCOª  Aflându-vã
din nou în trecere pe la Viena, aþi cântat
asearã un duet la pian împreunã cu Harry
Tavitian în cadrul concertului organizat de
Institutul Cultural Român de la Viena. Cum
vi s-a pãrut publicul sau v-aþi simþit ca
acasã?

JOHNNY RÃDUCANU  Concertul de
asearã a fost bun. Publicul, fiind în mare
parte, din diaspora românã de aici, a fãcut
într-adevãr sã mã simt ca acasã. De fapt,
eu cânt pentru românii de pretutindeni, deº-
tepþi ºi buni la suflet, ºi care înþeleg mesajul
muzicii de jazz.

THEODOR DOMOCOª  De-a lungul
carierei dumneavoastrã, care depãºeºte o
jumãtate de veac, aþi rãmas pânã astãzi
“Mr. Jazz of Romania”, aºa cum v-a numit
criticul american de jazz Leonard Fether;
vã mai identificaþi cu acest titlu?

JOHNNY RÃDUCANU  Asta conteazã
mai puþin. Ceea ce este important este cã
mi-am dedicat viaþa acestui stil de muzicã.
ªi dacã ar trebui s-o iau de la capãt, tot aºa
aº face. Soarta mea a fost hotãrîtã dinainte,
a fost un plan fãcut de Dumnezeu.

În general, ceremoniile verii în Aºtileu
vizau mai mult cãderea ploilor, alungarea
furtunilor, a fotagului, a grindinei.

Paparuda se fãcea în timpul secetos,
când pãmântul are nevoie de ploaie. Ceata
paparugii era formatã din copii care se aco-
pereau pe cap, pe faþã ºi pe spate cu crengi
ºi verdeaþã, ºi umblau din casã în casã
strigând:

Paparudã, rudã
Dã Doamne ploiþã
Ploiþã curatã
Fãrã pic de piatrã
Unde-i da cu sapa
Sã se umple groapa.

Gospodinele stropesc cu apã curatã pa-
paruda, ca sã aducã ploile în þãrânã.

Mai era obiceiul ca, în caz de secetã, sã
se adune oamenii din sat, duminica, la
bisericã, fiecare familie aducând 2-3 fire
de grâu, un fir de porumb, 2-3 fire de ovãz,
care ce avea semãnat în holdã. Acestea erau
adunate în faþa bisericii ºi se slujeau. Nouã
feciori intrau în cimitir ºi scoteau o cruce

din lemn de la un mormânt, care era con-
sideratã cea mai veche. Fetele nemãritate
aduceau de acasã busuioc ºi flori cu care
împodobeau crucea. Dupã ce se sfinþea cru-
cea, oamenii adunau spicele slujite, feciorii
luau crucea pe braþe ºi, împreunã cu preotul,
se duceau la râu. Dupã terminarea slujbei,
crucea era luatã ºi aºezatã la locul iniþial.
Acest ritual s-a fãcut ultima datã în 1938.

În sâmbãta Rusaliilor, se aduceau acasã
crengi de tei ºi se puneau la poartã, la fe-
restre ºi în casã, la icoane, în speranþa cã
vor aduce noroc. În ziua de Rusalii se iese
la holda de grâu. Se stropeºte cu apã,
simbolic, ºi se fac cununi din spice de grâu,
care se pun la praporii de la bisericã. În
perioada premergãtoare acestei sãrbãtori,
obºtea satului alege o zi lucrãtoare din
sãptãmânã - la Aºtileu este aleasã ziua de
joi - în care oamenii din sat nu lucreazã,
aceastã zi fiind þinutã cu stricteþe “pentru
holde” ºi pentru bogãþia recoltei.

De Sânziene, se practicã un ritual pri-
vind fiecare membru al familiei, indiferent

de vârstã sau sex. Fetele mari aduc de pe
câmp snopi de sânziene. Spre searã, dupã
ce toþi ai casei s-au întors de la munca câm-
pului, se adunã în mijlocul ocolului ºi îm-
pletesc fiecare câte o cununã. Când cunu-
nile sunt gata, unul dintre cei ai casei, mai
dibaci decât toþi, aruncã, pe rând, cununile
pe acoperiºul casei. La fiecare cununã spu-
ne: “Asta-i cununa tatii, asta-i cununa ma-
mii...” ºi aºa mai departe, pentru fiecare cu
numele de botez respectiv. Dacã cununa
se opreºte pe acoperiº, este semn cã per-
soana va trãi ºi anul viitor.

Când timpul este ploios ºi înnourat, iar
holdele sunt crescute, atunci e datina sã se
tragã clopotele la bisericã, ca se împrãºtie
norii ºi fotagul, grindina sã nu batã holdele
aducând pagubã hotarului. În asemenea
cazuri, femeile împlântã toporul în pragul
casei, sã previnã cataclismele ce s-ar abate
asupra satului.

În cazul în care “vremea grea” se anunþã
în timpul zilei, se scoate un copil mic în
curte ºi este pus sã râdã la soare. Copiii fi-

ind consideraþi curaþi, mamele au certi-
tudinea cã nu li se poate întâmpla nimic rãu.

Nu s-a mai pãstrat datina cununii. Îna-
inte, fetele alegeau spicele cele mai frumoa-
se din lan, împleteau o cununã pe care o
împodobeau cu flori de câmp. Ceata de se-
cerãtori, având în frunte cununa, se întorcea
de la seceriº cântând ºi chiuind de-a lungul
satului, pânã la casa gospodarului care i-a
tocmit. Gãzdãriþa stropea cununa cu apã
curatã, ca sã le aducã ºi în anul urmãtor
recolte bogate, iar secerãtorii ziceau:

Sã fii gazdã sãnãtoasã
Sã plãteºti cununa noastrã
C-o maje de grâu curat
ªi cu una de secarã
Pân-la cealaltã varã
C-o chita de busuioc
Sã ai gazdã mult noroc
C-o chita de iarbã creaþã
Sã ai gazdã multã viaþã.

Gazdele întindeau masã pentru se-
cerãtori, apoi se petrecea cu joc ºi voie
bunã.
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Pãcalã ºi Tândalã erau ºi ei doi oameni
sãraci, îngreuiaþi cu baiuri ºi cu nãcazuri.
Odatã sã luarã ei ºi  sã dusãrã pe un drum
unu la stînga ºi unu la dreapta. Unu din ei
marsã subt un nuc unde el aflã multe gãuãci
de nuci. Celãlalt s-o dus în pãdure unde o
aflat ºi el niºte  pene de curpãn dã care sã
fac toamna. Culeasã o jumãtate de sac de
pene de curpãn. ªi dupã o vreme venirã
iarã amîndoi pe un drum: unu din stînga,
altu din dreapta ºi sã întâlnirã unu cu unu.

- Noroc!
- Noroc,  prietene!
- Da unde meri?
- La tîrg.
- Da ce duci acolo?
- Niºte pene.
- Da tu ce duci?
- ªi io duc niºte nuci.
- Auzi, ce m-am gîndit io!
- Ce?
- Hai sã schimbãm pãr la pãr!
- Cã bine zîci prietene.  ªi io vreau sã

cumpãr niºte pene.
- ªi io niºte nuci.
ªi dupã ce Pãcalã ºi Tândalã fãcurã

schimbul cu sacii, s-au despãrþit unu dã altu
ºi s-o dus fiecare acasã la ei. Da dupã oleacã
de cale, s-o uitat fiecare în sac sã vadã ce-
o schimbat. Unu vãzu cã-n sac sînt pene
de curpãn, celalalt vãzu cã-n sac sînt numa
gãuãci de nucã.  ªi Tândalã º-o zîs: “mãi
oare cum m-aº putea întâlni cu aista, cã
aista numa Pãcalã poate fi”!

ªi Pãcalã o zîs la fel. ªi iarã s-au întâlnit
împreunã.

- Noroc!
- Noroc, prietene!
- D-apoi noi ne-am pãcãlit unu pã altu!
- Aºa am vãzut ºi io! zice Tândalã
- Da ce sã facem amu?
- D-apoi sã facem ceva, numa sã facem.
- Sã merem la  tîrg, dacã poate om putea

pãcãli pã oarecine! zice Pãcalã.
Mãrg în tîrg ºi în tîrg ce vãd? O muiere

care avea niºte raþã ºi le þînea tare  la preþ.

Snoave din Bihor

O fost  odatã ca niciodatã, cã de n-ar
fi, nu s-ar povesti. O fost o babã ºi un
moº ºi aveu o fatã ºi, într-o zi de duminecã,
fata s-o gãtat frumos ºi s-o dus la bisericã.
Da cînd o ajuns fata în uliþã ºi-o scãpat
picioru în chinã. Noa, ce ºi facã fata? S-o
supãrat tare, s-o întors înapoi ºi o zîs cãtrã
mamã-sa aºe:

- Spalã, maicã, picioru!
- Ba io zo nu-l spãl, fata mea! o zîs

mã-sa.
Atunci, fata s-o dus fuga la moºu ºi

batã baba dîr ce nu-i spalã piciorul. Da
moºu o  zîs cã n-o bate, chiarã dacã o fost
rîndu aºe. Fata s-o dus mai departe la un
rug ºi o zîs cãtrã rug:

- Sã rugi moºu cã nu bate baba ºi baba
nu spalã picioru.

- Bunã zîua, nanã!
- Bunã zîua!
- Da ce-s astea, nanã?
- Raþã, ce sã fie?
- Raþã! Pã dracu, cã la noi în  sat o raþã-

i cît un coteþ de mare.
- Io mã împrind cã nu este aºa ceva.
- Hai sã punem la rãmãºag.
- Hai!
Amîndoi sã duc ºi Pãcalã începe a striga

în piaþã: “Cine o vãzut raþã cît un coteþ de
mare?” Da Tândalã vine iute pe altã parte ºi
zice:

- Îi drept, oameni buni, cã ºi io am vãzut
o gãuace de ou în care intrau cinci mãji de
grãu!

- Astea-s ouãle de la raþele cît-un coteþ!
zice Pãcalã.

ªi muierea o pierdut  rãmãºagu ºi plãti
cinci sute de lei, cum ai bate în pãlmi. Iar
cu rãmãºagul cîºtigat, cei doi sã duserã mai
departe ºi dau în tîrg de o altã muiere  care
vindea varzã.

- Bunã zîua, nanã!
- Bunã zîua!
- Ce-i asta, nanã?

- Varzã! zice muierea.
- Cum dracu sã fie varzã, cã la noi o

varzã-i cît o bisericã de mare!
- Nu se poate! zice muierea.
- Ba sã poate.
- Ba nu sã poate.
- Hai sã ne prindem în rãmãºag.
- Hai!
ªi Pãcalã iarã strigã în mijlocu piaþului,

cît putu el de tare: “Cini o vãzut undeva o
broazbã de varzã cît o bisericã de mare?”
Da Tândalã vini fuga-fuga pã altã parte ºi
zîce:

- Îi drept, oameni io am vãzut cã cu o
frunzã de curechi sã poate acoperi un oraº
întreg!

ªi lumea care asculta s-o gîndit cã dacã
o frunzã de curechi o acoperit un oraº, poate
fi ºi o capãþînã de curechi cît o bisericã. ªi
aºa, cei doi iar au cîºtigat rãmãºagu. Muierea
le-o dat cinci sute de lei, o perdut rãmãºagu.

ªi marsãrã iarã Pãcalã ºi Tândalã la
drum, fiecare cu cîte cinci sutuþã de lei la
mînã. Da pe drum s-or vestit cã ei îs ºi
ghicitori ºi venind un domn cãtre el,  zîsã:

- Maica voastã, voi sînteþi ghicitori?
- Da! zisãrã ei.
- Dacã sînteþi ghicitori, ghici ce am eu

în straiþa asta?
Domnu venisã de undeva unde a fost

pe ospãþ ºi d-acolo ºi-o cãpãtat o mîþã ºi
mîþa o bãgat în sac, da cei doi vâzîndu-se
prinºi cu uºa, zîc aºa într-o doarã,  unu
cãtrã celãlalt: “Sã ºtii c-am bãgat mîþa-n
sac!”

-  Da! zice domnu. Aþi ghicit, da veniþi
cu mine acasã ca iacã, ce mi s-o întîmplat
acasã. De la fetiþa mea dupã deget i-o perit
inelu ºi trabã sã-mi ghiciþi cã unde ar putea
fi ºi cine l-o loat.

Doamna o avut trei servitoare ºi una
dintre ele o furat inelu. Amu ele erau tare
supãrate cã pe ele le-o aflat cã au furat inelu.
Da  Pãcalã ºi Tândalã le-or spus cã nu le dã
afarã din slujbã, dacã le dã lor inelu. ªi ele
le-au dat lui Pãcalã ºi Tândalã inelu. Atunci
Pãcalã ºi Tândalã or prins un curcan, l-or
tuns la coadã sã-l cunoascã ºi or bãgat inelu
în el. Apoi veni ºi domnu sã-i întrebe.

- Noa, ce-i cu inelu?
- Inelu s-o gãsît! zice Pãcalã.
- Da cum?
- Bine. Inelu-i în curcanu aista! zice

Pãcalã arãtîndu-i pe cel cu coada tunsã.
Cei doi, Pãcalã ºi Tândalã au prins

curcanu ºi or scos inelu de unde ei l-au
pus. L-or curãþat ºi l-or spãlat ºi l-or pus în
deget la fãtuþa domnului care s-o bucurat
tare mult. Supãrat cînd a vãzut una ca asta,
a tãiat curcanu ºi cu toþi împreunã l-au
mîncat  ºi au bãut care cît o vrut.

Da, dupã ce or trecut douã zile, Tândalã
ºi Pãcalã or zis cã ei vreau sã margã acasã.
Da domnu nu i-o lãsat sã plece, i-o oprit sã
mai steie trii zîle la el acasã, cã doamna lui
îi groasã ºi trabã sã nascã ºi sã-i ghiceascã
cã ce va naºte doamna, bãiat o fatã.

Amu aci, Pãcalã ºi Tândalã sã încurcarã,
cã n-o ºtiut sã spunã alt cuvînt mai bun
decît o spus cã: “Dacã n-a fi bãiat, atunci a
fi fatã”! ªi în adevãr cã doamna o avut  un
bãiat ºi o fatã. Bucuria o fost mare, petre-
cerea o þînut cîteva zîle, pînã ce toþi s-au
sãturat de mîncare ºi de bãuturã ca la nuntã.

ªi asta o fost cu Pãcalã ºi cu Tândalã.

Rugu ºi el o zîs cã nu, ºi fata s-o dus
mai departe la o caprã ºi i-o spus dã ºi roadã
rugu cã nu rugã moºu,  moºu nu bate baba,
baba nu spalã picioru.

Capra iarã o spus cã nu. Fata s-o dus la
lup ºi i-o spus:

- Sã mînci capra cã nu roade rugu, rugu
nu rugã moºu, moºu nu bate baba, baba nu
spalã picioru. ªi lupu o zîs cã nu.

ªi fata s-o dus mai departe pînã la ºoa-
rece ºi i-o spus:

- Sã rozi puºca cã nu puºcã lupu, lupu
nu mîncã capra, capra nu roade rugu, rugu
nu rugã moºu, moºu nu bate baba, baba nu
spalã piciorul. Dac-o vãzut cã nici ºoarecele
nu ascultã. s-o dus la mîþã ºi i-o  spus:

- Du-te mîncã ºoarecele, cã nu roade
puºca, puºca nu puºcã lupu, lupu nu mîncã

capra, capra nu roade rugu, rugu nu rugã
moºu, moºu nu bate baba, baba nu spalã
piciorul. Mnicã darã.

Apoi fata s-o dus la cîne ºi i-o spus:
- Du-te mîncã ºoarecele cã nu roade

puºca, puºca nu puºcã lupu, lupu nu mîncã
capra, capra nu roade rugu, rugu nu rugã
moºu, moºu nu bate baba, baba nu spalã
picioru! Tãt mnicã. ªi la urma fata s-o
întâlnit cu un om ºi i-o spus ºi lui:

- Omule,  omoarã cînele cã-i turbat!
Cînele cînd o vãzut cã-i rãu rîndu, o

zîs cã mere sã mînce mîþa, mîþa o zîs cã
mere sã mînce ºoarecele, ºoarecele s-o dus
sã roadã puºca, puºca s-o dus sã puºte lupu,
lupu o vrut sã mînce capra, capra s-o dus
sã roadã rugu, rugu o rugit moºu, moºu o
bãtut baba ºi baba o spãlat picioru fetii.

Pãcalã si Tândalã

Fata babii si fata mosului

 Culegãtor: ION BRADU

Material din arhiva Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Bihor, banda magneticã  S.I,  46- 125/1969. Informatori: Pãcalã ºi
Tândalã - Fanea Laurenþiu, 62 ani, comuna  Spinuº, jud. Bihor (1969); Fata babii ºi fata moºului - Tiponuþ Petru a  Gãvrilii, 46 de ani,  satul Lãzãreni,  Bihor,  1941.
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[Frunza verde-amu sã face]
Frunza verde-amu sã face,
Ce iubesc maichii nu-i place,
Sã-i placã maichii ca mie,
Mâne-am me la cununie.
Mie-mi place, maicii nu,
Nu putem face târgu.
Mie-mi place, maichii ba,
Nu ne putem cununa.
Ce-am iubit maichii nu-i place
ªi s-o pus pã puþ ºi zace.
- Scoalã, maicã dã pã pat
Cã ce-am iubit am lãsat.
Cã decât fãrã mãicuþã,
Mai bine fãrã bãdiþã.
Cã bãdiþã mi-oi afla,
Da maicã n-oi cãpãta.

Informator: Tomele Silvia, 24 ani

[Sãrac doru badiului]
Sãrac doru badiului,
Cum o fost ºi astãzi nu-i!
Sângurã l-am sãmãnat,
Sângurã l-am sãcerat,
ªi l-am fãcut stoguºor
ªi l-am îmblãtit uºor.

[Vezi bade drumu-aista]
Vezi bade drumu-aista?
Bãtucitu-i ca ptiatra,
Da nu-i dã carã cu boi,
Ci-i numa dã ochii mnei,
Dã când cot nainte ta
Sara ºi dimineaþa
Ca sã-mi stâmpãr irima.

[Dânt-un pui dã nimuiºtean]
Dânt-un pui dã nimuiºtean,
Þînere-aº zâle-nt-un an!
Sã ºtiu cã l-aº dobândi,
Aº þâne postu crucii,
Sã ºtiu cã l-aº cãpãta
Aº þine duminica!

[Ochii badii ajung o þarã]
Ochii badii ajung o þarã,
Sprâncenile trei hotarã,
Ochiºorii amândoi,
Plãtesc opt pãrechi dã boi.
ªi plãtesc sprâncenele,
Cât ceru cu stelele.

[Dã cându-s, am tãt iubit]
Dã cându-s, am tãt iubit,
Nime nu m-o-nceluit,
Pânã-amu ochii badii,
Cã nu cum sã coatã
Ci-nconjurã lume toatã.

Colo-n vale la ogrezi
Este-un mãr cu mere verzi.
Merele-l dublicã-n iarbã,
Micu-i bade ºi dã trabã.
Merele-l dublicã-n jos,
Micu-i bade ºi frumos.
Taie curpeni, bagã spini,
Micu-i bade ºi-i stã bini.

[Naltu-i bade ºi sã þâne]
Naltu-i bade ºi sã þâne,
Lasã fie cã-i stã bine.
N-altu-i bade ºi fãlos,
Lasã fie, cã-i frumos.

[Mulþãmãscu-i la maica]
Mulþãmãscu-i la maica,
Cã m-o ºtiut legãna.
ªi mi-o pus în ciupã flori
Sã fiu dragã la feciori.
ªi mi-o pus ºi iarbã verde,
Sã fiu dragã cui mã vede.

[Am un glas ca-un þângalãu]
Am un glas ca-un þângalãu,
ªi-un bade cu nãrav rãu.
Vinã bade când ºi când,
Nu zice cã tu n-ai rând.
Vinã, bade joi sara
ªi mã cere la maica.
O vre mã-ta, o n-a vre,
Tu-ai crescut pã sama me!

[Mi-am fãcutã cãrãruºã]
Mi-am fãcutã cãrãruºã
Pânã la bade la uºã.
Nu ºtiu cine ce-o gândit,
Cãrãruºe o-ngrãdit,
Tãt cu lin ºi cu pelin
Noi doi sã nu ne-ntâlnim.
Dac-ar pune cale-n flori,
S-ajungã cu vârfu-n nori,
Io cu bade le rãcim
ªi tãt ne ma întâlnim,
Cã dragoste dacã-i mare,
Nicio pedicã nu are.

[Cântã-mã, bade,-nt-o sarã]
Cântã-mã, bade,-nt-o sarã
Cã þ-am fost dragã-nt-o varã.
Dã þ-am fost cu vun folos,
Cântã-mã, bade, frumos!

[Pãsãricã dã la munte]
Pãsãricã dã la munte,
Auzât-am cã ºtii multe.
Dacã ºtii, vinã ºi-mi spune,

Cã mã duce doru-n lume.
Dacã ºtii, vinã mã-nvaþã,
Cã mã duce doru-n braþã.

Informator: Mihale Eva, 24 ani

[Mãi bãdiþa, ochii tãi]
Mãi bãdiþa, ochii tãi,
Parcã-i ptiatrã scumpã-n ei!
Ptiatrã scumpã dã arjint
Cum nu este pã pãmânt.
O i-o pus mã-ta cu miere,
Capu mnio dupã ei piere,
O i-o pus mã-ta cu cearã,
Capu mnio dupã ei piarã!

[Drag mi-i pã bade tare]
Drag mi-i pã bade tare,
Nu poci strâga-n gura mare
Cã m-aude pretina
ªi-odatã-i baiu gata.

[Ce stai, bade supãrat]
Ce stai, bade supãrat
Cu clopu pã ochi lãsat?
O spune-þ-o oarecine
Sã nu voroveºti cu mine?
Dã-i vorbi, dã nu-i vorbi,
Prima dã pã rochie me
N-o ptica, bade, d-ace,
Da pana dân clopu tãu
Ptica-ua dã doru mneu!

[Ce-ai crezut tu, bãdiºor]
Ce-ai crezut tu, bãdiºor,
Cã io-i be apã dân tãu,
ªi-oi muri dã doru tãu?
Da io beu apã dân vale
ªi-þi calc doru în pticioare.

Informator: Rif Florica, 19 ani

[Dã la noi pãstã livezi]
Dã la noi pãstã livezi
Este-un mãr cu mere verzi.
Crenjile-i ajung pã jos,
Badea-i tânãr ºi frumos.
Nu ºtiu, doamne, ce l-oi face,
Da l-oi face mãr butâi
Ca sã-l pun la cãpãtâi.
Da mã tem c-a putrezî
ªi ca el n-oi mai gãsî,
Nici în faþã, nici în dos
Nici la port aºe frumos,
Nici la port aºe gãtat,
Nici dulce la sãrutat.

[Mã uitai dân deal în ºes]
Mã uitai dân deal în ºes,
Cunosc pã bade pã mãrs,

Cã pãºeºte legãnat
ªi cu dor amestecat,
Cã pãºeºte luluit
ªi cu dor învãluit.

[Gânditu-s-o oarecine]
Gânditu-s-o oarecine
C-a pune pãmânt pã mine!
Pune-a el pã maicã-sa
C-aceea-i poartã frica.
A pune pã mama lui,
Nu port drica nimãrui,
Cã nu-i lume dânt-o sutã
Sã le fiu la tãþi urâtã.
Cã lume-i lungã ºi largã
ªi-oi ptica oarecui dragã!

[Auzât-am bade-ori ba]
Auzât-am bade-ori ba,
Mã-ta nu poate mânca,
Sã teme cã mi-i lua.
Spune, bade, mâne-ta
Sã mãnânce cât dã bine,
Cã n-oi mere dupã tine,
Cã atunce i-oi fi norã
Când o face plopu nuci
ªi rãchita mere dulci.

Informator: Bolha Maria, 20 ani

[Bãdiþã, gurã dã miere]
Bãdiþã, gurã dã miere,
Hai la maica dã mã cere,
Dã m-a da, dã nu m-a da,
M-a da frunza ºi iarba,
ªi codru ne-a cununa.

Informator: Jutea Maria, 37 ani

[Du-te dor cu dorurile...]
Du-te dor cu dorurile,
Nu sta cu muierile,
Cã dacã s-a-nsãrina
Ma departe te-oi mâna,
Cãtrã lunã, cãtrã stele,
ªi duci dorurile mele.

Informator: Brie Mariþa, 31 ani

De-ar fi badea
 Texte culese de MARIA COLTEA CUCEU (1962-1970)

unde-i luna

 Folclor literar din Nimãieºti
Material din arhiva Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Bihor

,

CÃPÃTA vb  primi, obþine
STOG subst grãmadã de snopi sau de fân
ÎMBLÃTI vb  bate plantele, în special

         cerealele (pentru a scoate
        seminþele)

NIMUISTEAN adj  din Nimãieºti
ÎNCELUI vb  înºela
DUBLICA vb  apleca, apãsa
CIUPÃ subst  covatã pentru îmbãiat
ÞÂNGALÃU subst clopoþel
VUN adj, pron  vreun
BAI subst  necaz, încurcãturã
VOROVI vb  vorbi
PTICA vb cãdea
TÃU subst  lac
LULUI vb  merge legãnat
DRICÃ subst  vehicul tras de cai care

      poartã mortul la groapã
MÃR BUTÂI subst  gutui
GÃTA vb  termina, aranja

Glosar
(cuvintele
sunt listate
în ordinea
prezenþei
în text)
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  Fereastra cu amintiri
 Fotografie de Dan Suciu
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La câteva zile dupã echinocþiul de
primãvarã, mai exact la 25 martie, lumea
creºtinã sãrbãtoreºte unul din praznicele
împãrãteºti de peste an, BUNA VESTIRE.
Potrivit Evangheliei dupã Luca, vs. 26-33,
atunci: “a fost trimis îngerul Gavriil de la
Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al
cãrei nume era Nazaret, cãtre o fecioarã
logoditã cu un bãrbat care se chema Iosif,
din casa lui David, iar numele fecioarei era
Maria. ªi intrând îngerul la ea, a zis:
Bucurã-te, ceea ce eºti plinã de har, Domnul
este cu tine. Binecuvântatã eºti tu între
femei. Iar ea, vãzându-l, s-a tulburat de
cuvântul lui ºi cugetã în sine: Ce fel de
închinãciune poate sã fie aceasta? ªi îngerul
i-a zis: Nu te teme, Marie, cãci ai aflat har
de la Dumnezeu. ªi iatã vei lua în pântece
ºi vei naºte fiu ºi vei chema numele lui Iisus.
Acesta va fi mare ºi Fiul Celui Preaînalt se
va chema ºi Domnul Dumnezeu Îi va da
Lui tronul lui David, pãrintele sãu. ªi va
împãrãþi peste casa lui Iacov în veci ºi
Împãrãþia lui nu va avea sfârºit.” (Biblia sau
Sfânta Scripturã, Editura Institutului Biblic ºi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Buc. 2002, p.
1163.) Dupã nouã luni, la 25 decembrie,
creºtinii sãrbãtoresc naºterea pruncului
Iisus.

Ziua zãmislirii fiului lui Dumnezeu este
favorabilã “legãrii rodului” la pomii fruc-
tiferi, practicã ritual-magicã întâlnitã ºi în
judeþul Bihor. În zonele din vestul þãrii, în
aceastã zi, se repetã ºi ritul de «ameninþarea
pomilor» îndãtinat la Boboteazã, ca, prin
dialogul cu «sufletul» acestora, sã fie sti-
mulat rodul, fertilul – dupã strãvechile cre-
dinþe animiste. Bãrbaþii scuturau pomii,
lovindu-i la rãdãcinã cu toporul ºi întrebând:

“- Pomule, face-i roade, cã de nu eu te
tai!”

Iar pomul rãspundea prin glasul unui
copil de 7-8 ani:

“- Omule, dragule, nu mã tãia, nu mã
lovi, cã oi înflori ºi oi rodi ºi bine þi-oi folosi!”

(inf. Tirla Ioan, n. 1943, Budureasa)
Dincolo de semnificaþia acestei zile cu

valoare de omen în istoria creºtinismului,

sãrbãtoarea este un important reper calen-
daristic, în Calendarul popular fiind numitã
ºi ZIUA CUCULUI. De la aceastã datã,
cucul, pasãre cu un prestigiu mitologic deo-
sebit în tradiþiile populare româneºti, începe
sã cânte pânã la Sânziene (24 iunie) sau la
Sânpetru (29 iunie), dupã  care se crede cã
s-ar metamorfoza în uliu.

Inserãm mai jos o legendã din arealul
bihorean cu privire la pasãrea cu o “aureolã
mitico-poeticã” fãrã seamãn, oracularã ºi
auguralã, pãrtaºã la bucuriile ºi necazurile
þãranului ca un verital protector mitic ºi,
mai presus de toate, vestitorul celui mai
aºteptat anotimp, primãvara:

“Zâce c-o fost o datã, când a fost rãu
în lume, când erau oamenii sãrmani ºi n-
aveau ce mânca, un om ºi femeia lui. Femeia
a nãscut doi gemeni. Pã unu l-a botezat
Cucu ºi pã celãlalt ªtefan. Amu, fiind mare
sãrãcie, ºi-or zâs, Doamne cum ne-om
creºte pruncii aiºtea, ce le-om da ºi mânci?!
I-o crescut cum or putut ºi, când or fost
mai mãriºori, le-o fost ºi mai rãu. Atunci,
or zâs pruncii cãtrã pãrinþi:

- Ne-aþi crescut pân-aci, amu merem
în lume sã ne cotãm mâncare, cã aci murim
dã foame.

Maica le-o zâs: Doamne, cum îþi mere
în lume, cã v-am crescut în astã formã, ce
ne-om face fãrã voi? Da dacã nu vã bãnuiþi
dã noi, mereþi!

ªi i-o blãstãmat maica lor sã margã unul
pã rãsãrit, altu pã scãpãtat ºi sã tot strâge
unu dupã altu, da ºi nu sã-ntâlneascã numa
la ºapte ani o datã. S-or dus pruncii aºe
cum i-o blãstãmat maica lor.

Aista care-i la noi dã cântã Cu-cu îi
ªtefan ºi iel strâgã dupã frate-sãu, iarã
celãlalt dupã scãpãtat, pã nume Cucu, strigã
ªtefan! ªtefan! dupã fratele lui care-i p-aci
pã la noi. Nu ºtiu dacã-i adevãrat, da Fane
Mãrichii ne povestea când stãteam sara cu
furca.”

(inf. Parasca Iuliana, 71 ani, Subpiatrã, 1980)
Una din cele mai pline de înþelesuri

pagini despre cuc, în care se regãsesc ºi

Ziua cucului
 CRÃCIUN PARASCA

referinþele folclorice bihorene, meritã re-
produsã în încheierea prezentãrii noastre:

“El reprezintã o sursã inepuizabilã de
inspiraþie melancolicã în cântecele de dor
ºi jale, de singurãtate ºi înstrãinare. Dar
cucul vesteºte nu numai venirea primãverii,
ci ºi norocul omului (...) El nu este o pasãre
cântãtoare ºi nici nu încântã prin coloritul
penelor sale. Ca înfãþiºare este un uliu în
miniaturã. Fiind o pasãre micã, aportul ei la
distrugerea dãunãtorilor este neglijabil. Îºi
depune ouãle prin cuiburile altor pãsãri, iar
puii sãi, mai robuºti, îºi rãstoarnã fraþii
vitregi peste marginea cuibului pentru a
profita de un surplus de hranã ºi a se dez-
volta mai rapid, cu gândul la plecare pentru
iernat în alte þinuturi. El nu-ºi  construieºte
cuib, nu-ºi cloceºte ouãle, nu-ºi hrãneºte
puii. Fiind o pasãre miraculoasã care dispare
ºi apare (sublinierea ne aparþine) la aceleaºi
date calendaristice, fiind simbol al pri-
mãverii, al timpului frumos, al dragostei
pãtimaºe, dar în anumite condiþii ºi pre-
zicãtor de moarte, poporul i-a iertat totul.
Supremul simbol al cucului este scurgerea
neîntreruptã a timpului. Direcþia în care îl
auzi cântând (în faþã, în spate, stânga sau
dreapta omului), pe ce se aºazã când cântã
(pe o ramurã uscatã, pe o casã, pe o movilã
de gunoi etc.), de câte ori cântã, reprezintã
tot atâtea semne bune sau rele: noroc, sã-
nãtate, cãsãtorie, boalã, moarte (...). Cu si-
guranþã cã aceastã pasãre ar fi reprezentatã
nesemnificativ în folclorul românesc dacã,
prin comportamentul sãu, începutul ºi cân-
tatul la date fixe, nu ar marca douã feno-
mene astronomice fundamentale pentru în-
tocmirea calendarului: echinocþiul de pri-
mãvarã ºi solstiþiul de varã.”

(Ion Ghinoiu, Lumea de aici, lumea de
dincolo, Editura Fundaþiei Culturale Române,

Bucureºti, 1999, p. 201-202)
Putem afirma, împreunã cu reputatul

etnolog, cã pasãrea-cuc este una din ipo-
stazele avimorfe ale Marii Zeiþe neolitice “a
regenerãrii ºi morþii”.

Cucule, panã verzie,
Cântã-n codru sã se ºtie,
Care cu care sã fie,
Badea la mine sã vie!

Cui îi cântã cucul sara
Rãu îi mere toatã vara!
Mie sara mi-o cântat
ªi mândruþa m-o lãsat!
Toatã vara n-o fost varã
Numa negurã ºi parã,
De-o fi ºi la varã-aºa
Vai de inimioara mea!

Strãinu-s, strãin mã cheamã,
Strãinu-s de bunã seamã.
Mânce-l focul strãinu
Amaru-i ca pelinu,
Pelinu face sãmânþã
Strãinu n-are credinþã;
Strãinu-s ca un pui de cuc
N-am milã unde mã duc!

Cântã puiul cucului,
În vârvuþu nucului.
ªi aºa cântã de cu dulce
Soarele stã-n loc, nu se duce.
ªi aºa cântã de cu jele,
Soarele stã-n loc, nu mere.

Amãrât ca mine nu-i,
Numa puiu cucului,
Când îl lasã mama lui,
Goliºel ºi fãrã pene
Ar zbura dar n-are vreme.
ªi sare din creangã-n creangã
Sã-ºi afle maica cea dragã.

De n-ar fi crâng ºi izvor,
N-ar mai fi pe lume dor,
Cuc de n-ar mai fi pe lume
Nu i-ar sta pãdurii bine.
Ce rãu i-ar sta codrului
Fãrã glasul cucului!

Culegãtori: Ion Bradu, Dumitru Pop, Maria Cuceu.

Cucul în cântece lirice
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Un tumultos torent de glasuri cristaline,
note muzicale, culori pastelate, inocenþã ºi
candoare a umplut pentru câteva zile Valea
Criºului Repede, la Aleºd, unde s-au des-
fãºurat Festivalul internaþional de muzicã
uºoarã pentru copii “Suflet de stea”, ediþia a
VI-a ºi Concursul Naþional de desene “Suflet
de stea”, ediþia I , între 29 aprilie ºi 3 mai 2009.

84 de copii români ºi strãini, talentaþi dar ºi
înzestraþi cu o impresionantã putere de munca
ºi de concentrare, copii cu vârste cuprinse
între 6 ºi 18 ani, copii rãmaºi în concurs în
urma preselecþiei din 7 martie 2009, s-au
întrecut pe scena Casei de Culturã, încântând
spectatorii, dar luptând în acelaºi timp pentru
un loc pe podium.

Preºedintele juriului de preselecþie, domnul
prof. dr. Gheorghe David, compozitor, dirijor,
membru al Uniunii Compozitorilor, onorând
dupã ºase ediþii Asociaþia “Suflet de Stea”, a
identificat în aceastã manifestare o valoroasã
pepinierã artisticã ce încearcã sã exprime prin
muzicã nuanþele speciale a ceea ce se cheamã
“copilãrie”.

Evenimentul a fost sprijinit necondiþionat
de cãtre partenerii Asociaþiei “Suflet de Stea”:
Centrul Judeþean pentru Conservarea si Pro-
movarea Culturii Tradiþionale Bihor, Primãria
oraºului Aleºd, Consiliul Judeþean Bihor,
Inspectoratul ªcolar al Judeþului Bihor, Clubul
Copiilor Aleºd.

Cei peste 250 de oaspeþi din þarã ºi strã-
inãtate au cunoscut nu numai scena, ci ºi
frumuseþea ºi particularitãþile turistice ale
zonei, ajutaþi fiind de copiii ºi cadrele didactice
ale Colegiului Tehnic “Alexandru Roman”,
profesor Liliana Antonescu, director, profesor
Tatiana Moþi, director adjunct, profesorii
Melania Joldea, Dorina Venter, Sarlota Baican,
Ana Cadlet, Robert Szabo, Claudia Miere,
adevãraþi ghizi ºi gazde desãvârºite.

Atmosfera tensionatã din zilele de concurs
a fost alungatã de prezenþa artiºtilor aleºdeni,
copii dansatori, actori, manechine.

Alãturi de liceeni, o prestaþie fermecãtoare
au avut-o ºi preºcolarii Grãdiniþei Holcim,
coordonaþi de doamna director Florica Vesa.

Cea de a VI-a ediþie a concursului de muzicã
s-a bucurat de un juriu internaþional alcãtuit
din domnii Nicolae Caragia, compozitor, Jovan
Adamov, compozitor, profesor universitar la
Conservatorul din Belgrad, Bogdan Dragomir,
producãtor emisiuni Radio România Regional,
Nikolay Tekeliev, compozitor, membru FIDOF,
Mihut Lennon, coregraf, preºedinte IDO Ro-
mânia, doamna Larisa Avram, producãtor emi-
siuni TVR, Denisa Hoble, eleva Liceului de
Arta “Sigismund Toduþa” Cluj-Napoca.

 “Suflet de Stea”, Aleºd, Bihor, România a
devenit cu aceasta ediþie o punte de legãtura
cu evenimente de acelaºi gen din þarã ºi
strãinãtate.

 O lume pãrãsitã V  Fotografie de Dan Suciu

Festivalul si concursul “Suflet de stea”  LIANA PÃCURAR,
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Explorãrile enciclopedice de pânã acum
referitoare la þara noastrã ne-au pus nu de
puþine ori în faþa unor goluri inexplicabile
în diferite domenii. Ne referim la cantitatea
ºi diversitatea de subiecte din fiecare dome-
niu, epocã sau zonã aparte. Excludem spre
exemplu istoria, unde se înþelege cã foarte
multe rãmân încã de cercetat, dar care este
relativ bine acoperitã în ceea ce priveºte
“subiectele” (deºi vedem ºi aici o concen-
trare în jurul istoriei politice, mai puþin în
jurul celei sociale).

Rând pe rând am constatat cã existã
sectoare unde subiectele enciclopedice sunt
foarte puþin acoperite, cum ar fi cel al ºtiin-
þelor sociale, iar acolo unde ele existã, sunt
favorizate anumite teme faþã de altele. Una
din primele explicaþii care ne vine în minte
este cenzura ideologicã comunistã, cu “pri-
oritãþile” ei pentru ºtiinþe exacte sau litera-
turã, ceea ce ar constitui o primã explicaþie
pentru concentraþia mare de subiecte în
domenii precum fizica, geografia, literatura
ºi absenþa altora din alte domenii.

Am considerat cã explorând bibliografia
anterioarã perioadei comuniste, vom desco-
peri totuºi o expunere mai detaliatã, o diver-
sitate mai mare a subiectelor enciclopedice.
Dar nu a fost deloc sã fie aºa. Cu mici ex-
cepþii, aceeaºi concentraþie de subiecte în

anumite domenii “favorizate”, se regãseºte
ºi înainte de perioada comunistã (luãm spre
exemplu indexul de subiecte al enciclope-
diilor interbelice). Acolo unde cãutarea
amãnunþitã scoate la ivealã persoane, idei,
lucruri sau fapte negãsite în cultura de
masã, ele apar de-a dreptul exotice, dar
paradoxal, nu lipsite de importanþã. Toate
acestea ne fac sã credem cã altundeva stau
cauzele acestor goluri enciclopedice.

Pentru noi fenomenul este interesant de
analizat, mai ales în ipoteza cã aceeaºi stare
de fapt se regãseºte ºi în prezent, se per-
petueazã, pentru cã experienþa trecutã ne
împinge în aceastã direcþie. Implicit Enci-
clopedia României (enciclopediaroma-
niei.ro) ar risca sã devinã, fãrã voia ei, un
alt mijloc prin care sã se transmitã o stare
de fapt pe care nu ºi-o poate explica ºi pe
care nici nu ºtie cum s-o rezolve. Percepem
totuºi o sete de schimbare, de nou, de su-
biecte “interesante” în dicþionarele de dupã
90, dar acestea suferã la rândul lor de lipsa
surselor accesibile ºi se pierd invariabil în
aceeaºi structurã deja bine cunoscutã.

Fãrã a avea pretenþia de a fi gãsit un
“adevãr”, intuim cã aceste goluri se dato-
reazã unor cauze de ansamblu ale culturii
române - pe care nu pretindem sã o putem
analiza exhaustiv - dar pe care le putem

bãnui pornind de la constatarea de fapt a
unor determinate lipsuri. Mai exact, am con-
statat cã enciclopedismul este puternic afec-
tat de viziunea romanticã a culturii care s-a
perpetuat (ºi încã se mai perpetueazã?) pânã
acum, în detrimentul unei culturi “bur-
gheze”, cu tot ce presupune ea. În cazul
dicþionarelor sau enciclopediilor, unde
selecþia subiectelor este imperioasã, aceste
lipsuri se vãd cu atât mai dramatic. Cu alte
cuvinte, ori eºti Alecsandri, ori eºti Brãtianu,
altfel n-ai noroc sã intri în rândul subiectelor
care ajung în paginile enciclopediei, pe raftul
bibliotecii din casã ºi, în fine, in cultura
popularã.

E adevãrat cã sub comunism are loc o
recuperare de proporþii, dar aceasta necesitã
astãzi o descifrare, care nu totdeauna este
accesibilã. Vedem însa cã marile lipsuri se
concentreazã în mai multe domenii ale
ºtiinþelor sociale (mã gândesc în special la
economie) acolo unde - credem noi - era
perceputã ca dominantã “burghezia”. Este
interesant de vãzut cã vom gãsi ample tratãri
ale unor poeþi mediocri, prezenþi în toate
dicþionarele sau enciclopediile române, dar
nu vom gãsi mai nimic despre, sã zicem,
“Banca Româneascã”, o instituþie de ex-
tremã importanþã care a stat la baza eman-
cipãrii economice a þãrii noastre. Vom citi

peste tot despre “junimism”, dar nimic
despre miºcarea feministã. Gãsim prin
dicþionare o miriadã de politicieni de toate
orientãrile, dar mai nimic despre “burghezii”
oameni de afaceri care au stat la baza econo-
miei naþionale, cu toate realizãrile (sau nerea-
lizãrile) lor. Gastronomia, spre exemplu, nu
face niciodatã culturã, dovadã cã nicãieri
într-un dicþionar-enciclopedie nu ne regãsim
produsele tradiþionale, deºi azi apare tot mai
clar cã ele trebuie recuperate. Arhitectura e
teoreticã, niciodatã istoricã, prin urmare nu
gãsim decât vagi frânturi disparate despre
clãdirile care azi ne înconjoarã. Instituþiile
sunt mai totdeauna politice sau culturale,
rareori îºi fac loc printre ele cele sociale.
Satul românesc apare menþionat doar atunci
când acolo s-a nãscut un mare scriitor sau
politician, sau dacã a fost idealizat de vreun
poet, dar niciodatã nu face istorie, cu atât
mai mult “culturã”. Sportul este de domeniul
strict al prezentului, este oarecum “vulgar”,
de aceea cultura îl ignorã aproape complet.
Iar exemplele pot continua în nenumãrate
alte domenii. Concepþia modernã ne obligã
sã ne revizuim atitudinea “eruditã”, “supe-
rioarã”, a ceea ce înþelegem prin culturã ºi
sã recuperãm acea laturã “burghezã” sau
mai bine zis “neromanticã” a culturii noastre
din toate timpurile.

Studiul monografic elaborat de Stan V.
Cristea, TRADIÞIA CÃLUªULUI ÎN JU-
DEÞUL TELEORMAN, reprezintã dezvol-
tarea dizertaþiei pentru Master, susþinutã  de
etnologul ºi filologul teleormãnean la Facul-
tatea de Istorie a Universitãþii Bucureºti. O
lucrare de asemenea amploare ºi acribie,
pe lângã cercetãri etno-folclorice, istorice,
sociologice ºi antropologice a necesitat o
cercetare teoreticã (diferenþierea sensurilor
obiceiului în contextul general al culturii
populare româneºti); o cercetare istoricã
(evoluþia obiceiului de la primele manifestãri
cunoscute ºi pânã azi); o cercetare tipo-
logicã (relevarea caracteristicilor comune
ale Cãluºului în diverse zone geografice);
o cercetare nemijlocitã (de teren).

În ceea ce priveºte originea ºi etimologia
Cãluºului, cercetãrile au cristalizat trei
posibilitãþi: originea latinã (salicã - de la
dansurile rituale ale celor 12 preoþi Sali ai
zeului Marte ºi ai eroului Hercule, conduºi
de un Vates; sabinicã – reprezentând rãpirea
acestor fecioare de cãtre romani, rosalicã
– de la sãrbãtoarea rusaliilor ºi collosianã –
jocurile unei societãþi iniþiatice din preajma
Colloseum-ului roman); originea greacã
(corenþianã – dansul ritualic al preoþilor
cretani numiþi corenþieni ai cultului orgiastic
al zeiþei Rhea, soþia lui Chronos; agyrtianã
din dansul magic al preoþilor agyrtai ai zeiþei
fertilitãþii Demeter); originea tracã (din
dansul solar solstiþial trac Kolabrismos, cu
implicaþii medicale, agrare, rãzboinice,
ludice, cathartice). Stan V. Cristea opteazã
pentru originea tracã a obiceiului, dansul
ritualic originar suferind modificãri în de-
cursul istoriei.

Cãluºul cuprinde elemente de ritual, de
vindecare, spectacol ºi teatru popular. Ad-
stratul ritual este cel mai vechi ºi în curs de
uitare. El descinde dintr-un cult solar

(simbolizat de zeul Calus, dansul în cerc),
unul agricol, fertilizator (mimatul aratului,
semãnatului, grãpatului ºi recoltatului) ºi
altul taumaturgic (de alungare a smintelilor
provocate de iele, de aceea se dansa în
majoritatea localitãþilor în sãptãmâna rusa-
liilor) ºi a bolilor cu ajutorul plantelor de
leac (usturoi, pelin, grâu etc). Obiceiul, ca
ansamblu, descinde dintr-o viziune magicã
a universului, conceput ca manifestare de
forþe benefice ºi malefice care pot fi domi-
nate prin anumite ritualuri omeneºti.

Elementele rituale sunt urmãtoarele:
jurãmântul cãluºarilor în faþa vãtafului, la
legarea steagului; organizarea lor într-o
confrerie bãrbãteascã secretã (pe parcursul
periodei de desfãºurare a jocurilor); perso-
najul Mutu, care îl reprezintã pe zeul Calus
sau mai degrabã pe mãscãriciul acestuia
substiuit divinitãþii (a doua variantã s-ar
potrivi caracterului hâtru al românilor), el
nu se supune nimãnui în timpul dansului,
nu rosteºte nici un cuvânt, poartã o recuzitã
misterioasã ºi groteascã (mascã, haine
ponosite, falus), îi apostrofeazã prin mimicã
pe cãluºarii care greºesc figurile ori lânce-
zesc, executã gesturi obscene spre fete/
femei cu sabia lui roºie ºi cu falusul de lemn
purtat sub ºorþ; steagul, ciocul calului (o
pãpuºã de lemn cu chip uman sau zoomorf,
îmbrãctã îndeobºte cu o blanã de iepure),
beþele cãluºarilor (simbolizând cai); demon-
tarea steagului ºi aruncarea/îngroparea cio-
cului, urmate de dezlegarea jurãmântului.

Aspectele de vindecare sunt ºi ele
numeroase: alegerea cãluºarilor dintre oa-
meni perfect sãnãtoºi, care în timpul
perioadei de joc (trei zile – o sãptãmânã),
dupã depunerea jurãmântului de pãstrare a
secretului formaþiunii, au interdicþia de a se
culca cu femeile lor; în timpul legãrii stea-
gului, dansatorii mãnâncã plante de leac,

iar la dezlegarea steagului, pe cele neîm-
pãrþite sãtenilor, rãmase aninate de vârful
prãjinii; credinþa în puterile miraculoase ale
dansului prin care: bãtãtura gospodarilor
care îi primea va fi protejatã de rele; vitele
care vor mânca drobul de sare în jurul cãruia
s-a dansat vor fi sãnãtoase ºi fertile; copii
luaþi în braþe de cãluºari în dans, vor creºte
sãnãtoºi; bãtrânii bolnavi, peste care s-a sãrit
în joc, se vor însãnãtoºi; sminteala celor
legaþi de iele se va sfârºi etc.

Figurile de dans se transmiteau din tatã
în fiu în familiile vãtafilor, iar cãluºarii le
cunoºteau jucând câþiva ani împreunã.

Aspectele de teatru constã în scenetele
comice executate de Mut: traseazã cercul
în care vor dansa cãluºarii în bãtãtura
gospodarului, organizeazã podul din
cãluºarii pe care-i aliniazã în patru labe,
sperie femeile cu falusul, omoarã ºi orga-
nizeazã prohodul unui cãluºar, urmat de
învierea acestuia etc. Hora finalã, în care
se prind ºi sãtenii pe un cerc exterior cãlu-
ºarilor, reprezintã momentul cathartic al
dansului.

Obiceiul Cãluºul se practicã din vremi
imemoriale în provinciile locuite de traci la
nord ºi sudul Dunãrii. Mãrturiile scrise, în
secolul al XVIII-lea, atestã prezenþa sa în
toate zonele locuite de români. Astãzi mai
dãinuie în Transilvania, Oltenia, Teleorman
ºi în sudul Dunãrii, în unele arii restrânse.

În ceea ce priveºte evoluþia Cãluºului în
Teleorman, ea este cercetatã aplicat, de la
începutul secolului al XIX-lea (când avem
deja considerabile mãrturii documentare) ºi
pânã în prezent, rezultând urmãtoarele
concluzii (unele generale, aplicabile ºi altor
zone geografice): se practica intens în foar-
te multe localitãþi, latura magicã fiind
principalã; pe masura evoluþiei mentalitãþii,
latura magicã s-a estompat în favoarea celei

spectaculare (la acest fapt au contribuit ºi
interdicþiile impuse de regimul comunist
totalitar ateu ºi modernizarea satelor); prelu-
area jocului de cãtre formaþii profesioniste,
mai ales dupã anul 1989, în care coregrafii,
necunoscând tradiþiile autentice, inventau
figuri spectaculare în defavoarea celor mi-
tice; trecerea jocului din bãtãtura gospo-
darului pe scena festivalurilor (cu rezultate
remarcabile pe plan internaþional – Cãluºul
fiind decretat drept capodoperã a
Patrimoniului oral ºi imaterial al umanitãþii
2001); în judeþul Teleorman, faþã de 103
formaþii neprofesioniste existente în a doua
jumãtate a secolului al XIX-lea, acum mai
sunt 18, iar din 40 formaþii artistice
profesioniste, azi mai funcþioneazã doar trei.

Lucrarea lui Stan V. Cristea este monu-
mentalã atât ca informaþie, cât ºi ca struc-
turare tematicã ºi constituie poate cea mai
vastã cercetare în temã elaboratã pânã în
prezent. O carte de referinþã pentru viitorii
cercetãtori, dar ºi pentru cititorii dornici sã
afle practica ºi semnificaþiile acestui dans
ritualic ale cãrui începuturi se întreþes, într-
un cult solar ancestral, cu obiceiul colinde-
lor precreºtine, cu Drãgaica ºi cu legenda
Mioriþei.

Cartea nu-ºi propune sã gãseascã soluþii
pentru menþinerea ori revitalizarea obiceiului
în Teleorman ori în alte zone ale þãrii, dar
constatã în radiografierea la rece a situaþiei
actuale destructurarea obiceiului.

Traditia cãlusului în Teleorman
 LUCIAN GRUIA

, ,
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Pentru o enciclopedie “burghezã” a României

 Stan V. Cristea, TRADIÞIA
CÃLUªULUI ÎN JUDEÞUL
TELEORMAN DE LA RITU-
AL LA SPECTACOL (Cra-
iova: Aius, 2008, editat cu
sprijinul Centrului Judeþean
pentru Conservarea ºi Pro-
movarea Culturii Tradiþio-
nale Teleorman)

 RADU TRIFAN
http://blog.enciclopediaromaniei.ro/
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O lume pãrãsitã VI  Fotografie de Dan Suciu

Am putut revedea, dupã vreo 25 de ani,
Ieudul. Cât sã fi avut când pãrinþii noºtri
erau profesori în acest sat moroºãnesc?
Doi-trei ani. Nu mai aveam vii în memorie
niciun loc, nicio figurã; reînvãþasem
amintirea din poveºtile bunicilor. ªi mai era
ceva: un sentiment. O emoþie. Inima ne-a
bãtut tare în piept când am ieºit spre Ieud
din Cuhea, satul de unde a purces Bogdan
Vodã.

Amuþisem la Viºeul de Sus; un grup
numeros de sãteni însoþeau mortul la
groapã. Toþi - dar absolut toþi - þãranii erau
îmbrãcaþi în straie tradiþionale. Discordanþã
fãceau câteva tinere, în blugi. Deºi fete
frumoase, îmbrãcãtura lor le fãcea hidoase.
Dar n-am stãruit privindu-le. Amuþisem, din
alte considerente, la Moisei. Am amuþit apoi
în Bocicoel, în faþa celei mai somptuoase
porþi moroºeneºti din câte vãzusem pânã
atunci; mai urmau, cu nemiluita. Aºa cum
urma sã ne minunãm de bisericile (greco-
catolice) ale locului, cu inovaþia lor, supra-
etajarea, de Muzeul Þãrãncii Române, de
femeile care torceau lânã pe o bancã, spre
drum, în Rozavlea.

Dar Ieudul e mult mai mult. Închipuiþi-
vã cã vã pomeniþi într-un muzeu al satului,
populat. Nu era zi de sãrbãtoare, când ne-
am pomenit în Ieud. Era într-o joi, ºi toate
femeile spãlau haine. De la fiecare poartã,
singure sau însoþite de omul lor, ori de vreo
fiicã sau fiu, femeile ieºeau cu coºare de
nuiele ticsite cu haine, sã le ducã la lãuat.

Copiii se adunaserã pe uliþã. În Ieud sunt
cei mai frumoºi copii din lumea asta. Te
privesc cu cãldurã, cu ochi albaºtri, jucã-
uºi, nu inerþi, cum au mai toþi copiii marilor
oraºe, îþi fac cu mânuþa ºi-ºi vãd de tre-
buºoarele lor cu osârdie. Ce fãceau niºte
coconi? Cântau, la marginea uliþei. Ce poate
fi mai mergãtor la inimã? Cinci-ºase copii,
de cinci-ºase aniºori, ºedeau pe o bãncuþã
ºi cântau. Spune ºi versul unui cântec mo-
roºenesc:

Cine-o zis horea dintâie?
Un cocon dintr-o fâºâie.
L-o lãsat mã-sa durmindu,
L-o aflat horea horindu.
L-o lãsat mã-sa durne,
L-o aflat hore hore.

Ieudul are în urmã o istorie fascinantã.
Ne vom referi aici doar la câteva momente
apropiate ca timp.

S-a dus, de exemplu, vorba “antise-
mitismului” ieudanilor, din pricina unui
obicei semnalat de Tache Papahagi ºi Gheor-
ghe Dãncuº, care au notat tradiþia local-
nicilor de a arunca cu pietre în casele evre-
ilor în Joia Mare. Desigur cã acest obicei
nu e cazul sã fie extrapolat din zona consi-
derentelor religioase. Aºa au fost de “antise-
miþi” ieudanii - ca toþi românii -, încât au
hrãnit pe furiº cele 80 de familii de evrei
strânse, în 1940, de autoritãþile maghiaro-
horthyste, spre a fi deportate. Dintre aces-
tea, s-au întors în sat doar trei familii. Pe
restul i-au prãpãdit horthyºtii.

Un caz care însã a avut considerente
sociale a fost scoaterea ungurilor din Ieud
la terminarea celui de-al doilea rãzboi
mondial. Þãranii i-au adunat pe toþi ungurii
care rãmãseserã dupã retragerea frontului
germano-maghiar, i-au încolonat frumos,
le-au pus puºtile la spate, ºi i-au petrecut în
afara satului. Nu au ucis pe nici unul, cum
fãcuserã aceºtia cu românii din satul vecin,
nu i-au ucis ºi nu i-au persecutat, aºa cum
fuseserã ei înºiºi persecutaþi patru ani de
zile. Spun ei înºiºi, referindu-mã la românii
trãitori în acea vreme, lãsând la o parte
suferinþele îndurate de secole, când þãranii
români nu aveau dreptul nici sã umble pe
drumurile moºilor lor, ci numai pe margine,
ºi numai desculþi. Pentru cã horthyºtii i-au
prins cu zmâcul, ºi i-au þinut în lesã, ca pe
animale, pe cei care n-au vrut sã se înroleze
în armata maghiarã în rãzboiul mondial. Din
faþa terorii horthyste, ieudanii s-au refugiat
la munte. Horthyºtii vroiau sã-i adune în
masã ºi sã-i mute în Apºa de Sus, în Mara-
mureºul furat. De cum s-a auzit vestea, cu
mic cu mare, toþi ieudanii s-au refugiat în
pãdure, într-o singurã noapte. Horthyºtii n-
au îndrãznit sã-i urmãreascã pe potecile de
munte. Bãtrânii satului îºi mai amintesc cum
au supravieþuit (cei care au supravieþuit):
preparându-ºi pâine din scoarþã de fãinã de
arin. ªtim toate suferinþele ieudanilor de pe
vremea când ºi cocoºul cânta ungureºte
din jurnalul lui Ion Dunca Joldea. Preotul
ieudan este acelaºi cu renumitul personaj
care îi trimitea o scrisoare de protest lui
Gavril Mihali, care acceptase sã figureze
în Parlamentul maghiar ca reprezentant al
Românilor. Spicuiesc: “Dvs. nu ne repre-
zentaþi pe noi. Nu ne puteþi reprezenta unde
nu vrem sã fim reprezentaþi”.

Dupã rãzboi, moroºenii s-au trezit cu
un prefect comunist, Ion Odoviciuc, rutean
de origine, care s-a înconjurat de comuniºti
evrei ºi maghiari, pregãtiþi sã smulgã ºi sudul
Maramureºului din trupul României, pentru
a-l preda sovietelor. Intelectualii români au
fost, la început, îndepãrtaþi din administraþie
ºi politicã, iar apoi, arestaþi. În faþa noii pro-
vocãri, ieudanii, ajutaþi de moroºenii din
satele vecine, au organizat o rezistenþã care
s-a numit de cãtre istoriografi “Republica
Iza”. S-a format ad-hoc un comandament,
care a organizat oamenii de uliþi, pe hotare.
“Republica” n-a mai rãspuns ordinelor pre-
fectului comunist. Acesta a trimis pe Valea
Izei poliþiºti, sã-i aresteze pe împricinaþi.
Numai cã s-a întâmplat altceva: ieudanii i-
au arestat pe poliþiºti, iar apoi pe alþi trimiºi
ai prefectului. Pânã când s-a declanºat o
adevãratã vânãtoare de moroºeni, grupaþi
în jurul nucleului de la Ieud. De la Rozavlea
la ªieu, moroºenii s-au mobilizat, în urmã
cu cinzeci de ani, ca pe vremea lui Horea,
cu topoare, coase, sape. Ce a urmat, se
ºtie. Dacã nu, poate fi citit cu lux de
amãnunte în lucrarea lui Vasile Vetiºanu,
CARTEA IEUDULUI.

Cel puþin un lucru însã nu poate fi des-
prins din cãrþi, nu poate fi pus în cuvinte,
oricât de mãiestrite. Nici în fotografii, nici
chiar în filme. Este ansamblul arhitectonic
al Ieudului, care nu poate fi perceput static.
Degeaba ar intenþiona cineva sã reproducã
o poartã, o casã. Sunt, fãrã îndoialã, spec-
taculoase în particular, dar nu dau ideea
totului. Sighiºoara este patrimoniu
UNESCO, pentru cã este singurul oraº
medieval “viu”. Ieudul nu este patrimoniu
UNESCO, nici patrimoniu naþional. Ei, bine,
ar trebui sã fie.  Pentru cã Ieudul este unul
dintre puþinile sate tradiþionale “vii”.

Dar ar trebui fãcut ceva, înainte de orice:
sã se opreascã, prin temeiuri juridice, con-
struirea unui alt tip de casã decât a celui
tradiþional din lemn, cu poartã, pe perimetrul
satului. Pentru cã s-au ridicat câþiva masto-
donþi, gãzduitori de pensiuni turistice, care
sunt ca niºte mãsele stricate printre cele
1000 de mãsele frumos lucitoare ale Ieu-
dului, mãrturisitoare a mii de ani de existenþã
continuã, posibilã, în adâncã vechime, graþie
surselor enorme de sare din zonã. ªi posibilã,
mai încoace, datoritã oamenilor acestor
locuri.

În media româneascã, Ieudul, ca mai
toate satele româneºti în care nu se întâmpla
crime, violuri ºi furturi, nu existã. La televi-
ziuni, pe lângã filmele de la Hollywood, în
care vulgaritatea ºi promiscuitatea sunt
înfãþiºate ca norme ideale de viaþã, avem
parte de cele mai obscene ºi mai degradante
produse ale prezentului, de la “manele” la
“Vacanþa Mare”; ni se înfãþiºeazã vedete
marionetã fãrã nici o calitate, care pretind
cã sunt interpreþi de folclor. Sistemul de
învãþãmânt, de asemenea, e într-o continuã
degradare ºi s-a ajuns la procentul tragic
de unu la sutã de copiii de þãrani ajunºi pe
bãncile facultãþilor. S-au pregãtit manualele
necesare schimbãrii de sistem etic ºi spiri-
tual, acum au apãrut, cu osebire din gene-
raþia tânãrã, ºi “profesioniºtii” aferenþi.

Dar acest Neam are resursele necesare
pentru revigorarea tradiþiilor sale ancestrale,
singurele, în fond, cu care poporul nostru
se poate apãra eficient de invazia distructivã
a depravãrii morale ºi a goliciunii spirituale,
pe care o importãm masiv.

Pentru cã nu este adevãrat cã toþi ro-
mânii sunt astãzi prinºi în mrejele banului.
ªi nu este adevãrat cã toþi românii privesc
spre un Occident imoral, libertin, cosmo-
polit, dezgolit de conþinuturi tradiþionale, ca
spre singura salvare a Neamului nostru
prigonit. ªi nu este adevãrat cã tuturor ni
s-a acrit de Þara aceasta. Cã tuturor ne e
ruºine cã suntem români.

Un fiu al Ieudului, scriitorul Vasile Go-
gea, a consemnat un lucru mare în DIC-
ÞIONARUL sãu DE SENTIMENTE. A
întrebat scriitorul odatã pe un bãieþel ce vrea
sã fie când o sã se facã mare. Iar bãieþelul
i-a rãspuns: Învãþ bine, dau la facultate,
intru ºi mã fac þãran! Este, acesta, ºi un
îndemn pentru generaþia tânãrã de români,
în derivã moralã, bântuitã de fantoma fugii
din România: sã ne întoarcem la sat, sã ne
regãsim pe noi, sã ne spãlãm de mizeria
sufleteascã pe care am adunat-o în aceste
locuri ale pierzaniei, oraºele. ªi sã ne
îmbrãcãm hainele noastre adevãrate, nu pe
cele lepãdate de alþii.

Cu douãzeci de ani în urmã, un foto-
reporter japonez, pre numele lui Kosei Miya,
vizita Ieudul. Va publica apoi o carte, în þara
lui, sub titlul RAPSODIA ROMÂNÃ:
MARAMUREª - CENTRUL LUMII.

Fãrã echivoc.

Ieud, buricul pãmântului
 STEFAN JIANU,
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Cãpitanul Vasile Jarca:
unul dintre cei trei bihoreni decorati cu ordinul “Mihai Viteazul” cu spade
Cãpitanul Vasile Jarca:

 IOSIF POPA

Vasile Jarca s-a nãscut în satul bihorean
Tria, la 6 Februarie 1907, din pãrinþi de stare
bunã, având un frate ºi douã surori. Tatãl
sãu a fost mai mulþi ani primar sau delegat
al obºtii, atunci când localitatea a aparþinut
comunei Derna. Dupã ºcoala primarã, ur-
matã în satul natal, a încercat cursurile unei
ºcoli de arte ºi meserii din Oradea. În urma
unor examene de diferenþã a reuºit sã absol-
ve liceul din ªimleul Silvaniei cu medii de
excepþie. Stagiul militar l-a satisfãcut la
ªcoala de Ofiþeri de geniu de la Bacãu - în
anii 1928-1929, obþinând gradul de sub-
locotenent în rezervã. În primul an de pro-
ducþie îl întâlnim la un birou notarial din
Oradea. În urma unui concurs la care s-au
prezentat 20 de candidaþi, a fost angajat ca
secretar, la liceul Emanuil Gojdu. Aici avea
sã stea exact 10 ani, pânã la cedarea
Transilvaniei de Nord, când se refugiazã,
ocupând postul de secretar-ºef la liceul
Moise Nicoarã din Arad. În aceastã peri-
oadã, adicã în anii 1936 ºi 1939, a fost
concentrat pe câteva luni, fiind avansat la
gradul de locotenent. În 1934 s-a înscris la
Academia de Drept din localitate, dar înainte
de a încheia anul II s-a retras din lipsa posi-
bilitãþilor materiale.

În toamna anului 1942 a fost mobilizat
în vederea participãrii la rãzboi. A fãcut parte
dintr-o companie de geniu din Divizia 17
Infanterie, comandant de companie. Sun-
tem în posesia unor documente privind
faptele de vitejie cu totul deosebite ale
acestuia în confruntarea de la Cheherul de
Jos, în apropiere de Târgu-Mureº, amintite
într-o autobiografie, dar descrise ºi de un
alt participant la aceste lupte în Septembrie
1944, anume, lt. col. Dumitru-Traian Hur-
goi, caracterizat ca un bun patriot. Este
vorba de fapt, de crearea unei “breºe”, care
sã asigure ieºirea din încercuirea coman-
damentului trupelor aliate româno-sovietice,
a unor importante forþe umane ºi a unei
unitãþi de artilerie. Din aceastã încleºtare a
ieºit rãnit la un picior cu mai multe schije,
avansat la gradul de cãpitan, dar ºi cu
decoraþii pentru fapte de arme calificate “cu
totul excepþionale”: - Ordinul Militar “Mihai
Viteazu” cu spade; - Coroana României -
în grad de cavaler cu panglicã, de Virtute
Militarã ºi de frunze de stejar - Medalia
Sovieticã “Victoria”, de douã ori, iar ulterior,
cu prilejul celei de-a zecea aniversãri a eli-
berãrii României, i-a fost acordat Ordinul
Militar “Apãrarea Patriei”, clasa a III-a.
Încã nu avea rãnile complet vindecate când
a cerut sã se întoarcã pe front. Astfel a
participat la luptele pentru eliberarea Oradiei
ºi în continuare pe Frontul de Vest. Înce-
pând cu luna aprilie a anului 1948, conform
unei mãsuri legislative, a încetat sã mai
beneficieze ca veteran de rãzboi, de avan-
tajele conferite de prevederile Legii 310-
1945. A rãmas doar cu pensia de invalid de
rãzboi gradul II.

Faptele sale de arme sunt amplu comen-
tate în cartea  Peste crestele Carpaþilor
de general colonel în rezervã Ilie Creþulescu.

Întors de pe front s-a reîncadrat pe
funcþia avutã înainte de refugiu, de secretar-
ºef, la liceul Emanuil Gojdu. Se hotãreºte
apoi sã se stabileascã în comuna Bratca,
prin cãsãtorie cu Livia Fodor, fiica proto-
popului ªtefan Domocoº, rãmasã vãduvã
încã de la începutul celui de-al doilea rãzboi
mondial. Timp de peste 10 ani a gospodãrit
averea soþiei, perioadã în care nu era prea
bine “vãzut” de autoritãþile locale de atunci,

mai ales din cauza opiniilor sale politice, pro-
þãrãniste - urmându-l fidel pe tatãl sãu. Cu
orice prilej, vorbea de faptele sale de vitejie,
dar ºi de ale altora. Era invitat foarte des,
mai ales cu prilejul unor aniversãri, ca
veteran de rãzboi, la ºcolile din satele apar-
þinãtoare, sau la adunãri publice, în care

lecþiile sale “pe viu” erau ascultate cu mare
interes. Nu uita sã arate ºi “metehnele” celor
ce conduceau. Avea doi cai frumoºi, poate
cei mai frumoºi din zonã, dar ºi o ºaretã
foarte dichisitã. Tocmai de aceea, era foarte
solicitat sã-i transporte pe “tovarãºii de
raion”, inclusiv pe primul secretar al raio-
nului Aleºd. Deºi când refuza, se pomenea
cu miliþianul la poartã, iar uneori se lãsa cu
amenzi pentru fapte inventate, dorea sã iasã
din aceastã “încurcãturã”, propunând, în
toate ocaziile, cã astfel de transporturi soco-
tite drept “sarcinã obºteascã”, ar trebui sã

facã toþi proprietarii de cai din localitate. În
afarã de plimbãrile cu ºareta, Vasile Jarca,
mai avea o “meteahnã”, sã meargã cu cãruþa
cu coviltir împletit din papurã, de la Bratca,
pânã în satul natal, la Tria, cale de peste 80
de km, cu “haltã de ajustare” la Spinuº, la
preotul din sat, care-i era veriºor. Fãcea

asemenea drumuri de câteva ori pe an, iar
aºa dupã cum spunea chiar el, “caii merg
singuri, cunosc drumul, iar eu pot sã dorm
liniºtit”. Apropo de satul sãu natal, brãtcanii
spun cã ºi-a ajutat din tot sufletul vreo trei
nepoþi pânã la terminarea studiilor înalte.
Cum n-a avut copii, astãzi, unul dintre ne-
poþii care se aflã în viaþã îi îngrijeºte aºa
cum se cuvine mormântul din Cimitirul
Municipal.

Simþindu-se mereu persecutat ºi mar-
ginalizat, i-a venit o idee deosebitã. A aflat
cã unul din tinerii absolvenþi de liceu din

,

Scumpul meu tatã,
Iatã-mã astãzi pornind la luptã pentru

mine, pentru dumneata, pentru logodnica
mea, Livia-Meluzina, pentru fraþi ºi neam,
pentru Ardeal. Astãzi am fericirea hãrãzuitã
de cer sã plec la luptã din porunca celui mai
înalt comandament naþional, din vrerea ºi
porunca glasului meu lãuntric. ªi plec pregãtit
ºi împãrtãºit pentru orice jertfã pentru mãreþia
scopului ce este numai al nostru, numai al
þãrii noastre: reîntregirea Ardealului! Acest
scop, apoi, în toatã nemãrginita lui splen-
doare pentru acela ce-l poate îmbrãþiºa cu
întreaga lui cuprindere de simþire româ-
neascã, pentru acela ce poate dãrui adevã-
rata înþelegere vibraþiilor din glasul duios al
Patriei este tremurul ºi pâlpâirile din flacãra
unui imbold sacru a supremei îndatoriri pe
lume, este fericirea însãºi singura care înalþã
pe om de la abis spre gând, de la gând spre
jertfã ºi de la jertfã spre cer. Este dorul încins
de foc, jãratecul ce arde, dar nu mistuie. Arde
ºi dã vlagã. Este nostalgia ce freamãtã ºi vraja
ce stãpâneºte suspinele noastre, ale acelora
care am pãrãsit atât de pãgân siluiþi cuiburile
de leagãn ºi vatra cuibului de amintiri a copi-
lãriei sfinte! Este scopul patriei pentru Ardeal:
al legiuirii, al vrerilor ºi mândriei sale, al jurã-
mântului ei sfânt faþã de adâncul necuprins
al acestui pãmânt binecuvântat ºi faþã de
strãnãlþimile cerului ocrotitor. ªi acest scop
este însãºi sensul vieþii pe care nimeni ca
mine, nimeni ca noi doi nu-l poate cuprinde
cu o mai profundã simþire. Ardealul nostru
scump, Fãt-Frumosul patriei, a fost rãstignit
pe cruce, despicat în douã de tâlharii criminali
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satul învecinat, Bãlnaca, pe nume Noje,
urmeazã sã facã Facultatea la Moscova. S-
a gândit ca prin acesta sã-i trimitã o scrisoare
ministrului Forþelor Armate Sovietice de pe
atunci, în care a descris propria situaþie,
adicã, toate “of-urile”. La numai câteva luni,
se pomeneºte cu un telefon la primãria din
Bratca, cã este invitat la Buzãu, sã se
întâlneascã cu înalte oficialitãþi militare
sovietice, care tocmai participau la o întru-
nire, ce se organiza pe atunci, periodic, în
cadrul tratatului de la Varºovia. Înalþii gradaþi
sovietici erau în temã cu faptele lui, l-au
felicitat cãlduros pentru vitejie ºi l-au liniºtit
cã în continuare se va bucura de tot spri-
jinul celor care guvernau. Aºa a ºi fost. Nici
nu a ajuns bine acasã, cã a ºi fost chemat
la mai marii raionului unde a fost întrebat
ce loc de muncã ar dori. A ales-o pe cea de
constructor - deoarece ºcoala de ofiþeri de
geniu putea fi echivalatã cu cea de tehnician
în acest domeniu. ªi-a gãsit ºi postul la
Direcþia de Drumuri ºi Poduri. În scurt timp,
i-a fost încredinþatã construcþia podului
peste Criºul Repede de la Bratca. Se apro-
base construcþia unor astfel de poduri aici,
dar ºi la Aleºd ºi ªuncuiuº. Între cele trei
ºantiere a început un adevãrat concurs. Mai
ambiþios, Jarca, a terminat primul podul
peste Criºul Repede, cu cel mai mic preþ
de cost, pentru care a fost ºi premiat. A lu-
crat la secþia de Drumuri ºi Poduri Aleºd
timp de ºapte ani, apoi alþi cinci ani la ªan-
tierul din ªuncuiuº al Trustului de Con-
strucþii ºi Montaje Miniere, ca tehnician cu
probleme de investiþii, fiind în întreaga
perioadã bine apreciat pentru pricepere ºi
iniþiative în promovarea noului - aºa dupã
cum l-a caracterizat unul din “ortacii” mi-
neri, la care le zidea galeriile subterane, în
perfectã siguranþã. De aici s-a pensionat. A
decedat în anul 1978, fiind înmormântat în
cimitirul municipal din Oradea.

ºi premeditaþi în hãul sinistru al loviturilor de
þãruºi, înjumãtãþind ogoare ºi streºini, cuiburi
de leagãn ºi liniºti de morminte! ªi astfel de
patru ani plâng crucile la morminþi ºi talpa de
stejar a casei de jumãtate în þarã, iar tinda la
strãini... Plânge pe rãzor o ºtevie ºi în ogradã
busuiocul. Plânge o istorie bãtrânã, istoria Ar-
dealului nostru secular, care îºi cheamã fiii la
adevãrata luptã. Astãzi, se întâlnesc într-o
simþire de rãspundere cele douã lacrimi izvorâte
de la acelaºi suspin, de acum patru ani, una, în
Þara Oaºului ºi alta, în munþii Þebei. De aceea,
eu cu flãcãii companiei mele, astãzi, oprim norii
din mers, le smulgem fulgerile ºi vom trãzni cu
ele în duºmanii acestui Ardeal, oricine ar fi ei!
În prag de pornire la luptã pentru Ardeal, mãsor
drumul lung al suferinþelor acestui popor de
obârºie atât de nobilã: credincios, harnic, bun
ºi plin de omenie, cu sufletul de baladã ºi blân-
deþe de doinã ºi îmi sunã în toate simþirile mele
chemarea voastrã: vinã, cãci te aºteptãm. Cu
gândul adunat în buchet de flori la mormântul
sfânt al mamei, care ne-a pãrãsit pe amândoi,
învinsã de dorul de mine în aceºti patru ani de
despãrþire silnicã, fãrã sã pot avea fericirea de
a mã împãrtãºi din ultima ei îmbrãþiºare, cu
gândul la dumneata, la Meluzina, la toþi ai mei
dragi, la toþi românii noºtri, scump stropi de
lacrimi ºi de sânge în suferinþe ºi cu gândul
numai la Ardeal, îmi adun în suflet toatã încre-
derea din fericirile pe care le cânþi dumneata în
fiecare duminicã la liturghie: “fericiþi cei ce
luptã pentru dreptate”. Sunt fericit astãzi când
pornesc pentru cea mai sfântã dreptate a nea-
mului meu. Plec tatã, plec cu toatã tãria convin-
gerii în biruinþa mea ºi duc cu mine un crez

dârz de valah. Cred în dreptate ºi-n mine.
Cred în Ardeal ºi în dumneata, tatã. Cred în
Dumnezeu ºi în mormântul sfânt al mamei.
Deci, sã plec, sã lupt ºi voi birui. Cu nobleþea
acestei gândiri, comoarã a sufletelor eroice,
plec la luptã pentru Ardeal, ascultând de
glasul sever al faptelor de rãzboi ale strãmo-
ºilor noºtri. ...Din potir înviorãtor de cumi-
necãturã al istoriei Ardealului românesc sorb
avântul proaspãt de luptã. Lupta pentru reîn-
tregirea Ardealului, lupta pentru înãlþarea
þãrii mele, lupta pentru trãinicia ei în vechile-
i hotare, îmbrãþiºând întreg Ardealul. Lupta
pentru alineatul gândului generaþiilor tre-
cute, lupta pentru omenia acestui secol ºi
pentru afirmaþia generaþiei mele!

Scumpul meu tatã!
Fii mândru de mine cã mã simt intrat în

luptã astãzi, pentru o aºa de sfântã cauzã a
þãrii. Gândul acesta sã-þi fie hranã de nãdejdi
în aºteptarea revederii dupã patru ani. ªi
chiar dacã bunul Dumnezeu aºa va vrea ca
eu sã împlinesc prin jertfa proprie un gând
drag al cerului, cãzând în luptã erou, sã ºtii
cã ultimul meu zâmbet de gând drag îl voi
trimite Ardealului, Meluzinei ºi dumitale. E
prea frumos acest ideal, pentru care plec sã
lupt astãzi, ca sã nu pot de o mie de ori muri
pentru el! Cu faþa spre Ardeal, unde încã oda-
tã se va scrie cu sânge istoria neamului, vã
trimit celor dragi ai mei de acolo tot dorul
sufletului meu fericit!

Târgu Neamþ, 23.VIII.1944

În urmã cu vreo 30 de ani,
veteranul de rãzboi Vasile Jarca, la
propunerea ce i-am fãcut-o, ºi-a
adunat decoraþiile, brevetele
aferente, precum ºi o serie de
lucruri personale din perioada
când a fost pe front (inclusiv o
pipã cu care a fumat), le-a adus ºi
le-a predat, cu acte în regulã, la
Muzeul Þãrii Criºurilor, care ar fi
trebuit sã le expunã la locul
cuvenit. Din pãcate, nu a fost sã
fie... chiar aºa. Lucrurile ce i-au
aparþinut lui Vasile Jarca existã în
depozitele acestui muzeu, dar
încã nu s-a gãsit un colþ unde ar
putea sã fie expuse.

Cãpitanul Vasile Jarca.
Foto: Arhiva Iosif Popa.

Un fragment din aceastã scrisoare a fost
publicat în Almanahul Tineretului Român

din 1948 - Oradea.

Scrisoare pentru Ardealul de Nord, expediatã de pe front, în 1944, de Vasile Jarca
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Acesta este titlul ºi obiectul unui proiect
de execuþie întocmit de C.S.A.C - ISPROR,
beneficiar Ministerul Cultelor, data 21 - XI
1954. ªeful Atelierului Restaurare: Arh.
ªtefan Balº. Arh. ªef Proiect: Arh. ªtefan
Balº. Verificat: Arh. D. Corneliu. Proiectul
fusese început, ca “Sarcinã de proiectare”,
la 10 Octombrie 1953, autor al proiectului
de restaurare, Arh. ªtefan Balº.

Articolul de faþã se referã, exclusiv, la
restaurarea turlei bisericii Scaune - Bucu-
reºti, partea de rezistenþã ºi stabilitate a
turlei, cu alte cuvinte, partea inginereascã,
nu cea arhitecturalã. Proiectul de execuþie
al acestei pãrþi inginereºti a fost întocmit
de inginerul L. Cora.

Proiectul întocmit de C.S.A.C. - ISP-
ROR, avizat de Ministerul Cultelor, a fost
înaintat Parohiei Bisericii Scaune - Bucureºti
spre execuþie. Consiliul Parohial al Bisericii
nu ºi-a însuºit însã proiectul respectiv.

Motivul respingerii proiectului era ca-
pital. Prima turlã a bisericii Scaune fusese
din lemn. A ars de la un foc provenit de la
lemnãria turlei. Turla refãcutã a fost tot din
lemn. A ars ºi ea. ªi a mai ars încã odatã.
De fiecare datã, zidãria bisericii, de la baza
turlei, fusese afectatã ºi ruinatã. Un alt
incendiu, provenit de la turlã, trebuia evitat,
cu orice preþ. Proiectul C.S.A.C. - ISPROR
prevedea pentru susþinerea acoperiºului
turlei o ºarpantã din lemn: în afarã de lipsa
de rezistenþã a lemnului la foc, lemnul
prezintã ºi pericolul deformabilitãþii sale în
timp, în cazul de faþã, a deformabilitãþii aco-
periºului turlei; se ºtie: “lemnul lucreazã”,
spun dulgherii pricepuþi în lucratul lemnului.

Dar mai era o cauzã, particularã, pentru
respingerea proiectului: structura interioarã
de beton armat, a turlei, prevãzutã în pro-
iectul ISPROR pentru susþinera clopotelor,
nu permitea instalarea unor clopote deo-
sebite, pe care, Consiliul Parohial, la propu-
nerea epitropului sãu, de atunci, inginerul
Mihai Cioc (fost profesor de rezistenþa ma-
terialelor la ªcoala Politechnicã din Bucu-
reºti) ºi-o însuºise ºi þinea sã le monteze,
dupã modelul clopotelor de la Westminster
Abbey, o “bisericã de colegiu a Sf. Petru în
oraºul Westminster” (“Collegiate church of
St. Peter in the city of Westminster”): era
vorba de patru clopote care trebuiau sã
reproducã melodia clopotelor de la West-
minster Abbey.

În acel an, 1954, eram angajat la IPRO-
IL, un institut de proiectare al Ministerului
Industriei Lemnului; eram ºeful Comisiei de
avizare internã pentru partea de construcþii
ºi cãi ferate înguste. ªef al Comisiei de
avizare internã, pentru partea de poduri ºi
funiculare, era inginerul Mihai Cioc.

Ne întâlneam, adesea, în comisii de
avizare mixte. Mihai Cioc era un savant,
un om rar, cu o vastã culturã ºi cu o desã-
vârºitã þinutã moralã, îl respectam ºi îl iu-
beam. Se legase, între noi, o adevãratã
prietenie, în care admiratorul, fãrã rezerve,
eram eu.

Aºa s’a fãcut - aºa a fost sã fie - cã mi
s’a încredinþat întocmirea proiectului de
execuþie a restaurãrii turlei biserici Scaune,
partea de rezistenþã, verificator al proiectului
fiind Prof. Ing. Mihai Cioc.

Încredinþarea mã onora. Trebuia sã fiu
la înãlþimea verificatorului proiectului ce
aveam sã-l întocmesc, ºi sã nu dezamãgesc
Consiliul Parohial.

Aceasta a fost pentru mine un imbold
sacru. Sub acest imbold am început ºi am
terminat proiectul ce mi se încredinþase.
“Munca e comoarã”, spune unul din pro-

verbele românilor, aºa dar, Parohia Bisericii
Scaune nu avea faþã de mine nici o obligaþie
materialã, cumpãna o þinea aplecatã spre
mine starea sufleteascã pricinuitã de via
mulþumire a lucrului bine fãcut.

Profesorul Inginer Mihai Cioc ºi Con-
siliul Parohial au aprobat în totalitate
aplicarea proiectului meu fãrã nici o reco-
mandare. Cu ajutorul Domnului, izbân-
disem. Din partea arhitectului restaurator,
ªtefan Balº, accepþiunea a fost totalã, fãrã
nicio observaþie. Soluþia restaurãrii era ace-
eaºi, arhitectura câºtiga în supleþe ºi frumu-
seþe exterioarã ºi interioarã a turlei.

Proiectantul pãrþii de rezistenþã a turlei
ºi a înscrierii ei în zidãria bisericii, inginerul
Cora, a fost de acord cu proiectul nostru,
ba chiar s’a arãtat foarte mulþumit, zicându-
mi, cu un zâmbet ºi cu o recunoºtinþã cole-
gialã: “Mi-aþi luat o piatrã de pe inimã,
proiectul meu de beton armat este mult mai
greu decât al Dumneavoastrã, ºi aveam o
îngrijorare permanentã de cum vor suporta
zidurile bisericii greutatea turlei restaurate
- cu toatã grija mea de a folosi, în zidãria
turlei, cãrãmida celularã -, turla iniþialã ºtiind
cã a fost fãcutã din lemn. Vã pot spune cu
satisfacþie: Vã mulþumesc. Îngrijorarea
aceasta, acum, nu o mai am”.

Titularul proiectului, Ministerul Cultelor,
nu avea nimic de spus, câtã vreme proiectul
fusese însuºit de Parohia Scaune - Bucu-
reºti ºi execuþia se fãcea în regie proprie.

Rãmânea însã, proiectantul principal,
ISPROR, ºi instituþia avizatoare C.S.A.C.,
cu marile ei autoritãþi funcþionale: Arh. P.
Gusti, Arh. I. Silvan, Arh. R. Lieblich, Arh.
Naumescu. Aceºtia s’au arãtat rigizi, rigi-
ditatea lor însã nu putea opri aplicarea pro-
iectului avizat de Parohie. Au trimes însã,
la faþa locului, un reprezentant, inginerul
Dinu Grigoriu, sã se informeze, de la mine,
asupra proiectului meu; la întâlnirea fixatã
de acesta, într’o zi de Duminecã, în afara
orelor de slujbã, am refuzat sã mã duc, el
însã, a fost, am aflat aceasta, de la Pãrintele
Paroh. Ce informaþii îi va fi dat Preotul, nu
ºtiu, nu m’a interesat, nu l-am întrebat.

Oricât de mult ne-ar fi tras inima sã fa-
cem cunoscut specialiºtilor proiectul nostru
de restaurare a turlei bisericii Scaune, ºtiam
cã aceasta nu era posibil în acel timp, ºi în
condiþiile aplicãrii proiectului, nici mãcar sub
forma unei notiþe informative, importanþa
obiectului cerând mai mult decât atât.

Vitregia timpurilor, însã, ne-a despãrþit,
pe arhitectul ªtefan Balº ºi pe mine: despre
restaurarea turlei Bisericii Scaune nu puteam
scrie decât împreunã, cum, de altfel, ne ºi
înþelesesem... Ne resemnasem, în aºtepta-

rea unor vremuri mai bune, dupã dreptele
cuvinte ale lui Ion Creangã: “d’apoi dã, nu-
i cum vrem noi, ci-i cum vrea Cel-de-
Sus”... ªi a fost aºa, pânã la semnul Celui-
de-Sus. Acesta a fost în anul 1994, luna
Martie...

Mã gãseam în exil, în Germania. Lo-
cuiam la Freiburg im Breisgau. Primeam
acolo Cãminul românesc. Foaie de legãturã
a Românilor din Elveþia; pe prima paginã
a Foii, sub chenarul “Cãminul Magazin”,
scria:

“Au murit:
Arh. ªtefan Balº
Elvire Popesco”

La pagina 15 a Foii, un necrolog (ne-
semnat) pe o jumãrate de coloanã, ºi o
prezentare veneratorie, evocativã: Arhitectul
ªtefan Balº, alcãtuitã de Marina Balº-
Agarici, Arhitect, nepoata “arhitectului
ªtefan Lupu Balº”.

ªtefan Balº plecase fãrã sã lase pos-
teritãþii un cuvânt despre opera sa: “Res-
taurarea Bisericii Scaune - Bucureºti”.

Aflu, din prezentarea fãcutã de Marina
Balº-Agarici, arhitect, cã în “interviul luat
lui ªtefan Balº la 84 ani, de cãtre Dl P. Perfil,
interviu publicat în Tribuna României din
Martie 1986, adevãrat testament arhitec-
tural, impresionant prin pasiunea care strã-
bate cuvintele...”. La finele interviului
gãsesc cuvântul: “Apoi...”.

Cine ºtie? Poate cã dupã acest “Apoi...”
ar fi urmat ºi cuvântul lui despre Restau-
rarea Bisericii Scaune..., dar, negãsindu-mã,
ªtefan Balº a tãcut... Lãsase asupra mea
datoria de a vorbi despre proiectul nostru
de execuþie a restaurãrii turlei bisericii
Scaune.

Opera de restaurare a turlei, valoarea ei
arhitecturalã, se cunosc ºi se vãd, au de-
venit un bun public, sacru. Proiectul pentru
structura turlei restaurate, un unicat irepe-
tibil, nu se cunoaºte: a dispãrut, nu se ºtie
unde... Câteva cuvine se cuvin a fi spuse,
posteritãþii, despre  acest proiect. Înainte
de o sumarã prezentare a proiectului, câteva
date informative despre ctitorul bisericii
Scaune ºi locurile înconjurãtoare.

“Biserica Scaunelor, numitã astfel
pentru cã se gãsea în mahalaua scaunelor
de mãcelari - cunoscuta bisericã a
sãpunarilor în vechime - este întâlnitã în
acte vechi încã din 1675.430” “La 1715,
Stavro, nepotul lui Tãnase din Târnova, o
ridicã din temelie dupã dorinþa postumã a
unchiului sãu. La 1782, ‘proinpreot’ era
Constandin431; dar în jurul bisericii se aflau
nu numai mãcelari, ci ºi alþi breslaºi în
majoritate cojocari432”. “Ultima zugrãvire a
bisericii dateazã din 1843433”. “Azi acest
lãcaº de rugã, din apropierea Bulevardului
Domniþei, uitat ºi pãrãsit, alãturi de mici
strãzi întortochiate, este complet neglijat ºi
menit sã cadã în ruine din nepãsarea celor
în drept de a îngriji de monumentele noastre
vechi434” (George Florescu, Din vechiul
Bucureºti. Biserici, curþi boereºti ºi
hanuri dupã douã planuri inedite de la
sfârºitul veacului al XIII-lea, Bucureºti,
1935, p. 337).

Pentru nota 430, v. Ionnescu-Gion /
1857-1904/, Istoria Bucureºtilor, 1896.

Pentru nota 431, “v. Academia Românã,
mss. 3522, pi. 6, act din 25 Aprilie”.

Pentru nota 432: “Actul amintit la nota
precedentã ne spune cã proinpreotul bise-
ricii Scaunelor din Bucureºti menþioneazã
în condica Mitropoliei cã un Spiridon mã-
celarul avea casã pe locul mitropoliei lângã
biserica cumpãratã de preot, având pro-

timisis de vecinãtate cu biserica: hotarele
menþionate în act relevã o ulicioarã în faþa
bisericii, în fund hotar cu casa Ilinii a lui
Costache cojocarul ºi în lung hotar cu Radu
cojocarul.”

Pentru nota 433, “v. Pr. Marin Dumi-
trescu, Istoricul a 40 de biserici din
România, ed. 1907, vol. 4, pp. 99-100”.

Pentru nota 434: “v. pt. alte informaþii,
Iorga, o. c., fasc. II, p. 324; v. ºi Pr. Marin
Dumitrescu, op. cit., vol. III, pp. 93-4; v.
la 52 Skaunily (= Scaunelor, însã la drept
vorbind este biserica Enei; B.-Scaunily la
No. 52 roºu. Am relevat cã la acest numãr
avem (p. 57) Biserica Enei.”

Investigaþiile fãcute de noi în ve-
derea gãsirii proiectului nostru de exe-
cuþie pentru restaurarea bisericii Scau-
ne - Bucureºti. Nu vom menþiona decât
investigaþiunile mai importante, urmãrind
economia lucrãrii.

Prima cercetare a fost la Parohia bisericii
Scaune, în vara anului 2004. Rezultatul
acestor cercetãri apare clar din scrisoarea
ce am adresat Institutului Naþional al Monu-
mentelor Istorice:

“Cãtre: INSTITUTUL NAÞIONAL AL
MONUMENTELOR ISTORICE

În atenþia: Doamnei Director General
prof. univ. dr. Tereza Sinigalia

Subsemnatul Dipl. Ing. Caºin Popescu,
cu domiciliul ales în Str. Cãderea Bastiliei
nr. 9, ap. 1, sector 1, Bucureºti,

Vã rog a-mi aproba documentarea ºi
copierea unor acte din arhiva IMNI, fond
DMI (anii ’50), dosar 1833 privind proiectul
de restaurare a bisericii Scaune din Bucu-
reºti (refacerea turlei).

Vã solicit aceastã aprobare în calitate
de proiectant integral al proiectului de exe-
cuþie - cel aplicat ºi executat - a structurei
de rezistenþã a turlei a cãrei restaurator a
fost Arh. ªtefan Balº. Am subliniat: cel
aplicat ºi executat, pentrucã proiectul iniþial
al pãrþii de rezistenþã a turlei întocmit de
Ing. Cora (ISPROR) ºi avizat de fostul
institut de avizare al C.M.I. nu a fost avizat
ºi de Consiliul Parohial al Bisericii Scaune;
acel Consiliu, prin epitropul de atunci, Prof.
Ing. Mihai Cioc ºi Preotul Paroh Prejneanu,
au încredinþat subsemnatului întocmirea P.
E. Acel P. E. constitue pentru partea de
arhitecturã ºi rezistenþã o soluþie deosebitã
(pot spune unicã) în arta restaurãrii turlelor
bisericeºti.

Pentru recuperarea acelui P. E. m’am
adresat actualului Paroh al Bisericii Scaune,
Preot Ion Boºtenaru, care nu mi-a arãtat
nicio bunãvoinþã.

Singura cale pentru a putea reconstitui
ceva pe bazã de documente, în vederea unei
lucrãri publicabile, îmi rãmâne dosarul 1883
ºi, poate, prin bunãvoinþa, ºi proiectul iniþial,
cel neavizat, care ar putea sã se gãseascã
în arhiva vechiului ISPROR, care, prin
neglijenþã, va fi omis a vi-l restitui.

Cum consider cã este ºi în interesul
Dumneavoastrã ºi al completãrii pisaniei
bisericii pentru cunoaºterea exactã a alcã-
tuirii turlei Bisericii Scaune, Vã rog a-mi da
concursul autoritãþii Dumneavoastrã în
descoperirea priectului de execuþie a turlei,
partea de rezistenþã ºi arhitecturã.

Cu tot respectul cuvenit Caºin Popescu”
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Biserica Scaune, Bucureºti.
Foto: www.cimec.ro



32

Din arhiva INMI am obþinut, în copie,
doar planurile de la paginile din anexe,
suficiente, însã, pentru a se putea vedea,
din ele, cauza capitalã a respingerii pro-
iectului ISPROR.

La intervenþia I.N.M.I., prin ºeful Ate-
lierului Restaurãri, Arhitectul Gheorghe
Sion, fãcutã direct la Preotul Ion Boºtenaru,
mi-au fost înmânate, în copii certificate,
doar 4 planuri, dupã proiectul meu de exe-
cuþie: notez cã accesul meu în camera arhi-
vei bisericii mi-a fost categoric interzis de
cãtre Preotul Ion Boºtenaru, fapt nu numai
lipsit de respect ºi ofensator, ci de-a-dreptul
condamnabil: în faþa mea, acel Preot, “ºi-a
mâncat credinþa (ca Þiganul biserica)”.

Aceasta a fost la douã sãptãmâni trecute
dupã intervenþia arhitectului Gheorghe Sion.
Aceasta se vede din scrisoarea mea cãtre
I.N.M.I., fãcutã la 15.06.2004, datã când
a avut loc intervenþia D-lui Arh. Gheorghe
Sion, ºi data de 30 iunie 2004 când mi-au
fost date cele 4 copii certificate de Preotul
Paroh.

Copiile dupã planurile ce mi-au fost date
sunt copii dupã planuri cu detalii obiºnuite,
fãrã nimic remarcabil în ele, remarcabilã
este numai Nota de pe planul “Grinzi
susþinere clopot”: “Clopotele s’au prevãzut
a se monta fixe - baterea fiind condusã
mecanic prin ciocane exterioare”; aceastã
precizare este necesarã pentru a fi evitate
oscilaþiile dezordonate ale clopotelor bãtute
cu mâna - acestea pot afecta stabilitatea
turlei - ºi pentru a permite un calcul exact
la rezonanþã.

Planurile cele mai importante ale pro-
iectului meu, cele cu soluþii originale, unice,
anume:

- cupola de formã poligonalã, evazatã /
lãrgitã/ cãtre poale, din beton armat cu plase
din sârmã de oþel, grosimea betonului fiind
de 2,5 cm; aceastã soluþie a fost adoptatã
dupã o idee a lui Pier Luigi Nervi, inginer ºi
arhitect italian (1891-1979), constructorul,
împreunã cu Marcel Breuer (arhitect dese-
nator de origine ungarã, /1902-1981/)  ºi
Bernard Zehrfuss (arhitect francez, nãscut
la 1911), al sediului UNESCO la Paris
(1953/4-1958), inventatorul “unui tip de
beton armat cu plase din sârmã de oþel ºi
dozaje mari de ciment” (pânã la 1000 kg
ciment la mc de beton), numit “ferociment”:
una din calitãþile acestui tip de beton armat
este ºi totala lui impermeabilitate la apã;

-  montajul clopotelor;
- înfrãþirea bazei turlei cu zidãria sub-

iacentã a bisericii.
Nu mi-au fost date, în copii: “Nu sunt,

nu le avem”, a fost rãspunsul Preotului
Paroh.

Cât despre memoriul proiectului ºi
calculele la rezonanþã a stabilitãþii turlei, nici
vorbã. Sunt acolo calcule originale de sta-
bilitate la rezonanþã sub toate ipotezele
raþionale, reale, a ivirii fenomenului de
rezonanþã, de exemplu: cutremur de pãmânt
de gradul 7-8 (Skala-Richter) în timpul când
se sunã clopotele (vibraþiile sonore trans-
mise de bãtaia alternantã a clopotelor), iar
afarã este furtunã (vânt) în rafale de cea
mai mare intensitate.

Calculul de stabilitate la rezonanþã a unei
turle de bisericã, în care se sunã clopote,
sub vânt (la toate perioadele cunoscute de
suflare a acestuia), sub furtunã, sub vibra-
þiile sonore produse de bãtaia clopotelor, sub
efectul cutremurelor de pãmânt, se fãceau,
atunci, pentru prima oarã; ele constituiau o
contribuþie originalã, teoreticã, în studiul
fenomenului de rezonanþã. Ele nu puteau

sã disparã, fãceau parte integrantã din mapa
proiectului.

Din acest proiect au fost întocmite trei
exemplare:

-  unul pentru Arh. ªtefan Balº,
-  unul pentru Ing. L. Cora,
-  unul pentru lucru.
Memoriul ºi calculele de stabilitate a turlei

la rezonanþã, a fost redactat într’un singur
exemplar, Arh. ªtefan Balº ºi Ing. L. Cora,
pentru avizul lor, nu aveau nevoie de acest
exemplar. ªi chiar dacã l-ar fi cerut, din
curiozitate, ei l-ar fi restituit, aºa cum au
fãcut cu proiectul dupã însuºirea, de cãtre
ei, a aplicãrii proiectului. În arhiva bisericii
trebuia deci sã se gãseascã toate acele trei
exemplare incluziv memoriul ºi calculele la
rezonanþã.

Este de presupus cã Ministerul Cultelor
sã fi cerut, spre expertizarea proiectului,
un exemplar complet din proiectul aplicat,
- planurile de execuþie ºi memoriul pro-
iectului cu calculele de stabilitate a turlei la
rezonanþã -, ºi sã fi omis restituirea lor.
Aceasta ar putea explica lipsa din arhiva
bisericii a memoriului ºi a calculelor de
stabilitate la rezonanþã a turlei, nu însã ºi
lipsa planurilor de execuþie. Aceastã lipsã
admite fãrã probe, ipoteza cã dupã vizita
fãcutã de mine Preotului Paroh Ion Boº-
tenaru, sã se fi consultat cu un inginer con-
structor care sã fi ales planurile de impor-
tanþã deosebitã - sã le zicem neobiºnuite -
de planurile obiºnuite; urmare a acestei
delecþii, Preotul Paroh, cu de la sine putere,
a hotãrît sã nu îmi dea copii decât dupã
planurile obiºnuite. Aceasta se închipue ca
adevãr prin faptul cã mi s’a interzis accesul
în arhiva parohiei.

Am cerut Preotului Paroh Ion Boºtenaru
sã completeze pisania bisericii - dupã cum
cerusem ºi în scrisoarea din 15.06.2004

cãtre I.N.M.I. Urechile sale au rãmas surde,
simþãmintele lui, oloage. Bãteam toba la
urechea surdului. Preocuparea mai de
seamã a acestui Preot Paroh era sã alerge,
pe la autoritãþile, în drept, cu cerinþa sã i se
construiascã (neapãrat) o locuinþã nouã, cea
existentã în curtea bisericii fiind deja ruinatã,
în parte, ºi ameninþatã sã se surpe, dupã
cum arãtau crãpãturile îngrijorãtoare apã-
rute în pereþii casei parohiale. Dupã spusa
Cucerniciei Sale, se restrânsese la o singurã
camerã, care pãrea “mai de Doamne-Ajutã”.

Ca obligaþiune profesionalã trebue sã
menþionez aici, în legãturã cu apele sub-
terane de la fundaþiile casei parohiale - ape
freatice ce pot pune în pericol ºi fundaþiile
bisericii, întrucât ele nu sunt limitate doar
la casa parohialã -, un caz consumat, ale
cãrui consecinþe trebuesc anihilate.

Am spus la vreme, într’un cerc restrâns
de specialiºti, cunoscãtori ai proiectului de
construcþie a metroului din Bucureºti, cã
ar fi trebuit fãcute, din timp, ºi continuate
concomitent cu construirea tunelului me-
troului, minuþioase ºi exacte studii hidro-
tehnice care sã stabileascã creºterea nive-
lului apelor freatice, de o parte ºi de alta a
traseului tãiate în tot lungul tunelului,
echilibrul intern al acestor ape fiind turburat
(stricat). În vedera restabilirii acelui echilibru
intern, statornicit de veacuri, al acelor ape,
parte din ele fiind drenate pe cale naturalã
de apele Dâmboviþei, ar fi trebuit construite
drenuri ºi puþuri de colectare a apelor fre-
atice ºi pomparea lor în canalizarea apelor
pluviale sau direct în Dâmboviþa - unde ar
fi fost cazul -, pentru menþinerea lor la
nivelul natural (cel anterior). O creºtere a
acestui nivel ar fi putut fi dãunãtoare
fundaþiilor construcþiilor de locuinþe din
zonã, ºi ar fi adus, totodatã, o sporire de
igrasie; o creºtere a nivelului pânzei de ape
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freatice ar fi avut ca urmare modificarea
florei parcurilor ºi grãdinilor din zonã; dã-
deam -atunci -, ca exemplu, Grãdina
Botanicã, în care creºterea unor plante ar
putea fi exarcebatã, a altora adusã în starea
de pieire.

Împrejurãrile ºi condiþiile în care s’a
construit metroul din Bucureºti nu au per-
mis efectuarea unor astfel de studii care
cereau timp, specialiºti ºi execuþie ºtiin-
þificã, minuþioasã.

Unul dintre cei ce au reþinut aceastã
observaþie a noastrã este Arhitectul Virgil
Isãcescu din Bucureºti - specialist bine
cunoscut ºi recunoscut în domeniul ºi arta
amenajãrilor de parcuri ºi grãdini. El mi-o
aminteºte de fiecare datã la întâlnirile noastre
din Bucureºti.

O concluzie, aici, se impune: Nu o altã
locuinþã în locul celei existente în curtea
Bisericii Scaune, ameninþatã de ruinã prin
prezenþa, la fundaþiile ei, a unor ape freatice
- acestea, subliniem, ar putea dãuna ºi
stabilitãþii ‘sfântului locaº de rugã’ -, ci un
studiu hidrogeotehnic prin care sã se sta-
bileascã punerea în siguranþã a fundaþiilor
acestor construcþii prin construirea unor
drenuri înconjurãtoare ºi conducerea apelor
freatice stricãtoare la puþuri ºi evacuarea
lor, prin pompare, la canalizarea existentã a
apelor de ploaie.

Revenim la turla bisericii Scaune refã-
cutã dupã proiectul nostru: De atunci au
fost furtuni, vântul a bãtut ades, în rafale,
clopotele s’au sunat zilnic, la fiecare slujbã
când se cerea sunarea lor. Turla a rãmas
indemnã.

La cutremurul de pãmânt, de gradul 6-
7 (Richter-Skala), cutremur care a afectat
ºi Bucureºtii, turla bisericii Scaune a rezistat
fãrã a fi avut vreo urmare.

Examinarea stãrii turlei s’a fãcut pe por-
þiuni ºi elemente, din interiorul turlei, supra-
faþã cu suprafaþã. Nu s’a observat nicio
fisurã, cât de micã. Cercetarea a fost fãcutã
nu numai cu ochiul liber, la lumina zilei, ci
ºi cu ajutorul unei lupe tehnice. Aceastã
operaþiune s’a fãcut chiar în ziua când a
avut loc cutremurul, ºi a fost repetatã la 10
zile dupã cutremur. Ambele examinãri au
fost fãcute de cel ce a executat armãtura
betoanelor, incluziv ºi a cupolei. Un lucrãtor
desãvârºit în meseria sa, un artist neîntrecut
în lucrarea armãturei betoanelor, Floricã-
Valentin Roibãnescu. Un prieten devotat, de
totalã încredere. Cu Floricã Roibãnescu am
fost prieten de o vieaþã petrecutã pe ºan-
tiere, ºi dupã aceea, în zile de odihnã. Ne-
am respectat ºi ne-am iubit reciproc, în
adevãratul ºi curatul înþeles al cuvintelor.
ªi dacã îi va fi dat condeiului meu sã-l
scoatã din anonimatul Mioriþei, o va face
cu inima uºuratã, ca datorie faþã de prietenia
desãvârºitã. În acea varã a anului 2004, pe
Floricã Roibãnescu nu l-am mai gãsit...
Plecase spre Cerul Dreptei Judecãþi.
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Reproduceri dupã un Plan
din proiectul ISPROR ºi un

Plan din proiectul Ing. Caºin
Popescu (copii certificate).
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Valea Drãganului:Valea Drãganului:
Apusenilor. Chiar de la la izvoare, valea are
un aspect sãlbatic, parcurgând locuri unde
apa este numai bulboane, strânsuri ºi
rostogoliri, iar liniºtea falnicilor codri de
molid este ºi mai mult pusã în evidenþã de
ºiruitul apelor ce fierb spumegând pe stân-
cile de calcar ºi granit.

Mãreþia apelor Vãii Drãganului este
îmbogãþitã de fauna piscicolã în care pãs-
trãvul indigen stãpâneºte în totalite partea
dinspre izvoare, cunoscutã de altfel ca zonã
a pãstrãvului. Apele reci ºi repezi, bine oxi-
genate, oferã condiii de dezvoltare. Regele
peºtilor, cu minunata sa podoabã vesti-
mentarã presãratã cu steluþe roºii, stã-
pâneºte natural, în adevãratul înþeles al
cuvântului, întreaga albie a râului. Aici îºi
face vizibil prezenþa în apa cristalinã, prin
miºcãri uimitor de repezi ºi acrobatice sãri-
turi pentru capturarea insectelor ce rãtãcesc

deasupra apei ºi care constituie o delicioasã
hranã pentru frumosul salmonid.

În aval de Ciripa, un drum forestier bine
întreþinut ºerpuieºte pe malul drept al vãii,
fãcând-o accesibilã mijloacelor moderne de
transport. Spre Crãciunu, locurile au intrat
într-o nouã zodie a luminii, apa fiind zãgã-
zuitã pentru a învârti apoi turbina, creându-
se Lacul de acumulare Drãgan, un peisaj
admirat de numeroºi turiºti. De aici, dru-
meþul încercat poate ajunge în doar trei ore
de mers la cabana Vlãdeasa, la peste 1800
metri altitudine.

Cei ce se vor încumeta sã strãbatã
itinerariile amintite aici, urcând povârniºuri,
coborând vãi abrupte, vor avea satisfacþia
cã au pãtruns spre locurile unde se þine cer-
bul carpatin retras ºi tainic, vor avea mul-
þumirea cã au cunoscut locuri alese, fiecare
cu taina ºi frumuseþea lui irepetabilã.

respiratia muntelui,
 ALEXANDRU TEORAN
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þuie. În drumul nostru, un pârâu ne amin-
teºte de vâltoarea cascadei cu acelaºi nume,
Moara Dracului. ªipotul aduce o boare de
prospeþime din adâncul vãii. Din Drãgan se
poate ajunge lesne la Stâna de Vale, strã-
bãtând Platoul Muncei, urmând traseul
Pârâul Ciripa, marcat cu cruce albastrã. La
confluenþa Ciripei cu Drãganul, silvicultorii
s-au întrecut pe ei înºiºi, durând un canton
primitor în preajma cãruia zvâcneºte un
izvor ce te îmbie la popas. Taman din
spatele cantonului amintit se înfiripã traseul
turistic ce ne poartã paºii spre Moara
Dracului ºi Vârful Buteasa, situate la limita
sudicã ai Bihorului. În aval de Ciripa,
Drãganul, cu numeroºii sãi afluenþi: Moara
Dracului, Boceasa, Pãltiniº, Crãciunu, Zer-
na, Dara, pe dreapta, ºi Chenþu, Moldovanu,
Tãlianul ºi ªebiºelul pe stânga se înscrie la
loc de cinste în minunatul circuit turistic al

Poate cã puþini sunt cei care cunosc cã
partea dinspre obârºie a Vãii Drãganului,
împreunã cu extremitatea vesticã a Munþilor
Vlãdeasa, sunt situate în Bihor. Izvorând
dintr-un loc sugestiv numit Fântâna Rece,
la o altitudine de 1682 metri, în apropierea
Bohodeiului, Drãganul porneºte ºerpuind
printre stâncile golaºe, la început, spre
rãsãrit, ca apoi, la scurtã distanþã, adunând
apa pârâiaºelor Poienii, Ciripa, Voioasa ºi
ªutanu, sã o coteascã spre miazãnoapte.
Curând dupã aceea, albia va purta mai
departe undele râului bine întremat, cu debit
relativ mare, de peste 3 metri cubi pe
secundã, fapt care-l aºazã, alãturi de Valea
Iadului, printre principalii afluenþi ai Criºului
Repede.

La obârºia Drãganului, respiraþia mun-
telui se simte aproape. În pãdurile nesfârºite
de conifere, locurile pline de tihnã se-nlãn-

 Fotografii
   de Augustin Marina
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Elemente de viatã,  Scenetã de DAN SUCIU

În organizarea Centrului Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradi-
þionale Bihor (CJCPCT) ºi a Ansamblului
Artistic Profesionist “Criºana” din Oradea,
miercuri, 27 mai, la Teatrul de Stat pentru
Copii ºi Tineret “Arcadia”, s-a desfãºurat
cea de-a XXXII-a ediþie a Festivalului-
concurs pentru tinerii soliºti de muzicã
popularã “Mândru-i cântecu-n Bihor”.

Juriul a avut dificila sarcinã de a-i alege
pe cei mai buni dintre concurenþi. Astfel, la
secþiunea soliºti vocali, premiul I a fost
obþinut de Roxana Gudiu ºi Mihaela Popa,
premiu II, de Sergilia Popa, iar premiul III,
de Roxana Ilisie. De asemenea, a fost
acordatã o menþiune, pentru Ioana Iulia
Lucaciu, precum ºi un premiu de fidelitate,
lui Mihai Jula. La secþiunea soliºti in-
strumentiºti, premiul I a revenit lui Marius
Popa (vioarã cu goarã), premiul II, lui
Andrei Romocea (vioarã cu goarnã), iar
premiul III, lui Ionuþ Criºan (saxofon).
Totodatã, a fost acordatã ºi o menþiune, lui
Radu Târb (vioarã cu goarnã).

Direcþia muzicalã ºi regia artisticã a
festivalului au purtat semnãtura prof. dr.
Gheorghe David, acompaniamentul muzical
fiind asigurat de orchestra dirijatã de prof.
Sorin Miescu.

În cadrul Galei au urcat în scenã ºi soliºti
ai Ansamblului “Criºana”, precum ºi laureaþi
ai ediþiilor anterioare. Juriul a fost format
din Crãciun Parasca, consilier superior la
Direcþia Judeþeanã pentru Culturã, Culte ºi
Patrimoniu Cultural Naþional Bihor, prof.
Cornel Buciuman ºi prof. Aurel Moþ,
consultanþi artistici la CJCPCT Bihor,
Leontin Ciucur, directorul artistic al
Ansamblului Artistic Profesionist “Criºana”,
ºi asist. univ. Florin Mariº.

Gazdele evenimentului au fost Anca
Banda ºi Florea Criºu.

“Mândru-i cântecu-n Bihor”“Mândru-i cântecu-n Bihor”
editia 2009,

www.crisana.ro

 Fotografii de
CONSTANTIN BAILEF

Prezentare
    de L. IONAS,
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Dumnezeu ºtie cã puþini oameni politici
de vazã ai secolului XIX au fost mai îm-
proºcaþi cu noroi decât Napoleon III, îm-
pãratul francezilor! Toate argumentele,
chiar ºi cele care ar fi militat în favoarea
operei lui, au fost utilizate pentru a distila
în mintea noilor generaþii ideea cã aceastã
personalitate majorã, care a marcat nu numai
istoria politicã, financiarã, economicã sau
culturalã a Franþei, ba chiar ºi a Europei
sau a întregii lumi, nu a fost decât un dictator
«au petit pied», un surogat de operetã al
marelui sãu unchi, o marionetã care nu a
lãsat în urma trecerii sale decât o þarã,
altãdatã glorioasã, umilitã acum de o
Germanie de-abia constituitã, însã deja
victorioasã.

Bine înþeles cã aceastã vedere simplistã
ºtergea cu buretele într-o clipã construcþia
bazei industriale a Franþei moderne, consti-
tuirea unei reþele de comunicaþii contem-
porane, schimbarea radicalã a aspectului
oraºelor franceze, ca sã nu mai vorbim de
nenumãratele reforme administrative ºi
legislative care, în fond, sunt numai conti-
nuarea operei primului împãrat în acest
domeniu. Însã s-ar putea spune, în perspec-
tiva istoriei, cã oriºice om politic nu devine
important decât prin grandoarea inamicilor
sãi!

Napoleon III a avut ºansa - sau nefe-
ricirea!- de a-l avea ca duºman pe Victor
Hugo, monument naþional, care aranja
interesele celei de a III-a Republici ºi care,
cu o perseverenþã ºi o urã dincolo de mor-
mânt, l-a urmãrit, poreclindu-l  “Napoleon
le Petit”. Mai apoi, aceastã imagine a
cristalizat inamiciþia intelectualitãþii de stânga
care, pânã azi, defineºte oriºice om politic
decis sã schimbe cursul istoriei altfel decât
prin palabre parlamentare, drept «bona-
partist». În mod straniu, ei ascund în mod
deliberat chiar ºi opiniile unor contempo-
rani, consideraþi, pe de altã parte, ca o
referinþã a republicanismului. Iatã ce spune
Zola despre raporturile dintre Napoleon III
ºi Victor Hugo: “La douãzeci de ani, îl con-
sideram pe nepotul marelui Napoleon ca pe
un bandit, un om fãrã scrupule, «hoþul de
noapte», care, dupã cum spune expresia
consacratã, îºi aprinsese lanterna la soarele
de la Austerlitz.  Doamne, crescusem în
sunetul bubuitului fulgerelor lui Hugo…
Însã mi-am schimbat pãrerea. Pentru cã,
în realitate, Napoleon III descris în Châti-
ments nu e decât un bau-bau ieºit gata în-
cãlþat cu cizme ºi cu pinteni din imaginaþia
lui Hugo. Nimic nu e mai puþin asemãnãtor
ca acest portret, un fel de statuie de bronz
ºi de noroi, ridicatã de poet pentru a-i servi
ca þintã sãgeþilor lui ascuþite ºi, sã spunem
lucrurilor pe nume, scuipãturilor lui.”

Cu toate astea, la mai bine de 135 ani
dupã moartea sa, rãmãºiþele pãmânteºti ale
împãratului, în ciuda diferitelor demersuri
periodice ale admiratorilor sãi - existã ºi o
astfel de categorie în Franþa contempo-
ranã! - se aflã tot la Farnborough, în Anglia,
þarã pentru care el avea o simpatie deosebitã,
cu care s-a strãduit sã strângã legãturile ºi
unde a murit în exil. Mai mult, lucru neobiº-
nuit în acea vreme, ba chiar, pânã la un
anumit punct pânã ºi printre oamenii politici
francezi de azi, a cãrei limbã o vorbea
curent! În aceste condiþii nu trebuie sã ne
mirãm cã, dupã cum remarca de curând

lapte acru-n cãlimãri…
un cititor - e drept, de origine libanezã! - în
revista Le Figaro Magazine, niciun
bulevard important, nicio piaþã majorã din
Paris nu poartã numele lui Napoleon III.
Singurul loc dedicat memoriei sale este o
piaþã de trecere, în faþa Gãrii de Nord. Cu
toate cã, alãturi de principalele gãri pariziene
se aflã, de-a lungul bulevardelor repre-
zentând esenþa stilului «haussmannien» -
care, de fapt, ar  trebui numit «Second
empire» -, chiar ºi hoteluri ce amintesc
dezvoltarea fãrã egal a reþelei de cãi ferate
în perioada napoleonianã.

Mai mult! Se pare cã în întreaga Franþã
nu existã decât o singurã statuie în aer liber
a lui Napoleon III, un bust aflat în parcul
cu acelaºi nume din centrul oraºului Vichy,
o copie dupã opera executatã de sculptorul
Jean-Auguste Basse, în 1852, care se aflã
azi în sala de cãsãtorii din primãria localã.

Aceastã sculpturã, sub forma unei copii
executatã de turnãtorul Lhuillier de Lapa-
lisse, a fost inauguratã pe 28 iulie 1998 la
Bucureºti, în piaþa care poartã numele «Îm-
pãratului francezilor», vecinã cu strada
Paris. Se sãrbãtoreau în acel an 190 ani de
la naºterea împãratului, ºi autoritãþile ro-
mâne au þinut sã perenizeze memoria celui
care este considerat ca fiind «le père de la
Roumanie».

E drept cã singura mare putere eu-
ropeanã care a susþinut unirea Principatelor
Danubiene, ºi în special pe viitorul prinþ
Alexandru Ioan Cuza, a fost Franþa napo-
leonianã. Fãrã sã aibã interese politice di-
recte în regiune, precum Turcia, Rusia ºi
Austria, sau economice, ca Prusia ºi Marea
Britanie, Franþa a înþeles avantajul pe care
îl reprezenta o Românie puternicã, þarã tam-
pon între trei mari imperii din Europa rãsã-
riteanã. Astfel, Napoleon III spunea : “Dacã
aº fi întrebat ce interese are Franþa în acele
regiuni îndepãrtate traversate de Dunãre,
aº rãspunde cã interesul Franþei se aflã
oriunde se manifestã o cauzã dreaptã”, ºi
România, prin consecinþele educaþiei
franceze distilate în sânul vieþii ei politico-
culturale, a ºtiut sã-i fie recunoscãtoare
timp de mai bine de un secol.

Anul 2008, care marca aniversarea a
douã secole dela naºterea lui Napoleon III,
ar fi trebuit sã aducã pe primul plan perso-
nalitatea celui de-al doilea împãrat al france-
zilor. ªi totuºi, aceastã aniversare a fãcut

destul de puþinã vâlvã în Franþa. E drept cã
momentul nu era foarte potrivit pentru o
celebrare zgomotoasã, pentru cã, dincolo
de preocupãrile aduse de criza economicã
mondialã, referinþele repetate ale intelectu-
alilor de stânga, care comparã stilul decis,
directiv ºi reformator al actualului preºe-
dinte al Franþei cu cel practicat în perioada
celui de-al doilea imperiu, incitau mai
degrabã la o oarecare discreþie.

În schimb, la Bucureºti manifestãrile
legate de acest eveniment s-au înmulþit, spre
onoarea organizatorilor.

Pe data de 7 octombrie 2008, un coloc-
viu al Academiei Române a reunit sub titlul
«Napoleon III –Alexandru Ioan Cuza;
Destine paralele» cinci prelegeri susþinute
de acad. Dan Berindei, acad. Rãzvan Theo-
dorescu, acad. Florin Constantiniu, Chris-
tina Egli (Suisse) ºi prof. Ion Bulei. Coloc-
viul a insistat mai ales asupra anilor de
tinereþe ai viitorului împãrat, petrecuþi în
Elveþia, precum ºi asupra influenþei lui
Napoleon III ºi a stilului care-i poartã nu-
mele în viaþa politicã ºi în urbanismul capi-
talei române. Expunerile au fost însoþite de
o expoziþie redusã ca dimensiuni, însã pre-
zentând numeroase documente de epocã de
o excepþionalã valoare - unele provenind din
arhivele Ministerului de Externe - privind
cele douã domnii paralele.

Cu totul altfel se prezenta expoziþia
intitulatã «Napoleon III ºi principatele
române», accesibilã publicului în sãlile
Muzeului naþional de artã al României de la
sfârºitul lunii octombrie 2008 pânã la 1
februarie 2009.

Dupã cum spunea un comentator
francez: “…este una din acele expoziþii à
l’ancienne a cãror reþetã o credeam pier-
dutã: ea trateazã subiectul în profunzime,
fãrã a cãuta le grand spectacle. Documente
de arhivã, planuri, cronologii permiþând sã
înþelegi surpriza reprezentatã în 1859 de
unirea Moldovei ºi Munteniei, care s-au
dotat cu un prinþ luminat: Alexandru Ioan
Cuza cel uitat.” ªi, mai departe, Adrien
Goetz, în articolul intitulat Vive l’empereur

en Roumanie!, rezumã câteva decenii din
istoria Principatelor Danubiene într-un ra-
cursiu împodobit cu imagini percutante,
pentru care îi lãsãm responsabilitatea: “Abia
a avut vreme sã se doteze cu un serviciu
de Sèvres, o pereche de pistoale de la Gas-
tinne-Renette ºi de un ceainic Christofle
(toate expuse într-o vitrinã), cã Charles de
Hohenzollern-Sigmaringen lua în posesie
principatul sãu. El fusese «testat» la Com-
piègne în 1863. Eugenie (de Montijo, soþia
împãratului Franþei, n.n.) fãcuse conversaþie
cu el. Apartamentul B3 pe care-l ocupase
la castel a fost reconstituit, e unul dintre
amuzamentele expoziþiei: te simþi gata sã
domneºti. Comandã imediatã de platouri
pentru legume în argint aurit la Odiot ºi, în
curând, o coroanã fãcutã din oþelul tunurilor
capturate de la turci, idee ingenioasã pentru
a nu-i fi furatã (!, n.n.) ºi ca sã nu poarte o
coroanã de aur într-o þarã atât de sãracã.”

Însã cronicarul de la Figaro indicã, mai
apoi, cã, în 1873, la moartea lui Napoleon
III, Principatele au fost singura þarã din
Europa care a decretat o sãptãmânã de doliu
naþional. Dar uitã sã menþioneze, sau poate
cã nimeni nu i-a precizat, cã, în 1870, dupã
înfrângerea armatei imperiale la Sedan ºi în
semn de solidaritate cu Franþa, «La Mar-
seillaise» devenise în þãrile române un
cântec atât de subversiv, încât guvernul
prinþului Carol, de origine germanã, s-a
simþit obligat sã-l interzicã în localurile
publice!

În tot cazul, expoziþia prezentatã la
Bucureºti poate fi admiratã de amatorul
francez între 21 martie ºi 29 iunie 2009,
sub titlul «Napoleon III et les principautés
roumaines». ªi locul ales este, fãrã îndoialã,
cel mai potrivit pentru acest subiect…
palatul de la Compiègne!

 ***
«Le château de Bizy» se gãseºte în

imediata apropiere a oraºului Vernon, în
Normandia, la numai 40 Km în linie dreaptã
de Paris.

Construcþia lui, începutã în secolul XIV,
pe terenul aparþinând unei familii de înalþi
demnitari din administraþia francezã, nu a
luat proporþii importante decât dupã moartea
lui Ludovic XIV, în 1778. Intendentul de
finanþe al regatului, Nicolas Fouquet, care
stârnise gelozia tânãrului rege construind
castelul princiar dela Vaux-le-Vicomte,
fusese deposedat de mai toatã averea lui ºi
aruncat în temniþã pânã la moarte. Astfel,
insula Belle-Île, proprietatea lui Fouquet, pe
care acesta o fortificase din averea lui per-
sonalã, a fost preluatã de autoritãþile regale.
Nepotul lui Fouquet, ducele de Belle-Île,
care s-a ilustrat prin fapte de arme excep-
þionale în timpul rãzboiului împotriva Spa-
niei, a intentat un proces administraþiei re-
gale ºi, dupã zece ani de procedurã, a obþinut
despãgubiri importante pe care le-a cheltuit
construind un castel la Bizy, altã proprietate
a familiei sale. Numit mareºal în 1741, el
începe realizarea unui proiect grandios,
castelul pe care-l vedem astãzi, înconjurat
de un imens parc cu fântâni, alei majes-
tuoase ºi scãri monumentale.

Logofete, brânzã-n cui,
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Afiºul expoziþiei pe faþada
castelului din Compiègne

 ADRIAN IRVIN ROZEI

Logofete, brânzã-n cui,

Franz Xaver Winterhalter, Portretul lui
Napoleon III, 1852

Franþa datoreazã lui Napoleon III
construcþia bazei industriale moderne,
constituirea unei reþele de comunicaþii
contemporane, schimbarea radicalã a
aspectului oraºelor franceze, ca sã nu
mai vorbim de nenumãratele reforme
administrative. Cu toate acestea, la mai
bine de 135 ani dupã moartea sa, rãmã-
ºiþele pãmânteºti ale împãratului, în ciuda
diferitelor demersuri periodice ale admi-
ratorilor sãi, se aflã tot la Farnborough,
în Anglia. Mai mult, în întreaga Franþã
nu existã decât o singurã statuie în aer
liber a lui Napoleon III, iar niciun bule-
vard important sau o piaþã majorã din
Paris nu-i poartã numele. În schimb,
românii continuã sã îi fie recunoscãtori.

Continuare în pagina 36
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Mai târziu, Bizy devine proprietatea
ducelui de Penthièvre, care locuieºte aici
începând din 1783, înmulþind colecþiile ºi
decoraþiile interioare, mulþumitã averii con-
siderabile de care dispunea. Renumit pentru
actele lui de binefacere, ducele, devenit
«citoyen Penthièvre» în timpul Revoluþiei
franceze, este aclamat ºi respectat de ce-
tãþenii oraºului, deºi aceºtia erau foarte
republicani.

Dupã moartea ducelui, proprietatea
trece din mânã în mânã, pânã când, în 1858,
baronul Schikler cumpãrã întregul domeniu.
În fine, în 1903, Bizy devine proprietatea
lui Louis Suchet, al patrulea duce de Al-
bufera, descendentul mareºalului lui Napo-
leon, duce ºi «pair de France». Castelul, ºi
întreaga proprietate aparþin pânã azi des-
cendenþilor acestei familii.

Din fericire, în ciuda vicisitudinilor celor
douã rãzboaie mondiale, castelul, fântânile,
parcul, chiar ºi mobilierul au fost salvate ºi
astãzi sunt clasate «monument istoric».

Unul din principalele saloane ale cas-
telului este consacrat legãturilor între fami-
lia de Albufera cu personalitãþile epocii im-
periale: Joseph ºi Lucien Bonaparte, Cam-
bacérès, Davout, Masséna, Suchet etc.

Pe biroul impozant care dominã încã-
perea, alãturi de douã paravane din lac de

Coromandel ºi lângã o mapã din piele
decoratã cu scutul familiei, poate fi remarcat
un frumos ansamblu compus din douã
cãlimãri de cristal, o nisiparniþã ºi un clo-
poþel de argint, aºezate pe un soclu din
acelaºi metal. Cel care, cu autorizaþia
proprietarei castelului, ar deschide cãlimara
din stânga, ar putea gãsi un bilet împãturit
pe care e scris cu creionul urmãtorul co-
mentariu:

“Aceastã cãlimarã, care a servit la sem-
narea actului unirii Principatelor Danubiene,
a fost oferitã bunicului meu Mr Jacques
Poumay*, însãrcinat cu afaceri al Belgiei
pe la 1865, de cãtre Alexandre Jean I, prin
Cuza, nãscut la Galaþi în 1820, mort la
Heidelberg în 1873. În ciuda opoziþiei lui
Nicolae Vogoride, el a reuºit uniunea Mol-
dovei ºi a Munteniei, prinþ al Moldovei în
ianuarie 1859 a fost numit câteva zile mai
târziu prinþ al Munteniei. A semnat abdicarea
în 1866 în urma unei conspiraþii militare.”

Din pãcate, proprietara castelului unde,
mulþumitã unor cunoºtinþe din localitate, am
descoperit martorul interesant al unei pagini
majore din istoria României, nu are nici cea
mai micã idee despre provenienþa acestui
obiect în familia Albufera. Contez pe cititorii
acestui articol ºi pe istoricii pe care îi voi
consulta, pentru a elucida acest mister!

Vedere aerianã a castelului de la Bizy
Cãlimara ºi misteriosul
bilet care descrie istoria
prinþului Cuza

Biroul din salonul castelului de la Bizy

  Încep sã mã enervez cã am venit
într-o þarã din care toatã lumea vrea sã
plece. Azi, la ambasadã, când dau sã intru
pe intrarea principalã, altã potârniche: în faþa
mea se întinde o coadã de vreo 20 de metri
alcãtuitã exclusiv din localnici aºteptând
vize. Fãrã a sta prea mult pe gânduri, mã
bag în faþã. Ca la comandã, întreaga popu-
laþie de culoare prezentã îºi îndreaptã o
duzinã de priviri îmbibate în urã. Eu, fãcân-
du-mã în mod civilizat cã plouã, mã duc la
paznic ºi-i spun cã sunt cu bursierii ameri-
cani. Paznicul dã din cap plictisit în semn
cã nu: "Il faut attendre!" Localnicii zâmbesc
satisfacuþi. Mai aºtept vreo 10 minute pânã
când apare un alt paznic. Înainte însã de-a
apuca sã-l acostez, acesta-mi zâmbeºte cu
gura pânã la urechi, se îndreaptã þintã spre
mine ºi mi se adreseazã de parcã ne-am fi
cunoscut de-o viaþã: "Lucien!" Figura îmi
pare familiarã dar aºa de mult seamanã toþi
între ei cã n-am nici cea mai vagã idee de
unde aº putea sã-l cunosc. "Îs eu, Luis,"
zice el strângându-mi cãlduros mâna. "Am
ieºit împreunã cu studentele din America la
o bere acum trei zile" încearcã el sã-mi
trezeascã memoria adormitã. "Ah, dar sigur
cã-mi amintesc, mint eu. Luis, dragul meu,
salut!" ªi-n consecinþã intru în sfârºit pe
poarta ambasadei sub privirile din nou
mânioase ale localnicilor de la coadã.

Dau sã trec de detectorul de metale ºi
sã mã duc repede în treaba mea, dar e prea
târziu. Luis mã ajunge din urmã: "Româ-
nia!", exclamã el cu braþele deschise. "Da,"
zic eu fãrã nici un entuziasm, dându-mi sea-
ma cã mi-a vãzut paºaportul când l-am pre-
zentat colegilor lui. "Hagi!" pluseazã entu-
ziasmat Luis ºi pentru o secundã mã opresc
uimit. "ªtii de Hagi?" "Dar cum sã nu, sunt
mare microbist! V-am dat o bãtaie bunã la
campionatul mondial din Italia, ah?" surâde
Luis pe sub musteþi. Zâmbesc ºi eu, dar nu
reuºesc sub nici o formã sã-mi dau seama

lapte acru-n cãlimãri…
Logofete, brânzã-n cui,
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“Românii îºi iubesc þara, sau cel puþin vor-
besc mult despre ea ºi se lasã cu uºurinþã
purtaþi de emoþie la auzul numelui patriei lor.
Literatura lor se bizuie pe de-antregul pe acest
sentiment ºi pe cel al iubirii, dar poate cã totuºi
imaginaþia cântãreºte mai greu decât inima în
aceste emoþii violente ºi rapide...

Românii  înteleg uºor, pricep imediat ºi au
un spirit fin. Ei preferã, din toate domenile de
studiu, dreptul, pentru cã acesta le pune în
valoare un dublu instinct: cel al fineþei în
argumentaþie ºi cel al abundenþei în vorbire.
Sã adãugãm cã mulþimea de procese face ca
profesia de avocat sã fie foarte lucrativã. Exis-
tã, pãstrînd proporþia, mai mulþi doctori în drept
la români decât la orice alt popor din Europa.
Cei mai mulþi dintre aceºtia ºi-au fãcut studiile
la Paris.

Citesc cu aviditate istoria, dar pentru a-ºi
satisface mai degrabã o curiozitate copilã-
reascã decât pentru a învãþa marile ei lecþii. De
aceea, preferã istoria contemporanã ºi, în
aceastã istorie, partea anecdoticã.

Adorã pamfletele, istoria cititã în alcov. Li
se pare cã viciile celor mari îi absolvã de pro-

priile lor vicii. Câþiva au abordat totuºi latura
de erudiþie a istoriei; au strâns o groazã de
documente, dar le lipseºte spiritul de coor-
donare....

În filosofie, iubesc îndestul arguþiile, dar
se preocupã puþin de marile probleme reli-
gioase ºi sociale...

ªtiinþele exacte sunt cultivate de câþiva
tineri fiind, în general, neglijate de masa stu-
denþilor.

Chestiunile politice îi preocupã în cel mai
înalt grad. De zece ani, românii nu mai scriu
decât articole de ziar ºi aceste articole, când
nu sunt scrise de personalitãþi, nu dezvoltã
decât teorii gãunoase, cãrora le lipseºte sanc-
þiunea experienþei.

Imaginaþia românilor este vie ºi mobilã...
Ei se entuziasmeazã uºor ºi se potolesc nu
mai puþin repede... Sensibilitatea li se asea-
mãnã cu imaginaþia.

Se îndragostesc repede ºi uitã încã ºi mai
repede. La ei, nicio impresie nu dureazã; nu
pãstreazã amintirea rãului mai mult decât pe
cea a binelui. Nu sunt deloc rãzbunãtori, dupã
cum nu sunt nici recunoscãtori.”

*Jacques Poumay, bancher de reputaþie internaþionalã, a fost ani de zile consulul
Belgiei la Bucureºti ºi a însoþit pas cu pas ascensiunea ºi dizgraþia prinþului Cuza. Bun
cunoscãtor al moravurilor româneºti, iatã cum descrie el obiceiurile ºi caracterul populaþiei
din Principatele Danubiene:

ce ar vrea acest amãrât portar de la mine.
Dar mã lãmuresc numaidecât, când Luis
mã ia de braþ ºi ne înderptãm împreunã spre
scãri. "Ia zi, începe el ca ºi când am fi vorbit
despre vreme, cum e pe-acolo pe la voi,
prin România?" Ochii-i sclipesc de curio-
zitate. Începând sã înþeleg unde bate, eu
mã opresc din mers pentru efect ºi-i spun
ca-n ºoaptã, nu fãrã o anumitã mândrie:
"Mai bine ca-n Camerun!" Luis reflectã
puþin asupra vorbelor mele înþelepte ºi por-
nim din nou, agale: "Ce-ar fi," zice noul meu
prieten portar într-o doarã, "ce-ar fi sã-mi
faci tu mie o chemare în România, ah?"
"Pãi tu, care lucrezi aici, la ambasada ameri-
canã, în loc sã emigrezi în America, vrei sã
vii în România?" ripostez eu. "Ah, America
e dificil," respinge el ideea cu un gest brusc
al mâinii. "Prea multe formalitãþi!" I-au mai
trecut lui prin minte alte þãri înainte, da? Ce
mai una alta, România, acum cã stã sã se
gândeascã, i se pare cea mai bunã alegere.
ªi de data asta, el e cel care se opreºte din
mers, ca ºi cum tocmai a fost strãpuns de
o idee genialã: "Pãi nu este oare o ambasadã
româneascã aici în Yaounde?" Tot ce va
trebui eu sã fac la rândul meu, va fi sã-i
pun o vorbã bunã. Îi promit. Luis, ca ºi
cum tocmai i-ar fi fost încredinþatã cheia
de la poarta raiului, mã conduce pânã la
uºa securizatã ºi se desparte de mine cu
speranþa licãrindu-i în ochi. "On est ensem-
ble," strigã el dupã mine în timp ce reuºesc
în sfârºit sã urc scãrile. Nu-mi vine sã cred
cã cineva m-a rugat sã-i fac chemare sã
vinã în România. Mã simt de important!
Pentru prima datã intru ºi eu zâmbind supe-
rior pe uºa ambasadei americane!

 Începea sã se cam tragã cortina
peste panorama montanã de deasupra
noastrã, dar cum nu puteam ieºi din impas
în alt fel l-am invitat pe profesor la o bere,
poate-poate om drege lucrurie mai la rece.
Dar rece nu era, numai caldã, cã la 1800

de metri altitudine cine-i dus cu pluta sã
bea bere la gheaþã ? Eh, asta este, le-o mai
rãci atmosfera. Dupã vreo orã nu ajungem,
în mod firesc, la nici o concluzie în privinþa
cazãrii animatului nostru profesor, dar ne
facem cu un grup de vreo ºapte localnici
care toþi se rãcoresc cu nesaþ din berile
noastre. Atmosfera e relativ plãcutã ºi
noaptea e încã tânãrã, aºa cã mai coman-
dãm un rând. Cu comanda însã vine un alt
individ de afarã care dã sã se lipeascã gru-
pului nostru. Noi, împinºi acum spre spatele
prispei înconjurate cu gard nu am prea zis
nici da, nici nu, cã eram prea departe de
situaþie. Ceilalþi sãteni în schimb, cei de la
faþa locului, vrând probabil sã-ºi asigure
restul berilor necomandate încã doar pentru
ei l-au refuzat pe musafir. ªi mare greºealã
au comis. Numaidecât în mijlocul drumului
se adunã un grup de vreo cinci care începe
sã discute cu patimã. Fetele, normal, nein-
teresate de banalitãþi ca astea, n-au remarcat
nimic. Eu în schimb, cu colimatorul aþintit
pe situaþie, am îngheþat cu sticla pe buze.
Unu din grupul inamic, mai bine fãcut ºi
mai viteaz în spirit se îndreaptã lejer spre
prispã, pãºeºte þanþoº pânã în spatele unuia
dintre sãteni ºi zice: "Vrem sã bem bere cu
albii!" Acum bine-nþeles se dezmeticesc ºi
fetele cã ceva se întâmplã totuºi, drept care
se uitã amândouã la mine ca la Prâslea cel
Voinic. Eu însã zâmbesc dulce, ca un mãr
de aur. "Cum adicã, sã beþi cu albii?", se
ridicã un alt sãtean, cât scobitoarea de lângã
sticla de bere de pe masã. "Ce cum adicã,
mã! Adicã noi nu putem sã bem o bere ºi
voi da? Pãi cin' te crezi?" Ãi mai vociferoºi
din tabãra noastrã doar acum douã minute
când era vorba de cazarea lui Kishani,
inclusiv Kishani însuºi, tac chitic. Unul
dintre sãteni se ridicã pur ºi simplu cât mai
tiptil posibil ºi zice "Îmi pare rãu, prieteni,
eu sunt o persoanã religioasã. Nu-mi plac
bãtãile." ªi se face nevãzut. Din nou scanez

ca laseru situaþia. Din cei ºase rãmaºi la
masa noastrã doi de-abia se mai þin pe pi-
cioare, unu’ zâmbeºte non-stop cu o minã
de retardat mintal, unu’ îi cam la 75 de ani,
unu-i Kishani care ºi-a dovedit deja talentele
în luptã ºi ultimul e scobitoarea care tocmai
se ridicase în picioare. ªi pentru a mai arun-
ca motorinã pe foc, grupul de afarã tocmai
s-a întâlnit cu un alt grup care venea dintr-
o altã direcþie. Acum sunt vreo 10 în total.

"Haideþi încoace bãieþi," îºi cheamã eroul
inamic trupele ºi face un pas înspre sco-
bitoare. Scobitoarea se aºazã pãlind la loc.
Ceilalþi se instaleazã crãcãnaþi pe prispã în
spatele liderului lor ºi zâmbesc. "Aaa, se
lasã cu bãtaie," zâmbeºte septuagenaraul ºi
soarbe cu satisfacþie din bere. "E bine aºa,
e bine ! Tineretu' trebe sã-ºi exprime cumva
energia tinereascã. Ha, ha, aºa e, aºa e?"
Mã uit la el cam strâmb. Oare nu putem
rezolva situaþia pe cale financiarã? Dacã le-
am da fiecãruia câte o bere, mã gândesc eu
vitejeºte. Dar bine-nþeles fetele sunt cele cu
finanþele ºi ele continuã sã se uite la mine
ca la Prâslea cel Voinic. "Sunt numai geloºi
cã noi stãm la masã cu albii, atâta tot,"
ºopteºte retardatul. În faþa grupului nostru,
zidul ridicat de scobitoare începe sã se prã-
vãlescã ºi partea din faþã a grupului inamic
strigã ba la noi, ba unul la altul: "Pãi ce,
credeþi cã voi puteþi sã veniþi în Africa sã
faceþi tot ce vreþi?" Dintr-o datã, cine se
ridicã semeþ ca Ulise peste trupele lui Pri-
am? E John, beþivu' de la care nu mai aºtep-
tam nimic. "Care-i situaþia?" face el, îndrep-
tându-se þintã spre inamic. "Ce nu vã pri-
eºte?" Încurajat, mã ridic ºi eu. Fetele se
îmbujoreazã. "Ce problemã?" rãspund aro-
gant bãieþii. "Asta întreb ºi eu, ce problemã?"
mã rãstesc eu. "Nu-i vorba de problemã!"
Eu: "Pãi voi ziceaþi cã aveþi o problemã!"
"Eu n-am nici o problemã!", se surprinde
stringând eroul inamic.

Fragment din volumul cu acelaºi titlu.

Actiunea CamerunActiunea Camerun,
 LUCIAN TION

 JURNAL DE FRONT

,
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“Carol Ann Duffy scrie într-un registru atât de variat, trece de la
sarcastic la sexy. Carol Ann tocmai îºi începuse cariera când a câºtigat
Concursul Societãþii Naþionale de Poezie în 1983, într-o vreme când
femeile poet erau încã descrise destul de binevoitor ca “poetese”.
Munca ei a ajutat la deschiderea posibilitãþilor pentru generaþiile de
femei scriitor ce aveau sã urmeze. Numirea ei ca Poet Laureate a
fost un triumf la atât de multe niveluri ºi va fi interesant de vãzut
cum va decide sã dezvolte acest rol. Andrew Motion a transformat
poziþia de Laureate; ºi se datoreazã în mare parte muncii sale asidue,
cã laureatul simte acum cã acest rol are un potenþial atât de bogat.
Poetry Society aºteaptã cu nerãbdare sã lucreze cu Carol Ann Duffy
– unul dintre vicepreºedinþii societãþii, de altfel – pe tot parcursul
acestei perioade de 10 ani. Anunþul intenþiei ei, de a oferi Societãþii
onorariul primit, este un gest specific spiritului ei generos. Numirea
unui nou poet laureat a fost fãcutã dupã un proces de consultaþie al
Departamentului de Culturã, Media ºi Sport, la sfârºitul anului trecut.
DCMS a arãtat cã opiniile membrilor Societãþii de Poezie au fost
foarte valoroase în procesul de luare a deciziei. Membri Societãþii de
poezie au sugerat 56 de poeþi pentru acest post, dar Carol Ann Duffy
a apãrut ca favorit clar printre membri.”

Judith Palmer, Director al Poetry Society

“Poezia lui Carol Ann Duffy marcheazã o turnurã originalã în
scrierile feminine din perioada postbelicã ºi pregãteºte drumul pentru
o întreagã generaþie de scriitori din anii 80. Deºi foloseºte limbajul de
zi cu zi – ºi aceasta este probabil puterea ei cea mai mare –, totuºi nu
se teme sã punã mari întrebãri filosofice despre limbaj ºi identitate,
gen ºi sexualitate, despre complexitatea modernã al vieþii urbane.
Poate fi amuzantã, provocatoare, sexy, ºi, în cel mai bun fel, nu
respectã regulile despre ce ar putea fi subiectul cel mai adecvat în
poezie.”

Deryn Rees-Jones, Senior lecturer
al Universitãþii din Liverpool

“Carol Ann Duffy este deja o figurã de o extraordinarã importanþã
în poezia britanicã, modernizând atât tonul, cât ºi registrul. Întreaga
sa muncã are o inteligenþã trupeascã, uneori relevatã ca om de spirit,
alteori cu o introspecþie emoþionalã ºi culturalã. Poezia sa ne reamin-
teºte cã ºi vieþile femeilor pot fi pline de emoþii ºi de semnificaþii.”

Fiona Sampson, Editor al revistei Poetry Review

“Numirea lui Carol Ann Duffy ca Poet Laureate e o mare noutate
pentru poezie. Este prima femeie laureat, care de la sine este o ches-
tiune de desfãtare, dar la fel de important este remarcabilul ºi deosebitul
dar ca poet. Va aduce un aport de talent ºi generozitate poziþiei, ºi va
face lucrurile sã funcþioneze.”

Jo Shapcott, Preºedinte al Poetry Society

La 1 mai anul acesta, contro-
versata poetã Carol Ann Duffy a
fost numitã de cãtre MS Regina,
la sugestia guvernului, Poet Lau-
reate.

Regele Charles II a introdus
titlul ºi l-a înmânat pentru prima
oarã în 1668 lui John Dryden.
Pânã acum 10 ani, titlul era oferit
pe viaþã împreunã cu o pensie a-
nualã ºi 600 de sticle de sherry.

Carol Ann Duffy preia titlul de
la Andrew Motion, a cãrui numire
în 1999 a fost o surprizã, poetul
fiind puþin cunoscut publicului
larg; mai târziu, poetul s-a dovedit
neinspirat în compunerea unor ode
ocazionale, dar foarte inspirat în
modul în care a promovat poezia
în ºcoli ºi a încurajat recitalurile
de versuri.

Oricine ar fi fost ea

Ei mã vãd totdeauna ca pe o figurã pâlpâind
pe un ecran înºelãtor. Nu realã. Mâinile-mi,
încã umede. lãstari þãruºi de lemn. Simt mirosul merelor
arzând în timp ce întind rufele.
Mami, strigã în telefon vocile micuþe
ale fantomelor copiilor. Mami

Un ºir de pãpuºele de hârtie, rãni curate
sau ouã ce fierb pentru soldaþi. Cântul
Cuvintelor magice în repetate rânduri. Nu ºtiu.
Probabil mâine. Dacã vom fi foarte cuminþi
Filmul adoarme pe rolã. ªase doamne caraghioase
Rupte în douã de pumnii copiilor. Când ei
se gândesc la mine, mã aplec sã-i sãrut
de noapte bunã. Parfum. Foºnet de mãtase. Somn uºor.

Unde doare? O bucãþicã de ecou se agaþã
de tufiºul de mãrãcini. Numele meu de domniºoarã
sunã greºit. Aceasta e camera de joacã.
Acestea sunt fotografiile. fac mãºti
din gulii la lumina lumânãrii. În caz cã vin.

Oricine ar fi fost ea, pentru totdeauna ochii lor mari o privesc
cum ia forma unei biserici ºi a unei clopotniþe în aer.
Nu pot sa fiu ea ºi totuºi am o cutie
cu cadouri prãfuite ce pot sã confirme cã ea a fost aici.
Îþi aminteºti lucrurile acelea mãrunte, spusul de poveºti
ori faptul cã pretindeai cã eºti tare. Mami nu greºeºte niciodatã.
Îþi deschizi ochii morþi sã priveºti în oglinda
pe care þi-o þin deasupra gurii.

Carol Ann Duffy,
noul Poet Laureate al Marii Britanii
Carol Ann Duffy,

 Prezentare de MARIANA ZAVATI GARDNER

Material realizat cu sprijinul Poetry Society UK,
www.poetrysoc.com

 Traduceri de AUGUSTIN MARINA
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Carol Ann Duffy are 53 de ani,
este scoþianã, originarã din Glas-
gow, ºi trece drept o eruditã. A
urmat ºcoala la Stafford. La 16
ani a fost romantic legatã de poetul
Adrian Henri.

A urmat studii universitare de
filosofie la University of Liverpool.
Mult timp a fost partenera de viaþã
a scriitoarei Jackie Kay. Poeta are
o fiicã, Ella, de 14 ani, al carui tatã
este scriitorul Peter Benson.

La terminarea studiilor uni-
versitare, poeta s-a mutat în capi-
talã ºi a fost editor la revista de
poezie Ambit.

Poezia Whoever She Was i-a
adus Premiul I la National Poetry
Competiton.

A publicat prima colecþie de
poezii, Standing Female Nude,
în 1985, cu succes imediat.

A primit prestigiosul TS Eliot
Prize for Poetry pentru volumul
Rapture.

Scriitoarea locuieºte acum la
Manchester. Preferã sã mãnânce
pizza, sã urmãreascã la televizor

telenovela Coronation Street, sã
joace poker ºi sã citeascã versuri
la WC.

Pe lângã poezie, Carol Ann
Duffy a scris peste 30 de cãrþi cu
povestiri pentru copii, antologii ºi
scenarii de teatru ºi librete de o-
perã.

Poezia sa are ca teme iden-
titatea, genul, sexualitatea, pe care
le abordeazã fãrã ezitare. Carol
Ann Duffy este studiatã în licee ºi
colegii, iar versurile ei sunt pre-
zente în întrebãrile la examenele
la limba ºi literatura englezã din
ºcolile britanice.

La inaugurarea care a avut loc
la Biblioteca John Rylands din
Manchester, poeta a declarat  cã
doreºte ‘to contribute to people’s
understanding of what poetry can
do and where it can be found’.
Poeta a donat pensia anualã de
Poet Laureat la Poetry Society
UK pentru fondarea unui premiu
anual pentru cea mai bunã colecþie
de versuri.

Carol Ann Duffy

Carol Ann Duffy a semnat
plachetele de versuri Standing Fe-
male Nude (1985), volum ce a
câºtigat premiului Consiliului sco-
þian de Artã, Selling Manhattan
(1987), onorat cu premiul So-
merset Maugham, The Other
Country (1990), Mean Time
(1993), care a câºtigat premiul
Whitbread Poetry ºi premiul For-
ward Poetry (cea mai bunã colec-
þie de poezie a anului), The World‘s
Wife (1999), Feminine Gospels
(2002) ºi Rapture (2005), pentru
care a primit premiul T.S. Eliot.

The Hat (2007) este ultima
colecþie de poezie pentru copii.
Printre precedentele colecþii de
poezii pentru copii se numãrã
Meeting Midnight (1999), The
Good Child‘s Guide to Rock ’n
Roll (2003), ºi cãrþile ilustrate
Underwater Farmyard (2002),
Doris the Giant (2004), Moon

Zoo (2005), The Tear Thief (2007).
Carol Ann Duffy a editat ºi

antologiile Out of Fashion (2004)
ºi Answering Back (2007).

Este de asemenea un aclamat
dramaturg, piesele ei fiind montate
la Teatrul Liverpool ºi la Teatrul
Almeida din Londra. Piesele cele
mai cunoscute sunt Take My Hus-
band (1982), Cavern of Dreams
(1984), Little Women, Big Boys
(1986) ºi Loss (1986), o piesã de
teatru radiofonic.

A primit premiul Eric Gregory
în 1984 ºi premiul Cholmondeley
în 1992 din partea Societãþii Scri-
itorilor, premiul Dylan Thomas din
partea Societãþii de poezie în 1989
ºi premiul literar Lannan din partea
Fundaþiei Lannan (USA) în 1995.
A mai fost premiatã OBE în 1995,
CBE în 2001 ºi a devenit Fellow
al Societãþii Regale de Literaturã
în 1999.

Bibliografie

Opinii

Carol Ann Duffy este vicepreºedinte al renumitei Poetry Society UK. A fost unul dintre poeþii în ºcoli ai Societãþii
de poezie. Carol Ann Duffy a fost un poet relativ necunoscut în 1983, când a câºtigat Competiþia naþionalã de poezie
cu poemul sau Whoever she was/ Oricine ar fi fost ea. Din juriu au fãcut parte Vernon Scannell, Kevin Crossley-Holland
ºi Gillian Clarke. Prezentãm acest poem în premierã în traducere româneascã, cu permisiune.
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Március 13-án mérföldkõnek számító
programot szerveztek a Pusztai Farkasok
Hagyományõrzõ Íjászegyesület tagjai
Õsvallás címmel. Nemcsak Erdélyben, de
Magyarországon is nemrég még tabunak
számító õstörténelmünk egyre több
mozaikja kerül napvilágra, egyre több
követõje akad az õsi hagyományoknak,
mesterségeknek, vagy akár harci
emlékeknek. Az olykor annyira rettegett
magyar íjászok újjáéledtek számos
egyesület személyében, s számos ember
foglalkozik az õsi vallás rejtelmeivel is. Egy
ilyen õsvallás kutató volt az est fénypontja
a 13-ikai rendezvénynek Sólyomfi Nagy
Zoltán személyében. Az Anyaország egyik
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Festivalul Teatrului Nescris
la o nouã editie,

Scena Cãminului cultural din
Sânnicolaul Român, comunã recent
reînfiinþatã în judeþul Bihor, a
gãzduit, în ultima zi a lui mai a.c., a
XIV-a ediþie a Festivalului de Teatru
Nescris “Morala satului”, în
organizarea Centrului Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Bihor, Direcþiei
Judeþene pentru Culturã, Culte ºi
Patrimoniu Cultural Naþional, a
Primãriei ºi Consiliului Local din
Sânnicolau, cu participarea
formaþiilor din Bãlnaca, Borod,
Bulz, ªuncuiuº, Tilecuº ºi,
bineînþeles, localitatea
organizatoare. Tot cu acest prilej a
fost vernisatã ºi o expoziþie de
icoane pe sticlã ale Ilenei Vlad
(Sânmartin).

În generoasa prezentare a lui
Crãciun Parasca, iniþiatorul ºi
susþinãtorul din umbtrã al
festivalului, ne-au fost prezentate
piesele: Nunta proºtilor (Bãlnaca),
Tanda ºi Manda (Bulz), Tânãr
fermier, caut nevastã (Tilecuº),
Ce vrãji a mai fãcut Anuþa
(ªuncuiuº), Ca la noi, la
nimenea! (Borod), care satirizeazã
anume tare ºi pratici din universul
rural, creând, totodatã, bunã
dispoziþie în rândul spectatorilor.

Momente excepþionale au susþinut
horitoarele din Tilecuº, ca ºi cele
din ªuncuiuº ºi Borod. De
asemenea, micro-tarafurile din Bulz
ºi Bãlnaca, ca ºi solistele de muzicã
popularã din Bulz ºi realizatoarele
ºezãtorii din Sânnicolau au oferit
momente de realã virtuozitate,
gustate de public.

legismertebb táltosa örömmel fogadta el a
Pusztai Farkasok meghívását, hiszen
Nagyváradon elõször kerül sor ilyen jellegõ
rendezvényre. Elõadását nemcsak
elbéeszélésekkel támasztotta alá, hanem
hangulatos táltoszenével is elvarázsolta a
közönséget. Õsi vallásunk körül rengeteg
tévhit van, mint például a sámánhit, aminek
a helyes megfelelõje magyarul a táltos.
Ugyanakkor õseink szintén egyisten hívõk
voltak, akárcsak más pusztai népek
ellentétben a nyugati krónikák elemzéseivel.
Ilyen és ehez hasonló érdekességek derültek
ki az érdekfeszítõ elõadás során.

A program délután öt órakkor kezdõdött
íjbörzével, ahol a kíváncsi érdeklõdõk

testközelbõl is megtekinthették az íjakat,
nyilakat, vagy akár vásárolhattak is. Az est
folyamán érdekfeszítõ történelmi
visszatekintést hallhattunk Jónás Pétertõl,
aki feltárta nekünk a honfoglaláskori
magyarság akkori életvitelét. Utána
Willhelm Ákos Sándor mutatta be a Pusztai
Farkasokat, a kezdetet, az eddigi
tevékenységet, ill. Arany János megyei
elnök vázolta az egyesület jövõjét.

A teljes estét kitöltõ program sikeresen
zárult, az íjászok biztosítván a hallgatókat,
hogy nem kell ennyivel beérniük, hiszen a
jövõben számos hasonló rendezvényt
fognak szervezni.

Táltosok nyomában
 TANK ERSZEBET

Festivalul Teatrului Nescris
 Fotografii de CONSTANTIN BAILEF

Prezentare de LUCIAN STEIA
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 Recent, Ministrul Educaþiei, Ecaterina
Andronescu, a stupefiat (din nou) o parte a
opiniei publice, anunþând cã, din anul ºcolar
2009-2010, istoria va fi eliminatã ca materie
de studiu pentru elevii de liceu, clasã ter-
minalã. Este vorba doar despre licee de
“filierã tehnologicã”, aºadar vorbim doar
despre un procent de 80 la sutã dintre
liceeni. Studiul istoriei se pãstreazã la elevii
de clasa a XII-a la “liceele de elitã”, orice
ar fi însemnând aceasta pentru Ministerul
Educaþiei.  Dupã ce educaþia fizicã, diri-
genþia, a doua limbã strãinã ºi, cum altfel?,
latina, fuseserã alungate din programa obli-
gatorie la diferite paliere, iatã cã diriguitorii
proiectului naþional de educaþie socotesc cã
ºi istoria este un lest pentru generaþiile care
vin.  Dar poate mai bine aºa! Oricum, tot
mai mulþi profesori ºi-au pierdut încrederea
în meseria lor, ca personajul lui Corneliu
Porumboiu din filmul sãu, recent laureat la
Cannes, Poliþist, adjectiv, ºi contribuie
semnificativ, alãturi de aiuritoarele pro-
grame de educaþie desenate în ultimii ani la
Bucureºti, la degringolada generalã. Decât
sã fie predatã o istorie falsificatã, instru-
ment de îndobitocire a noilor generaþii, mai
bine lipsã. Decât sã fie predatã istoria naþiu-
nii române cu scârbã ºi incompetenþã, mai
bine lipsã.  E cazul ca un istoric sau un
literat cu simþ de rãspundere sã scrie o is-
torie responsabilã a neamului românesc, de
uz general, în care subiectele - tratate cu
mãnuºi, cu ultra-europenism sau chiar cu
dispreþ faþã de neamul românesc în cele
mai recente manuale ºcolare -, de la traci
pânã la comuniºti, sã fie punctate cu cla-
ritate ºi dreptate. De-acum, educaþia uma-
nistã a românilor viitori nu mai þine atât de
ºcoalã, cât de individualitãþi puternice, ani-
mate de naþionalism echilibrat, dedicate
cauzei neamului, în pofida comanda-
mentelor vremii, ºi de modul cum vor ºti
acestea sã se facã ascultate.  Cel care va
scrie o astfel de carte de învãþãturã va
trebui sã þinã cont ºi de contribuþiile în temã
ale lui Caºin Popescu. Domnia-sa a predat,
recent,  Societãþii cultural-ºtiinþifice AdSu-
mus, al treilea volum al tratatului de Istorie
a românilor, adus pânã la secolul al VI-
lea. Mai tragem speranþa cã vom gãsi fon-
durile necesare pentru editarea acestor
volume. Ne-am lãmurit cã banii publici au
mai totdeauna o altã destinaþie, ei sunt
pentru a-i stipendia pe cei care terfelesc
România. Dar noi mai visãm la un Gojdu,
la un Jiga, sau, mai încoace vreme, la un
Raþiu.  Milioane de euro din banii ro-
mânilor sunt în continuare la discreþia unui
H.R. Patapievici, care nu foloseºte limba
românã decât pentru a înjura, dar bren-
duieºte România pe mâna lui Benedek Le-
vente, care decoreazã harta României cu
labii, îi pune lui Corneliu Zelea Codreanu
un penis în gurã sau inscripþioneazã pe
aceeaºi batjocoritã hartã: System failure.
Sigur cã nu putem sã nu fim de acord cu
Benedek Levente, atâta timp cât “arta” sa
reprezintã România, iar Patapievici con-
duce Institutul Cultural Român: ne aflãm
în plin system failure.  Cât despre mece-
nat, a trecut neobservatã o apariþie editorialã
remarcabilã, cartea postumã a profesorului
orãdean Titus Livius Roºu dedicatã vieþii
ºi activitãþii lui Nicolae Jiga, editatã la insis-
tenþele lui Voicu David, cu sprijinul Con-
siliului Judeþean Bihor. Când DNA mai
aresteazã de probã câte un biet românaº
care a fãcut o groazã de bani în condiþii
misterioase, ar putea sã-l lase singur în
celulã cu acest volum. Poate-poate ar
înþelege sã dea o destinaþie beneficã banilor
care s-au adunat în conturile lor împã-
rãteºti.  Tot Consiliul Judeþean Bihor a
sprijinit (parþial) ºi editarea volumului
Jertfa de sânge a Bihorului, coordonat
de prof. Gheorghe Damian, preºedintele
organizaþiei Vatra Româneascã - filiala

Bihor. Intenþia cãrþii - de cinstire ºi po-
menire a ostaþilor cãzuþi pentru Patrie în
cele douã rãzboaie mondiale - este lãudabilã,
dar nu prea înþelegem de ce au trebuit evi-
denþiaþi ºi primarii actuali, directorii de ºcoli
ori preoþii care-ºi desfãºoarã azi activitatea
în satele judeþului. Existã ºi scãpãri, care
nu fac cinste celor trei autori (Radu Milian,
Radu Târnovean ºi Augustin Þãrãu, giraþi
de autoritãþi ca prof. univ. dr. Mihai Drecin,
prof. univ. dr. Barbu ªtefãnescu ori Mircea
Bradu). Sub Comuna Bulz, spre exemplu,
gãsim o serie de erori: monumentul eroilor
din Bulz se crede cã se gãseºte în Remeþi,
cel din Remeþi ni se spune cã se aflã în
Munteni, aflãm cã la Munteni ºi Remeþi mai
existã mori de apã ºi, în realitate, nu mai
sunt, dar în Bulz mai vieþuieºte una, însã
autorii nu ºtiu, sub monumente de arhi-
tecturã ºi istorie sunt notate rezervaþii speo-
carstice sau biologice ºi... Barajul Leºu,
satul Remeþi s-ar fi contopit cu “satul
Lorãu-Ponoarã-Remeþi” º.a. Când le-au dat
banii, cei de la Consiliul Judeþean trebuiau
sã le ofere autorilor ºi o hartã administrativã
a judeþului, ca sã nu stârneascã zâmbete
stânjenite la “modificarea” componenþei
comunelor, mutând, de pildã, sate din
comuna Bratca în comuna Bulz. Scripta
non erubescit, cam aºa ar zice Cicero. Nu
insistãm. Cum de o astfel de carte bihorenii
aveau imperios nevoie, se impune o nouã
ediþie, corectatã cu acribie. Cum prezenta
ediþie s-a fãcut ºi cu bani publici, costurile
unei ediþii revizuite trebuie suportate, mãcar
parþial, de cei care au comis greºelile.  A
apãrut ºi volumul al patrulea al hiper-mo-
nografiei Beiuºul ºi lumea lui, coordo-
natã ºi finanþatã de Ioan Degãu. Ca ºi pre-
cedentele trei, acest tom este o cãrãmidã
de peste 1000 de pagini, tratând ºi elemente
de etnografie ºi folclor, dar ºi de viaþã
economicã, viaþã privatã sau turism. Este,
probabil, cea mai vastã monografie a unei
localitãþi româneºti publicatã vreodatã.
Lucrarea este monumentalã ºi pare incredibil
cã s-a realizat într-un timp extrem de scurt.
Ioan Degãu se aºeazã, în felul sãu, cu aceste
cãrþi, dar ºi prin alte acte ale domniei-sale,
în descendenþa mecenaþilor de care am
fãcut înainte vorbire. În partea de coor-
donare a autorilor, finanþistul Ioan Degãu a
fost ajutat de poetul ºi etnologul Nicolae
Brânda, o prezenþã, din pãcate, tot mai
discretã azi în publicistica bihoreanã. Poate
graba, poate superficialitatea vreunui tehno-
redactor au fãcut sã se strecoare o duzinã
de greºeli în preþioasa Antologie de folclor
din zona etnofolcloricã Bihor, o antologie
oferitã de Centrul Judeþean pentru Con-
servarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Bihor. O singurã remarcã mai dorim sã
facem, pe care am fi trecut-o cu vederea
în acest context, dacã punctele noastre nu
menþionau, din capul locului, scoaterea din
programa ºcolarã, la cele mai multe paliere,
a latinei. Pe coperta a IV-a a acestui volum,
Ioan Degãu semneazã un scurt excurs, care
începe ºi se terminã cu câteva cuvinte în
latinã. Dacã s-ar fi consultat cu un latinist
(nu negãm, rara avis în Bihor), eco-
nomistul ar fi aflat cã dictonul cu care îºi

Cacoethes scribendi
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În cadrul schimburilor culturale dintre
România ºi Ungaria, la Centrul de Informare ºi
Documentare al Românilor din oraºul Giula
(Jula), Ungaria, a avut loc miercuri, 15 aprilie,
vernisarea unei expoziþii închinate Sãrbãtorilor
Pascale, având ca autori cinci artiºti plastici
orãdeni.

Este vorba de Sergiu Savin (icoane pe
lemn), Ileana Vlad (icoane pe sticlã), Anca
Popescu-Raþiu (lucrãri textile ºi picturã în ulei),
Raul Gherle (crucifixuri din lemn) ºi Andrea
Tapaszi (icoane pe lemn ºi sticlã). La vernisaj
a participat ºi Ansamblul "Mlãdiþe de tezaur",
al Casei de Culturã din Beiuº, condus de Anca
Banda, precum ºi meºteri populari din zonã.
Expoziþia a fost vernisatã de asist. univ. drd.
Anca Popescu-Raþiu, consultant artistic la

Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Bihor.
"Evenimentul se doreºte a fi darul nostru de
suflet, la ceas de Sãrbãtoare, pentru toþi cei
care gândesc ºi simt româneºte din aceastã
zonã. Deºi etaleazã stiluri ºi abordãri diferite,
cele peste 100 de lucrãri sunt de o înaltã calitate
artisticã, aducând fiorul evlavios al Învierii",
a spus Anca Popescu-Raþiu. La vernisaj a
participat ºi PS Siluan, episcopul românilor
ortodocºi din Ungaria, ºi Ioan Fodoreanu,
consulul general al României la Giula.

Acþiunea a fost organizatã de Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Bihor ºi Centrul de
Documentare ºi Informare al Autoguvernãrii
pe Þarã a Românilor din Ungaria.

deschide excursul “sunã” niþel diferit de
cum îl foloseºte domnia-sa: forma corectã
este Finis coronat opus.  Am ajuns ºi la
Centrele Judeþene pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale. Centrul
din Constanþa a tipãrit o emoþionantã carte
în memoria Elenei Roizen, Cântecul unei
amintiri, o ediþie îngrijitã de prof. Petre
Paul Nicolescu ºi Iulian Talianu, Centrul
din Dolj a editat postum, în îngrijirea prof.
Nicolae Dumitru, o culegere de folclor lite-
rar din Dolj, realizatã de cel care a fost ini-
mosul ing. Mihai Bãlãianu, intitulatã De
prin Dioºti adunate, iar de la Satu Mare
ºi Cluj-Napoca ne-au venit ultimele apariþii
ale revistelor editate de Centrele judeþene
aferente, Confluenþe ºi Tradiþii clujene.
Tezaure umane vii, douã publicaþii de ca-
litate. Printre materialele de specialitate sau
simplele consemnãri de la manifestãri spe-
cifice, ambele publicaþii conþin un bilanþ de
activitate îmbucurãtor. Aviz altor Centre
similare din þarã: în 2008, Clujul a editat
zece titluri CD, zece volume de studii ºi
cercetãri, revista semestrialã de specialitate
Tradiþii clujene, a întreþinut website-ul
www.traditiiclujene.ro ºi a desfãºurat un
numãr de 131 de activitãþi culturale, ne
informeazã directorul Tiberiu Groza. Iar
directorul Centrului de la Satu Mare, Feli-
cian Pop, scrie în editorialul Confluenþelor
din februarie despre realitãþi pe cât de triste,
pe atât de revoltãtoare, deplângând stupidul
renume câºtigat de “folclor” în vremurile
de pe urmã, prin mijlocirea unor posturi
TV, “unul mai sinistru decât celãlalt”, care
“au transformat “lada de zestre a neamului”
în harnice ºi lucrative puºculiþe personale”.
ªi iarãºi despre educaþia ºcolarã naþionalã:
“ºcolile raporteazã mândre scoaterea pe

bandã rulantã a noi ºi noi generaþii de oa-
meni fãrã urmã de culturã ori discernãmânt
artistic”.  O altã revistã de þinutã care ne
parvine la redacþie este Studii de ºtiinþã ºi
culturã, editatã trimestrial de Universitatea
de Vest “Vasile Goldiº” din Arad (redactor
ºef: prof. Vasile Man). Publicaþia gãzduieºte
texte în românã ºi englezã, este evaluatã
de Consiliul Naþional al Cercetãrii ºtiinþifice
din Învãþãmântul Superior ºi indexatã în
Baza de Date Internaþionalã CEEOL. Revis-
ta publicã articole tematice de cercetare
ºtiinþificã umanistã. Numãrul din martie este
dedicat Traductologiei, iar proxima ediþie
se anunþã a fi dedicatã lui Tudor Arghezi.

 Am primit la redacþie ºi o serie de scrisori.
Dintre cele recente, ne-a bucurat ºi impre-
sionat foarte puternic scrisoarea unui român
trãitor de ºase decenii la Rio de Janeiro,
nonagenarul Alexandru Frâncu. Scrisoarea
conþine o serie de aprecieri mãgulitoare la
adresa publicaþiei noastre; iatã una dintre
acestea: “Zodii în cumpãnã nu este o
revistã. E o enciclopedie!”. Pentru cei care
nu îl cunosc pe Alexandru Frâncu, e de
menþionat cã domnia-sa a editat în exil
patru publicaþii: România (cu ajutorul
prinþesei Ileana), Nouvelles D’Argentine
(finanþatã integral de Juan Domingo Pe-
ron), Însemnãri (cu ajutorul ºi sacrificiul
legionarilor de la faþa locului) ºi revista
literarã (în patru limbi) Goetheana (susþi-
nutã de Librãria Goethe). N-am avut no-
rocul (încã!) sã îl întâlnim pe Alexandru
Frâncu. Dar am avut norocul sã întâlnim
mai multe personalitãþi ca domnia-sa, ro-
mâni în lumea largã, de o mare calitate
intelectualã ºi moralã, de o vastã culturã,
la o etate înaintatã, împinºi de tãvãlugul
comunist în toate zãrile, cãrora li se refuzã
preþuirea mai mult decât cuvenitã în þarã.
Unii s-au dus dintre noi într-o lume mai
bunã, iar amãrãciunea cu care i-am lãsat
sã plece e un pãcat care ne atârnã în spi-
nare. Oriunde i-a purtat destinul, ei au
rãmas animaþi de o adâncã dragoste de
neam, dãruindu-se fãrã preget ºi fãrã mar-
gini cauzei naþionale. ªi noi? Ce am fãcut
ºi ce facem noi pentru ei? Cum le folosim
înþelepciunea ºi dãruirea? Elitele postromâ-
niste i-au declarat indezirabili, în loc sã înge-
nuncheze în faþa lor. ªi fiindcã aceºtia cu-
noºteau realitãþile locului, Filialele Institu-
tului Cultural Român din întreaga lume ar
fi trebuit mãcar sã se lase consiliate de a-
ceºti oameni, cum greu o sã mai avem. 

Cacoethes scribendi  OCTAVIAN BLAGA

 Rai
 Fotografie

    de Dan Suciu

Pãstrarea si promovarea traditiilor
românesti în Ungaria românesti în Ungaria
Pãstrarea si promovarea traditiilor

 L. IONAS
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De-ar fi badea
 Texte culese de MARIA COLTEA CUCEU (1962-1970)

unde-i luna

 Folclor literar din Nimãieºti
Material din arhiva Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Bihor

[Vini bade ºi sã dusã]
Vini bade ºi sã dusã,
Mol pã inimã sã pusã.
Mai bine n-o vrut vini,
Mol pã inimã n-ar fi.

Informator: Tomele Silvia, 24 ani

[Aºe mi-i drag pã bade]
Aºe mi-i drag pã bade,
Cã dã  drag mi l-aº purta,
La mãrjele l-aº lega
Aºe cum îmi leg prima.

Informator: Mihale Eva, 24 ani

[Pã drumu câtã Susani]
Pã drumu câtã Susani
Pus-o bade ultuani.
Ultuanii s-o uscat,
Io pã bade l-am lãsat.
Informator: Bolha Maria, 20 ani

[De-ar fi bade indi-i luna]
De-ar fi bade indi-i luna
L-aº vide întotdeauna,
Da bãdiþa-i pã pãmânt,
ªi nu-l pot vide oricând,
Numa sâmbãta odatã,
Duminica zâua toatã,
Numa iarna-n ºezãtoare
ªi vara la scãldãtoare.
Hai, bãdiþã, dragu mneu,
Fã-þi fântânã-n râtu tãu,
Pune-þi gura vedire,
C-oi vini ºi beu din ie.

Informator: Brie Mariþa, 31 ani

,

Lunã pe râu  Fotografie de Dan Suciu
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ÎNSÃRINA vb
 însenina

INDI adv unde
RÂT subst fâneþe
VEDIRE subst gãleatã
MOL subst nãmol
PRIMÃ subst panglicã
ULTUAN subst altoi, pom tânãr
BUGAT adv mult
JIREBIE subst scul
COTA vb cãuta, privi
DÂR prep pentru
ÞÂPA vb arunca
MNERÃU adj albastru
ACÃÞA vb agãþa
CHIJLEJI subst perioada de timp

dintre Sfântul Ioan pânã la
începerea postului Paºtelui

Glosar
(cuvintele
sunt listate
în ordinea
prezenþei
în text)

Continuare în pagina 26

[Oare, Doamne, ce-a ºti fi]
Oare, Doamne, ce-a ºti fi,
Cã trecu badea p-aci
ªi nimic nu îmi grãi.
- Mei, bade, câtã pãdure?
Hai la noi dupã sãcure
ªi-þi dau apã din pahar
ªi nu rupi ruda la car.
Când dai cu zbiciu pã boi,
Uitã-te, bade, la noi.
Da tu zbiciu l-ai pierdut,
Când pã mine m-ai vãzut.

[Cine nu ºti ce-i dragu]
Cine nu ºti ce-i dragu
Poate creºte ca fagu.
Io dã micã l-am ºtiut
ªi nimicã n-am crescut.

[Cine nu ºti ce-i doru]
Cine nu ºti ce-i doru,
Lejine-l cu picioru.
Cã ºi io l-am legãnat,
ªi mi-o vinit dor bugat.

[Mãtrãgunã-ntrã jirezi]
Mãtrãgunã-ntrã jirezi,
Bade ca a mneu nu vezi.
Pã el îi cãmeºe albã,
La laibãr floare dã nalbã.
Gura lui îi dulce fragã,
Pã din sus dã guriºoarã,
Cununã de mustãcioarã.
Ochii lui - muruþã neagrã,
Muruþã dupã rug verde,
Rãu mã tem cã mi l-oi pierde,
Cã l-am ma ptierdut odatã,
ªi l-am aflat dus d-o fatã.

Am cotat ºi l-am aflat
La curþile dorului,
Indi stau curþile-nchisã,
Mândrile pã tablã scrisã.
Prinde doru a mã-ntreba
Dacã cot pã cineva?
- Cot pã cel cu panã latã,
Dumnezãu din cer ºi-l batã!
Cã m-o-nvãþat a iubi
ªi m-o lãsat a dori,
ªi m-o-nvãþat sãrutatã
ªi m-o lãsat supãratã.

[Cântã cucu-n frunze ude]
Cântã cucu-n frunze ude,
Strig la bade, nu m-aude.
Oare el n-aude bine
Ori nu-i mai place dã mine?
Ori pã mine m-o lãsat
ªi pã alta º-o aflat?

[Fost-am, bade, doi iubiþi]
Fost-am, bade, doi iubiþi,
Ca doi bujori înfloriþi,
La fântânã rãsãriþi.
Amu suntem doi lãsaþi
Ca doi bujori scuturaþi.

[Spune, bade, ce zâcei]
Spune, bade, ce zâcei,
Când sara la noi vinei
ªi lângã mine ºidei?
Tu zâcei cã mi-i lua
Când s-a desprimãvãra.
Ia, uitã-te, bade, uitã,
Cum crescu iarba-n ogrezi,
Lângã mine nu mai ºezi,
Pã uliþã nu mã vezi.

ªi s-o desprimãvãrat,
Vorbe ne-o ieºit în sat,
Tu, bade, nu m-ai luat.

Informator: Brie Mariþa, 31 ani

[Dragoste din ce-i fãcutã]
Dragoste din ce-i fãcutã?
Din omu cu vorbã multã.
Dragoste dâr ce sã face?
Dâr omu care nu tace.

[Veni bade ºi sã dusã]
Veni bade ºi sã dusã,
Ptiatrã pã irima-mi pusã,
Mai bine n-ai vrut veni
De-ai ºti, bade, ce-aº dori.
Vinire-ai dã indi-ai fi,
Vinire-ai sara pã lunã,
Numa ºi-mi faci voie bunã,
Vinire-ai sara pã nor,
Numa ºi-mi treacã dã dor.

Informator: Rif Catiþa, 41 ani

[D-ar ºti bade ce-i doru]
D-ar ºti bade ce-i doru,
N-ar cota cã-i rãu drumu.
Iar d-ar ºti ce-i dragoste
N-ar cota cã-i cale re.

[Tu, bãdiþã, aºe-ai gândit]
Tu, bãdiþã, aºe-ai gândit
Cã dacã tu mi-i lãsa,
În fântânã m-oi þâpa.
N-ai ajuns acele zâle,
Sã mã-nec, bade, dãr tine.
Numa vale dã oi trece,
Mi-oi afla ca tine zece.
Tu bãdiþã aºe-i gândit,

Cã la tine-am lãcomit,
La aninii d-îngã voi,
La ochii tãi cei mnerãi
La rãchiþi dã lângã tine,
La ochii tãi cei cãprui.

[Pã indi umblã doru]
Pã indi umblã doru
Nu poþi ara cu plugu,
Cã acaþã plugu-n dor
Trag boii dã sã omor.
P-indi umblã dragostele,
Poþi ara cu vacile.
Vacile mãrg rumegând,
ªi bãdiþa fluierând.

[Vara grânele sã coc]
Vara grânele sã coc,
Zâs-o bade sã nu joc,
Pân la storsu vinului,
Când oi fi mireasa lui.
Vinu dã stors s-o gãtat,
Io tãt fatã am rãmas.
Chijlejile încã trec,
ªi io tãt fatã-mi petrec.

Informator: Tomele Silvia, 24 ani


