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Coman Sova
,

Vis ºi tumbe
Am vãzut o pãdure în marº
pe asfalturi fierbinþi
O pãdure de foioase ºi conifere
cu galerii nesfârºite de pãsãri
invadase oraºul
Un fagus silvatica
îºi rezema coatele de Intercontinental

Editorial

Florin Bârzã: Peisaj

Critica de întâmpinare,
principialã sau de direcþie o necesitate
Cu prilejul lansãrii primului numãr al revistei noastre un foarte cunoscut
critic literar, de câteva decenii semnatar în cea mai cunoscutã publicaþie
literarã de la noi, semnalând nevoia formãrii unor tineri cronicari, ne-a
îndreptat gândul ºi nouã cãtre condiþia actualã a acestui gen de scriere, cu
atât mai necesar cu cât în þarã apar sãptãmânal (dacã nu cumva zilnic) zeci
ºi sute de volume.
Privind lucrurile cât se poate de serios, considerãm cã aºa-numita criticã
de întâmpinare, practicatã pe vremuri cu succes de un Perpessicius, de un
Pompiliu Constantinescu, de un G. Cãlinescu nu numai cã are azi un sens
denaturat, neexistând ca atare în revistele noastre, ci ºi cã nu mai este la
modã, sub masca ei citind, ditirambice texte despre cãrþi ºi autori care
recidiveazã editorial, a treia, a zecea, a n-a oarã, numele lor neînsemnând
la scara literaturii naþionale aproape nimic.
Fireºte, ni se poate aduce drept contraargument o anume disipare, o
dispersare a textelor critice prin multitudinea de reviste, însã în acest caz
se naºte o întrebare: Care este criticul cu o personalitate pe deplin afirmatã
în domeniu ºi care, prin comentariile lui a girat/gireazã valorile autentice?
Rãsfoim revistele literare de vreo douã decenii încoace ºi nu-l gãsim...
În alt plan constatãm ca ne lipseºte ºi critica principialã, cea care,
neinfluenþatã nici de numele unor scriitori (cu anume notorietate literarã),
nici de absconse, de nepãtruns interese de culise, adicã cea care sã dea la
ivealã textele în care singura grilã de judecatã sã rãmânã valoarea esteticã,
pusã în raport atât cu realitatea culturalã de azi cât ºi cu patrimoniul de
valori clasice în materie. Aºadar un Titu Maiorescu, apoi Eugen Lovinescu,
G. Cãlinescu, un ªerban Cioculescu, ori amintiþii Perpessicius ºi Pompiliu
Constantinescu nu au urmaºi. ªi câtã nevoie am avea azi de astfel de critici
care sã ducã, mai departe, pe noi paliere ºi cu metode moderne de analizã,
munca iluºtrilor înaintaºi!
Strâns legatã de cele douã moduri de abordare a unor texte literare ar
mai fi, apoi, critica de direcþie, al cãrei rol aproape cã nici nu mai trebuie
subliniat. Unde sunt (dacã sunt!) criticii care sã facã luminã în hãþiºul de
orientãri ºi tendinþe care se manifestã, de pildã, în poezia contemporanilor
noºtri?
Criticã de întâmpinare? Criticã principialã? Criticã de direcþie?
Ideea cã practicanþii lor se pot forma în jurul unei reviste, cum bine ºi
exact arãta criticul de care aminteam la început, nu e nouã ºi e posibil de
realizat. Numai sã vinã cei care doresc s-o facã. Îi invitãm. Revista noastrã
le pune la dispoziþie paginile.
Florentinºi
Popescu
Bucureºtiul literar
artistic,

Pãsãrile dirijau autobuzele
Troleibuzele, taximetrele ºi furgonetele
spre linia de centurã
Sãmânþa plopilor piramidali
începuse sã rodeascã
în rãsuflarea trecãtorilor
pe umerii statuilor de bronz
între vorbe
pe toate scãrile de marmorã ºi neon
pe fumul þevilor de eºapament
în pãrul despletit al fetelor
Din cinematografe ieºeau
pãduri tinere de mesteceni
Alimentarele erau pline
de fructe sãlbatice
ºi ouã de dropii
Pe bulevard
pinii
înãlþau un castel de cetini
pe coloane dorice
În mijlocul pieþii
stejarii
ridicau un monument
cât un anotimp ploios
fãrã umbrã
Totul era accesibil
în aerul îmbãtãtor al coniferelor
iar pe covoarele fermecate
ale poienelor plutitoare
iepuri albi
fãceau tumbe.

(Din vol. Paharul cu îngeri , antologie de autor, în pregãtire)
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Festivalul naþional
de poezie
Nicolae Labiº
La puþinã vreme dupã închiderea ediþiei noastre anterioare, în organizarea
Consiliului Judeþean Suceava, a Centrului Cultural Bucovina ºi a celui pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Suceava, în colaborare cu Societatea
Scriitorilor Bucovineni ºi cu Primãria comunei Mãlini, la Suceava s-a desfãºurat cea
de a 43-a ediþie a Festivalului Naþional de Poezie care poartã numele celui care a scris

Bucureºtiul literar
ºi artistic o revistã aºteptatã
...Cã este aºa a dovedit-o prezenþa unui public numeros la lansarea ei, petrecutã în
ziua de 21 octombrie a.c. în rotonda Muzeului Naþional al Literaturii Române, devenitã
pentru cca. 2 ore, neîncãpãtoare pentru iubitorii de literaturã, artã ºi muzicã, dornici
cu toþii sã afle care sunt ideile ºi planurile de perspectivã ale celor doi fondatori ai
publicaþiei: Coman ªova ºi Florentin Popescu. ªi le-au aflat din chiar gura lor:
promovarea unor texte valoroase, semnate de profesioniºti din domeniile respective,
texte care sã dea o imagine cât se poate de exactã ºi de convingãtoare despre viaþa

Poetul Coman ªova, directorul noii publicaþii prezintã programul
acesteia, alãturi de Dan Anghelescu, Lucian Chiºu, directorul MRL,
Florentin Popescu, redactor ºef ºi Radu Cârneci, senior editor

Prime le iubiri ºi Moartea cãprioarei . Cu acest prilej a fost prezentat un film
despre N. Labiº (realizat de Margareta Labiº), s-au lansat cãrþi despre viaþa ºi opera
acestuia, s-a vernisat o expoziþie de picturã consacratã evenimentului, a fost organizat
un recital liric cu participarea unor autori din întreaga þarã ºi s-a fãcut un pelerinaj la
casa memorialã din Mãlini. În finala avut loc festivitatea de premiere a câºtigãtorilor
concursului ºi toþi participanþii au asistat la un spectacol oferit de Grupul folcloric
Mãlina din Mãlini.

culturalã care se desfãºoarã în cel mai mare oraº al þãrii, dar ºi în alte localitãþi.
Sãturându-se de multitudinea de tabloide care promoveazã mondenul, scandalul
mãrunt ºi banalul, cititorii presei de azi se întorc, treptat-treptat, cãtre lucrurile serioase,
care þin de preocupãrile intelectuale ºi de spiritualitate. De altfel în premierã absolutã!
însuºi colectivul de redacþie este alcãtuit din ºefi de reviste care s-au afirmat prin
þinuta ºi prin prestaþia lor culturalã.
Într-o rapidã enumerare (cu scuzele de rigoare dacã am omis pe cineva) vom spune
cã printre cei care au participat la festivitate s-au numãrat: scriitorii bucureºteni Ion.
Brad, Ion Gheorghe, ªtefan Dimitriu, Dan Anghelescu, George Genoiu, Cãlin
Stãnculescu, Ion Lazu, ªtefan Mitroi, Corneliu Ostahie, Ion Andreiþã, Georgeta ºi
Gabriel Dimisianu, Margareta Labiº, Nicolae Cabel, N. Georgescu, târgoviºtenii Mihai
Stan, George Coandã, Emil Stãnescu, Ion Iancu Vale, Nicolae Ionel, Dan Gâju,
ialomiþenii Titi Damian ºi Gheorghe Dobre, gãlãþeanul Corneliu Antoniu.
A rostit o frumoasã alocuþiune d-l senator Dan ªova. Oficiile de amfitrion au fost
fãcute de cãtre d-l Lucian Chiºu, directorul Muzeului Naþional al Literaturii Române.

Muzeul virtual Eminescu
Într-o conferinþã de presã desfãºuratã pe 28 octombrie d-1 Dan Toma Dulciu,
preºedintele Fundaþiei Internaþionale Mihai Eminescu a prezentat ziariºtilor un
foarte ambiþios program: acela de a deschide Muzeul virtual Eminescu , în care sã
fie cumulat, pe secþiuni foarte judicios organizate, tot ce se ºtie despre Eminescu
(viaþã, operã), tot ce s-a scris, s-a înregistrat ºi s-a filmat de-a lungul timpului în
legãturã cu geniul nostru naþional. De asemenea, Muzeul îºi propune sã stocheze în
sãlile lui fotografii dupã manuscrise, ediþii critice ºi nu numai, ca ºi mãrturii ale
prezenþei operei poetului în toata lumea, de la cea mai micã bibliotecã din þarã ºi
pânã la Biblioteca Congresului american, sã spunem.
Vor fi adunate în foldere speciale date, informaþii, fotografii etc. despre (ºi cu)
creaþiile literare, de artã plasticã, sculpturã, muzicale inspirate de-a lungul timpului
de personalitatea celui care a scris Luceafãrul ºi a întruchipat, fãrã egal, aspiraþiile
ºi virtuþile poporului român.
Sã recunoaºtem: Programul, nu prea simplu de realizat, este foarte ambiþios ºi
totodatã foarte valoros ºi necesar. Le urãm iniþiatorului ºi colaboratorilor lui mult
succes!

Imagine din salã. În prim plan: Gabriel ºi Georgeta Dimiseanu,
Margareta Labiº ºi Ana Diculescu, preºedinta Fundaþiei Avocat
Hurmuz Aznavorian
(Fotografii realizate de ªtefan Dorgoºan)
De asemenea, în ziua de 30 octombrie a.c, în cadrul emisiunii Dor de acasã de la
Televiziunea România de Mâine, d-nii Coman ªova ºi Florentin Popescu, directorul
ºi respectiv, redactorul ºef al noii reviste au fost invitaþi sã prezinte telespectatorilor
primul numãr al publicaþiei ºi programul de viitor al acesteia.

Reporter
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LUCIAN BLAGA (1895-1961)
EU NU STRIVESC
COROLA DE MINUNI A LUMII

ÎNTREBÃRI CÃTRE O STEA
Stea, care subt carul cel mare abia licãreºti,
nedumeritã-ntre ºapte lumini, a cui stea eºti?

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii
ºi nu ucid
cu mintea tainele ce le-ntâlnesc
în calea mea
în flori, în ochi, pe buze ori morminte.
Lumina altora
sugrumã vraja nepãtrunsului ascuns
în adâncimi de întuneric,
dar eu,
eu cu lumina mea sporesc a lumii tainã
ºi-ntocmai cum cu razele ei albe luna
nu micºoreazã, ci tremurãtoare
mãreºte ºi mai tare taina nopþii,
aºa îmbogãþesc ºi eu întunecata zare
cu largi fiori de sfânt mister,
ºi tot ce-i ne-nþeles
se schimbã-n ne-nþelesuri ºi mai mari
sub ochii mei
cãci eu iubesc
ºi flori ºi ochi ºi buze ºi morminte.

Eºti steaua lui Verde-mpãrat duhul nemântuit?
Ce sãrbãtoare scuteºti? Ce ceas împlinit?
Aperi un mare mormânt, sau vreo apã vindecãtoare?
Pãzeºti un norod, o cetate, sau numai o floare?
Peste ce suflet, peste ce sfinte recolte
veghezi mistuitã subt vinete boite?
De eºti a mea, pãzindu-mi anul ºi vatra,
n-aruncã nimenea dupã tine cu piatra?

VÎNZÃTORUL DE GREIERI

pe-o frunzã:
dar prea e grea povara
ºi frunza cade,

VREAU SÃ JOC!
O, vreau sã joc, cum niciodatã n-am jucat!
Sã nu se simtã Dumnezeu
în mine
un rob în temniþã încãtuºat.
Pãmîntule, dã-mi aripi:
sãgeatã vreau sã fiu sã spintec
nemãrginirea,
sã nu mai vãd în preajmã decât cer,
de-asupra cer,
ºi cer sub mine
ºi-aprins în valuri de luminã
sã joc
strãfulgerat de-avânturi nemaipomenite
ca sã rãsufle liber Dumnezeu în mine,
sã nu cârteascã:
«Sunt rob în temniþã!».

LUMINA RAIULUI
Spre soare râd!
Eu nu-mi am inima în cap,
nici creieri n-am în inimã.
Sunt beat de lume ºi-s pãgân!
Dar oare ar rodi-n ogorul meu
atâta râs fãr de cãldura rãului?
ªi-ar înflori pe buza ta atâta vrajã,
de n-ai fi frãmântatã,
Sfânto,
de voluptatea-ascunsã a pãcatului?
Ca un eretic stau pe gânduri ºi mã-ntreb:
De unde-ºi are raiul
lumina? ªtiu: îl lumineazã iadul
cu flãcãrile lui!

AMURG DE TOAMNÃ
Din vârf de munþi amurgul suflã
cu buze roºii
în spuza unor nori
ºi-aþâþã
jeraticul ascuns
sub vãlul lor subþire de cenuºã.
O razã
ce vine goanã din apus
ºi-adunã aripile ºi se lasã tremurând

O, sufletul!
Sã mi-1 ascund mai bine-n piept
ºi mai adânc,
sã nu-1 ajungã nici o razã de luminã:
s-ar prãbuºi.
E toamnã.

Un strigãt în noapte pe bulevard: grilu! Din câmp
vânzãtorul intrat-a-n oraº pe-un mãgar, cu greieri
în pãr ºi pe braþe, ieºiþi din corfele pline.
Catã sã-i vânzã-n piaþã. Se uitã aiurea ºi tâmp.
Sã vînzã ar vrea o palmã de luncã-n cetate,
un cântec mai nou pentru vetre ºi casã.
Argint viu ºi negru e roiul pe umeri.
Grilu, grilu! Cu sunetul scump, de zare aleasã!
Astfel intrarea ºi-o fac în oraº prin þipãtul strãzilor,
nestânjeniþi în cântare greierii þãrii.
Fetiþa mea singurã, Ana lumina, în noapte
i-aude, ºi-o clipã surâde lunii ºi mãrii.

SUFLETUL SATULUI
VARÃ DE NOIEMBRIE
Copilo, pune-þi mânile pe genunchii mei.
Eu cred cã veºnicia s-a nãscut la sat.
Aici orice gând e mai încet,
ºi inima-þi zvâcneºte mai rar,
ca ºi cum nu þi-ar bate în piept,
ci adânc în pãmânt undeva.
Aici se vindecã setea de mântuire,
ºi dacã þi-ai sângerat picioarele
þe aºezi pe un podmol de lut.
Uite, e searã.
Sufletul satului fâlfâie pe lângã noi,
ca un miros sfios de iarbã tãiatã,
ca o cãdere de fum din streºini de paie,
ca un joc de iezi pe morminte înalte.

IOAN SE SFÂªIE ÎN PUSTIE
Unde eºti Elohim?
Lumea din mânile tale-a zburat
ca porumbul lui Noe.
Tu poate ºi astãzi o mai aºtepþi.
Unde eºti Elohim?
Umblãm turburaþi ºi fãrã de voie,
printre stihiile nopþii te iscodim,
sãrutãm în pulbere steaua de subt cãlcâie
ºi-ntrebãm de tine Elohim!
Vântul fãrã de somn îl oprim
ºi te-ncercãm cu nãrile
Elohim!
Animale strãine prin spaþii oprim
ºi le-ntrebãm de tine, Elohim!
Pânã în cele din urmã margini privim,
noi sfinþii, noi apele,
noi tâlharii, noi pietrele,
drumul întoarcerii nu-1 mai ºtim,
Elohim, Elohim!

Iubito-mbogãþeºte-þi cântãreþul,
mutã-mi cu mâna ta în suflet lacul,
ºi ce mai vezi, vãpaia ºi îngheþul,
dumbrava, cerbii, trestia ºi veacul.
Cum stãm în faþa toamnei, muþi,
sporeºte-mi inima c-o ardere, c-un gând.
Solar e tâlcul ce tu ºtii oricând
atâtor lucruri sã-mprumuþi.
O, lumea, dacã nu-i o amãgire,
ne este un senin veºmânt.
Cã eºti cuvânt, cã eºti pãmânt,
nu te dezbraci de ea nicicând.
O, lumea e albastrã hainã
în care ne cuprindem, strânºi în tainã,
ca vara sângelui sã nu se piardã,
ca vraja basmului mereu sã ardã.

Florin Bârzã: Peisaj
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Este posibilã
Schimbarea la faþã ? (I)
(Cioran ºi adevãrul spermatic )

Adrian Dinu
Rachieru

Vechea constatare cã studiul
Istoriei noastre oferã la tot pasul
prilejuri de întristare a suportat,
în
tulburele
context
postdecembrist, o binefãcãtoare
îndreptare venind, aproape
nesperat, din partea unui neam care pãrea condamnat la resemnare.
Care, aºezat în efemer, într-o aºteptare scepticã, pânditoare se
consolase cu emblema nenorocului, veghind o þarã fãrã destin.
Un popor moale (dupã vorba lui D. Drãghicescu), þinându-se
locului, împãcat cu o Istorie micã, amestecând atâtea influenþe ºi
afiºându-ºi voluptuos orientalismul congenital; râvnind, totuºi,
la o altã soartã, invocând rolul sãu mediator, de popor de graniþã
(ca spaþiu punte, ca loc de întâlnire al undelor culturale) oferind,
sub îmbrãþiºarea eternitãþii ciclice, o spiritualitate bipolarã:
aspirând, irepresibil, spre Occident ºi þinând, implacabil, de
fenomenul gravitaþional al Orientului, atinsã de blestemul
mioritic ºi visând un ethos agresiv , o infuzie de forþã care sã
asigure transfigurarea României (cum ar fi vrut tânãrul Cioran).
Adicã o Românie dilatatã, fanatizatã, þâºnind din periferia ratãrii
ºi lepãdându-ºi destinul germinal pentru a accede la o rãzbunare
creatoare. Poate un popor cuminte sã scape de osânda unui
destin mediocru, îmbolnãvindu-se de orgoliu? Uitându-ºi
cumsecãdenia pentru a deveni agresiv? Abandonându-ºi
contemplativismul pentru a cultiva expansionismul? Ieºind din
eterna defensivitate pentru a flutura ideea imperialã, voinþa de
putere, purtând în lume o altã genã etnicã? Poate spiritul
românesc, prins în cleºtele antinomiilor, sã iasã în largul Istoriei
(cum spera Noica), sã-ºi tempereze dilemele ºi sã-ºi domoleascã
nãravul de a gândi dihotomic, în tipar maniheic? Pot convieþui
cele douã Românii? Putem împãca retorica internaþionalistã
(grãbitã a se lepãda de românitate) cu pãcatul naþionalismului?
Poate acest încercat neam sã stingã permanenta dedublare la care
a fost obligat prin vitregia conjuncturilor, ieºind, deci, din condiþia
dublului destin (M. Ralea)? Pãrãsind umilinþa, neîntâmplarea,
somnul istoric pentru a locui în conºtiinþa de stãpân ; pendulând
între deschidere ºi închidere, între democraþie ºi dictaturã, între
sentimentele demofile, europeniste ºi curentul autohtonist. Sau
acceptând jocul duplicitar, simularea obedienþei, saltul incredibil
de la cioraniana constatare n-a fost sã fie la izbãvitoarea replicã
noicianã: ca ºi cum ar fi fost.
De altfel, în Jurnalul sãu filosofic, Noica vorbea despre cele
douã suflete româneºti: sufletul pastoral ºi cel agrar (stãtãtor).
Întotdeauna, scria Noica, Cain (plugarul) ucide pe Abel; dar
Abel n-a murit încã de tot . Întotdeauna, aceastã þarã tragicã (ºi
plinã de umor), blamatã pentru uºurãtate, fixatã în neputincioasa
contemplaþie ºi jelanie dar râvnind, manolian, construcþia pare a
trãi dilematic: între speranþã ºi teama de schimbare, între partea
vizibilã a Istoriei ºi pasivitatea eroicã a României subterane;
culpabilizându-se pentru existenþa larvarã, înlãnþuitã în condiþia
minoratului ºi misiunea misticã, alimentatã de exaltãrile juvenile.
Elogiind, curios, virtuþile negative, glorificând o Românie eternã
care, de fapt, observa tot Noica, nu s-a întâmplat încã. Disociind
deci între nivelul biologic (asigurându-i supravieþuirea) ºi lupta
pentru spirit , relansând duhul românesc, mulþumit cu o
conversiune în virtual. Trãind sub vitregia vremurilor, refugiinduse în trecut, meditând la ceea ce nu a putut fi; dar ar fi putut fi
dacã harta noastrã nu avea, vorba cuiva, linii plângãtoare . Visând
la plenitudine istoricã, ieºind din letargie, din inerþia fiinþei etnice
ºi trezind sentimentul gravitãþii. Adicã, scãpând de eticheta unei
þãri întunecate , scoasã din destin ori a poporului hormonal,
cutreierat de nostalgii paternaliste. Stingând tensiunile dintre
vectorul elitist ºi masa larvarã, fãrã prezenþã , aºteptându-ºi cu
docilitate soarta.
Seismul decembrist, devenit grabnic un reper mitic a
consfinþit ieºirea din imperiul fricii; a însemnat ºi despãrþirea de
cumplitul delir dogmatic fãrã a lichida, la fel de iute, reflexele
totalitarismului. Dar, ne întrebãm, nu cumva îngropatã în nebuloasa
evenimentelor frumoasa fãgãduinþã va rãmâne (încã) o ºansã
pierdutã? Nu cumva am beneficiat de un nou start (ratat)? Rocada
decembristã prelungeºte ºtiuta neputinþã ºi vãicãrealã; dincolo
de furia inauguralã (anunþând, cu salve sãrbãtoreºti, o regenerare
moralã) tocmai primenirea moravurilor întârzie iar ebrietatea

libertãþii activeazã acele primejdii dinlãuntru asupra cãrora
avertiza Eminescu. Criza de identitate, haosul populist, intoleranþa
maladivã, monologul orgolios ºi, nu în ultimul rând, dezbinarea
(vãzutã de unii ca o slãbiciune atavicã) au întârziat decolarea
spre democraþie. Iar fermentaþia postrevoluþionarã, vânzoleala
de partid, aspectul tranzacþional al vieþii politice obstacoleazã
intrarea în normalitate. Dintotdeauna o þarã expusã , dupã
deceniile de totalitarism roºu (prin colonizarea Estului), cu un
destin yaltizat , România pendulând între lacunele propriei
democraþii ºi sirenele europenismului idilic se zbate sã existe.
ªi sã se afirme în lume.
Cei care rãzbesc dincolo , bifând uneori (deseori) un
iluzoriu acces la universalitate, o fac, sã recunoaºtem, prin forþe
proprii. Nu e vorba de ingenioase ºi consecvente strategii statale.
Iar valorile de rang universal, se ºtie, nu au întotdeauna ºi o
circulaþie universalã. Îndeosebi în epoca noastrã, de vâscozitate
axiologicã, impunând hibridarea / alienarea culturalã; ºi în care
clamata omogenizare (discutabilã, totuºi), pe calapod vestic,
înseamnã de fapt un transconsumerism îndatorat divertismentului,
pe suportul unei blamabile deculturalizãri freatice.
*
Contemplând, mistuit de remuºcãri, zaþul fostelor nebunii
ºi angajarea juvenilã, glorificând, cu ura iubitoare a acelor ani
(consideraþi anii altcuiva ) o viziune mesianic-totalitarã, bãtrânul
Cioran se dezice, pãrelnic, de imperialismul vieþii , de febra
trãitului, colorând subiectiv paginile sale animate de extazul
îndoielii . Totuºi, el rãmâne un mare vital, chinuit de insurgenþa
demoniacã , observa Gh. Grigurcu. Chiar dacã râvneºte
abstragerea în intemporalitate, neliniºtea impersonalã ºi se vrea,
prin scrisul sãu, dincolo de istorie ºi de devenire . ªtie însã
prea bine cã o carte trebuie sã fie o primejdie . Iar Schimbarea
la faþã a României poartã prin ani acest pasional mesaj, branºat
la febra devenirii ºi voinþa de transformare. Condamnând
vehement o Românie mediocrã, domoalã, resemnatã , o þarãecou, golitã de dramatism, cultivând, sub pavãza defetismului, o
spectaculoasã indiferenþã.
Or, preceptul cioranian, lansat în febricitanta juneþe sedusã
de mesianism, invita corectiv la o despãrþire de soarta minorã
a neamului, acesta urmând a exista doar ca ameninþare . Altfel
spus, ca ethos agresiv în Istorie. Îndemnând la o iubire
conºtientã a puterii ºi flagelând neantul trecutului propriu ,
deloc flatant, eseistul era de fapt frãmântat de o dureroasã ºi, cum
se va vedea mai încolo, insolubilã problemã: ce trebuie sã rãmânã
sau, dimpotrivã, ce trebuie sã devinã un neam, în speþã al nostru,
mânat de impulsul de a-ºi oferi un alt destin, ieºind în largul
Istoriei.
Vituperanþa cioranianã, cu accente pamfletare, condamna
pe de o parte debila pornire de a face Istorie, defensivitatea
mioriticã ºi slaba încordare a voinþei. Pe de altã parte, tot Cioran
observa cã un destin e un dat definitiv, cã aceastã condiþie de
culturã micã e hotãrâtã, pre-scrisã în ortogeneza culturilor. Dacã
aºa stau lucrurile, rãzvrãtirea, în numele unei iubiri delirante, de
trãire apocalipticã, frisonatã de gustul devenirii nu poate schimba
mai nimic. Soarta ne e pre-scrisã, acel impuls specific lucreazã ºi
rechizitoriul semnat de junele Cioran ne pecetluieºte destinul sub
semnul eternizat al neputinþei. Totuºi, corecþia de orbitã pare
posibilã, devenirea se insinueazã de vreme ce eseistul ne
avertizeazã cã înþepenirea în naþionalism, închiderea în local
rateazã sensul unui neam .
Dacã Cioran vroia o biciuire a orgoliului ºi, drept consecinþã,
o Românie fanatizatã, alte voci sunt gata sã decreteze cã pomenitul
ethos agresiv este un fapt împlinit ºi apetitul anexionist al
românilor face ravagii, ameninþând vecinãtãþile. Iatã, de pildã,
osteneala fructuoasã a lui Vasile Stati, propunând sub girul
ºtiinþific al Academiei de la Chiºinãu o Istorie a Moldovei în
date în care rãstãlmãceºte cu neruºinare faptele, vorbind în numele
adevãrului istoric (?) despre cuceritorii români . Sã mai
adãugãm cã V. Lapteacru, punând ºi el umãrul, nu ezitã sã califice
jalnica fãcãturã o carte trebuincioasã , glorificând demnitatea
de moldovean. În fond, astfel de opinii (care se iluzioneazã cã
aruncã o privire sincerã în oglindã ) însoþesc vocile celor care
râvnesc desfacerea României. Nu degeaba V. Stati batjocoreºte
iniþiativele celor care au dorit Unirea (bãtându-se pentru împlinirea
ei), numindu-i în derâdere românomari. Evident cã istoricul
de la Chiºinãu considerã România un stat artificial (parcã ºi
Huntington gândea similar ºi, despicând România, indica graniþa
catolicã drept sfârºitul Europei). ªi dacã l-am chestiona în
privinþa devenirii, problema reintegrãrii, cerutã de marºul
implacabil al Istoriei, n-ar figura printre prioritãþile lui V. Stati.
Dimpotrivã, ar încãrca agenda falselor probleme.

Urmare în numãrul viitor

Cenuºãreasa
fãrã speranþã
A devenit o banalitate constatarea stãrii deplorabile în care se
aflã cultura românã, degradatã constant prin grija politicienilor
de dupã 1990 ºi prin surprinzãtoarea lipsã de interes a acelora
(oameni de culturã de diverse profiluri) ce ar fi fost obligaþi, prin
ceea ce reuºiserã pânã atunci, sã caute dinamizarea vastului sistem
la care mã refer. Din pãcate însã, întâmplarea, haosul ºi grabnicul
profit individual au acþionat ºi aici, indiferent cã lucrurile se
petreceau în teatru (v. Premiile UNITER), în cinematografie (aºa
zisele capodopere ultrapremiate se dovedesc la o vizionare lucidã
de o extremã sãrãcie ideaticã ºi de o falsificatã cotã artisticã,
interesele ascunse nemaifiind camuflate), în literaturã (tendinþa
de negare violentã a marilor scriitori, a acelora fundamentali,
devenind cuvânt de ordine ºi încurajare pentru tinerii certaþi cu
gramatica ºi cu truda asupra cuvântului), în muzicã (fug interpreþii
încotro vãd cu ochii, sãtui de umbra maneliºtilor), în publicistica
de profil (imensul numãr de reviste culturale nu mai impresioneazã
pe nimeni, iar dispariþia drepturilor de autor ne reaºeazã la poziþia
de acum peste 100 de ani), în artele frumoase (pictorii ºi sculptorii,
în imensa majoritate, trãiesc de azi pe mâine, umiliþi de ceea ce li
se oferã) sau în arhitecturã (fiecare construieºte cum îl taie capul,
iar vechiul Institut se dovedeºte inutil, þiganii redecorând, alãturi
de snobi, peisajul urban, ca ºi pe cel rural, anulându-se tradiþiile).
Aº putea fi însã contrazis în descripþia tristã de mai sus prin
aceea cã existã peste 2000 de edituri, cã mai în fiecare oraº
important funcþioneazã unul ori mai multe posturi de televiziune
ºi de radio ºi cã, lucru într-adevãr incontestabil, libertatea opiniei,
a expresiei este toleratã, apãratã, în pofida necesitãþii de a practica
cenzura bunului simþ. Cantitatea din mass-media nu produce
însã o creºtere calitativã a creaþiei, ci o coborâre continuã, în
concordanþã cu oferta învãþãmântului de toate gradele ºi cu efectele
calculatorului.
Astfel se explicã de ce tot mai mulþi creatori contemporani
regretã, nu cenzura comunistã, ci statutul pe care îl ºtiau respectat
ºi remunerat chiar în perioade crâncene.
Sinteza asupra locului culturii române în preocupãrile
societãþii din ultimele douã decenii o gãsim urmãrind programele
televiziunilor recepþionate la nivel naþional, iar acesta nu-i altul
decât de Cenuºãreasã fãrã speranþã. Nu se întrezãreºte nici un
prinþ capabil sã deturneze destinul mizer, iar salvarea prin
prestaþiile posturilor locale nu satisface pe nimeni, decât pe
eventualii intelectuali de provincie. Dacã televiziunile particulare,
axate pe comercial ºi pe politic, au intoxicat profund vieþile
nesãbuiþilor care le mai privesc, au respins apriori intenþiile
culturale, mãrginindu-se la a reprograma filme româneºti de obicei
proaste, rezistente doar datoritã excepþionalilor actori pe care iam avut, cu totul altfel trebuiau sã se petreacã lucrurile la T.V.R.
Poziþia ultrafavorizatã de post public, nedepinzând de mãrinimia
sau zgârcenia noilor îmbogãþiþi ºi nici de obligaþiile faþã de partidul
de guvernãmânt, se cuvenea apãratã cu orice sacrificiu. Tradiþiile
în materie de abordare a culturii erau mult prea nobile spre a fi
cãlcate în picioare.
Crima s-a sãvârºit, deºi a fost înfiinþat un Canal Cultural, iar
câteva spaþii se regãsesc ºi în grilele posturilor 1,2 ºi 3. Emisiunile
sunt însã programate pe la miezul nopþii, reclama se face parcã în
silã, iar realizatorii s-au obiºnuit cu ideea cã abia sunt toleraþi.
Munca lor este bãgatã în seamã doar când se produce câte un
accident (ca la Profesioniºtii ) altfel Eugenia Vodã, Marina
Constantinescu sau Cristian Tabãrã produc evenimente reale,
salutate doar de puþini insomniaci. De la o vreme a apãrut o
gãselniþã cu titlu stupid Garantat sutã la sutã (cred cã autorul se
credea vânzãtor de legume sau brânzeturi ºi nu o posibilã gazdã
pentru Virginia Zeani ºi Angela Gheorghiu).
Supãrãtor la superlativ este însã Culturalul de la Televiziunea
publicã. Deºi are vârsta maturitãþii, el se prezintã obosit, ofilit,
fãrã idei, fãrã strãlucire. Lipsa de gust ºi de inteligenþã a direcþiei
se manifestã în voie, netulburatã, cãci funcþiile ocupate prin relaþii
nu se cad a fi discutate, nici criticate.
Sã nu difuzezi piese de teatru decât de la 22.30, fãrã vreun
comentariu, fãrã fireasca publicitate, sã procedezi la fel cu mari
spectacole de operã având sentimentul cã li se dã o micã satisfacþie
ºi iubitorilor de artã, sã nu comentezi concertele înregistrate, sã
nu preiei concertele filarmonicilor din Bucureºti sau din þarã
decât cu prilejul Festivalului Enescu, iatã fapte descalificante
pentru orice profesionist ar ocupa fotoliul directorial. Evident, dna care cocheteazã cu literatura, nu are suficientã pregãtire
culturalã ºi nici destul instinct jurnalistic spre a propune ºi conduce
un Post de televiziune incredibil de generos în toate. Ca sã preferi
din literatura actualã doar ceea ce pot oferi Alex ªtefanescu, ori
Daniel Cristea Enache, neprofesioniºti într-ale televiziunii ºi
netelegenici pe deasupra, denotã nu doar comoditate în gândire
ºi oarecare abilitate în apãrarea fotoliului de director, ci ºi o lipsã
de minim respect faþã de public ºi faþã de, totuºi, valorile existente
în miºcarea literarã a vremii. Abuzând de reluãri, de programarea
neinspiratã a unor pelicule agreate prea puþin, Canalul Cultural al
Televiziunii nu a impus ºi nu impune vedete, redactori de primã
mânã, pãstorind o armatã de oameni care ar fi mai folositori
probabil în alte sectoare.
Este una dintre marile deziluzii ale întretãierii de secole ºi
milenii, caracteristicã României fãrã viitor. Rezultatele respingerii
culturii se vãd din ce în ce mai accentuat, în timp ce mahalaua se
generalizeazã, acaparând totul.
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Bibliologii români
într-un dicþionar
Mai înainte de toate o mãrturisire: Din fragedã pruncie
am nutrit un sentiment de dragoste, preþuire ºi chiar puþinã
invidie faþã de toþi cei ce trãiesc în universul cãrþilor. I-am
considerat (ºi continui sã-i socotesc ºi azi la fel!) un fel de
dascãli care oficiazã într-un templu cu totul deosebit: cel al
bibliotecilor. Fiindcã, la urma urmelor nu este de ici, decolea sã convieþuieºti alãturi de marile spirite ale omenirii,
sã simþi cum duhul ºi comorile moºtenite de la ele îþi umplu
zilele ºi anii cu idei, gânduri ºi o anume religiozitate, pe
care nu mã sfiesc, s-o cred, aºijderea, un noroc oferit de
destin.
Am în faþã un foarte recent dicþionar intitulat cu modestie
Bibliologi români , semnat de d-nii Gheorghe Buluþã,
Victor Petrescu ºi Emil Vasileseu, toþi trei personalitãþi recunoscute în domeniu ceea ce, se înþelege, le acordã suficient credit în faþe cititorilor pentru a ne dori sã
parcurgem volumul cu un interes aparte.
Cartea celor trei autori a apãrut la Editura Bibliotheca din Târgoviºte, o instituþie
care ºi-a dovedit ºi ea, de-a lungul ultimului deceniu preocuparea pentru punerea în
circulaþie a unor dicþionare importante (unele dintre ele fiind premiere în
România),vizând domenii mai puþin ori chiar deloc sprijinite de stat, ca dealtfel
aproape întreg sistem cultural de la noi.
Când a fost pus în circulaþie termenul de bibliologie? se întreabã retoric autorii
în Agrumentul cu care se deschide tomul. ªi tot ei considera nimerit prilejul sã
facã o incursiune în timp, începând cu anul 1862, când în revista Din Moldova
B.P. Hasdeu îl foloseºte cu sensul de bibliografie, termenul fiind preluat apoi de
Vasilie Popp, Timotei Cipariu ºi alþii, mai apoi conceptul cãpãtând, cum era ºi firesc
ºi alte conotaþii decât cele avute inþial.
Dupã expunerea unor premise teoretice (în fond un bun pretext pentru a sublinia
importanþa bibliologiei ºi a aduce un frumos ºi meritat omagiu lucratorilor cu cartea,
bibliotecarilor) autorii prezentului demers editorial, regretând cã aceastã categorie
socialã nu se bucurã în România de preþuirea pe care o are în alte þãri, noteazã: Fãrã
a spera la o schimbare, cei trei semnatari ai cãrþii, apropiaþi ca vârstã îºi propun sã
ilustreze... faptul cã în bibliotecile româneºti, de când existã ele, au activat numeroºi
intelectuali, profesioniºti ai domeniului bibliologic ºi au realizat o mare diversitate
de lucrãri de specialitate (dar ºi alte genuri de scrieri). Au fãcut eforturi de organizare
ºi modernizare mulþi specialiºti, dar ºi scriitori, bibliofili, oameni de carte în genere.(...)
Trecerea în revistã a demersurilor, a calitãþilor profesionale ºi morale ale biblilogilor
români, Dicþionarul devine astfel o sursã de informare, o temã de reflecþie ºi chiar
sugestie de modele.
Într-o vreme a computerizãrii, un timp în care nu sunt deloc puþini cei ce încearcã
sã prognozeze o apropiatã dispariþie a cãrþii imprimate pe suport de hârtie în favoarea
celei imprimate pe alte materiale lucrarea de faþã demonstreazã cu asupra de mãsurã
cã în bibliotecile din România se desfãºoarã o efervescentã muncã de punere în
valoare a tezaurului nostru cultural, a tradiþiilor, a numeroaselor eforturi care se fac
pentru sporirea tezaurului de valori din domeniul cãrþii: apar buletine de informare,
se tipãresc reviste ºi cãrþi, s-au constituit asociaþii ale bibliotecarilor, au loc colocvii
ºi schimburi de experienþã, se þin comunicãri. Din nefericire publicaþiile respective
au tiraje fatalmente reduse, circuitul lor este de cele mai multe ori doar unul de
interior pentru membrii breslei, iar publicul larg abia dacã a auzit de ele prejudecãþile
în ce-i priveºte pe bibliotecari fiind încã în floare. ªi e pãcat cã se întâmplã aºa de
vreme ce numeroºi scriitori, oameni de ºtiinþã, academicieni, alþi oameni de culturã
de ieri ºi de azi au ºtiut/ºtiu sã preþuiascã cu adevãrat activitatea bibliologilor.
Cu rãbdare ºi acribie (calitãþi
indispensabile oricãrui lucrãtor în
domeniu) cei trei autori au desfoliat
colecþii de publicaþii, au fãcut
investigaþii de arhivã, s-au
documentat pe teren, au reuºit sã
constituie, cum zic ei, o veritabilã
bazã de date .
Ar mai fi de adãugat cã lucrarea i
se înfãþiºeazã lectorului ºi ca o suitã
de portrete, bine conturate ºi suficient
de serios argumentate, ale unor
bibliologi de ieri ºi de azi, unii
celebrii, alþii rãmaºi pânã acum în
umbrã pe toþi unindu-i însã, iubirea
faþã de faptul cultural, de carte ºi de
tot ce þine de mai dreapta preþuire a
tradiþiilor ºi a valorilor din toate
timpurile.
Ca simplu lector al diþionarului
este nu numai reconfortant, ci ºi
foarte instructiv sã urmãreºti, ca întro vastã panoramã, un domeniu vãzut
în toate devenirile lui, ca ºi pe cei
care l-au slujit/îl slujesc cu multã
dragoste ºi preþuire.
Bibliologi români este o carte
care meritã sã fie pãstratã în
bibliotecã ºi la rãstimpuri nu prea
lungi sã fie recititã. ªi, fireºte, de
fiecare datã sã þi-o apropii ºi mai mult
de gând ºi de inimã.

Florentin
Popescu

5

Fiul lui
Athanaric
La Editura OMEGA din Buzãu, cunoscutul publicist, ziarist
de minuþioasã ºi justiþiarã investigaþie ºi prozator temerar Dorin
Ivan semneazã, în acest an de graþie 2011, primul sãu roman: Fiul
lui Athanaric.
Romanul are o arhitecturã ingenioasã, în sensul alternãrii
palierelor sale narative. Prozatorul pleacã de la convenþia
arhicunoscutã a manuscrisului gãsit ºi utilizeazã ca liant romanesc
catalizator similitudinile care existã între epoci istorice distanþate
în timp ºi diferite ca tip de orânduire socialã ori structurã etnicã.
Un interval de aproape douã milenii se interpune între cele
douã compartimente temporale ale cãrþii ce demonstreazã convingãtor
cã istoria se repetã în derularea ei spiralatã, aspectul reperial asupra cãruia se insistã cu
preponderenþã fiind cel al credinþei ºi al convingerilor religioase ce au constituit dintotdeauna
mobilul unor lupte înverºunate atât intestine cât ºi între popoare întregi.
Numeroase paralelisme se pot stabili astfel între lumea goþilor thervingi sau vizigoþi care au
poposit în primele secole de dupã Christos pe melagurile Daciei ºi cea a românilor în care
comunismul proaspãt importat de la Moscova îi anihileazã prin torturi inimaginabile pe adepþii
miºcãrii legionare din partea finalã a perioadei interbelice. Capitolele cãrþii sunt constituite, pe
lângã secvenþele epistolare, de dialoguri polemic-dialectice între douã, de regulã, persoane de
orientãri doctrinale aflate la antipozi ideologici: romanul Octavianus ºi vizigotul Athanaric, pe
de o parte, ºi studentul marxist Octavian ºi preotul Ioan, victimã a comuniºtilor ultraintransigenþi
faþã de vederile sale politice de dreapta din tinereþe, pe de altã parte. Ce leagã aceste douã lumi
este pasiunea preotului din Petra pentru istoria vizigoþilor ce au trecut pe teritoriul dacic ºi de la
care ne-a rãmas celebrul Tezaur de la Pietroasele, Cloºca cu puii de aur. Simþind cã i apropie
obºtescul sfârºit, pãrintele Ioan îi lasã studentului care urma o facultate de filozofie marxistã, dar
care ratase o carierã teologicã, un manuscris intitulat Memoriile Lupului singuratic.
Partea epicã propriu-zisã a cãrþii cuprinde istoricul plecãrii goþilor din Gotland. O parte s-au
stabilit între Don ºi Gurile Dunãrii, apoi pentru cã se înmulþiserã ºi nu le mai ajungea hrana s-au
scindat în douã grupuri. În mãnoasa zonã a Daciei ajung vizigoþii, goþii de pãdure sau goþii
înþelepþi. În paralel este urmãritã odiseea mongolilor: expansiunea spre sud, ceea ce a fãcut
necesarã construirea Marelui Zid Chinezesc, iar mai apoi spre Apus, la sugestia ambasadorilor
chinezi care se debarasau prin acest vicleºug diplomatic de presiunea hunicã. Primul care înfruntã
hoarda hunilor este regele ostrogot Hermanaroch, dar, învins de agilii ostaºi ai stepei se sinucide
împreunã cu garda sa. Între Bug ºi Nipru rege vizigot ajunge Athanaric (?-381) atacat ºi el, prin
surprindere, de huni, drept care s-a retras spre Carpaþii Daciei, în Caucaland. Supuºii în fruntea
cãruia se afla Athanaric constituie al doilea val gotic stabilit pe aceste meleaguri.
Furia comuniºtilor împotriva credinþei religioase a oamenilor îºi are un antecedent în
prigonirea întâilor creºtini de cãtre pãgâni, fenomen social ºi istoric evocat epopeic de
Chateaubriand în romanul Les Martyrs. Secvenþe de teroare dezlãnþuitã împotriva protocreºtinilor
se întâlnesc pe tot parcursul romanului istorico-parabolic al lui Dorin Ivan. Instituirea
creºtinismului nu-i deloc un proces linear, momentele de pace ºi armonie alternând cu cele de
erezie ºi de deviere precum cea declanºatã de Apostatul Iulianus, nepot al lui Constantin cel
Mare. Credincioºii din Imperiu au fost prigoniþi în Þara Hunilor, iar cãlugãrii din Scytia Minor
ori din Capadocia au cerut adãpost în grotele din Gothia.
Athanaric va evolua din ipostaza de apãrãtor al tradiþiei rãzboinice gotice, cu ºanse garantate
cã va ajunge în Walhalla, corespondent toponimic al raiului creºtin, spre cea de credincios ºi de
adept, posibil, al Mântuitorului Iisus. Va fi înmormântat într-un loc tainic, cu cruce la cap.
Drama acestui personaj ros de îndoieli ºi contradicþii existenþiale o aminteºte pe cea a marelui
exilat de la Tomis, Ovidiu, din romanul Dumnezeu s-a nãscut în exil, al lui Vintilã Horia.
Convertirea propriu-zisã nu va avea loc nici într-un caz nici în altul. Statornicia sa întru credinþa
neamului impune respect, chiar dacã nu uitãm cã printre victimele prigoanei sale se numãrã ºi
cucernicul Sava Gotul înecat în apele râului Musaios (Buzãul de astãzi): La goþi sã mori la
vreme este o binecuvântare. Doar noi putem sã facem din moarte o sãrbãtoare. Pe altarul marelui
rug al rãzboiului, sângele nostru este o nepieritoare ofrandã. O sãrbãtoare dragã pentru cei
neînfricaþi, pecetea împlinirii unei vieþi neînfricate. Sã mori în luptã, în ziua stabilitã de zei, pildã
pentru laºi. Cãci Odhin nu-i primeºte decât pe cei aleºi, pe fiii sãi adevãraþi. Totul este sã pleci din
aceastã lume la timp ... Mai mult decât rana cãpãtatã în luptele de pe Istru, pe Athanaric îl doare
faptul cã principii nu i se mai supun ºi-i cer insistent sã-ºi desemneze succesorul la tron. Într-o
ultimã întrevedere cu Octavianus, regele got face o radiografie nemiloasã ºi înspãimântãtor de
exactã a degeneresecenþei romanilor: desfrâu, lux, vlãguire fizicã ºi moralã, corupþie, infatuare,
politicianism gregar, circ, tendinþã de a se descotorosi, exilându-i, de bãrbaþii ce-ºi mai pãstrau
demnitatea într-un stat ce trãia doar din impozitele tot mai aspre percepute provinciilor cucerite etc.
Spre a supravieþui torturilor din închisorile comuniste, pãrintele Ioan a fost nevoit sã-ºi
abjure, fie ºi temporar, credinþa. Mãrturia sa este una zguduitoare: În închisoare am dus a viaþã
greu de imaginat. Iadul este o pedeapsã mult prea micã pe lângã cele îndurate de noi. Am fost
bãtut la rangã ºi am fost obligat sã-mi mãnânc fecalele. Am scãpat de torturã doar când m-am
dezis de Blândul Iisus. Noapte de noapte eram bãtut de cel mai bun prieten, tovarãº de carcerã,
iar ziua, un coleg din studenþie îmi cerea sub ameninþarea torturii sã-mi fac autodemascaraea.
Am mãrturisit tot ce mi-a cerut el, cã mi-am violat sora ºi bunica, iar lui Iisus cel rãstignit întru
mântuirea noastrã i-am închinat o cruce de fecale. A trebuit sã mãrturisesc cu lux de amãnunte
cum mã urinam în altar în timpul Sfintei Slujbe, cum fãceam mustãþi din rahat Sântului Constantin
cel Mare. Nu ºtiu de ce, Împãratul Bizanþului ºi mama sa, Elena, erau bãtaia de joc a torþionarilor
noºtri (p. 148). Cu tot zelul lor diabolic îndoctrinator, torþionarii roºii nu au putut impune
Biblia lui Stalin. Destãinuirile preotului, atunci când vorbeºte de aderarea sa romanticã la
Miºcarea legionarã, par a viza o parte a rãului politicianist actual aflat în plinã metastazã: Eram
tânãr ºi puternic, iar þara se afla în pericol de moarte. ªi cine poate sta deoparte ca un laº când
patria în care te-ai nãscut este în pericol de dispariþie? La tot pasul întâlneai doar politicieni
corupþi, miniºtri veroºi, negustori strãini de neam, într-un cuvânt doar degradare moralã. Un
popor în degringoladã, lãsat pe mâna unor hoþi ºi a politicienilor lacomi. Simþeam cum distrugerea
neamului nostru este o problemã de ani (pp. 16-18).
Fiul lui Athanaric este un roman istoric cu bãtaie parabolicã incriminatoare spre prezentul
cel mai stringent, scris fluent ºi sentenþios ºi care invitã la meditaþie. Lectura lui instruieºte,
problematizeazã, seduce prin stil ºi forþã ºi prin evocatoare ºi consolideazã un nume de prozator
ce se impune încet ºi sigur în peisajul literar contemporan.
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Dintre sute de volume
Enciclopedia oraºlui Târgoviºte, Editura Bibliotheca,Târgoviºte, 2011
Lucrare de sintezã, coordonatã de jr. Gabriel Boriga ºi prof. Honoriu Moþoc. Coordonator
editare prof. Mihai Stan. În cuprinsul a 500 pagini format A4 avem o frescã a societãþii târgoviºtene
de la începuturi ºi pânã în zilele noastre. Sunt prezentate personalitãþile politice, culturale ºi sportive,
militari, ierarhi ai bisericii ortodoxe dar ºi instituþii, organizaþii, unitãþi economice, monumente de
arhitecturã civilã, religioasã sau militarã. Componenta principalã a lucrãrii o reprezintã, pe lângã
evocarea evenimentelor istorice care au marcat evoluþia Cetãþii în timp, biografiile personalitãþilor
oraºului, participante sau iniþiatoare ale cestor evenimente (Argument).Un bogat material
iconografic (hãrþi, fotografii de epocã ºi actuale etc.) completeazã aceastã lucrare de referinþã
pentru cititorii ºi cercetãtorii viitorului.
Corneliu Lupeº, ªoaptele urbei în ºapte zile, Editura Oscar Print, Bucureºti, 2011
Lucrare de o noutate absolutã. Cunoscutul ºi împãtimitul cercetãtor al vieþii culturale de ieri ºi
de azi ne oferã un volum în care ne propune o suitã de cãlãtorii prin Capitalã, prin locuri ºi pe strãzi
care pãstreazã încã vie amintirea unor personalitãþi culturale, îndeosebi scriitori care au îmbogãþit
patrimoniul de valori spirituale al þãrii. Conceputã ingenios, lucrarea se constituie totodatã într-un
sui-generis ghid ce poate fi folosit de cãlãtorul venit în Bucureºti pe parcursul a ºapte zile rãstimp
în care acesta se poate informa nu numai în legãturã cu monumentele ºi plãcile memoriale amintitoare
de mai mari ori mai mici personalitãþi, ci ºi asupra literaturii existente în ce priveºte cartierele ºi
strãzile cu pricina. Un bogat material fotografic, în cea mai mare parte inedit, concurã la formarea
unei imagini cât mai bogate ºi mai complexe a locurilor. Nu în ultimul rând se cuvine a fi remarcat
stilul uºor colocvial, plãcut al scriiturii. O carte care n-ar trebui sã lipseascã din biblioteca niciunui
iubilor al Capitalei.
Compania poeþilor tineri în 100 de titluri, Editura Compania, Rucureºti, 201l.
O antologie a noului val din poezie, cu texte propuse de Dan Coman ºi Petru Romoºan.
Prefaþatã de directorul editurii, poetul Petru Romoºan ºi însoþitã de o minibibliografie a
Fenomenului douãmiist , antologia adunã între coperþile ei, cum zice editorul, jderi adevãraþi .
Ei sunt poeþi mai mult ori mai puþin prezenþi în presa literarã, mai mult sau mai puþin cunoscuþi
publicului larg; Constantin Acosmei, Gabi Eftime, Teodor Dunã, Ruxandra Novac, ªtefan Manasia,
Marin Mãlaicu Hondrari, Claudiu Komartin, Radu Vancu, Dan Sociu, V. Leac, Florin Partene,
Elena Vlãdãreanu, Val Chimis, Dan Coman. Rãmâne de vãzut câþi dintre aceºti autori pe care
mizeazã editorul vor reuºi sã-ºi creeze un destin literar care sã le impunã numele ºi scrierile în
peisajul atât de bogat al poeziei româneºti contemporane. Oricum, gestul poetului Petru Romoºan
trebuie salutat cu cãldurã.
Filip Köllö, Plasa de platinã, Editura Ploieºti - Mileniul III, 2010
Volum de versuri apãrut în condiþii grafice de excepþie, fiind însoþit de reproduceri color dupã
picturi ale autorului, al cãrui nume a fost acreditat pânã acum în lumea celor ce dau viaþã gândurilor
ºi sentimentelor prin graiul penelului ºi al culorii.
Discret ºi profund, poetul a publicat mai înainte ºi în presa literarã, fiind apreciat, între alþii, de
Ion Stratan ºi Ieronim Tãtaru. Acesta din urmã noteazã în prefaþã: Filip Köllö este un poet al
existenþei tragice. Deznãdejdi, spaime, tristeþi, suferinþe, temeri de vremelnicã stingere stãpânesc
lirica sa care sugereazã o veºnicã damnaþiune a fiinþei umane ºi nu de ficþiune ori o descompunere
a viului ºi neînsufleþitului. Acest poet îºi cautã tãmãduirea în unguentul pentru suflet al versurilor,
întreprinzând cãlãtorii imateriale ºi sperând ca, dincolo de miºcãtoarele gunoaie ale lumii, sã
poatã zãri pescãruºi înãlþându-se deasupra navelor de pazã ale Coastei Stelelor.

Am mai primit la redacþie:
George Stanca, Erotikon, poeme, Editura Niculescu,2011, cu o prefaþã de Al. Cistelecan
Liviu Comºia, Viaþa dupã Matei, roman, Editura Tipoalex, Alexandria, 2011
Andrei Velea, Hotel în Atlantida, versuri, Fundaþia Culturalã Antares, Galaþi, 2011
George Cãlin, Truditorul dragostei pe drumul spre Orient, poemele iubirii, Editura Biodova, 2011
ªtefan Mitroi, Dacã Dumnezeu ar muri, roman, Editura Delectiv literar, Bucureºti, 2011
Adrian Dinu Rachieru, Poeþi din Basarabia. Un veac de poezie româneascã, antologie, Editura
Academiei Române, Editura ªtiinþa, Bucureºti-Chiºinãu, 2010
Silvia Butnaru, Spectograme, prozã scurtã, Editura Global, Bucureºti, 2011
Coman ªova, Die Liebe ist mein Alltagskleid (Iubirea este haina mea de toate zilele), traducere
în limba germanã de Ioana Crãciun, Verlag Neue Literatur Jena Plauen Quedlinburg, 2010
Grigore Grigore, ªi nimeni mai optimist, versuri, Editura Detectiv, 2011
Florea Miu, Cerul din lacrimã, versuri, Editura Ramuri, 2009
Florian Huþanu, Ziua a douãsprezecea dupã bãtrân, versuri, Editura Nouã, 2008
Liviu Nanu, Veºti din Utopia, versuri, Editura A.T.U, Sibiu - Hermannstadt, 2011
Florea Turiac, Frunzele neliniºtii, versuri, Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2010
Emil Lungeanu, Însemnãri în podul palmei, impresii critice, Editura Rafet, Râmnicu Sãrat, 2011
Emil Lungeanu, Titanicul dupã un veac. Jurnalul lui Henry Wilde, roman, Editura
Rawex Coms, Bucureºti, 2011
Camelia Manuela Sava, Feþele infinite ale poemei, versuri, Editura Valman, Râmnicu Sãrat, 2010
Ion Lazu, 101 poeme, Editura Biodova, Bucureºti, 2011
Ion Murgeanu, Poemele septuagenare, Editura Valman, Râmnicu Sãrat, 2011
Gabriel-Vicenþiu Mãlãescu, Neºtiutele pierderi / Humjet e panjohura, vesuri, ediþie bilingvã
româno-albanezã. Versiunea albanezã Baki Ymeri, Editura Rawex Coms, Bucureºti, 2011
Viorel Frâncu, Univers spiritual buzoian, Calendar cultural, vol. I, Scriitori, publiciºti, autori
de cãrþi, Biblioteca judeþeanã V.Voiculescu , Editura Aldin, Buzãu 2011.

Dintre sute de reviste
Prietenul nostru, poetul Gellu Dorian nu se desminte. În ipostaza lui de redactor ºef el
revistei botoºenene, a reuºit sã facã din aceastã publicaþie o apariþie de înaltã þinutã artisticograficã, dublatã de un conþinut pe mãsurã. Cel mai recent numãr (7-8-9/2011) ne-o dovedeºte
din plin, oferindu-ne, totodatã, multiple motive de bucurie. Un sumar pe cât de bogat tot pe
atât de interesant face deliciul unei lecturi care nu se poate uita uºor. Interviuri, anchete,
cronici literare, eseuri - toate semnate de nume binecunoscute de scriitori ºi publiciºti, un
spaþiu larg acordat poeziei tinere, ca ºi o sumã de note, comentarii ºi idei introduc cititorul în
vâltoarea vieþii literare actuale. Am mai remarcat rubrica Eminescu in eternum , cuprinzând
comunicãri ºi impresii de la Concursul Naþional de Poezie Porni Luceafãrul... , desfãºurat
în fiecare an la Botoºani ºi ajuns acum la cea de a XXX-a ediþie. Edituri ºi reviste au decernat
numeroase premii celor mai buni autori prezenþi la concurs - de unde se pot deduce, încã o
datã, importanþa ºi prestigiul acestei competiþii literare.

Ca ºi colega ei din Botoºani ºi revista de la Satu Mare (condusã de poetul George
Vulturescu) se distinge de la numãr la numãr printr-un aspect cu totul deosebit, prin colaborãri
valoroase, prin rubrici ce vorbesc de la sine despre orientarea publicaþiei ºi despre nivelul
elevat la care este conceputã: Antologia Orfeu , Poemul contemporan, Eveniment, Confesiuni
în Poesis , Eseu, Tineri poeþi, Eminesciana, Traduceri, Portrete. Într-un cuvânt o adevãratã
mini-enciclopedie a vieþii culturale naþionale, la reuºita cãreia îºi aduc contribuþia scriitori din
toate regiunile þãrii ºi din toate generaþiile, cu toþii uniþi prin fierul nevãzut al iubirii pentru
cuvânt ºi creaþie. Felicitãri!

Nu putem avea decât cuvinte de laudã pentru publicaþia de la Focºani, care, iatã, dupã mai
bine de cinci ani de la moartea fondatorului ei, publicistul Alexandru Deºliu, reuºeºte sã
menþinã la înãlþime ºtacheta calitativã a maerialelor, graþie distinsului critic Mircea Dinutz, cel
care ºtie sã menþinã un echilibru necesar al revistei, orientându-se cãtre colaboratori al cãror
prestigiu este unanim recunosctut: D.R. Popescu, Irina Mavrodin, Magda Usache, Liviu
Ioan Stoiciu, Vasile Andru ºi alþii.
Iritat, ca orice om de bun simþ, de toate nelegiuirile ºi apucãturiile fanarioºilor danubianopontici, D.R. Popescu semneazã un pamflet antologic, intitulat Factorul X, valsul fanarioþilor
ºi albatrosul ucis . Sub pretextul rãspunsului pe care l-ar da unui ziarist, d-sa noteazã, între
altele: ...adevãrata crizã o exploateazã nu doar negustorii de popoare, ci ºi negustorii de
personalitãþi remarcabile! În ultimii ani, sub pretextul omagierii unor oameni de ºtiinþã,
culturã ºi artã, s-au extins, ca râia, parastasele, parangheliile, festivalurile de toate felurile, în
toate ungherele þãrii, în toate anotimpurile!... Aceleaºi jurii, aceiaºi premianþi, aceleaºi forme
fãrã fond, cu fonduri de la buget... Soldaþi în zale, cu sãbii lucitoare, cãlãri sau pe jos, se bat,
în sunete de trâmbiþã, ca amatori ce sunt - sub privirile oficialitãþilor cu bãrbi medievale ºi cu
maºini de sute de mii de euro la scarã!... Festivalul brânzei, festivalul vinului alb, festivalul
nunþilor, festivalul pãdurilor tãiate de Verestoy, festivalul filmului scurt ºi mut, festivalul
filmului în culori, festivalul cârnaþilor ecologici, festivalul de la Chitila, de la Sulina, unde-i
ieftinã benzina, festivalul vãduvelor, festivalul oilor devenite litere vii, în patru picioare cu
lâna plãviþã... Festivalul analiºtilor civili, festivalul filosofilor ecologici, festivalul divelor,
festivalul mireselor cu audienþã naþionalã, festivalul scopiþilor independenþi, festivalul surdomuþilor, cei care trãiesc în convingerea cã fiecare cuvânt pe care nu-1 spun cuprinde universuri
spirituale galactice! Sã fie!
La împlinirea a 30 de ani de când am editat în Piteºti, la
maºina de scris primul numãr al revistei RA (octombrie 1981),
probabil singura revistã literarã ilegalã din vremurile totalitare,
m-am gândit sã tipãresc unul dintre numerele sale (nr.2 / ianuarie
1982), pentru a da astfel trup poveºtii de atunci . Aºa îºi
argumenteazã poetul Virgil Diaconu tipãrirea, sub forma unei
mici broºuri care însoþeºte acest numãr al Cafenelei literare .
Semnatarii în revista samizdat (cu nume probabil simbolic RA,
zeul soarelui la egipteni, sã ne reamintim) sunt Marian Barbu
(câteva mini-eseuri), Virgil Diaconu (versuri), Aurel Sibiceanu,
Costin Lupu, Ion Vintilã Fintiº (poezii). Mai aflãm, din spusele
lui Virgil Diaconu cã d-sa ar mai fi semnat, în 1981, un volum de
versuri, intitulat Schimnc , iar Aurel Sibiceanu o carte, tot de
versuri, intitulatã Priveliºtile scribului , ambele într-un singur
exemplar dactilografiat, ele rãmânând în posesie autorilor lor.
Este interesant de observat mai degrabã felul în care scriau,
la acea datã, nonconformiºtii de 18 ani decât semnul unei revolte
ideologice împotriva regimului de atunci ºi este discutabil dacã
redactorii de la RA ar fi fost în vreun fel sau altul pedepsiþi de
autoritãþi în cazul în care li s-ar fi descoperit gestul temerar, de
vreme ce exemplarele amintite n-au avut circulaþie, rãmânând în
ascunzãtorile personale ale celor care le-au semnat. Oricum am
privi lucrurile, însã, chiar dacã suntem sau nu suspicioºi, e musai
sã apreciem gestul poetului Virgil Diaconu care nu s-a grãbit, ca
alþii, în 1990-1991 sã facã paradã de disidenþa lui literarã...
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POEZIE ROMÂNEASCÃ LA KM 0

BRAD BÃTRÂN

FÃRÃMITURI

Sunt brad bãtrân, uitat pe-aici,
Mâncat pe jumãtate de furnici...
Întind din când în când un braþ uscat
Al unui fost cândva semeþ bãrbat,
Sperând cã într-o zi o sã-nverzeascã
Sã-i dea o veste bunã, tinereascã...

Fãrãmituri de versuri, de rime, de dureri
pierdute printre file, gãsite nicãieri,
dacã plutesc ca scamele de soare
ºi nici o noapte albã nu mã doare.
Cine v-a dat poruncã sã mã treziþi, ºi iar
copil-cãrunt în lume uimit sã mai apar
plutind pe nori, cu paºii uriaºi,
din amintiri croindu-mi primii paºi?

Aºtept. Mã uit în jur. Lumina joacã...
Dar roua se preschimbã-n promoroacã...
Furnicile se sperie ºi ele
ªi macinã lumina în mãsele.
În loc de ace vezi, mai cad de-a rândul
Cenuºile ce-acoperã pãmântul...

Nu mã lãsaþi sã cad, sã mã fãrâm
trezindu-mã pe celãlalt tãrâm,
sã mã înec în bietele-mi cuvinte,
sã-ncerc zadarnic poarta lãcaºurilor sfinte.

De ce nu vii tu, draga mea, de-acolo
Sã-mi scrii pe frunte semnul lui Apollo,
Ca soarele-nflorit pe stânca frunþii
Cu tineri brazi sã-mbrace iarãºi munþii?!

Ion Brad

Niciunul nu-i deschis? ªi-atuncea când
sã mai revin în lumea-nsoritã cãutând
fãrãmituri de versuri, de rime, de dureri
pierdute printre file, gãsite nicãieri?

2011

CATARG
Mã sprijin de condei ca de-un catarg
Sã nu mã fure apele din larg,
Frate s-ajung rechinilor vandali,
Copil pierdut prin codrii de corali,
Cu voi sã mai rãmân sã vã mai scriu
Cuvinte ce vã scapã de pustiu,
Poveºti copilãreºti, ori elegii
Ce mutã toþi bãtrânii în copii...
Când ºi condeiul ultim se va frânge,
Din litere va nãboi doar sânge
ªi-n vâlvãtaia flãcãrilor roºii
Puteþi citi, prin mine, toþi strãmoºii,
Cu munþii lor, cu þundrele lor sure,
Popor de brazi din ultima pãdure..

2011

DACÃ...

LACRIMILE

Fug toþi anii? Numãrã-i...
Bate vântul prin odãi...
Nici icoana din perete
N-o vedem, nu ne mai vede...
S-a mutat în noi? De-acolo
Speri tu mila lui Apollo?
Arzi în lacrima ce doare
Vechiul rãsãrit de soare,
Crezi cã se vor naºte iarã
Poate-o varã, înc-o varã,
O iubire ce-ndeamnã
Poate-o toamnã, înc-o toamnã,
Cu luminã sã ne cearnã,
Poate-o iarnã, înc-o iarnã...

Nu veþi gãsi, nici din greºealã,
În rostul anilor târzii,
Scrise cu lacrimi de cernealã
Nici evocãri, nici poezii.
În toate, ochii mei au ars
Cu lacrimi vii, adevãrate.
Pavel, apostatul din Tars,
Mi-a fost bunic, mi-a fost ºi frate.
Cu el am strãbãtut pe jos,
Copil bãtrân luat de mânã,
Întru credinþa lui Christos
Prin toatã Grecia pãgânã.

2011

DIN DARUL UNEI TOAMNE
Cuvintele sunt pãsãri oarbe
Ce se lovesc de geamul meu?
L-au supãrat pe Dumnezeu?
Ce gol istoric le absoarbe?

INSCRIPÞIE
În mine simt, tot mai strãin, murind
Un om bãtrân. Ce moºtenire-mi lasã?
Poveºti dintr-o pãdure de argint
ªi bârnele bãtrâne de la casã.

Când se iubesc, le simt de parcã
Se scoalã morþii din mormânt,
Cei dragi ai mei, toþi întrebând
Dacã-i primesc sã se se întoarcã.

Am rãtãcit cândva prin codrul des
ªi-n casã am crescut spãrgând tavanul...
Din toate-acuma ce s-a mai ales
Când viaþa se mãsoarã doar cu anul?

Adun silabã cu silabã
Cuvintele, sã le înviu,
Cât încã nu e prea târziu,
Cât încã morþii mei mã-ntreabã.

2011

Am plâns cu lacrimi ce nu mint
De mila mea, rãtãcitorul,
ªi la Atena, ºi-n Corint,
Mult prea sãrac fii-ndu-mi sporul.
Numai aici, în munþi Carpaþi,
În tot Ardealul meu de piatrã,
Am regãsit aceiaºi fraþi
Iluminând aceeaºi vatrã.
De lacrimile vechi, de sânge,
Obrazul palid l-a uscat
ªi-am învãþat cã nu poþi plânge
Pe Rãstignitul înviat.
Mai bine smulge-i de pe frunte
Însângeraþii spini, ºi du-i
În zarea veacului sã-nfrunte
Pe cei de sânge nesãtui!

Sunã copacii stranii în auz
ªi grinzile trosnesc de-atâtea carii.
Pe-aproape-aºteaptã ultimul refuz
ªi stavila din suflet la avarii.

Sã le rãspund, ajutã-mi Doamne,
Ca fiu al lor, risipitor,
S-adun ce le-am rãmas dator,
Nãscut din darul unei toamne...

2011

Acesta sunt, de parcã nici n-am fost,
Dacã-ntrebaþi de mine voi, urmaºii.
Cã sunteþi, e supremul lumii rost
ªi singurul tipar ce-l lasã paºii...

2011

CHIOCEL
lui Nicolae Dabija

2011

N-a îndrãznit pãdurea sã-ºi dezbrace
Întunecatele-i cojoace,
Pânã când, singur-singurel,
A spart blindajul gheþii,
Timid, un ghiocel.
Mi-a fost copil sau frate?
Nu mai ºtiu...
De grijã-i tremuram în noaptea mare...
Ca mortul înviind
Dintr-un sicriu,
În zori mi-a fost pãrinte drag
ªi soare...

NUMAI
În casa cu pereþii numai uºi,
numai ferestre prelungite-n cer,
doar dragostea mai poate sã încingã
focul ce pâlpâie în vatra sacrã
a casei cât un cuib, din tinereþe...
Numai iubirea mai cunoaºte cerul
Cu aerul pe care-l respirãm...

2011

Alba Iulia, 2011

Florin Bârzã: Peisaj
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Concursul Naþional de Prozã scurtã
Marin Preda - Siliºtea-Gumeºti (Teleorman),
ediþia 2011
Paul-ERSILIAN ROªCA
Bistriþa
Premiul al II-lea ºi
Premiul revistei SUD

UN GUARNERI NEGRU

O veche poveste vorbea despre o pasãre care zbura în înaltul
cerului dar nori negri se adunarã ºi începu sã plouã. Aripile
pãsãrii se udarã ºi ea începu sã coboare pânã ce atinse pãmântul,
rupându-ºi o aripã. Cu timpul aripa s-a vindecat, dar pasãrea, din
diferite motive, nu-ºi lua zborul. Frica era cea care o þintuia
pãmântului. Într-o zi însã a venit un vânt puternic ºi luând pasãrea
a suit-o în înaltul cerului unde, deschizând aripile, a vãzut cã
poate zbura din nou. Curajul îi revenise ºi ea s-a bucurat . Vocea
tãcu ºi lãsã loc unei liniºti mormântale strãpunsã doar de cãtre
zgomotele îndepãrtate ale strãzii. Picãturi reci se scurgeau pe
pereþii scorojiþi de timp ai canalului scãldând faþa acoperitã de o
barbã rarã ºi lungã. Lacrimi mari se rostogoleau din ochii care
fuseserã vii cândva dar care uitaserã sã guste din bucuriile vieþii
ºi libertãþii. Un tremur începu sã-i strãbatã corpul, ºi braþele
acoperirã sfioase chipul sãu pe care lumina soarelui, zâmbetul
copiilor din parc, nu reuºeau sã-l clinteascã din imobilismul
mizeriei. Cândva fusese ºi el sub lumina reflectoarelor, se
bucurase de aplauze , gustându-le ca pe un nectar ce se revarsã
din public învãluindu-l ºi oferindu-i o stare de euforie ce þinea de
la un concert la altul. Acum îi rãmânea doar cartonul care era
martor al nopþilor ºi viselor sale, culcuº al celui care cândva avea
lumea la picioare.
Se sprijini în cotul drept ºi privi la firul de apã ce se scurgea
pe fundul canalului în care-ºi avea culcuºul. ªobolani uriaºi se
bãteau cu pisicile sfrijite într-o încleºtare ce trecea dincolo de
rivalitatea speciilor. Era o încleºtare a mizeriei, o luptã pe lãturile
civilizaþiei care le arunca cu dispreþ. ªi el va ajunge sã lupte întro zi cu animalele ce populau canalul, o luptã pe care nu era
convins cã va reuºi sã o câºtige, devenind la rându-i cinã pentru
menajeria subsolurilor urbane. Hotãrât lucru, se va ridica ºi va
încerca sã înºele destinul pentru încã o zi, un destin care-i lãsase
vioara cu doar douã corzi, o vioarã neagrã, zgâriatã, o vioarã care
purta în anonimatul miasmelor subterane un nume pe care doar
puþini îl cunoºteau: Guarneri. Adânc sãpat în lemnul sãu stãtea
ascuns destinul unei ilustre linii de muzicieni, linie care, iatã,
urma sã se încheie cu el. El avea sã fie cel care pecetluia o istorie
secularã ºi care va bucura cu acordurile-i betonul cenuºiu ºi
împuþit care devenise sala sa de audiþie ºi concert. Se întrebase
adesea dacã urma sã vinã prietenul sãu, vocea pe care o auzea
searã de searã ºi care promitea un duel de prim rang, o încleºtare
a virtuozilor aºa cum el doar visase o întreagã viaþã.
Sunt pregãtit ºi vreau sã aud pãrerea ta! Mã auzi? Glasul
sãu se reflecta în pereþii circulari, trimiþând un ecou ce speria
mereu pleiada de creaturi ale subteranului. Era clar cã nu va avea
parte de un rãspuns prea curând ºi începu sã râdã cu o poftã ce
conferea timbrului vocii sale accente de nebunie. În acest timp,
apucã vioara ºi cu arcuºul începu sã alerge un maraton al notelor
vãduvite de consoartele celorlalte douã corzi. Notele începurã sã
þeasã o perdea tristã, melancolie a unei opere care amintea de
toamna de afarã. Notele grave se împleteau ºi liniºteau mintea
celui care cu atâta pasiune se bucura de atingerea lor. Aerul
îmbâcsit devenea clar ºi mâinile cãpãtarã o supleþe pe care
lacrimile o reflectau.
Doamne, îþi mulþumesc! ºi arcuºul coborî, în timp ce un
hohot de plâns cuprinse trupul slab ºi încovoiat al celui ce fusese
aruncat de destin în acea gaurã întunecatã. Se lãsã în genunchi în
apa micã ºi cu miasme, miasme care se impregnaserã de mult în
pielea sa. Vioara cãzu lângã piciorul stâng în timp ce mâna cu
degetele fine încã acopereau chipul înlãcrimat. Nu va mai rezista
mult, era sigur de asta, ºi-ºi dorea atât de mult sã mai cânte o
datã, sã vadã în ochii publicului cãldura pe care ºobolanii nu
puturã sã o transmitã.
Vântul a ridicat pasãrea, vântul... Dar dacã eu sunt acel
vânt, dacã eu sunt cel care trebuie sã facã pasul revenirii? Doamne
auzi-mã! Se lãsã încet pe partea stângã ºi lumina îi invadã treptat
fiinþa. Vedea cu bucurie cum soarele pãtrundea în ungherul sãu

luminând vioara ºi mâna care se odihnea pe corzile tocite ºi
dezacordate. O mânã se întindea spre el ºi vocea prietenului sãu
îl chema parcã. Nu se înºela, era chiar prietenul sãu.
,,Vino, nu te teme, locul tãu e pe o scenã mare! Îþi aminteºti?
Cândva erai cel mai bun, de ce laºi publicul sã aºtepte?
Se ridicã încet ºi pãºi printre cartoanele ºi pungile care tapetau
podeaua palatului sãu subteran. Ieºea cu teamã ºi vedea soarele
jucându-se printre pomii parcului din apropiere. Pãrinþi ºi copii
se plimbau, alergau zgomotos privind în treacãt la el. Era atât de
neobiºnuit ca înfãþiºare, un personaj al benzilor desenate care era
aievea þinând în mânã o vioarã neagrã ºi cu doar douã corzi. Se
uitau la el ºi zâmbeau. O, da! Din nou zâmbete, ºi nu hidoase, nu
chipuri ale imaginaþiei chinuite de boalã. Zâmbete calde ºi care
priveau ochii sãi.
Ce bine e, ce luminã ºi ce cãldurã! Vreau sã cant! Lacrimi
de fericire prinserã a-i sublinia pleoapele , în timp ce mâinile sale
ridicarã vioara ca pe o ofrandã oferitã lui Apollo, o ofrandã a
armoniilor ce începurã trist sã sune. Lumea se opri ºi privi cu
interes acel balet al degetelor pe corzile minunii negre. Era un joc
pe care doar interpretul îl cunoºtea, un joc ce fermeca prin
tonalitatea ºi efluviul de note joase care încropeau o baladã a
tristeþii. Lacrimile lui se scurgeau pe obrajii traºi, scurgându-se
în barba rarã cu reflexe argintii. Treptat intensitatea scãzu lãsând
loc unui suspin al arcuºului, un suspin ce se ridica asemenea
unui fum al jertfelnicului.
Era acolo ºi cânta, primea privirile pline de dragoste ale celor
care treceau prin parc, lumina ºi zâmbetele lor fiind tot ceea ce-i
trebuia în acel moment. Era iubit ºi asta era tot ce conta. Îºi vor
aduce oare aminte de el? Mâine va putea oare cânta pentru ei? O
fetiþã se apropie de el ºi întinse mânuþele sale delicate spre vioara
sa neagrã. Atingerea era o împletire a curiozitãþii ºi mulþumirii, ºi
încet el coborî obrazul pe care buzele fetiþei îl atinserã ca pecete
a nevinovãþiei ºi a simpatiei. Era o senzaþie pe care de mult nu o
mai întâlnise ºi închise pentru moment ochii. Ce bine era ºi ce
liniºte, o liniºte pe care ar fi vrut sã o guste veºnic, o împãrtãºire
a bucuriei eterne. Cãldura buzelor se transforma într-o atingere
umedã ºi caldã , iar mâna ridicatã dãdu de pisica ce-ºi fãcea
veacul lângã cartonul sãu.
Întuneric ºi umed era tot ce simþi ºi ce putu sã vadã. Era
aºadar un vis, oare nu exista un parc unde pãrinþii-ºi plimbã
copiii de mânã, oare soarele nu se joacã printre ramuri þesând o
pânzã de luminã ce susþine muzica naturii? Oare el nu va pãrãsi
niciodatã acea gaurã unde auditoriul va fi mereu format din
rozãtoare nerecunoscãtoare?
Sunt singur, sunt ceea ce sunt ºi nu voi mai fi altceva.
Vioara mea ºi cu mine suntem singuri pe lume, sunt pierdut ºi nu
mai pot face nimic. Lacrimile îi încondeiarã colþul ochilor ºi nu
se putu ridica de pe cartonu-i ce devenise ibovnicã ºi pãrinte. Era
cu neputinþã sã mai gãseascã un strop de voinþã în fãptura-i
zdrobitã de fatalitatea eºecului. El ºi vioara sa erau singuri. El ºi
vioara...
Plecã pleoapele hotãrât sã nu le mai deschidã, sã lase somnul
sã-ºi urmeze drumul, sã-l alãture lui Thanatos ca într-o picturã
ce-l reprezintã pe Orfeu. Da! Va coborî ca acesta, cântând la
vioarã va îmbuna spiritele ºi se va deschide calea sa. O, în sfârºit
va avea un public pentru veºnicie, un public care nu se va plictisi,
nu va fluiera, nu va huli, ci dimpotrivã se va bucura de el. Poate
se vor gãsi douã corzi pentru vioara sa, douã corzi care sã-l
întregeascã ºi care sã-l facã sã nu mai simtã incompletul ca
normalitate.
Va fi cu adevãrat bine, aºtept sã cobor cântând ca Pan ºi
adormind câinele. Vino moarte ºi mã îmbrãþiºeazã! Te aºtept ºi te
doresc! Tu eºti cea care mã vrea ºi care mã ascultã.
Începu sã fredoneze o piesã veche pe care nu reuºea sã-ºi
aminteascã unde o învãþase, dar care vorbea despre un ucenic

care-ºi cãuta maestrul, despre un ucenic care uitase sã cânte din
pricina durerii ºi pe care simpla vedere a celui ce-i era tatã ºi
Dumnezeu, în acelaºi timp, i-ar fi deschis efluvii de armonie.
Arcuºul alunecã , dar din nou peste corzile viorii sale negre, ºi o
tânguire se þesea din miºcarea degetelor sale. O tânguire care
fãcea pentru moment pace între luptãtorii canalului, o pace ce
parcã pecetluia închinarea naturii la mãreþia muzicii. Da, o
adevãratã vrajã cuprinse acel loc al dezolãrii ºi durerii, o luminã
parcã prinse sã pâlpâie în universul umed ºi rece a subteranului
ce-i devenise maestrului coºciug ºi salã de reprezentaþie. Atunci
când moartea va veni, el va fi pregãtit, va avea partitura bine
învãþatã, compoziþie pe care el o þesea în armonie cu cei care-i
deveniserã companioni ai mizeriei ºi uitãrii.
Vino moarte, nu mã tem, este tot ce-þi cer acum... ºi parcã
aceste cuvinte se metamorfozau într-o melodie a muribundului.
Închise ochii ºi simþi o cãldurã care-l învãluia, o cãldurã ce-i
descleºta degetele chircite pe gâtul viorii sale negre. Vioara sa
scumpã, ce-l înþelegea ºi care-l iubea neþãrmuit, devenise acum
din ce în ce mai uºoarã ºi aºtepta ºi ea, parcã, marea trecere.
Nu uita, de tine þine tot, tu nu trebuie sã fii ca ºi acea pasãre,
tu eºti cel ce aduce ploaia ºi tu eºti vântul. ªtiu cã poþi ºi eºti
singurul pe care-l aºteaptã sala. Ridicã-te ºi mergi spre nemurire!
Deschise ochii ºi vãzu sala de repetiþie a Operei, o salã în care
scânteiau nenumãrate lumini. Aplauze lungi se auzeau de dupã o
draperie largã. În faþa sa, elevul sãu stãtea cu vioara sa Guarneri,
o vioarã neagrã ºi lucioasã. Da, va merge ºi se va contopi cu cei
pe care-i iubeºte. El era vântul ce va ridica sufletul copiilor la cer.

Florin Bârzã: Desen
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Laureaþi ai Concursului Naþional de Poezie
Nicolea Labiº , Ediþia XLIII-a, 2011
pe jumãtate
între mine ºi toþi aceºti bãrbaþi
existã atâtea poveºti de dragoste neâncepute
din cele mai frumoase din cele mai profunde

Radu NIÞESCU
Bucureºti

MARELE PREMIU
NICOLAE LABIª
Premiul revistei
VATRA

le-aº putea avea pe toate
încoronatã de un stigmat
mai vechi decât iubirea
iar tu nu mã mai dori
pentru cã sunt acasã
iar liniºtea mã urmãreºte
în apartament ºi pe strãzi
uriaºã blândã
ca o omidã cu antene moi

Târgu Mureº
NEW YORK LEGENDS
II. untimely fall
americani mari ºi mici strigând U S A
împart tricouri cu el ciuruit
pe toate strãzile

Mãcinându-mã lent

poate întâi mai va fi o zi naþionalã poate vor scoate
acadele kill osama cu gust de praf afgan
ºi cola deadladen ediþie limitatã

bate toaca-n turnul mare
clopote clincãie ceva despre pãsãri
stoluri întregi nu mã pot umple pe dinãuntru ºi
zboarã de la coastã la alta
de la un plãmân la celãlalt

sigur vor bea de fericire pânã când n-o sã înþeleagã nimic
þii minte când am fost
la un liceu în irak
aveau sport/învãþau sã se târascã prin tranºee
sãpate pe terenul de fotbal
proful era un general retras
schiop ºi cu o crestãturã pe obraz
la proba de aruncat cu grenada
în ruinele spitalului de lângã
toþi dar absolut toþi au luat zece
apoi au mers la pistoale
le-au cumpãrat/le-au încãrcat
au ochit o grãmadã de haine
ºi la sfârºit
un bãiat supt ras în cap
a tras cu kalashnikovul în aer
ºi a anunþat pauza

dar cine sunt eu
soldaþilor din tranºee
marinarilor pierduþi în larg
minerilor din cel mai mare mormânt
aviatorilor rãtãciþi în vãzduh
vouã nu vã pot spune nimic
pot doar sã fac dragoste cu fiecare cãci
iubesc bolnavii de viaþã
ºi trupurile noastre-mpreunate sunt
cuºcã pentru toate dezastrele lumii
toate adânc închise în mine
mucezite ºi umede
mucezite ºi umede ca drumurile ce duc spre tine

Vama, Suceava

Premiul revistei
STEAUA
Cluj Napoca
Am întins corturile
câteva zile
îþi ia sã construieºti o inimã de cãrbune. alte câteva
pânã rãmâne o cenuºã finã.
stãruie rãni scãldate în urã, vin peste noi
ore vechi.
am cãmaºa atinsã de sânge, gândul de ieri
mã face a nu adormi, uite
sunt acum
femeia care nu vrea ajutor/tace-n aºternuturi.
pe scândura patului de campanie vin adesea
doctorul
tãcerea
apropierea morþii, limbii fragede mustesc
de galsuri
ºi trebuie sã tac, n-am nicio vinã spre care
sã privesc în recunoaºtere.
ochii mari îmi clocotesc
de revoltã. sunt
flãmândã/fãrã þarã, împinsã cu tãlpile înainte
în burta rece unde am cuprins ultima datã
rusia.
peste zi întindem corturi mici, de piele
ºi de ploaie

nu þi se va întâmpla nimic rãu dragul meu
aº putea spune
când luminile de veghe se sting ºi nici
nu mai ºtiu cine sunt

într-un muzeu glonþul la loc de cinste
altundeva tyson îºi creºte porumbeii.

Ana-Maria LUPAªCU

Alexandru Stan
Suceava

Roxana Diana BALTARU

Sînziana-Maria STOIE

Premiul revistei
LIMBA ROMÂNÃ

Suceava

Braºov

Chiºinãu

Premiul I
Premiul revistei
VIAÞA ROMÂNEASCÃ

Premiul revistei
POESIS
Satu Mare

Bucureºti
Unde ne ascundem
Acasã vara
pentru cã nu v-am vãzut de o vreme
pãºesc atent pe vorbe
cu vechea inpresie cã sunt
un om nou
ai venit mi-ai ºters rujul
m-ai sãrutat pe colþul gurii
eºti mai frumoasã aºa`
dar tu sã ºtii cã nu mã mai dori
eram un copil în rochie lungã
când mi-ai spus: Roxana,
o singurãtate pe jumãtate
este mai nobilã decât o iubire

pielea armãsarilor tineri înfãºuratã în jurul coapselor
bucãþi de linoleum lungi reci tãioase
în care împãturesc cheaguri de sânge când nu am voinþã
noaptea.
mai rãmâne din mine o patã unsuroasã de var
peliculã de abur minele creioanelor chinezeºti legate
de clanþã cu aþe roºii
umbrele bocancilor gata sã mã primeascã
sunt hornurile uzinei de peste linie
cuibãritã sub aºternuturi
goliciunea lor îmi împunge coastele
ca într-un insectar din lame de ras
altãdatã.
m-aº fi cocoþat pe burta elefantului cãlãrit de un bãtrân caraghios
pe vrejuri sticloase mi-aº fi îndesat pãsãri sub limbã
cine ar putea crede
ºi în clipa urmãtoare îmi aprind o þigarã
cã prin fumul ãsta gros puþin amãrui îþi pipãi buzunarele
întoarse pe dos pline de firimituri de toate culorile
niciodatã ca-n hansel ºi gretel presãrate pe mijlocul drumului când
de undeva de sus probabil de pe asfalt
cineva te strigã pe nume

Dimensiunile eterne ale vieþii
Cioburile ceºtii de cafea
contureazã lumi diferite.
Nicio patã de zaþ de pe covor
nu uneºte dimensiunile.
Azi, lângã caloriferul rece
mã încãlzesc
privind rama din lemn de nuc
spânzuratã de peretele de pe hol.
Caietele pline de cuvinte ºterse
se deschid ºi aruncã virgule.
Razele cerului se pregãtesc uºor
sã aleagã o nouã dimensiune
a vieþii, iar eu nu pot face nimic
sã le opresc. Aºtept lângã calorifer
viitorul
cu ochii închiºi
ºi genele ude.
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SCRIITORII ªI POLITICA
Dumitru Matalã
Prin intrarea unui scriitor în politicã,
literatura pierde în orice caz, în vreme ce
politica nu câºtigã nimic. (Alexandru Piru)
O frazã pe care profesorul Alexandru Piru o pronunþa
deseori, în ultimii sãi ani de viaþã, ceea ce poate însemna
cã-i ºi fãcea plãcere. Dar era fãrã îndoialã o plãcere
subminatã ºi de pãreri de rãu, compromisã de o secretã
ironie chiar împotriva lui, pentru cã cel care rostea
cugetarea era scriitorul Alexandru Piru, pe vremea când
el însuºi devenise senator. Aºa cum era formulatã, cu
binecunoscuta lui maliþie ºi fãrã sã þinteascã pe cineva,
fireºte cã remarca îl amenda pe el în primul rând. Dar în
anii aceia de dupã 90, contaminaþi ºi ei de o dezlãnþuire
generalã, mai mulþi scriitori ºi-au pãrãsit uneltele ºi locul
de muncã, pentru a se consacra cu tot atâta devoþiune
politicii. Cã, dupã aceea, mai devreme sau mai târziu, tot
ei s-au hotãrât sã renunþe, pentru a continua sã facã ceea
ce ºtiau mai bine, oferã tocmai dovada cã butada
profesorului Piru, zeflemistã precum era, conþinea ºi un
evident adevãr. A trebuit însã ca mai întâi sã traverseze
politica, sã câºtige printr-un eºec, o aºa-numitã
experienþã, ca sã-ºi dea seama cã locul sãu era ºi va rãmâne
în altã parte. ªi cã, pentru a face politicã, nu-i neapãratã
nevoie sã te înscrii într-un partid ori altul.
Divorþuri sau numai dezertãri spontane, renunþãri sau
numai refugii temporare, cazuri de genul ãsta nu s-au
petrecut accidental în anii noºtri prea zbuciumaþi parcurºi
de la revoluþie încoace ºi nici nu aparþin, în-ex-clu-si-vi-ta-te,
literaturii sau societãþii noastre. Toate laolaltã sau fiecare
separat, ele nu fac altceva decât sã readucã în discuþie,
de fiecare datã sub aceeaºi temperaturã, strãvechea ºi
mereu actuala chestiune a raporturilor dintre literaturã ºi
politicã. Raporturi nu numai complexe, nu numai
delicate - sau nuanþate - sau complicate, ci ºi de cele mai
multe ori pãtimaº, controversate. Pentru cã, tot aºa, de
cele mai multe ori, partizanii lor înflãcãraþi - ºi fanatici
se înfruntã cu cei ce le contestã violent existenþa - ºi tot
atât da fanatic. Adicã fãrã ca unii sau alþii sã caute vreo
zonã de toleranþã pe care s-ar putea camufla, undeva la
mijloc, adevãrul.
Un scriitor de talia lui Mario Vargas Llosa, care fireºte
cã nu are nevoia de recomandãri suplimentare, susþine,
de pildã, cã cele douã tabere n-ar avea nicio ºansã de a
convieþui, nici mãcar, într-o vecinãtate ostilã. În
introducerea volumului de eseuri numit Adevãrul
minciunilor, el scrie pur ºi simplu, negru pe alb:
Literatura ºi politica se exclud reciproc. Scriitorul
lucreazã în singurãtate, are nevoie de o totalã
independenþã. Politicianul, în schimb, e total dependent,
trebuie sã facã tot felul de concesii, exact lucrul pe care
scriitorul nu-l poate face. Toate bune ºi la locul lor!
Atâta vreme cât asta-i pãrerea unui mare scriitor, nu ne
rãmâne decât sã þinem seama de ea ºi sã i-o respectãm.
Aceleaºi lucruri nu-mi par însã tot aºa de bune ºi nici la
locul lor, atunci când aflãm cã unul ºi acelaºi scriitor,
într-un interviu mai vechi, susþinea parcã cu totul altceva.
Cel puþin la prima vedere, contradicþia dintre cele
douã citate pare sã fie strigãtoare la cer, iar opoziþie dintre
ele de neîmpãcat. Între ele trebuie sã se fi petrecut
obligatoriu ceva, câtã vreme chiar autorul lor n-a remarcat

cã se contrazice - sau nici nu i-a mai pãsat de aºa ceva. ªi,
dacã rãsfoim atent, atât romanele cât ºi biografia lui Llosa,
descoperim într-adevãr accidentul care i-a marcat, în egalã
mãsurã, ºi opera, ºi viaþa.

Ideea angajãrii scriitorului în viaþa
societãþii, dincolo sau dincoace de vocaþia
sa pur artisticã, continuã sã fie valabilã ºi
astãzi, atât în societãþile totalitare cât ºi în
cele democratice. Cred cã intelectualul are
obligaþia de a folosi armele creaþiei sale,
imaginaþia, simþul artistic, în dezbaterea
evoluþiei societãþii. Nu cred cã politica
trebuie sã fie monopolul oamenilor
politici. (Mario Vargas Llosa)
În anul 1990 scriitorul a hotãrât sã-ºi depunã
candidatura la preºedinþia þãrii sale. Cu alte cuvinte, sã
renunþe la profesie ºi sã se dedice, pentru cine ºtie câtã
vreme politicii. Ca sã constate, pe mãsura ce avansa în
experienþã, în a-ven-tu-rã, cã-l pãrãseau mai vechii
prieteni ºi cãpãta, în schimbi alþii, de conjuncturã; cã
deveneau distante reviste ºi televiziuni la care pânã
atunci colaborase frecvent, în schimb îºi ofereau serviciile
altele, care pretindeau ºi niºte favoruri; cã se vedea silit
sã facã, dupã cum avea sã spunã mai târziu, tot felul de
concesii , lucru care îi provoca un dezgust visceral . În
plus, în ultima vreme, soþia lui, Patricia, obiºnuia sã
mai întrebe, rãutãcioasã, când mã vedea întorcându-mã
de la inaugurãri, plin de confeti din cap pânã-n picioare:
«Îþi mai aduci aminte cã ai fost odatã scriitor?» Era, de
bunã seamã, prea mult pentru cel ce, odatã, scrisese totuºi
Rãzboiul sfârºitul lumii - ºi Conversaþie la Catedrelã ºi Istoria lui Mayta - ºi multe altele.
Tot într-o carte ni se povestesc experienþele sale
nefericite, pentru cã, din fericire pentru noi, n-a câºtigat
omul politic, atunci, nu candidatul la preºedinþie,
scriitorul, însã, cu siguranþã da. Dacã ar fi câºtigat el
alegerile, nu Fujimori, literatura lumii n-ar mai fi avut
niciodatã nici Peºtele în apã nici Lituma în Anzi nici
Sfidãrile libertãþii ºi nici scriitorul n-ar mai fi câºtigat
Premiul Nobel. Ar fi pierdut oare politica ceva dacã n-ar
mai fi existat ele? Fãrã nici o îndoialã nu, dupã cum e tot
atât de limpede cã nici n-ar fi câºtigat nimic. Aºa cã ºi
morala care acum încheie volumul de memorii Peºtele
în apã nu-i tristã ºi resemnatã decât pentru omul politic:
Faptul cã sunt atât de puþin popular mã va ajuta poate
sã-mi consacru de acum înainte tot timpul ºi energia
scrisului, îndeletnicire în care sunt - sã sperãm - mai
priceput decât în indezirabila (dar inevitabila) politicã!
Dincolo de moralã, însã, concluzia care se desprinde din
aceste rânduri ºi din întreaga carte este aceea cã doar
într-un singur mediu se simte scriitorul ca peºtele în
apã : la masa lui de lucru. Divorþul dintre literatura ºi
politicã se pronunþã, în felul acesta, fãrã drept de apel, în
beneficiul amândurora: se exclud una pe alta reciproc ºi
irevocabil. Era nevoie de experienþa sa, per-so-na-lã,
netransmisibilã ºi ea, pentru ca Llosa sã ajungã la singura
concluzie înþeleaptã ºi anume, cã singura lui datorie
cetãþeneascã aste aceea de a scrie despre societatea în
care trãieºte, pentru cã numai cãrþile scrise dau mãsura
participãrii sale ºi nu recompensele ipocrit-onorifice, prin
care-l ademeneºte politica.
Din pãcate, greºeala comisã de Llosa o singurã datã,
în 1990, a fost preluatã ºi dusã mai departe, la noi, vreme
de niºte ani buni, de atunci încoace. Mai mulþi scriitori
s-au repezit, adicã, sã intre în politicã, ºi nu oricum, ci

printr-o dãruire ne-pre-cu-pe-þi-tã ºi printr-o angajarefãrã-de-margini, exact aºa cum li se ceruse ºi pânã nu
demult, iar ei, atunci, rãspunseserã printr-o rezistenþã
pasivã. Gestul era, desigur, explicabil. În inocenþa ºi
bunãcredinþa lor, acei scriitori doreau cu sinceritate sã-ºi
ia revanºa faþã de o societate: ce-i marginalizase, sã ºi
compenseze, dacã mai era posibil, unele drepturi ce
credeau ei cã le fuseserã furate. Sãvârºeau, însã, pe de o
parte, greºeala de a renunþa la o vocaþie unde se
dovediserã, de bine - de rãu niºte profesioniºti ºi de a-ºi
croi alta unde nu puteau fi decât amatori. Pe de altã parte,
pierdeau din vedere cã politica nu-i decât un segment al
unei societãþi, zona cea mai murdarã a ei, lucru pe care ar
fi trebuit sã-1 înveþe din atâtea experienþe, tot ale
literaturii, culese din toate vremurile ºi de sub orice
stãpâniri. Ca sã nu mai vorbim cã scriitorul, unul autentic
de bunã seamã, nu ºi-a câºtigat un anume prestigiu, care
nu se dobândeºte niciodatã prea lesne, pentru a ºi-l
pierde, pe urmã, mult prea uºor, în politicã.
Ca sã rãmân la acelaºi exemplu, deºi ar putea fi mai
multe invocate, Llosa mai spune un mare adevãr undeva:
Literatura a fost, este ºi va continua sã fie, atâta vreme
cât va exista, un numitor comun al experienþei umane,
graþie cãruia oamenii se recunosc ºi dialogheazã. Prin
urmare di-a-lo-ghea-zã, nu se învrãjbesc ºi nu se
duºmãnesc unii pe alþii, deseori chiar atunci când sunt
în joc interesele întregii þãri; se re-cu-nosc, aºadar se
apropie unii de alþii, printr-o comunicare realã ºi nu prin
aºa-zise negocieri, care nu sunt în realitate decât niºte
târguieli între precupeþi; pun în balanþã buna înþelegere
ºi buna credinþã, nu ºantajul - ºi ameninþarea - ºi
manevrele de culise, încetãþenite prin aºa-numitul
al-go-ritm. Iatã doar în câteva, prea puþine cuvinte,
deosebirile fundamentale, statornicite de când e lumea,
dintre literaturã ºi politicã.
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HURMUZ AZNAVORIAN (1888-1961)
- 50 de ani de la moarte „Per aspera ad astra”
Marii juriºti se recruteazã din rasa celor mai de seamã
oameni. Ei trebuie sã fie elitele generaþiei lor.
Libertatea nu este un instinct. Nu este un instinct, fiindcã
instinctul este sãlbatic, dezordonat ºi mai ales anarhic.
Libertatea este o disciplinã, în regimul democratic. La
baza libertãþii este Legea, ºi nu putem concepe în viaþa politicã
o altã libertate decât o libertate legalã.
Libertatea ca instinct ar transforma raporturile între
oameni dintr-o colectivitate umanã, în raporturi de junglã.
Libertatea este un titlu de nobleþe, e un sentiment profund
uman, n-are nimic din agresivitatea fiarelor, aºa cum unii
oameni politici au înþeles sã o practice în democraþia noastrã.
Libertatea creeazã o demnitate interioarã omului, pe
care nici statul nu o poate expropria sau persecuta.
Libertatea e titlul de nobleþe al cetãþeanului. Acesta e
sensul onest, sensul istoric, sensul adevãrat al libertãþii în
regimuri democratice. (Hurmuz Aznavorian)
Acest mare om ºi avocat a atras prietenia ºi preþuirea unor
personalitãþi ca I.G. Duca, Armand Cãlinescu, Iuliu Maniu,
Virgil Madgearu, Octavian Goga, Pamfil ªeicaru, Alexandru
Ciucurencu, Kricor Zambaccian ºi mulþi alþii.
Fiind solicitat de I.G. Duca sã accepte postul de ministru al
Justiþiei, a refuzat, spunând cã i se pare nepotrivit ca un om
nãscut în afara þãrii, de neam strãin, sã ajungã sã participe la
conducerea ei, cu motivarea: Existã destui români de valoare.
Nu e nevoie de mine.
HURMUZ AZNAVORIAN a fãcut parte din pleiada
avocaþilor strãluciþi dintre cele douã rãzboaie mondiale, care
au dominat prin onestitate în dezbateri, studiu ºi implicare în
desluºirea controverselor, precum ºi prin conºtiinþa profesionalã
de o severã þinutã.
A devenit doctor în drept al Universitãþii din Paris în 1919,
susþinând teza Generalizarea clauzei la ordin - problemã de
unificare a dreptului privat.
A fost secretarul Delegaþiei Române la Conferinþa Pãcii de
la Versailles.
A fost coautor al Pandectelor Romane (1921-1946), al
Codului Penal Carol al II-lea (1938), remarcabil autor de studii
juridice, publicist de temut în presa vremii, pasionat conferenþiar
public, erudit, talentat, sclipitor în replicã. HURMUZ
AZNAVORIAN ºi-a cãpãtat locul meritat între contemporani,
iar aceºtia poartã numele Istrate Micescu, Constantin
Hamangiu, Ion Rosetti-Bãlãnescu, Mircea Djuvara, Ionel
Teodoreanu, Mircea Manolescu, Emil Otulescu, Aurelian
Bentoiu, Grigore Perieþeanu, Constantin Solomonescu, Vintilã
Dongoroz º.a.
Curajos, demn, inteligent, a profesat cu credinþã, fie cã a
apãrat comuniºti, fie miniºtri din guvernul Antonescu, printre
ei: profesorul Finþescu, Mircea Canciov, Mircea Vulcãnescu,
Alexandru Marcu, fie pe cei rãmaºi fãrã apãrare în plinã justiþie
popularã...
A fost exclus din Barou în 1948.
A fost trimis la Canal în 1950.
A avut domiciliu forþat începând cu 1953.

Inamovibilitatea se pare ca ar fi unica garanþie a
libertãþii unui magistrat... Puterea de care dispune un
magistrat e atât de mare, încât dacã i se asigurã prin
inamovibilitate ºi libertatea de conºtiinþã ºi de judecatã,
fãrã garanþiile unei temeinice pregãtiri juridice ºi fãrã
aceastã servitute în interesul colectivitãþii umane, ar ajunge
sã creeze din magistrat un mic, dar periculos dictator.
Libertatea nu încape în orice suflet. Sunt suflete servile din
naºtere, care nu ºtiu sã preþuiascã libertatea, unicul sens
al existenþei umane... Sub regimurile dictatoriale, adicã
regimurile bunului plac, s-au verificat adevãraþii magistraþi,
nãscuþi a fi magistraþi. (Despre inamovibilitate)
*

În 1955, dupã o întâlnire cu tinerii liberali, a fost arestat ºi
condamnat pentru uneltire împotriva ordinii sociale la 25
ani de temniþã grea.
A murit în 1961 - în temniþã - la vârsta de 73 de ani.
Nu i se cunoaºte mormântul.
Pentru cã aceastã carte o înþeleg ca pe o punte peste vremi,
inserez aici o întâmplare recentã:
Aºteptând strigarea într-un dosar, m-am folosit de
învecinarea cu Maestrul Constantin Viºinescu, prezenþã nobilã
ºi strãlucitoare în avocatura românã. Ca întotdeauna, atent,
generos, amabil, Domnia Sa mi-a ascultat întrebarea abruptã
- L-aþi cunoscut pe Hurmuz Aznavorian?
Spontan, grav ºi definitiv, Maestrul Viºinescu a rãspuns:
Hurmuz Aznavorian - face parte din Bronzurile acestei
profesii!
Acestei calificãri nu-i mai poþi adãuga decât emoþia.
Iatã ºi câteva provocãri la lectura scrierilor lui Hurmuz
Aznavorian:
Întreg Dreptul se rezumã la douã instituþii fundamentale:
Libertate ºi Proprietate. ªi fãrã organizarea acestor instituþii
fundamentale nu se poate concepe o comunitate umanã. A fi
jurist înseamnã a fi profund uman. Eu nu am cunoscut pânã
acum un jurist mizantrop, dupã cum nu pot înþelege nici pe
magistratul care are voluptatea sadicã de a condamna cu orice
preþ [...].
*
Moartea unui neam nu vine nici din cucerire, nici din
înfrângeri militare, ci din dispariþia elitelor lui, care au misiunea
sã întreþinã treazã conºtiinþa existenþei istorice a unui neam...
Un om de geniu poate rezuma un neam întreg. (Un eveniment
cultural: reapariþia revistei
Dreptul ).
*
Îmi stimez adversarii, mai ales adversarii care au suferit
pentru o credinþã. Sunt împotriva oricãrei intoleranþe ºi vã
sfãtuiesc sã fiþi la fel, cãci numai aºa vã veþi înnobila. ªi ca sã
aveþi un îndreptar sigur pentru stima voastrã faþã de oameni,
cãlãuziþi-vã de o singurã idee verificatã milenar. Întrebaþi-i,
cum am întrebat ºi eu în taina sufletului ºi a conºtiinþei mele:
spune-mi cât ai suferit omule, ca sã ºtiu cât te stimez?
(Democraþie, libertate, elite)

Am dedicat aceastã cuvântare prietenului Pamfil ªeicaru...
Dacã, în cuvântarea mea, veþi gãsi aspre observaþii, faþã de
unele devieri vinovate ale regimului democratic, nu trebuie sã
conchideþi, cum au fãcut-o unii în mod superficial, cã am atacat
democraþia. Nu. Când un medic stabileºte un diagnostic, el nu
condamnã pe bolnav, ci boala. El lupta cu boala, ca sã scape
bolnavul. Ar însemna o vinovatã ipocrizie sã ascunzi bolnavului
pericolul care-1 pândeºte, de multe ori din propria lui vinã sau
neglijenþã... Domnilor deputaþi, vã mãrturisesc, multã vreme,
foarte multã vreme, am ezitat de a intra în viaþa publicã. ªi eu ºi
colegii mei, care ne-am decis foarte târziu, am avut un sentiment,
o convingere: nu poþi da vieþii publice nimic, atâta timp cât nu
te-ai realizat tu însuþi, pentru cã, intrând în viaþa publicã, sã
poþi da tot ºi sã nu fii tentat sã ceri ceva. (Cuvântare rostitã ca
raportor la Mesajul Tronului în ºedinþa Camerei Deputaþilor
din 13 decembrie 1935)
*
În ceea ce priveºte conflictul nostru cu Skoda..., voi termina
acum depoziþiile interesante în care ofiþeri superiori, în rezervã
astãzi, ºi-au pus la mezat ºi sufletul ºi conºtiinþa - a fost posibilã
trãdarea ruºinoasã, în faþa banului au cedat foarte multe
conºtiinþe care aparent erau conºtiinþe tari. Nu se ºtie nici astãzi
dacã am scãpat de toþi. De ce a fost posibil acest lucru? A fost
posibil fiindcã în ultima vreme, trebuie sã recunoaºteþi cu toþii,
nu mai existã teamã de sancþiuni, ideea de autoritate a slãbit în
aºa hal, încât nimeni nu se mai poate teme de nimic. Totul este
posibil, pânã ºi trãdarea convenþionalã. Cazul Georgescu m-a
mâhnit. ªi am rãmas uimit, cum este posibilã îndrãzneala din
partea cuiva sã semneze un contract cu Seletzki în care sã spunã:
voi furniza toate informaþiile ºi ºoaptele de la Ministerul Apãrãrii
Naþionale în schimbul unui comision. De ce a fost posibilã atâta
turpitudine ºi atâta scãdere? Lipsa de teamã de sancþiuni...
(Actualitatea chestiunii Skoda - imperativul moral al sancþiunilor.)
*
Dupã decembrie 1989, prin diligentele fiicei sale, RODICA
AZNAVORIAN-SFINÞESCU, ºi a ginerelui sãu, CLAUDIU
SFINÞESCU, a fost declarat recurs în anulare împotriva
hotãrârii pronunþate în 1958, iar Curtea Supremã de Justiþie la achitat pe Hurmuz Aznavorian pentru lipsa intenþiei ca element
esenþial al infracþiunii de uneltire împotriva ordinii sociale .
Tot la iniþiativa lor, s-a înfiinþat Fundaþia Avocat Hurmuz
Aznavorian .
Prin grija fondatorilor Rodica ºi Claudiu Sfinþescu, o parte
din arhiva personalã ºi profesionalã a avocatului Hurmuz
Aznavorian a fost conservatã ºi constituie fondul documentar
al Fundaþiei noatre.

Av. Ana Diculescu-ªova
Preºedintele Fundaþiei Avocat Hurmuz Aznavorian

Hurmuz Aznavorian: „Nu ne era profesor, ci un frate...”
Eram în clasa a II-a de gimnaziu, când, pentru întâia oarã l-am
auzit vorbind pe Ion Adam, pe atunci profesor de limba românã.
Eram atât de obiºnuiþi cu pedantismul didactic al mai tuturor
profesorilor de licee, încât, auzindu-l vorbind cu entuziasm despre
amãnunte care, prin tradiþie ºcolãreascã, trebuiau menþionate
numai în treacãt, am rãmas nedumeriþi, cu toatã naivitatea vârstei
noastre.
Vorbirea caldã ºi limpede, întreruptã prin izbucniri vesele de
râs, de câte ori exprima o imagine brutalã ºi hazlie; entuziasmul
de care se însufleþea, ori de câte ori biruia prin lãmuriri intuitive
ºi practice asupra frumuseþii limbii româneºti, toatã fiinþa lui, în
sfârºit, cu sufletul lui ales, ne-a impresionat puternic. În curând,
am ajuns discipolii lui. Judecam ºi simþeam ca el; încercam sã
vorbim cu imagini, aºa cum numai el ºtia sã vorbeascã; ne opream
atenþia asupra unor amãnunte care, fireºte, ne-ar fi scãpat în alte
împrejurãri. Eram stãpâniþi de puterea lui sufleteascã..., eram
sugestionaþi. Orele de limba românã erau aºteptate cu nerãbdare;
aveam de aflat lucruri noi, spuse cu mãiestria ademenitoare a
poetului profesor. Cât era de bun!
Îmi aduc aminte cum în fiecare sâmbãtã, venind cu braþul
încãrcat de cãrþi literare, pe care ni le distribuia, ne întreba, fãrã
nicio asprime ºi mândrie de om superior, dacã am ales vreo carte
dupã gustul ºi placul nostru. Ne îngrãmãdeam în jurul lui, pe cei

mai drãguþi dintre noi îi îmbrãþiºa ºi-i sãruta. Pe cei mai întunecaþi
la faþã îi mustra, îi trãgea mângâietor de urechi ºi, dupã ce le
spunea: urâtule , nu se putea opri sã nu-i îmbrãþiºeze... Era o
adevãratã sãrbãtoare în frumoasele vremuri de odinioarã, când
toate iluziile prindeau viaþã în sufletele noastre naive ºi neformate.
O îndrumare greºitã de atunci ne-ar fi adus pe alte drumuri. ªi,
dacã astãzi mai simþim o licãrire de entuziasm ºi trãim într-un
idealism mai curat, sigur cã datorãm totul acelui pãrinte al
copilãriei noastre, bunului ºi iubitorului de suflete curate - Ion
Adam. Cu câtã dragoste ne vorbea de Ion Creangã, de Coºbuc,
Vlahuþã, Sadoveanu... ºi, dacã ne ferea de Eminescu, nu-1 oprea
gândul cã nu meritã, dar cã era pãcat sã-l necãjim pe bietul mare
poet cu mintea noastrã crudã. (...)
Îl iubeam cu toþii: nu ne era profesor, ci un frate ales ºi
respectat de noi. Uneori se întuneca la faþã. Se vedea cã ere
necãjit de o ºicanã profesionalã. Ne vorbea trist, abãtut: condamna
în cuvinte aspre materialismul îngust al vieþii. Nu-l înþelegeam
tocmai bine, dar simþeam cã spune lucru adevãrate. Dar nu trecea
mult ºi surâsul îi reapãrea pe faþã. Privise, poate, ori ochii senini
ai unui elev din primele bãnci, ori era impresionat de tãcerea
respectuoasã ºi înduioºãtoare a întregii clase, ºi atunci se însufleþea
ºi ne vorbea de ideal, de entuziasm, de aceste rãtãciri scumpe ale
sufletului, dispreþuite, în fuga ºi goana vieþii, de recii calculatori

ai meschinelor interese. Azi nu mai gãseºti oameni-copii! , ne
spunea, ºi noi nu prea înþelegeam, dar era sfânt tot ce era spus de el.
Astfel am petrecut cei mai frumoºi ani ai copilãriei noastre.
Au trecut acele vremuri. Într-o bunã zi, ni s-a spus cã Ion Adam
nu va mai fi profesor. Am avut cu toþii un fior de teamã: ne
ameninþa parcã un pericol. Cine avea sã-l înlocuiascã?
El a plecat. Nu s-a mai auzit de numele lui decât în publicaþii
literare. Scãzuse entuziasmul ce se desprindea din primele lui
scrieri. S-au scris ºi pagini rãuvoitoare despre el... Noi ne-am
fãcut mai mari ºi, când l-am întâlnit anul trecut, în faþa universitãþii,
cu geamantanul de cãlãtorie în mânã, slab, obosit, cu hainele
prãfuite, ni s-a strâns inima. Nu mai avea privirea seninã de
odinioarã, o umbrã de tristeþe se strecura în suflet. Vorbea scurt
ºi necãjit. Era ocupat. Se grãbea sã nu piardã trenul. A stat prea
puþin de vorbã cu noi. ªi-a adus aminte de vremurile de altãdatã,
a surâs ºi ºi-a întors privirea de la noi.
Ce-a rãmas de la el? Scrisul lui frumos pentru toatã lumea,
însã ce a lãsat în sufletele noastre, a acelor care l-am cunoscut în
copilãrie, ni-e scump ºi sfânt. La fiecare treaptã a dezvoltãrii
noastre sufleteºti ne vom aduce aminte cu pios respect de numele
lui atât de drag, atât de scump: Ion Adam.
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TEATRU LA KM 0

Festivalul Naþional de Teatru

Candid Stoica

America e în crizã,
Europa e în crizã, lumea e
în crizã ºi totuºi în România
s-a desfãºurat un mare
festival Naþional de Teatru, dupã ce cu douã luni mai înainte se
desfãºurase un alt mare festival naþional: George Enescu . De
unde se poate naºte concluzia, cã România este, a fost ºi va fi o
þarã a festivalurilor în ciuda tuturor vicisitudinilor Nu existã
municipiu, oraº, localitate, sat care se respectã sã nu aibã un
festival. Dacã nu are, sigur va avea în viitor. Încununarea lor
pare sã fie însã pe bunã dreptate festivalul naþional de teatru.
Împotriva tuturor condiþiilor grele, de crizã, deºii au fost amputate
salariile ºi pensiile, deºi se anunþã insistent cã, criza n-a trecut,
32 de producþii au stat timp de zece zile, la dispoziþia sutelor,
miilor de spectatori, care au pãrãsit cafenelele, bistrourile,
bibliotecile, discotecile, bãncile parcurilor ºi mai ales televizoarele,
luând cu asalt sãlile de spectacolele ale festivalului deciºi sã,
vizioneze cele 32 de producþii selectate dintr-o multitudine de
alte producþii, era sã scriu iar spectacole, termen care nu se mai

foloseºte când vrei sã denumeºti un act teatral. Un bilanþ cu care
se poate mândri organizatorii, selecþionerul unic, (Alice
Georgescu), directorul executiv (Aura Corbeanu), ºi zecile de
furnicuþe care au robotit anonime ºi bineînþeles sponsorii. (Nui mai numesc, au fost trecuþi în toate programele festivalului).
Cred cã s-a întâmplat un miracol spun optimiºtii printre care
mã numãr ºi eu. Pe timpul acesta de crizã s-a gãsit de toate: un
titlu generic faimos, Omul acest animal ciudat, (cuvinte ale lui
A.P. Cehov), s-a gãsit o personalitate importantã, faimoasã,
care a reuºi în climatul de crizã sã facã un tur de forþã ºi sã
realizeze 4 (patru) spectacole, (dar mai ales teatrele respective au
gãsit banii necesari sã-l plãteascã) s-au gãsit sponsori curajoºi ºi
în final s-a gãsit, bineînþeles ºi marfa fiecãrui festival:
spectacolele!
Fiecare director de teatru, sau maneger cum i se spune acum,
care se respectã ºi în subsidiar teatrul pe care îl managerizeazã,
uneori ca o proprietate personalã, a pregãtit, mãcar un spectacol
care sã rupã gura târgului la Bucureºti.
Cei mai harnici ºi probabil cu mai mulþi bani, a fost managerii
teatrelor maghiare din Cluj ºi din Sfântul Gheorghe care au
realizat cele mai multe producþii (Dacã adãugãm ºi producþia
Teatrului naþional din Budapesta cu Trei Surori în regia lui
Andrei ªerban ºi cuvântarea în limba maghiarã a ministrului
culturii Kelemen Hunor, la deschiderea festivalului, care a lãsat
nedumeritã multã lume, putem spune cã a fost un festival de
limbã maghiarã. ( Strigãte ºi ºoapte , Unchiul Vania ambele
în regia lui Andrei ªerban, Leonce ºi Lena în regia lui Tompa
Gabor, toate trei producþii ale Teatrul Maghiar din Cluj, precum
ºi Neguþãtorul din Veneþia în regia lui L. Bocsardi la Teatrul
Tamasi Aron din Sf. Gheorghe).
Urmeazã managerul Alex. Darie cu 3 producþii ( Îngropaþimã pe dupã plintã în regia lui Y. Kordonski, Însemnãrile

unui necunoscut în regia lui Alex Darie, Ivanov în regia lui
Andrei ªerban). Vin la rând manegerii cu douã producþii: I.
Caramitru de la Teatrul Naþional, ( Purificare de Peter Zelenka,
regia Alex Mâzgãreanu, Macbeth de W. Shakespeare, regia
R. Penciulescu) Constantin Chiriac, de la Teatrului Naþional Radu
Stanca din Sibiu ( D ale carnavalului în regia lui S. Purcãrete,
Felii de Lia Bugnar), ºi Marcel Iureº de la teatrului Act
( Absolut în regia lui Alex. Dabija ºi 9 grade la Paris în
regia lui Peter Kerek).
Ultimii, dar nu ºi ca valoare sunt cei care au prezentat doar
un singur spectacol (Teatrul Naþional Marin Sorescu Craiova,
Caligula în regia lui L. Bocsardi, Teatrul de Comedie cu
Cântãreaþa Chealã ºi Lecþia în regia lui V.I. Frunzã, Teatrul
Dramatic Sicã Alexandrescu Braºov cu Despre Iubire la
om în regia lui Alex. Dabija, Teatrul Þãndãricã cu Galaxia
Sveik în regia lui Alex. Hausvater, Teatrul Andrei Mureºanu
Sf. Gheorghe cu Mai întâi de naºti în regia lui Radu Afrim,
Teatrul Nottara cu Metoda în regia lui Cr.T. Popescu, Teatrul
German de stat din Timiºoara cu Mountainbikers în regia lui
Radu Alex. Nica, Teatrul foarte Mic cu Crazy stories in the
city un spectacol de Arcadie Rusu, Teatrul Metropolis cu
Nevestele vesele din Windsor în regia lui Alex. Tocolescu,
Teatrul de miºcare studio M din Sf. Gheorghe cu Othelo ºi
prea iubita lui Desdemonã în regia lui M. Mãnuþiu, Teatrul
Tineretului din P. Neamþ cu Yerma în regia luiLazlo Beres,
teatrul Odeon, (maneger Dorina Lazãr cu Blifat de G. Pintilei
în regia lui Alex Mihail, Teatrul Club Scena cu Emigranþi )
Dupã numãrul de spectacole prezentate se poate spune cã
festivalul a stat ºi sub steaua lui Andrei ªerban care contrar
aparenþelor se simte destul de bine la lucru în România.

Douã mari pierderi pentru cultura naþionalã
Liviu Ciulei
În rãstimpul scurs de le apariþia primului numãr ale revistei
noastre ºi pânã azi cultura naþionalã a suferit douã mari pierderi:
trecerea în eternitate a arhitectului, actorului, scenografului ºi
regizorului de teatru ºi film Liviu Ciulei ºi cea a dramaturgului
Paul Everac.

Membru corespondent al Academiei din 1992, Liviu Ciulei
s-a impus ca o mare personalitate mai ales în domeniul teatrului
ºi al filmului. Ca actor a creat roluri de neuitat (Puck, Danton
º.a.), iar ca regizor a montat piese de rãsunet din dramaturgia
româneascã ºi universalã: Cum vã place , Sfânta Ioana , Opera
de trei parale , 0 scrisoare pierdutã . În domeniul filmului este
regizorul peliculelor Valurile Dunãrii ºi Pãdurea
spânzuraþilor , aceasta din urmã fiind remarcatã ºi premiatã ºi la
festivaluri internaþionale.
Familia Ciulei a avut legãturi speciale cu Banca Naþionalã.
Antrepriza condusã de Liviu Ciulei - tatãl a dirijat construcþia
Palatului Nou din Complexul BNR. Liviu Ciulei - fiul a fost un
prieten al Bãncii Naþionale. Ne va lipsi personalitatea lui care se
fãcea mereu remarcatã prin culturã, inteligenþã, prin eleganþa,
prin prestanþã. Comportamentul sãu de o aleasã moralã ºi de o
nobleþe deosebitã va continua sã fie un reper (Mugur Isãrescu,
guvernatorul Bãncii Naþionale)
Existenþa lui artisticã rãmâne exemplarã întru eternitate. A
fost un magician al teatrului. Vibraþia pe care o producea fiinþa
lui, seducþia inteligenþei, conexiunile lui vaste rãmân irepetabile
în viaþa teatrului românesc.
Pe lângã multele lui merite îl are ºi pe acela de a fi fost un
fãptuitor de trupe teatrale fãrã egal, precum cea de la Teatrul
Bulandra din Capitalã (George Genoiu, dramatrug).

Paul Everac
Ne-a pãrãsit mâhnit. Ajunsese la convingerea pe care nimeni
nu i-o putea întoarce din suflet cã fibra noastrã nu este fãcutã
pentru a ne ridica la înãlþimea unui ideal. Încercase sã caute
virtuþi în ºcoalã dar a constatat cã numai Spiru Haret putuse face
ceva bun pentru copiii unui popor nãpãstuit. A încercat sã
regãseascã puterea Bisericii din vremea în care tipãrea cazaniile
în teascuri de lemn ºi a constatat cã învãþãtura a ieºit din lãcaºul
Domnului. Politica? Þara este datã pe mâna unor nãtãrãi.
Caragiale le spunea Mitici. Everac le zice Popeºti. ,,În 1989 i se
lasã acestui nãtãrãu Popescu o þarã bine investitã, cu industrie,
cu irigaþii, cu oraºe întemeiate, cu rezerve mineraliere ºi energetice
ºi cu aproape patru miliarde de dolari creanþe în cont...Dar
Popescu n-are talent sã conducã, sã dezvolte, sã administreze ºi
sã cucereascã. El e lãlâu, pizmaº, chichiricos, ºmecher, tâmpit,
face pe politicul cã nu ºtie altceva, vrea pricopsealã ºi imagine,
se lasã mituit, cumpãrat, ca ultima jigodie, sau ia mãsuri dubioase .
Dupã 1989 scriitorul s-a manifestat cu vigoare în publicisticã.
Nu a abandonat dramaturgia. De altfel nici nu ar fi putut sã o
facã. Era nãscut dramaturg. Publicisticã mai fãcuse ºi în tinereþe.
Acum recursul la presã vine din nãduful scriitorului provocat de
o Românie constant în derivã. A continuat sã scrie ºi teatru. Nu
pentru sertar ci pentru cunoscãtori gândindu-se cã va (re)veni
timpul ºi pentru marea scenã. Suferea cã teatrul românesc, ca
instituþie, nu mai serveºte teatrul ca artã al românilor. În ultimii
ani organiza spectacole-lecturã pentru elitele scriitoriceºti,
actoriceºti ºi culturale interpretând uneori singur roluri din piesele
pe care le scrisese în ultimii ani. Avea talent actoricesc. Când
piesele beneficiau de lectura altora, nu-i scãpa din ochi pe actori.
Le urmãrea mimica, gestica, intonaþiile ajutându-i, ca un sufleur,
în reuºita interpretãrii. Îºi cunoºtea textele pe dinafarã. Acest
mod de ,,a continua sã rãmânã pe scenã nu vine din narcisism ci
este o demonstraþie de vigoare. ªi de revanºã. De aproape douã
decenii teatrul ca instituþie a tras cortina peste dramaturgia
româneascã. Paul Everac nu a vrut sã depunã armele.
În dramaturgie dar mai ales în publicistica lui Everac,
politicianul român are o naturã amestecatã, de potlogar ºi de
jucãtor la ruletã. Nu se dã în lãturi de la nici o malversaþiune
pentru a reuºi în aventura în care s-a lansat. Adicã în politicã. Cei
mai ,,tari reuºesc. Marea lor performanþã, pe care de altfel o
urmãresc în paralel cu cariera, este de a altera mediul, de a-l vicia
pentru a putea profita de diabolicele unelte ale ºantajului ºi
corupþiei. Odatã intraþi în politicã ,,cei tari devin automat oameni
de afaceri. Tulburarea mediului social ºi politic are un scop:
crearea cercului vicios.
De la turnirurile oamenilor politici care au ocupat marea
scenã a naþiunii dupã 1989 ºi pânã la mizeria care ne invadeazã

viaþa de toate zilele nimic nu a scãpat criticii lui Everac. Nu a
ocolit oportunist forþa oarbã a haosului. O privea cu revoltã.
Dacã nu o putea stãvili, þinea mãcar sã îi arate hidoºenia, sã o
insulte ºi sã o înjure. Severitatea lui deborda. Everac a diagnosticat
corect factorii de agresiune: atacul la fibra naþionalã, demolarea

valorilor naþionale, trãdarea intereselor naþionale. Dramaturgul
nu a ieºit niciodatã din scenã. I-a plãcut publicul ºi, din respect,
a þinut sã-l incite. Nu este un creator de limbã ci un creator de
sintaxã riguroasã a graiului românesc. Ideea este exprimatã cu
minimum de cuvinte ºi cu maximum de expresivitate ºi limpezime.
Despre politicã scria fãrã delicateþe. Omul curtenitor, cozeurul
educat în saloane, cel cu maniere franþuzeºti în viaþa de toate
zilele devenise intolerant în scris. Ironia ºi auto-ironia erau mãºti.
Le folosea la necaz pentru a mai salva un minim de eleganþã ºi aºi conserva aura de aristocrat atât de firesc aºezatã pe chipul ºi pe
miºcãrile lui. Limpede ºi logic, scrisul lui din ultimii ani
demonteazã sistematic mecanismele ºi sursa rãului instalat în
viaþa românilor. Personajele cu care ne obiºnuise în dramaturgie
reapar în publicisticã descãrnate nu în lumina rampei, ci a zilei.
Intuitiv ºi pãtrunzãtor, ochiul lui iscodea totul ºi punea luminã
peste esenþial. Statul, politica, biserica, ºcoala, educaþia, cultura
sunt pãrþi ale anatomiei naþionale pe care Everac le diseca sistematic
în dramaturgia, în publicistica din ultima vreme. Fãrã anestezie.
Într-atât era de revoltat cã nu mai suntem capabili sã avem un
ideal.
Printre noi, Paul Everac a fost aristocratul revoltat.
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ARTELE ªI NOSTALGIA MUZICII

Dan Anghelescu

Nostalgia artelor
cãtre muzicã se
dezvãluie ca o
deschidere cãtre glasurile interioritãþii, cãtre acele conþinuturi
spirituale în raport de care cuvântul exprimãrilor comune nu ºtie
decât sã tacã. Muzicalizarea imprimã plutiri de supra-discurs, de
jubilaþie a spiritului dincolo de contingenþele constrângãtoare.
Prezenþa într-un joc secund a unor desfãºurãri frânte, niciodatã
rostite pânã la capãt, ce se insinueazã în discurs, este imediat
respinsã într-un arier plan. Este ceea ce imprimã discursului
artistic cu o culoare aparte. Persistã în toate acestea o vibraþie a
totalitãþii, dar ºi a unei anumite ambiguitãþi, a unui evident echivoc.
Intermundiile artelor se atrag ºi se resping, coexistând totuºi
într-o veºnicã stare tensionalã, singura prin intermediul cãreia se
poate spune ceva despre sensibilitatea epocii noastre.
Dar despre o nostalgie a artelor cãtre muzicã aflãm înainte
de toate de la marii artiºti. Ca pictor, Paul Klee, îndrãgostitul
de Wagner ºi Verdi (fiind totodatã ºi un muzician autentic,

Pentru
sãnãtatea
Pãmântului a fost deviza
primului
Festival
internaþional dedicat filmului
ecologist, ce s-a desfãºurat
la Oradea între 27 ºi 30
octombrie. Profesionalismul
ºi dãruirea organizatorilor,
Lavinia Sandru, director,
Cornel Diaconu, producãtor
, Marin Vladimir, director
artistic, Mihai Orãºanu,
director tehnic, prezenþa
unor prestigioase nume din
cinematografia
contemporanã, printre care
invitatul special Gaetano Capizzi, directorul celui mai important
festival de film ecologist din lume, Torino, Ludmila Diakova,
redactor-ºef al revistei Kino, preºedinta juriului internaþional,
Vladimir Kaylowic, producãtor al Fesivalului Beldocs, Belgrad,
sau regizorul american Jor Van Kline, un veteran al
Hollywoodului, numeroasele manifestãri paralele, printre care o
inspiratã expoziþie de fotografii, autor Andrei Posmoºanu, sau
excelenþa pachetelor de filme vizionate în secþiunile Concurs ºi
Panorama au fost principalele atuuri ale succesului unui strãlucit
început de drum.
Juriul internaþional, din care au fãcut parte ultimele trei
personalitãþi amintite, a fost completat de criticul de film Ileana
Dãnãlache, purtãtor de cuvânt al CNA ºi subsemnatul. ªi
misiunea juriului n-a fost deloc uºoarã. Cele 20 de filme, produse
în 18 þãri, foarte apropiate ca valoare artisticã, egale, aº putea
spune, prin forþa apelului pentru conservarea naturii, pentru
eliminarea efectelor dezastruoase ale poluãrii mediului
înconjurãtor, pentru instituirea atitudinilor corecte faþã de ambient,
au reprezentat un eºantion elocvent pentru interesul regizorilor
faþã de probleme arzãtoare ale actualitãþii, din pãcate puþin
cunoscute de publicul larg. ªi aici este de semnalat un amãnunt
extrem de important. Publicul care a vizionat aceste filme la
Oradea a fost format în covârºitoare majoritate din elevii ºcolilor
ºi liceelor bihorene, care, în paralel, s-au întrecut ºi într-un
spectaculos concurs de proiecte ecologiste Zona liberã de
indiferenþã.
Marele Premiu a mers în Germania, autorul filmului Gustaþi
gunoiul, regizorul ºi scenaristul Valentin Thurrn construind în
imagini mai mult decât elocvente lãcomia ce ne guverneazã,
aruncând milioane de tone de alimente la gunoi în timp ce alte
milioane de oameni trãiesc încã sub semnul spectrului foamei.
Premiul pentru cel mai bun lungmetraj a revenit filmului Tãrâmul
gunoaielor, regia Lucy Walker, producþie Anglia-Brazilia,
autoarea prezentând în culori dramatice existenþa ºi destinul celor
ce trãiesc în cel mai mare depozit de deºeuri din lume, la Jardin
Gramacho, la periferia oraºului Rio de Janeiro. Cel mai bun

Cãlin
Stãnculescu

violonist de performanþã, fapt care se simte ºi chiar se vede!
în întreaga lui creaþie) va fi spus cã arta nu redã vizibilul, ci face
vizibil. (Paul Klee Confesiune apud Carola Giedion- Welcker.)
Wassily Kandinski era preocupat de principiul necesitãþii
interioare în artã...de sunetele culorilor. Vedea asociaþii
sinestezice între culori, încerca sã stabileascã posibilele lor
corespondenþe muzicale ºi instituia termenul de orchestraþii
cromatice... În tentativa de a stabili corespondenþe obiective(!?)
între sunete ºi culori Kandinski implica în actul creaþiei vizuale
formele de experienþã ale culturii muzicale ºi filozofice ce ar fi
trebuit sã intermedieze dezvãluirea sunetului interior. Se
identificau în toate acestea ecourile esteticii wagneriene asupra
operei totale. Nu vom uita nici faptul cã Arnold Schönberg,
inventatorul dodecafonismului, se manifesta ºi în domeniul
picturii...
Evident, muzica apropiindu-se de celelalte arte devine o
deschidere cãtre þinuturile abia licãritoare ale Fiinþãrii, acelea
situate la confluenþa dintre inteligibil ºi inefabil. Dupã ele se
pare va fi tânjit ºi anti-metafizicul Paul Valéry aºa dupã cum nil aratã chiar notaþiile lui. . Valéry este totodatã ºi cel care ne
ilustreazã, într-un mod deosebit de complex ºi de complet,
nostalgiile cãtre muzicã ale arhitecturii. În Eupalinos, vorbeºte
despre edificii care cântã. Un templu delicat este imaginea
matematicã a unei fete din Corint; el îi reproduce graþia
inexplicabilã, armonia de fiinþã fermecãtoare. Vorbind despre
acel templu un personaj al dialogului îl comparã cu un fel de

cântec nupþial plin de flaute. Legãtura dintre templu ºi muzicã
configureazã, potrivit lui Valéry, o divinã analogie ºi o meditaþie
capabilã sã atingã chiar marginea fiinþei, extrema realitate, prin
strania apropiere a formelor vizibile de ansamblul efemer al
unor sunete succesive, figura venerabilã ºi graþioasã a
monumentelor participând direct la puritatea sunetului muzical.
Valéry crede cã se poate auzi cântecul coloanelor ºi îºi imagineazã,
în cerul pur, monumentul unei melodii concluzionând cã artele
despre care vorbim (muzica ºi arhitectura!) trebuie sã
zãmisleascã în noi nu o poveste, ci acea putere ascunsã care
creeazã toate poveºtile. Nici pictura, nici poezia, spune el, n-au
aceastã virtute. Intr-adevãr, spre deosebire de muzicã, cuvintele
au se pare o relaþie fragilã cu natura fiindurilor transcendente.
Când recurge la ele, artistul se vede obligat sã-ºi structureze
discursul potrivit exigenþelor ritmului muzical, acolo unde
imponderabila lui prezenþã provoacã apariþia unor situaþii de stranie
expresivitate, pe care tot un arhitect, Le Corbusier, le-a surprins
în raporturile, evident muzicale, ale artei lui numindu-le
phénomenes d espace indicible (Le poème de l angle droit).
Sintagma respectivã ridicã în vizibilul gândirii noastre substratul
secret ºi, desigur, evanescent-muzical al unor raporturi ce aparþin
deopotrivã arhitecturii ºi muzicii. Dar în viziunile despre poezie
ale lui Paul Valéry nostalgia muzicii se reafirmã încã odatã, la
fel de subtil ca ºi la Verlaine. Altfel cum ar fi scris despre acea
iarãºi evident muzicalã hésitation prolongée entre le son et le
sens?...

Primul Festival Internaþional dedicat
filmului ecologist, ECO-FEST, Oradea
scurtmetraj a fost desemnat Teclopolis, regia Javier Mrad,
Argentina, un film de animaþie, cu tehnici moderne de desen, ce
ne avertizeazã asupra perenitãþii deºeurilor din plastic. Premiul
Special al juriului a fost câºtigat de filmul Case albe, regia Simona
Risi, Italia, reportaj despre locuitorii caselor cu pereþi din azbest,
care mor din cauza efectelor nocive ale acestui material. Premiul
Uniunii Cineaºtilor a fost atribuit filmului Copiii uraniului, regia
Adina Popescu ºi Iulian Ghervas, despre efectele iradierii care
marcheazã zona minei Avram Iancu. Cel mai frumos mesaj
ecologist, dar ºi o împlinitã ºi originalã idee a fost votatã de
juriul publicului Pãdurea în miºcare, regia Niccolo Castelli,
Elveþia, despre relaþia copil-Naturã ºi ingeniozitatea soluþiilor

gândite cu fantezie pentru rezolvarea unor probleme aparent
insolubile.
ªi alte filme au fost deosebit de interesante, precum 99%
Ruginã de Nenko Genov, despre reciclarea insuficientã a
metalelor, Viaþã de vânzare de Yorgos Avgeropoulos, despre
apa din Chile, resursã cãzutã pradã lãcomiei marilor companii
miniere, Pulbere, regia Niccolo Bruna ºi Andrea Prandstraller,
despre dezastrele provocate de azbest, Fructele iernii, regia Bosko
Savkovic, despre remanenþa plasticului, nepãsarea ºi indiferenþa
contemporanilor faþã de curãþenia planetei Pãmânt, ºi multe altele.
Premii de excelenþã pentru întreaga activitate au mai primit

realizatorul filmului Home, Yann Artus- Bertrand, Franþa, ºi
realizatoarea Carmen Avram, pentru filmul Oraºul otrãvit, dedicat
consecinþelor poluãrii la Turda. Fost ºi viitor realizator de
evenimente Sorin Stefan Stanciu a fost un inspirat prezentator
alãturi de Lavinia ªandru, Andrei Pãunescu a compus ºi a
interpretat Imnul ecologiºtilor, toate ecoproiectele copiilor, pline
de imaginaþie, îndemânare ºi dãruire, au fost premiate, gazdele
bihorene au fost la înãlþimea ospitalitãþii recunoscute ºi
evenimentul Eco-Fest, realizat de Pro Familia, susþinut de CNC
a inaugurat fericit o tradiþie necesarã ºi nu lipsitã de optimism.
Felicitãri!!!
Premii pentru Crulic ºi Peter Greenaway din nou la Bucureºti
Filmul Ancãi Damian Crulic-drumul spre dincolo a primit
la Jihlava în Cehia premiul East Silver Eye, dar ºi Premiul pentru
cel mai bun documentar românesc la Festivalul Astra din Sibiu.
Dupã cele douã menþiuni obþinute la Varºovia, filmul semnat de
Anca Damian în calitate de regizor, scenarist ºi producãtor va
mai fi prezentat la festivalurile internaþionale de la Reykjavik,
Cottbus, Florenþa, Goteborg ºi Londra. Documentarul animat
evocã povestea românului Crulic închis în urma unei acuzaþii
nefondate în Polonia, care moare în urma grevei foamei, declarate
pentru a-ºi dovedi nevinovãþia. Vlad Ivanov este vocea lui Crulic
ce-ºi evocã cele mai dramatice momente ale vieþii. Primul
documentar de animaþie românesc este un mix de reconstituire,
evocare, interviu, reportaj judiciar, portret ce reface figura unei
victime a prezentului, care a cauzat ºi singura demisie de onoare
a unui politician român ministrul de Externe, Adrian Cioroianu.
Celebrul regizor englez Peter Greenaway va fi din nou
prezent la cea de-a doua ediþie a BIEFF, Festivalul internaþional
al filmului experimental organizat de prof. univ. Copel Moscu,
de astã datã în calitate de DJ, care va propune spectatorilor muzica
sa favoritã. Evenimentul se va desfãºura între 17 ºi 20 noiembrie
ºi va avea pe afiº importante filme precum Boro in the box,
evocare a marelui regizor de animaþie polonez Walerian
Borowczyc, regia Bertrand Mandico, The Mirror, regia Ramon
& Pedro, La gran carrera, regia Kote Camacho, El pabellon
aleman, regia Juan Millares, dar ºi filmul premiat cu Ursul de
Aur la ultima Berlinalã Night Fishing, regia Chan-wook Park.
Inchiderea Festivalului este dedicatã celui mai recent Leu de aur
de la Veneþia, filmul Faust de Alexander Sokurov, autorul unei
interesante tetralogii dedicate Puterii ca formã supremã de
corupþie. Primele sale filme din aceastã tetralogie au fost Moloch,
despre Hitler, Taurul, despre Lenin, Soarele, despre Impãratul
Hirohito. Faust evocã forþa supremã a Rãului întruchipatã de
Diavol.
Tot în luna noiembrie vom avea ºi premiera româneascã a
filmului Din dragoste, cu cele mai bune intenþii, regizat de Adrian
Sitaru ºi premiat la Locarno pentru regie ºi pentru interpretare
masculinã Bogdan Dumitrescu.
Dar despre acestea în numãrul viitor.
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FLORIN BÂRZÃ
estival ºi underground

Corneliu Ostahie
Cu o rezonanþã ciudatã, aproape dadaistã, titlul celei mai
recente expoziþii semnate de Florin Bârzã
Estivalã/
underground (Galeria Elite Prof Art , octombrie-noiembrie
2011) pare ostentativ formulat, de parcã tot ce ar trebui sã
înþelegem din el s-ar rezuma la încercarea de a trezi cu orice preþ
interesul publicului. În realitate, lucrurile sunt mult mai simple ºi
mai exacte decât ar putea presupune cineva care nu-l cunoaºte
suficient de bine pe artistul expozant ºi care, prin urmare, nu ºtie
cã acesta nu ar recurge pentru nimic în lume la astfel de trucuri
ieftine pentru a-ºi atrage vizitatorii, de care, în parantezã fie spus,
nu duce deloc lipsã.
Aºadar, expoziþia îºi trage numele de la faptul cã lucrãrile
sunt expuse atât la parterul, cât ºi în subsolul clãdirii care
gãzduieºte galeria (într-o traducere abruptã, underground
înseamnã subteran), cu precizarea cã termenii sintagmei în cauzã
mai fac trimitere ºi la unele aspecte specifice legate de sursa de
inspiraþie, perioada de creaþie sau semnificaþia propriu-zisã a
fiecãrei categorii de desene sau picturi prezente pe simeze. Astfel,
în cele câteva încãperi de la parter vom întâlni cu precãdere
lucrãri realizate pe parcursul verii acestui an, în care sunt
imortalizate locuri pitoreºti ºi relaxante, atmosfera lor fiind
guvernatã de un hedonism estival care nu alunecã însã niciodatã
spre expresia facilã de facturã anecdoticã ori spre lirismul excesiv,
edulcorat.
Cât priveºte subsolul, acesta a fost ales de Florin Bârzã
pentru a expune câteva zeci de desene care aparþin unor etape
diferite din evoluþia sa stilisticã ºi care reprezintã rodul unor
meditaþii profunde pe tema creaþiei artistice, în general, susþinute
cu o remarcabilã consecvenþã analiticã de investigaþii concrete
asupra unor capodopere ale sculpturii ºi picturii universale,
începând cu grecii antici ºi terminând cu Caravaggio ºi Velazquez.
Mai precis, pictorul se slujeºte de desen ca de un instrument
infailibil, extrem de eficient, cu ajutorul cãruia reuºeºte sã pãtrundã
în arhitectura secretã a imaginii plastice, având drept scop

devoalarea surselor primordiale ale acesteia ºi scoaterea la luminã
a geometriei secunde pe eºafodajul axiomatic al cãreia se dezvoltã
spectacolul ulterior al transformãrii datului vizual în obiect artistic
de sine stãtãtor.
Aceastã operaþiune care constã în îndepãrtãri succesive
(imaginare, desigur) ale straturilor de materie, culoare, dar ºi de
efecte optice provocate intenþionat ori dobândite aleatoriu de pe
ceea ce pictorul presupune cã este adevãrata esenþã a imaginii
artistic sublimate devine posibilã prin utilizarea liniei egale,
deopotrivã incisivã ºi aptã sã descrie cu acurateþe elementele
constitutive din underground-ul universurilor estetice cercetate.
Fãrã a fi un simplu proces de descompunere analiticã sau de
simplificare din raþiuni didactice, apelul la capacitatea desenului
de a decodifica algoritmele responsabile de varietatea, dar ºi de
unicitatea operelor astfel studiate (exemplul cel mai elocvent din
acest punct de vedere fiind piticii din picturile lui Velazquez, care
au stat, cu ceva ani în urmã, la baza unei foarte convingãtoare,
sub aspectul dramatismului, serii proprii de lucrãri înfãþiºând
personaje marginalizate de soartã, dar ºi de societate) reprezintã
în cazul lui Florin Bârzã o modalitate de a-ºi clarifica problemele
de creaþie cu care inevitabil se confruntã ºi de a-ºi defini în mod
realist orizonturile spre care se crede îndreptãþit sã tindã.
Regãsim în atitudinea pictorului faþã de desen, de fapt în
cultul sãu pentru desen, pentru cã despre aºa ceva este vorba în
cele din urmã, o înþelegere de tip kantian a modului în care
artistul autentic îºi cunoaºte, preþuieºte ºi ierarhizeazã tehnicile
ºi uneltele cu care lucreazã, filosoful din Konigsberg scriind în
aceastã privinþã, acum mai bine de douã secole, în celebra sa
lucrare intitulatã Critica facultãþii de judecatã cã în picturã, în
sculpturã, chiar în toate artele plastice, în arhitecturã, în arta
grãdinilor, întrucât sunt arte frumoase, desenul este esenþialul,
desen în care nu ceea ce desfatã în senzaþie, ci doar ceea ce place
prin forma sa constituie pentru gust baza oricãrei plãsmuiri de
acest fel.
Însã, parcã pentru a nu fi pe deplin de acord cu teza mai sus
enunþatã ori pentru a arãta cã de la formularea ei au trecut totuºi
douã sute de ani, timp în care este posibil ca anumite percepþii
sau chiar concepþii aparþinând sferei de referinþã avute în vedere
sã se fi schimbat, Florin Bârzã se slujeºte de desen ºi pentru a
crea lucrãri care desfatã în senzaþie . Este cazul celor mai multe
dintre desenele de la parterul galeriei, desene care surprind prin
consistenþa lor aproape tactilã, prin abundenþa petelor ºi a
transparenþelor ºi, în general, prin multitudinea ºi subtilitatea
efectelor de valoare. Sunt, s-ar putea spune, la limita unei
exprimãri metaforice, picturi realizate cu mijloacele desenului,
expresii ale unei fericite întâlniri între o decizie de relaxare

Despre boemã, cu dragoste...
Tosca, dragostea mea! Nici nu descãleca bine în Bucureºti
proaspãtul studinte în drept sau în filozofie, ca sã nu mai spun
despre frumuseþile cazate în complexul 6 martie, cã trebuia, musai,
sã treacã de botezul focului peste drum. La Tosca . Legea
nescrisã cerea sã te recomande un senior, adicã un ins cu ºtate
vechi ºi cu grele cotizaþii la activ. Unde mai pui cã acolo, în
Tosca oficiau inºi care deja publicaserã prin cele reviste literare,
în vreme ce noi, deubutanþii, abia dacã depãºisem stadiul de mai
trimiteþi la Poºta redacþiei. Era, de-acum, lucru mare dacã intrai
în vorbã cu un C. Stoiciu (Telu), cu Ion Nicolescu (un poet
foarte original, din pãcate, prea repede risipit de aburii boemei)
sau cu Mihai Pelin. Între noi fie vorba, cel mai abordabil rãmânea
tot George Þãrnea, eternul student întârziat al facultãþii de filozofie,
baladist de mare rafinament ºi, mai cu samã, sfâºietor de inimi
visãtoare cum nu au fost prea mulþi prin perimetru.
Tot la fel de adevãrat este însã ºi faptul cã revistele literare
aveau mereu uºa deschisã ºi cel puþin câte o paginã pentru
aspiranþii la glorie. La Luceafãrul oficia Eugen Barbu
( Patronul ), dar ºi mai tinerii Sânziana Pop, Marin Sorescu ºi
M.N. Rusu. La Gazeta literarã ce sã mai vorbim? Gabriel
Dimsianu, Lucian Raicu sau Valeriu Cristea erau pe cât de exigenþi
pe atât de bucuroºi sã îþi citeascã producþiunile.
Revistele studenþeºti, de institut, nu apãruserã încã, dar nici
mult nu mai era. Pânã atunci, puteai, la o adicã, sã te duci la Viaþa
studenþeascã unde dacã îl gãseai în toane bune pe sufletistul
Niculae Stoian nu mai aveai nevoie de recomandãri. Dacã nu,
mai aveai totuºi serioase speranþe la Gheorghe Suciu, la Dinu
Duicã, la Adrian Dohotaru ºi, mai ales, la frumoasa ºi atât de
sensibila Marta Alboiu-Cuibuº.

Dar, ca sã o spunem pe cea dreaptã, marea noastrã nãdejde
tot la Amfiteatru era! Amfiteatru fiind lunarul de culturã al
studenþilor ºi care, în acea perioada a începuturilor, i-a avut ca
redactori ºefi mai întâi pe Ion Bãieºu ºi apoi pe esteticianul
Gheorghe Achiþei. Ion Bãieºu ( Guþã ) încã nu se lansase pe
piaþã cu serialul tv de mare succes Iubirea e un lucru foarte
mare ,de la care i s-a ºi tras vorba Nea Fãnuº Neagu: Mã, tu deacum încolo poþi sã compui ºi Hamlet , cã lumea pe stradã tot
pentru Tanþa ºi Costel o sã te salute! Iar, la vremea când noi
treceam cu sfiiciune pragul redacþiei de pe bulvardul 6 martie
colþ cu Brezoianu, acolo erau deja nume grele cu mare trecere ºi
cotã în urcare: de la Ana Blandiana la Vintiã Ivãnceanu, pânã la
Octavian Stoica ºi Mircea Popa. De noi, începãtorii, se ocupau,
pe rând sau laolaltã (dupã cum ne era norocul) fie Maria Luiza
Cristescu fie Mircea Martin - cronicarul literar al revistei, autor
al al acestei absolut memorabile definiþii: Ana Blandiana, aceastã
poetã frumoasã ca o dezamãgire .
Dar, pentru mine ºi nu numai pentru mine, cel mai apropiat
ºi cel mai devotat susþinãtor ºi sfãtuitor a fost ºi a rãmas secretarul
general de redacþie al revistei, dramaturgul Coman ªova - domnul
Mãnel. El a fost cel care a iniþiat ºi ne-a dat pe mânã nouã,
câtorva studenþi de la filozofie, rubrica de Cronicã a ideilor ,
care, însã, a fost curând radiatã de pe urma unor binevoitori
din facultate care nu ne puteau ierta cã suntem doar niºte mucoºi
de anul II care ne-am luat-o în cap ºi publicãm la gazetã, fãrã
aprobare de acolo, de unde trebuie .
Despre o elegie ºi o baladã. S-a povestit mult, la Tosca ºi
prin împrejurimi, despre Elegia jocurilor ( Toatã vara, Xenia/
L-a iubit pe Niuc/El pierduse trenul/ªi umbla nãuc/Blestemate

temporarã a rigorilor grafismului prin prisma cãruia artistul îºi
reprezintã de regulã lumea ºi nevoia de a experimenta într-un
registru cvasiludic.
De altfel, vom identifica în aceste desene, majoritatea lor
fiind peisaje, elemente ºi moduri de a compune, perspective de
abordare ºi unghiuri de vedere care frizeazã pitorescul, o noþiune
cu care Florin Bârzã nu s-a aflat niciodatã în (prea) bune relaþii.
El numeºte aceste evoluþii, riscante din punctul sãu de vedere, la
limita desfãtãrii perceptive drept paralogisme, adicã erori
involuntare de raþionament (estetic), fapt care ne sugereazã ideea
cã, deºi a expus lucrãrile de acest gen, n-ar fi extrem de încântat
de ele. Personal, þin sã-l liniºtesc, rãtãcirile sale estivale
concretizate în imagini pline de vitalitate ºi, uneori, de o finã,
jucãuºã ironie sunt departe de a se fi contaminat de morbul
pitorescului facil. În plus, ceea ce, din pricina firii sale excesiv
de raþionale ºi analitice, lui i se pare a fi un simplu joc de vacanþã
poate constitui de multe ori alternativa binevenitã în cazul
invalidãrii nescontate a unor soluþii la o problemã sau alta de
compoziþie sau, mai ales, de cromaticã.
Da, mai ales de cromaticã, pentru cã în una din sãlile de la
parter vom descoperi mai multe pânze pictate în aceeaºi manierã
descriptivã, de aglutinare spontanã, aparent nesupravegheatã,
care constituie caracteristica stilisticã definitorie a desenelor în
cãrbune. Cã Florin Bârzã crede despre sine cã a înaintat suficient
de mult pe drumul însuºirii artei desenului, dar cã are încã unele
dificultãþi în ceea ce o priveºte pe cea a culorii este un lucru ºtiut
de cãtre cei cãrora el le acordã privilegiul de a-i cunoaºte neliniºtile
legate de astfel de subiecte sensibile ºi mult prea personale. Dar,
a-l convinge cã rezolvarea acestor chestiuni ar putea fi chiar
abandonarea, relativã desigur, a permanentei stãri de supraveghere
a fiecãrei tuºe în parte ºi creºterea încrederii în capacitatea culorii
de a se aºeza singurã acolo unde îi este locul ºi unde fãrã doar ºi
poate o cheamã desenul rãmâne, probabil, un demers de viitor.
Oricum, un prim pas pe aceastã cale a fost deja fãcut, iar rezultatele
sunt, cel puþin din punctul meu de vedere, remarcabile. Cum
remarcabile sunt ºi cele vreo douãzeci, dacã am numãrat bine, de
lucrãri care zugrãvesc aspecte specifice hergheliilor sau poate
taberelor de echitaþie, locuri prin care cu siguranþã pictorul ºi-a
purtat paºii în vara care a trecut. Scenele complexe cu cai aflaþi în
miºcare, adevãrate cavalcade surprinse într-un dinamism ameþitor,
sau cele în care caii se înfruntã semeþ ºi, desigur, portretele de
cai scuturându-ºi maiestuos coamele sunt formulele
compoziþionale utilizate de artist pentru a trata un subiect deosebit
de dificil la un nivel de performanþã a expresivitãþii despre care
îndrãznesc sã spun cã nu este cu nimic mai prejos decât cel atins
de un Marcel Chirnoagã sau de un Traian Brãdean.
poduri,/Orficul podar/Cere tragedia/Paºilor, în dar. ) pe care
George Þãrnea a scris-o pornind de la o întâmplare demnã de
poveºtile preaturburatei Pena Corcoduºa, cea nemuritã, mai întâi,
de Mateiu Caragiale ºi apoi de Ion Barbu. Eroii elegiei au fost
colegul meu de an(inclusiv de an de repetenþie!) Alexandru
Monciu - încã nu ºi Sudinschi ºi Xenia, o apariþie bizarã ºi haotic
ieºitã, parcã, cu adevãrat, dintr-o lume uitatã de nãluci ºi numai
demnã de o poemã stranie. Fapt este cã pe Xenia, sãlbatecã dupã
cum era, a dus-o cu vorbã dulce ºi, poate, ºi cu alte ispitiri Sandu
Monciu, aºa încât a convins-o cã se va însura cu ea. Într-atâta a
amãgit-o încât, într-o zi Xenia a venit la Tosca îmbrãcatã
mireasã, ca sã meragã la Sfat cu Niuc(acesta era numele de alint
al lui Sandu). Care Niuc îºi uitase, desigur, fãgãduiala, iar seara,
când a venit în cafenea dimpreunã cu o delicatã
englezoaicã (studentã la limba englezã), Xenia i-a aruncat în
faþã paharul de coniac(al câtelea, nu se mai ºtie) ºi dusã a fost
pentru totdeauna!
A doua poemã, de data asta o baladã, a fost scrisã, tot de
George Þãrnea anume pentru o minunatã colegã ºi prietenã a
noastrã, studentã la matematici, a cãrei nefericitã poveste de
dragoste mijitã între ea ºi un student din altã citadelã universitarã
i-a inspirat prietenului nostru balada care se deschide cu aceste
versuri: Viseazã, domniºoara Chloe,/În cadrul orei de pian/O
discordantã legãturã/Cu primul paj olimpian.
Dupã cum, probabil, aþi ºi înþeles, acest nume - Chloe - putea
veni, foarte bine, de la personajul feminin al lui Longos din
Lesbos dar poate ºi de Chloe, tragicul personaj al romanului lui
Boris Vian, Spuna zilelor , care tocmai apãruse în versiunea
româneascã a lui Sorin Mãrculescu.
Dupã cum lesne se poate bãnui, pe fascinanta noastrã prietenã,
din anul III la facultatea de matematicã, nu o chema Chloe ci,
mult mai simplu: Zoia Elena!
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PE ULTIMA SUTÃ DE METRI
Vitralii

Azi,
15 ianuarie 2012...
Da, aþi citit bine: Azi, 15 ianuarie2012" se împlinesc
exact 162 de ani de la naºterea poetului naþional Mihai Eminescu.
Anticiparea cu douã luni ºi douã sãptãmâni a evenimentului
aparþine actorului Vasile Pupeza, care ne propune acest joc de
imaginaþie, pentru ca spectacolul la care ne invitã, în continuare,
sã fie cât mai firesc.

Foto: Raluca Tudor
ªi, astfel, în acordurile Baladei lui Ciprian Porumbescu,
atmosfera se transfigureazã, capãtã alte întruchipãri ºi învãluiri:
suntem când în Casa Pogor din Iaºi, la o întrunire a Junimii ,
când în Bojdeuca din Þicãu, a lui Creangã, când în casa domnului
Maiorescu, de pe strada Mercur din Capitalã, când în pãdurea de
tei oglindiþi în lacul codrilor albastru , când pe strada Cometei
din Bucureºti, pe lângã plopii fãrã soþ dupã cum se rostuiesc
drumurile Poetului, aduse din adânc de ºuvoiul blând-vijelios al
vocii lui Vasile Pupeza. Sunã, rãsunã ºoptit ori cu reverberaþii
de strigãt într-o peºterã vastã
poezii, crâmpeie de poezie,
frânturi de nuvelã ºi roman, amintiri, alese cu savantã zgârcenie,
într-o înlãnþuire de fantast ºi real, în care timpul îºi pierde
dimensiunile.
ªi, totuºi, spectacolul un recital unic ºi emoþionant a þinut
numai un ceas ºi jumãtate. O bulã de timp, în care membrii
Clubului Seniorilor din Capitalã (ºi invitaþii lor) au trãit cosmic.
Dar cine este Vasile Pupeza ºi cu ce prilej aceastã întâlnire
originalã? Vasile Pupeza este un actor de viþã nobilã, descins din
creuzetul Nãsãudului, cu stagii valoroase la teatrele din Bacãu,
Piteºti ºi Bucureºti Teatrul Mic. De unde, în urmã cu vreun
sfert de veac, a emigrat în America.
Ultimul lui spectacol în România a fost tocmai acest superb
Recital Eminescu. La rugãmintea mea prieteneascã, a avut (atunci)
bunãvoinþa sã-l prezinte, într-un miez de iarnã adâncã (în chiar
15 ianuarie) colegilor din redacþia ziarului la care lucram,
România liberã . Un recital regal, prelungit pânã dimineaþa; la
care, alãturi de artist, a sclipit eminescologul Petru Creþia.
Apoi a plecat. În þara tuturor posibilitãþilor . Dar n-a uitat
sã ia cu sine Recitalul Eminescu. ªi când i se fãcea dor de plaiul
natal, Eminescu i-a fost alãturi, ogoindu-i nu numai lui sufletul,
ci ºi altor români trãitori pe Mississippi.
Acum, dupã un sfert de veac de depãrtare, a revenit sã-ºi
vadã pãmântul strãmoºesc, sã sãrute crucea pãrinþilor din þintirim.
ªi l-a adus ºi pe Eminescu în spectacolul de la Clubul Seniorilor
(dupã un popas poetic asemãnãtor la românii din Frankfurt ºi
altul la Centrul pentru Activitãþi Recreative ºi Inovare
Ocupaþionalã din Bucureºti la invitaþia amicalã a scriitorului
George Anca).
Îl priveam, din colþul scaunului meu ºi-l revedeam în gând
ºi pe cel de la primul spectacol. Era, atunci, un Eminescu tânãr,
frumos, puternic. Este, astãzi, bãtrânul dascãl din Scrisoarea I,
ori acelaºi Eminescu, spre amurg.
La sfârºit, când l-am îmbrãþiºat, avea în ochi boabe de
mãrgãritar negru. Îmi spune cã peste patru zile pleacã; se reîntoarce
în America. Soarta
Drum bun, prietene. Eminescu sã te cãlãuzeascã.
ªi lin, dintr-o vioarã nevãzutã, se aud ºoaptele tânguioase
ale Baladei lui Ciprian

La nord ºi la sud de
Ecuator

Iie ºi portativ
Vã amintiþi, cu siguranþã, acel tablou expus când ºi când la
Beaubourg, semnat de Matisse ºi numit, dacã nu mã înºel (nume
complet) - Iie þãrãneascã . Eram într-o dimineaþã devreme la
Palatul Pompidou ºi m-am trezit înconjurat de o grupare de tot
juvenilã. Într-o clipitã ºi-au scos toti din ghiozdane mici blocuri
de desen ºi i-au dat drumul. Urmãreau lucrarea de pe perete ºi
cãutau a-i transfera contururi pe hârtia la îndemânã. Cam aºa
arãta ºi ea, Tamara Lund, solista finlandezã, în spectacolul ce-i
marca 40 de ani de carierã. Pe scena unui club de cartier din
Helsinki, imaginat de Alvar Aalto, cu pereþi ignorând unghiul
drept, în faþa unei sãli arhipline, încheia un turneu aniversar ce
brãzdase þara. Aici programase acordul final. A þinut sã-ºi drapeze
trupul într-o iie þãrãneascã adusã din þara de origine a soþului
sãu, tenorul Alexandru Ioniþã, ºi el în salã, aproape de noi,
urmãrind-o cu rãsuflarea tãiatã.
Am cunoscut-o relativ repede dupã sosirea mea în cancelaria
diplomaticã a României din Finlanda. Erau cele douã împrejurãri
când îmi dam întâlnire cu vorbitorii de limba românã din Unghiul
compus în Septentrion de golfurile Finic ºi Botnic. La Casa
Românã aºa i-am zis spaþiului ocupat de misiunea noastrã
diplomaticã pe durata cât m-am aflat acolo avea loc în primãvarã
Ziua românilor din Finlanda . În decembrie, între Ziua noastrã
naþionalã ºi Ziua Finlandei ne regãseam, atâþia, din nou laolaltã,
dar de astã datã la Vila Tricolorul (am numit astfel locuinþa
ambasadorului, peste care, tot timpul anului, flutura drapelul
naþional.Domnul Al.Ioniþã era mai mult plecat, contractul sãu cu
scene de prestigiu din Germania Federalã continua de decenii.
Acolo evoluase cândva ºi Tamara,asa s-au cunoscut contopindusi destinele, care însã a revenit sã cânte la ea acasa. Cânta ºi
dansa. Accepta s-o facã ºi sub ochii noºtri în acele împrejurãri,
de dragul unor spectatori de ocazie veniþi de te miri unde din
oraºe ºi târguri depãrtate. O însoþea mereu fiica lor, Maria.
Colaborau cu toþii, când era cazul. La acel spectacol aniversar,
Maria afirmatã în muzica rock venise ºi ea doar sã aplaude o
mama ce cânta atât de româneºte într-o limbã pe care o deprinseserã
amândouã graþie trubadurului sosit de peste mãri ºi þãri.
Tamara Lund era fiica unui negustor rus aºezat cu rosturile
toate în Finlanda. ªi-a dat fata la ºcoli înalte Academia Sibelius,
Institutul de Teatru.Iar ea a devenit vedeta Teatrului Municipal
din Turku. Bucuria de a fi fost ascultatã in Carmen,Traviata ori
Vãduva veselã a fost prelungitã prin apariþii în filme ori în
spectacolul de muzica uºoarã. Albumele scoase se preluau
fulgerãtor. Rechem câteva nume: Azaleele albe, Tangoul din
Laponia, Asfalt umed, Rãmas bun, rãmas bun. Cu melodia
Sunt ceea ce sunt a participat, în 1963, la Eurovision.
Apãrea sistematic intre noi, la serviciile religioase oficiate în
limba românã la Helsinki ori Turku.
A închis ochii seceratã de cancer. Funeraliile s-au desfãºurat
la Catedrala din vechea capitalã Turku. În imensa navã
organizatã între pereþi vechi de secole nu mai aveai loc sa arunci
nici un ac. Tristeþe dusã la paroxism, ca ºi cum s-ar fi rostit
atunci o rugãminte din urmã în termeni de presupus: Nu mã
uitaþi!
Îmi aducea nu de mult doamna Cleopatra Melidoneanu o
veste ce mã ocolise: fostul sãu coleg ºi partener de scenã de la
Teatrul Român de Operetã, Alexandru Ioniþã, a plecat ºi el.
Regãsirea celor doi s-a produs. Am, aievea, în faþa ochilor, acel
dipol plin de farmec pe care îl salutam în pragul casei noastre
pro-tempore din strãinãtate. Nu mã împiedica nimeni sã mi-i
închipui de atunci incoace ºi de acum incolo mergând la braþ,
într-o superbã alãturare: ea scundã de fel, cu un zâmbet de
album, el în chip de actor coborât din filme. Colo. în Elizeu...

Neagu Udroiu

Citiþi în numãrul nostru viitor
suplimentul literar-umoristic

SÃ MAI ªI RÂDEM!
4 pagini de epigrame,
glume, cuvinte încruciºate º.a.

Ioan Mazilu-Crângasu
,

POLITICE
Personaje deocamdatã inutile, mãturile
stau la locul lor
pentru decor,
aprobând totul cu înþelepciune
în perimetrul calculat la micron
ºi unison...
Câteva arpegii din priviri,
apoi note grave, medii, acute,
sau pauze de respiraþii
în pânze de pãianjeni
din aceleaºi priviri concave,
convexe, extraplate sau bold...
Catifele sufocate,
scaune trosnindu-ºi oasele,
pereþi somnuroºi,
ape în pahare aburite
de transpiraþie...
Mãºtile nu simt nici o durere!
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FLORIN BÂRZÃ

Una peste alta, trãgând linie ºi adunând, cum se
spune, Estivalã/underground este o expoziþie mai mult
decât reuºitã, prin intermediul cãreia Florin Bârzã, un
nume deja impus cu autoritate în conºtiinþa publicului,
dar ºi în cea a criticilor de specialitate, ne demonstreazã
cât se poate de convingãtor cã poate fi profund,
surprinzãtor ºi neconvenþional chiar ºi atunci când
pretinde (dar, oare, sã-l credem?) cã se relaxeazã.
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