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Tudor Arghezi
Bunã-dimineaþa, primãvarã!

Teodor Vescu - Peisaj

Editorial

Exil, diasporã, fracturi culturale
Afirmaþia cu care vreau sã încep aceste rânduri poate pãrea din capul locului un truism. Si
totuºi se cuvine s-o fac. Este vorbo de recuperarea ºi reintegrarea scriitorilor români din exil în
circuitul valorilor culturale naþionale, mai ales a autorilor care , din motivele cunoscute, de ordin
politic , au fost trecuþi la index, cei despre care nu se putea vorbi ºi nici nu se putea scrie înainte de
1989.
Nu mã gândesc la Mircea Eliade, la Eugen Ionescu sau Cioran, personalitãþi care se impuseserã
pe atunci atât de pregnant în Europa ºi în lume încât, chiar ºi aºa, cu obstrucþiile cunoscute, nu
puteau fi interziºi în România, mai ales dupã 1965 (sã nu uitãm, bunãoarã cã în deceniul ºapte al
veacului trecut Eugen Ionescu era pus. în scenã la multe teatre de la noi ºi nici cã, tot pe atunci, lui
Mircea Eliade i se publica pentru prima oarã într-o editurã româneascã Istoria credinþelor si
ideilor religioase).
Mã gândesc mai degrabã la scriitori ºi cãrturari de talia lui George Uscatescu, a lui George
Ciorãnescu, ªtefan Baciu ºi alþii din generaþia lor ºi din cele care i-au urmat aceleia, personalitãþi
de vastã informaþie ºi de incontestabil talent ºi care, înainte de 1989,se bucurau de mare notorietate
în colþurile de lume în care s-au exilat de bunãvoie sau au fost forþaþi sã se exileze de prin 194546 încoace, oameni care au scris cãrþi valoroase, beletristica sau lucrãri ºtiinþifice, multe dintre
acestea aºteptându-ºi traducãtorul care sã ni le facã-ºi nouã cunoscute.
Despre necesitatea ca respectivele cãrþi sã fie rãspândite ºi în România, mai ales în rândul
tinerelelor generaþii aproape cã nici nu mai este nevoie sã scriu. Asta ca sã nu mai spun despre
golul, relativ imens, pe care ele sunt aºteptate sã-1 umple în cultura noastrã naþionalã.
Dupã evenimentele din decembrie 1989,când s-a câºtigul libertatea de expresie s-au fãcut, e
adevãrat, anume paºi remarcabili în acest domeniu ºi ar f i, desigur, nedrept, sã nu spunem cã
deschiderile de drum s-au datorat /se datoreazã unor reviste precum Jurnalul Literar al lui Nicolae
Florescu, Origini a regretatului poet Ga briei Stãnescu, sau d-lui Nicolae Florescu, unor Edituri
precum Humanitas .dar mai cu seamã graþie iniþiativelor particulare (ºi ca sã mã opresc la numai
douã exemple, dintre altele, aº menþiona aci pe d-1 Florin Manolescu, autorul unei vaste antologii
a literaturii din diaspora româneascã, apoi pe d-l Aurel Sasu, care ne-a dat un documentat dicþionar
al scriitorilor romani din America ºi Canada).
ªi totuºi, fiindcã existã, fãrã îndoialã si un totuºi , ce concluzie putem trage de aci? Întâi ºi-ntâi
ca n-a existat / nu existã nicicum un program bine pus la punct, la nivel naþional, în materie. Apoi
cã nu s-a vãzut / nu se vede o preocupare de recuperare a .culturii din exil (din diaspora
romaneascã) din partea instituþiilor abilitate ale statului:
Ministerul Culturii ºi Cultelor , Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Român,
ambasadele noastre din strãinãtate ºi altele, care or mai fi ºi care s-ar putea implica într-un proiect
vast, de câþiva ani. proiect în care sã fie atrase ºi Uniunea Scriitorilor (secþia de traduceri ºi nu
numai ea) ºi o serie de edituri.
ªtiu, dacã i-am interpela pe unii factori responsabili din amintitele instituþii ni s-ar rãspunde;
Bine, bine, dar de unde bani? Cã suntem sãraci ºi nu ne putem permite!...
Nu cred cã acest contraargument, al lipsei de fonduri, stã în picioare. ªi nu stã fiindcã, suntem
convinºi, nu numai toate bibliotecile din þarã ºi alte instituþii, ci ºi foarte mulþi cititori, dornici sã
cunoascã a acest continent al culturii din exil, pânã nu demult interzis cu desãvârºire, ar fi gata
sã cumpere cãrþile românilor din diaspora, mai ales dacã ar fi prezentate într-un ambalaj
corespunzãtor (cu date despre autorii respectivi, despre opera lor ºi despre individualitatea ºi
originalitatea ºi valoarea acesteia).
Cã vorbim de literatura exilului sau de literatura diasporei româneºti , sintagme care pânã
la un punct ajung sã se suprapunã, este mai puþin important pentru cititorul din România. Pentru
el esenþial este sã aibã acces direct la opera celor despre abia dacã a auzit câte ceva pe vremuri la
fostul post de radio Europa liberã , iar mai încoace ocazional, la câte o lansare de carte fãcutã la
un târg editorial sau în alte locuri.
ªi mai credem cã literatura românã a ultimilor cincizeci de ani rãmâne încã fracturatã prin lipsa
ediþiilor din scriitorii diasporei, prin lipsa monografiilor, a studiilor de istorie literarã privind
domeniul.
E drept, o fracturã culturalã de acest tip, se reface, se sudeazã mai greu, cu rãbdare, încredere
ºi optimism. Dar, oare, le avem?

A ! Bunã-dimineaþa, Primãvarã !
Iar proaspãtã te-ntorci in þarã,
Tu fragedã, ºi ea întineritã.
În þara din rãspântii verzi, fii binevenitã.
Te aºtepta cu cofa plinã
De rouã nouã ºi luminã.
Te-ntâmpinã-n cãmaºa de in ºi borangic
Tivitã cu chenare de iederã ºi spic,
Pe poale cu garoafe ºi cu vãpãi de mac,
De boance ºi crãiþe ºi-albastre flori de ac,
Împodobitã toatã, de marea sãrbãtoare,
În aºteptarea-n luncã a scumpei surioare.
Purtatã-n umãr, cofa þi-o pleacã pân la gurã,
Sã iei, ca-n sãrutare, din ea, o sorbiturã,
Bãuºi destule lacrimi într-altã primãvarã,
Din ciutura cu sânge ºi aghiazma lor amarã
Þi-au semãnat în cale, aminte sã-þi aduci,
Pãmântul cu morminte ºi cu pãduri de cruci
Dã-i mâna, copilandrã de-a pururea fecioarã,
Cã vã-ntâlniþi depline, acum întâia oarã,
La început de vremuri, nãdejdi ºi învieri,
Douã-nfloriri de muguri ºi douã primãveri.
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Cu scriitorul Theodor Damian ºi revista
Luminã Linã prin þarã
În luna martie a.c. preotul dr. Theodor Damian, profesor
universitar, preºedintele Institutului Român de Teologie ºi
Spiritualitate Ortodoxã ºi al Cenaclului literar Mihai Eminescu
din New York, preºedintele Filialei americane a Academiei
Oamenilor de ªtiinþã din România, director al revistei de culturã

ºi spiritualitate românã Luminã Linã, Gracious Light din New
York, membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru al
Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România, membru în peste
20 de colegii de redacþie de reviste literare ºi academice din
România (între care ºi Bucureºtiul literar ºi artistic ) a fost din
nou oaspetele prietenilor ºi cititorilor lui din þarã. Cu acest prilej
a lansat cel mai recent volum de versuri al d-sale, Apofaze, apãrut
la Editura Tracus Arte din Capitalã ºi cel mai nou numãr al
revistei pe care o patroneazã si o conduce, publicaþie bilingvã
(românã-englezã), cu difuzare pe întreg mapamondul (vezi ºi
prezentarea numãrului la rubrica Dintre sute de reviste, din acest
numãr).
Primul eveniment a avut loc pe data de 7 martie în rotonda
Muzeului Naþional al Literaturii Române din Bucureºti, unde
s-a lansat volumul amintit. Cartea a fost prezentatã de d-nii Lucian
Chiºu, directorul instituþiei gazdã ºi de cãtre Florentin Popescu
si Nicolae Georgescu. Au mai vorbit despre autor ºi despre volum
Muguraº Maria Petrescu, Ioan Gâf-Deac, Mihaela Albu, Dan
Anghelescu, Passionaria. Stoicescu, Ion Haineº, Timotei
Ursu,Carolina Ilica ºi alþii. În faþa unui numeros ºi elevat public
(scriitori, ziariºti, profesori, Studenþi) autorul a fãcut o micã ºi
substanþialã expunere despre condiþia scriitorilor ºi ziariºtilor
români stabiliþi peste ocean, despre contribuþia lor la rãspândirea
culturii noastre în lume, ca ºi despre strânsele ºi necontenitele
legãturi pe care le pãstreazã cu þara mamã.
O sãptãmânã mai târziu, pe 14 martie a.c. dl. Theodor Damian,
însoþit de micul grup de prieteni (format din Muguraº Maria
Petrescu, Dan Anghelescu, Mihaela Albu - membra ai colectivului
de redacþie al revistei new yorkeze, Ioan N. Roºea ºi Florentin
Popescu) a poposit la Deva, unde a participat la lansarea a opt
volume de prozã, publicisticã ºi versuri semnate de poetul Eugen
Evu. Autorul cãrþilor a fost prezentat de cãtre d-na Muguraº
Maria Petrescu, cea care 1-a tradus pe poet în limba englezã, ºi
de cãtre d-l. Ioan Sebastian Bara, directorul Bibliotecii Judeþene
Ovid Densusianu din Deva Hunedoara ºi al revistei acesteia
Vox Libri Poetul ºi creaþia lui s-au mai bucurat ºi de comentariile
venite din partea d-nei Anca Sârghie profesor la Universitatea

Lucian Blaga din Sibiu, ale scriitorilor Irimie Strãuþ, Ioan Evu
ºi Florentin Popescu. Autorul cãrþilor s-a întreþinut cu cititorii ºi
a dat autografe.
A doua zi, la invitaþia ºi în organizarea Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România, (preºedinte Doru Dinu Glãvan) prin
filiala Caraº-Severin ºi cu sprijinul Consiliului Judeþean Caraº
Severin (preºedinte Sorin Frunzãverde) au fost organizate la
Reºiþa Zilele Luminã Linã , manifestare devenitã aproape
tradiþionalã, în luna martie, de peste cinsprezece ani. În faþa unei
sãli arhipline dl. Theodor Damian ºi membrii ai colectivului
redacþional al revistei (Muguraº Mãria Petrescu, Mihaela Albu,
Dan Anghelescu) au vorbit despre profilul, obiectivele ºi
conþinutul revistei, ca ºi despre locul ºi rolul scriitorilor români
din diaspora într-o lume care tinde sã devinã tot mai globalizatã
La dezbateri (în cadrul cãrora - ca un pandant al temei directori
si redactori ºefi ai unor publicaþii culturale din þarã, cum ar fi
Ardealul Literar ºi Semne din Deva, Citadela din Satu Mare,
Carmina Balcanica din Capitalã, Bucureºtiul literar ºi artistic,
au prezentat împlinirile, dar ºi problemele cu care se confruntã de
la un numãr la altul) au participat; prof. Anca Doina Sîrghie,

Aurel Pop, Dan Anghelescu George Precup, Ioan N. Roºca,
Mihaela Albu, Muguraº Maria Petrescu, Ilie Cristescu, Ion Petraº,
Gheorghe Jurma, Mariana Pândaru, Paulina Popa, Puiu Rãducan,
Florentin Popescu, moderator Doru Dinu Glãvan.
Sâmbãtã,16 martie, zi începutã cu o ninsoare ca în poveºti ºi
sfârºitã cu luminã de primãvarã , oaspeþii au vizitat Teatrul Mihai
Eminescu . de la Oraviþa, de care, cum se ºtie, se leagã un
interesant episod din biografia Luceafãrului poeziei noastre. Dl.
Ionel Bota, directorul instituþiei le-a vorbit vizitatorilor despre
istoria clãdirii (o copie, în mic, a Burgtheater din Viena), despre
locul ºi rolul acesteia în contextul devenirii culturii naþionale de-a
lungul timpului. Pe drumul de întoarcere, tot în Oraviþa oaspeþii
au poposit ºi la cea mai veche farmacie din þarã, înfiinþatã la
1789, astãzi muzeu conservând exponate de epocã, grãitoare
pentru viaþa locuitorilor Banatului montan de acum câteva secole.
Nu putem încheia aceste rânduri fãrã a aduce un cuvânt de
mulþumire d-lui Doru Dinu Glãvan, preºedintele Uniunii
Ziariºtilor Profesioniºti din România, cel care, alãturi de ceilalþi
organizatori a reuºit sã creeze condiþii excelente pentru
desfãºurarea Zilelor revistei Luminã Linã ). Cu toþii s-au dovedit
a fi niºte gazde ideale ºi, în consecinþã se cuvine sã le aducem
caldele noastre mulþumiri.

Florentin Popescu

Colaboratorii noºtri
prezenþi în arena literarã
Ne face plãcere sã vedem cum unii dintre prestigioºii noºtri
colaboratori sunt, lunã de lunã, prezenþi în arena literarã,
bucurându-se de unanime aprecieri din partea publicului cititor.
Semnalãm mai jos câteva dintre manifestãrile la care au
participat aceºtia în ultimele sãptãmâni:
Colegul nostru Cãlin Stãnculescu a obþinut Premiul Uniunii
Cineaºtilor din România pentru cea mai bunã monografie de
film. Astfel a fost premiat volumul Radu Gabrea- biografia unei
opere, apãrut anul trecut la Editura Noi Media Print. Volumul
deschide o colecþie dedicatã marilor cineaºti români. Rod a peste
trei ani de studii ºi cercetãri, volumul lui Cãlin Stãnculescu atacã
toate aspectele creaþiei cineastului român, afirmat deopotrivã în
filmul românesc ºi cel german, ca teoretician ºi profesor, ca
documentarist, regizor de teatru ºi operã.
D-na Muguraº Maria Petrescu a fost într-un schimb de
experienþã cu scriitorii turci, la Istanbul, la invitaþia acestora
D-l Emil Lungeanu a lansat la Râmnicu Vâlcea, la Biblioteca
judeþeanã Antim Ivireanul volumul Icoane ºi scripturi (Cronici
duminicale, Editura Rawex Coms, Bucureºti, 2013) ºi a fost
protagonist, timp de o orã, al unei emisiuni culturale la postul de
televiziune Vâlcea TV
La Centrul Cultural al Primãriei Sectorului 2, din Str.
Calderon, d-l Nicolae Dan Fruntelatã a lansat volumul de versuri
Poeme de scris pe ziduri, apãrut la Editura Semne din Bucureºti.
D-l Candid Stoica a lansat în foaierul Teatrului de Comedia
din Bucureºti volumul Culise (Editura Tipo Moldova, 2013),
cuprinzând momente, evocãri, crochiuri, fapte ºi întâmplãri din
culisele amintitului teatru din perioada 1990-2000
De asemenea, la Editura Tipo Moldova, în colecþia Opera
Omnia au apãrut, ori sunt în curs de apariþie cãrþi de poezie, de
prozã ºi de criticã literarã semnate, de d-nii Dumitru Matalã, Ion
Andreiþã, Iuliana Paloda- Popescu, FlorentinPopescu, Emil
Lungeanu, Liviu Grãsoiu, Passionaria Stoicescu, Corneliu
Ostahie.

Theodor Damian
Joi 28.03.2013, cu o zi înaintea reîntoarcerii la New York,
scriitorul Theodor Damian a fost sãrbãtorit ºi s-a întâlnit cu
prieteni ºi cititori din Bucureºti la Club Boema 33, unde poetul
Daniel Vorona l-a invitat sã recite din creaþia proprie ºi sã vorbeascã
despre condiþia scriitorului român din diaspora.

Istorie literarã în imagini

Redactori ºi colaboratori ai revistei România literarã
prin anii 80. Printre ei pot fi recunoscuþi: Dana Dumitriu,
Vasile Bãran, Valeriu Cristea, Andriana Fianu, Al. Raicu.
Rândul 2: Gh.Catanã, Roger Câmpeanu, C. Þoiu,
G. Adameºteanu, Valentin Silvestru, Mihai Minculescu.
Rândul 3: Teodor Mihalaº, Virgil Mazilescu, Marius
Robescu, Sorin Titel ºi ultimul, sus, Florin Costinescu.

Marin Preda, Vasile Blendea ºi Eugen Jebeleanu la
restaurantul Casei Scriitorilor prin anii 1975-1977

Aniversarea a 23 de ani de la apariþia ziarului Curierul de
Vâlcea. În imagine: în prim-plan domnul Ioan Barbu,
fondatorul publicaþiei. În planul II, de la stânga la dreapta:
Silvia Barbu, Florentin Popescu, Iuliana Paloda-Popescu,
Emil Lungeanu ºi Dan Anghelescu (Rm. Vâlcea,
19 ianuarie 2013)
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ANIVERSÃRI, COMEMORÃRI

Vasile Voiculescu (1884-1963) 50 de ani de la moarte
Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare în traducere imaginarã
CLV

CLXII

Nu-mi cerceta obârºia, ci þine-n seamã soiul,
Guºti fructul, nu tulpina, chiar aur de-ar pãrea...
Strãmoºii-mi, dupã nume, au învârtit þepoiul,
Eu mânuiesc azi pana de mii de ori mai grea.
Dovada cea mai purã a-nnobilãrii mele
Eºti tu ºi-ngãduinþa de-a te lãsa iubit
Mai mult ca un prieten, cu patimile-acele
Cu care-adori amantul de veci nedespãrþit:
Îmi cânt astfel norocul, înalþ epitalamuri
Si, pentru închinarea la care mã supun,
Culeg azur ºi raze si roze de pe ramuri,
Stãpânul meu, alesul, cu slavã sã-ncunun:
Poporul meu de gânduri, simþire, vis, trup, dor
Te pun azi peste ele de-a pururi domnitor.

Eu îmi clãdesc sonetul în piscuri, o cetate
Cu rimele creneluri ºi orice vers un zid.
Pe tine, prinþ hermetic, ca-ntr-o eternitate,
Smuls pur din gheara vremii, în el sã te închid.
Hainã, marea lumii sã-l batã furioasã,
Cu haita ei de pizme, zavistii, hâdã urã,
Nu vor clinti o iota din mândria-i armãturã,
Nevolnice sã-i spargã enigma glorioasa.
De-acum nu ne mai pasa ce are sa se-ntâmple...
Punând în lanþ uitarea ºi ferecându-i zborul,
Cu laurii veciei neofiliþi pe tâmple,
Vom înfrunta trecutul, ce-asmute viitorul:
Cã-n inima-mi, ascunsã, sta slova nemuririi,
Si-o scriu cu diamantul caratelor iubirii...

duminica. 5 decembrie 1954

Solstiþiul de iarnã, 1954

CLVI

CLXIII

Iubirea mea e treaza ca un priveghi de arme,
Un lung ajun de luptã eroic încordat;
Nimic nu lâncezeºte în mine, cum nu doarme
Þintitul arc, în sine vibrând, dar nemiºcat.
Aºtept ceva, de-un farmec mai sus ca o izbândã,
Nu bruta-ncoronare a sângelui aprins;
Dincolo de plãcere, pândesc altã dobândã,
Slãvita-mpreunare de genii, fãrã-nvins...
Râvnesc nenfãptuitul vis al desãvârºirii;
Ca-nalta-þi frumuseþe sã nu fie-o nãlucã,
- Cu clipa-n zbor venitã cu alta sã se ducã
- Voi sparge-ntîrziatul decret de lut al firii:
Ca ea sã dãinuiascã de-a pururi roditoare,
Îi altoiesc, din mine, puterea gânditoare.
vineri, 3 decembrie 1954

CLXVII
Pe noi prietenia nu ne mai încãpu...
Prea mult crescu ºi grabnic nãvalnica simþire.
Atunci ne strãmutarãm pornirile-n iubire
ªi-o dragoste înaltã ºi-adâncã începu.
Se prefãcu deodatã coliba m palat,
Iar casnicele scule, în zâne, ca-n magie;
Eu regãsii în mine un suflet de-mpãrat,
Purtând puternic sceptru de vis ºi poezie.
Nu-i oaste mai viteazã ca cea a-nchipuirii,
Ca duhul frumuseþii atotbiruitor;
În fruntea lor porni-vom rãzboiul dezrobirii
Din lumile þãrânei, spre unicul meu dor:
Sã-þi cuceresc ºi þie, în dreaptã stãpânire,
Alãturea de mine, un tron în nemurire!

CLXV

luni, 10 ianuarie 1955

Iubita mea, ai suflet adânc întortocheat
- Vast labirint, ascuns sub palatul frumuseþii
în care-un minotaur domneºte nendurat,
Flãmând de duhul slavei ºi carnea tinereþii...
Mulþi îndrãzneþi pieirã în tainiþele-i sumbre,
Feciori eroici, pradã daþi fiarei suverane...
Acum m-alãtur ºi eu fugarnicelor umbre,
Cobor, dar fãrã teamã, -n vârtejul de capcane.
Cãci tu mi-eºti Ariadna ºi-mi dãruieºti un fir
Din pletele-þi de beznã, o cãlãuzã vie;
Si nu sã scap din cursã îl þin ºi îl deºir,
Ci mai afund sã intru în neagra-mpãrãþie;
Dedalicul tãu suflet locaº mi l-am ales
Si jur cã niciodatã din el n-am sã mai ies.
sâmbãtã, 8 ianuarie 1955

CLXVIII
Ne bate primãvara în inimi!... Sã-i deschidem:
Lapislazulii lumii sunt toþi în ochii tãi,
Cât negurile vieþii putem sã le desfidem,
Alt soare sã aprindem pe vechile ei cãi...
E mâna ta în aer? Sau prima rândunicã?
E tremur lung de pleoapã? Ori gingaº flutur viu?
Bob roºu de mãceaºã mi-ntinde gura-þi micã,
Trunchi zvelt de mãr cu roadã e trupul tãu mlãdiu...
Si înþeleg prin tine acum întreaga fire,
Mã-apuc cu rânduiala din asprul univers,
Taifunul ce sfãrâmã corãbii în neºtire,
Picioru-þi scump ce calcã o biatã gâzã-n mers,
Zãpezi ºi flori ºi fructe în drum þi se aºtern,
Pe rând, supuse toate la ritmul tãu etern!

CIXVI

miercuri, 12 ianuarie 1955

Eu, ce trãiesc tot timpul printre semnificaþii,
Si nu mã amãgeºte uºor o-nfãþiºare,
Pot sã prefir minciuna din minunate gratii,
Zãresc ascuns pumnalul sub calda-mbrãþiºare,
Te-am strãvãzut prin toate a tale pavezi grele,
Nativu-þi bloc de aur a rezistat, întreg,
Supus regalei ape a rãutãþii mele,
Cu care muºc pe oameni, sã-i cerc ºi sã-i aleg...
Cãci e înþelepciune a ºti sã fii ºi rãu,
Sub încercãri ºi cazne dã probe tari simþirea...
Nu mã cruþa, izbeºte!... Iubite, -i rândul tãu:
Cu cât e, mai fierbinte, lovitã de-i iubirea,
Ca fierul roº, de faur bãtut cu mãiestrie,
La fel se oþeleºte ºi ea si se mlãdie...
duminicã, 9 ianuarie 1955

CLXI
Dintre atâtea chinuri, venite-asuprã-mi hoarde,
Pãstrez dureri de care nu pot sã mã despart;
Tot sufletul mi-e-n ele, ca sunetul în coarde
Ce încã vii vibreazã vioara când s-a spart.
Ca viermele mãtasei þesusem nencetat
În jurul tãu un magic cocon de poezie;
Tu, strãlucitul flutur, i-ai rupt ºi ai zburat
Din gingaºa-nchisoare pãzit cu gelozie.
ªi astãzi, mari otrãvuri cu care m-am deprins,
Dispreþul tãu, trãdarea îmi sînt trebuitoare;
Intrate-adânc în carne-mi, þin viata de învins,
C t lipsa lor mi-ar fi si mai ucigãtoare,
Cãci ele, printr-o vrajã, sunt înseºi rãsturnate,
Iubirea ºi credinþa, pe dos ºi blestemate!

Din spulberul iubirii atât doar mai pot strânge,
Sã-mi fac un ºtreang, eu singur, cu fragedele-þi rochii...
Mã-ndeamnã alte gânduri sã iert ºi sã-nchid ochii,
Privighetoarea oarbã cu mult mai dulce plânge.
Înduplecã-te, darã, durerea mea-ntr-atât,
Sã preaslãvim fugara, si-n foc de rãzbunare
Sã stoarcem nemuririi ºi artei lacrimi, cât
Sã stea podoabã lumii hidoasa ei trãdare.
Dar cine viers ºi suflet acum sã-mi împrumute
Dacã-mi lipseºti tu, însãºi esenþã a minunii?
Ah, inimã ºi coarde-mi sunt deopotrivã mute,
Când limpede vãd astãzi prãpastia minciunii:
Cãci orb eram atuncea când te aveam în faþã,
Splendoarea-þi, luându-mi ochii, da cântecului viaþã!
25 decembrie l954

CLXIV
Perechea este þelul, porunca sacrã-a firii:
Stârniþi de ea, vulturii se cautã prin spaþii,
Delfinele iau marea în piept, sã-ºi afle mirii,
Chiar stelele în ceruri se-njugã-n constelaþii...
Ca viþa cãtre mândrul stejar, spre tine-ntind
Ciorchinii-mi plini de patimi cu sevã-mbãtãtoare;
În mrejele-adorãrii te-nfãºur, te cuprind,
ªi orice vers îþi scriu e înc-o-mbrãþiºare.
Noi doi suntem victime ale suavei legi,
Cãci dragostea nu catã la forme-ntâmplãtoare:
Dac-ai fi fost femeie, te-aº fi ales eu oare?
De ce mã laºi acuma? Te smulgi ºi te dezlegi?
Tãiat în jumãtate si-n pulberea zdrobirii,
Cum am sã port eu singur poverile iubirii?
Anul Nou 1955

CLVII
Te miri cã nu scot gheara sã-mi sfâºii bârfitorii?
Unde-ai vãzut tu leul vânând gândaci sau poame?
Poetul sare lacom asupra-naltei glorii,
Cu-mbãtãtoarea-i carne s-aline sacra foame.
St eu am alergat-o-n pustiul lumii voastre
Si m-am bãtut cu tigrii si ºerpii pentru ea,
Am fugãrit-o pânã-n capcane si dezastre,
Dar când s-o prind, în cale-mi ieºiºi tu, scumpa mea
Tu m-ai vânat cu ochii, oþele zâmbitoare,
Si lesnicioasã prada-þi cad astãzi la genunchi:
Hai, inima sfâºie-mi, mi-o faci nemuritoare,
ªi dulcea ta cruzime patrunzã-mã-n rãrunchi:
Cãci stihurilor mele le dau alte destine,
Cu nobilul lor sânge de-a te hrãni pe tine.

marþi, 17 decembrie 1954
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DIALOGURI CULTURALE

Seniorii literaturii noastre

... Eu m-am simþit totdeauna profesor... (II)
Urmare din numãrul trecut
E greu sã scrii un scenariu de
film?
Mai greu, în orice caz, decât
sã scrii un roman!...
Eu scriu un roman în câteva
sãptãmâni, cel mult o lunã!...
Pentru un scenariu mi-au trebuit
,
ºi ºase luni!... Mai ales la primul
dintre acestea - Declaraþie de dragoste!... Am avut nevoie de
timp pânã sã înþeleg specificul conversaþiei unui scenariu, care
spune o poveste de viaþã punând-o în scenã, în miºcare,
sugerând, de multe ori, gânduri, trãiri, dorinþe, aspiraþii, speranþe,
etc., fãrã sã le numeascã, lãsând spectatorul sã le ghiceascã dupã
gesturi, mimicã, lumina sau întunericul ochilor º.a.m.d, tãind, în
acelaºi timp, cu alt bisturiu, replicile dialogului, fãrã explicaþii
largi, descrieri, introspecþii, amintiri spuse ca în carte...
Totul e sã ajungi sã sugerezi clipe, imagini
de viaþã adevãratã, în care spectatorul sã creadã,
ca ºi când ar fi acolo, pe scena ecranului, sã le
trãiascã o datã cu personajele, în destinele cãrora
(mai ales când e vorba despre tineri) sã se
recunoascã!...
Aºa s-a întâmplat cu marea majoritate a
zecilor de milioane de adolescenþi ºi de tineri,
care au þinut sã vadã, pe marile ecrane, de câte
zece, cincisprezece, douãzeci de ori filmele din
Ciclul liceenilor , pânã ce învãþau toate replicile,
rostindu-le, de multe ori, din salã, înaintea
interpreþilor!...
La primele patru filme, am avut norocul sã
lucrez cu regizorul Nicolae Corjos ºi cu o foarte
bunã echipã de actori tineri, mulþi dintre ei
debutanþi, ca ºi cu profesioniºti renumiþi ai scenei
ºi ai ecranului!
Am fost consultat mereu la alegerea
interpreþilor!... Am vãzut înregistrãrile celor ce
candidau la realizarea partiturilor pe ecran ºiam hotãrât, împreunã cu regizorul, la cine sã ne oprim...
Mi-a plãcut mult sensibilitatea Teodorei Mareº, de pildã,
principalul personaj feminin din Declaraþie - ºi capacitatea ei
de a-ºi sugera, în mod firesc, trãirile...
Când l-am vãzut pe Adrian Pãduraru, care urma sã-i fie
partener, am exclamat: Ãsta, chiar de n-o avea prea mult talent,
o sã rupã ecranul cu frumuseþea! ...
Dar s-a nimerit sã aibã de toate!...
În schimb, când am ales interpreþii pentru Liceenii , nu mia plãcut prima probã, înregistratã de Mihai Constantin, care urma
sã primeascã rolul nãstrujnicului IONICÃ...
Luându-ºi misiunea în serios, a trebuit sã repete încercarea
ºi-atunci m-a convins cã s-ar putea sã fie cel mai talentat dintre
tinerii lui colegi, din echipã.
De altfel, filmul Liceenii era... sã nu fie!... El s-a nãscut în
urma unui scandal, pe care l-am avut cu ministrul adjunct de la
Culturã. Acesta a þinut, morþiº, ca, înaintea altora, sã realizãm o
nouã peliculã, însã cu elevi mai mici ca vârstã!... Eu deja îi
prezentasem un scenariu, intitulat Iubirile lui Socrate ...
Spre norocul tuturor, acel om ne-a convins ºi, ca urmare, al
doilea film din ciclu a fost Liceenii , care, alãturi de
Declaraþie , a avut un succes extraordinar!...
Într-o dimineaþã, trecând, cu maºina, prin faþa
Cinematografului SCALA , TOVARÃªA (Ceauºescu) s-a
enervat vãzând un ºir imens de oameni, care aºteptau sã-ºi cumpere
bilete.
Stârnindu-i-se curiozitatea, dupã informaþiile primite, a
poruncit sã le fie aduse, lor, celor doi, spre vizionare, ambele
filme româneºti cu liceeni...
Din surse , am aflat cã au fost aproape încântaþi , vãzândule, dar ministrul adjunct, cel cu aprobãrile în vârful pixului, a
primit ordin ca Ãia, din echipa de filmare, sã mai aºtepte ceva
timp pânã la noua producþie, fiindcã popularitatea prea mare...
este periculoasã! ...
Dupã un an ºi jumãtate, de la întâmplare, a apãrut cel de-al
treilea film - Extemporal la dirigenþie .
Apoi, imediat dupã 1990, Liceenii rock n roll , în 1993,
Liceenii în alertã , iar în 2011, Liceenii... în 53 de ore ºi ceva !...
Din colaborarea cu marii actori - consacraþi ai scenei ºi ai
ecranului - interesantã ºi plãcutã, pentru mine, a fost, mai ales,
relaþia cu Doamna profesoarã ISOSCEL , cãreia i-a dãruit viaþã
ºi destin inegalabila actriþã TAMARA BUCIUCEANUBOTEZ!...

George Sovu

Dupã cum am înþeles, i-a plãcut rolul abraºei dãscãliþe de
Matematicã - profesionistã fãrã cusur, dar robitã necesitãþii de a
respecta, fãrã nici o concesie, prevederile din regulamentele
ºcolare...
La Declaraþie a bãtut pasul în cadenþã perfectã! Înaintea
Liceenilor , însã, m-a rugat s-o mai îndulcesc puþin ! Am
fãcut-o ºi s-a bucurat de ceea ce a ieºit.
La Extemporal , am introdus niºte momente care sã-i
developeze mult mai larg sufletul ºi sã-i punã în valoare înzestrãri
de excepþie, cum ar fi harul de a cânta!... Astfel, secvenþa în care
dânsa interpreteazã, la propriu, o arie dintr-o operã este cotropitor
de frumoasã, de impresionantã , cum susþineau, uimiþi, elevii
sãi...
Cu prilejul celorlalte douã filme - Liceenii rock n roll ºi
Liceenii în alertã , am mai fãcut alþi paºi în faþã, în acelaºi sens,
astfel cã Doamna TAMARA nu mai este deloc surprinsã, dar, de

fiecare datã, se bucurã, când, în tot felul de întâmplãri, mai ales
pe stradã, se pomeneºte ascultând voci, din grupuri de liceeni,
care exclamã: Sãrut mâna, Doamnã ISOSCEL! , iar dânsa,
întorcându-se, îi întreabã, cu o undã de zâmbet din niºte replici
ale filmelor: Ce mai faceþi, PUIªORILOR? ...
ªi, uite aºa, viaþa merge mai departe, de braþ cu unele dintre
ecourile ei de neuitat!...
În ceea ce-i priveºte pe cei tineri, aceºtia s-au convins (dupã
cum au þinut sã mãrturiseascã în diverse ocazii) cã ºansa de a
întruchipa pe ecran momente dintr-un timp, pe care nimeni nu-l
uitã niciodatã, a constituit, pentru ei (precum eu le-am prezis de
la început), o rampã de lansare cel puþin pentru începutul
zborului prin profesiile anilor ce-au urmat!...
Ce pãrere aveþi despre textul de prezentare a
Dumneavoastrã în Dicþionarul General al Literaturii Române,
editat de ACADEMIE? Credeþi cã vã reprezintã?
Acel text, semnat de D. C. M. (Dan C. Mihãilescu), este o
greºealã ºi o durere!...
O GREªEALÃ din partea mea, cã, într-o anume împrejurare,
am fost de acord sã-l întocmeascã fostul elev al liceului, pe care
eu îl conduceam ca director ºi o DURERE, fiindcã inima, strâmbã,
din pieptul acestui om - deºtept brici , cu o culturã de prim rang
ºi talent forte - nu i-a permis sã se apropie, cu mãsura potrivitã a
aprecierii, faþã de niºte cãrþi, tipãrite în tiraje de 150.000 de
exemplare ºi vândute în câteva zile ºi de niºte filme care au adus
bucurii de neuitat în sufletele a zeci de milioane de spectatori
tineri ºi nu numai!...
Dincolo de diferenþe de gust, de principii, de ce se poartã
ºi ce nu se mai poartã , ca ºi de alte ifose, etc., omul despre care
vorbim n-a putut ajunge, dupã ce a adunat o grãmadã de bolovani,
cel puþin la expresia, generalizatoare, folositã, ca pe un strop de
identitate, impuls, de toþi cei ce vor sã mai spunã ceva, foarte pe
scurt, despre George ªovu:
E ãla cu LICEENII, domnule! ...
Cum vi se par tinerii de astãzi, care trãiesc în cu totul alte
condiþii sociale decât eroii din cãrþile Dumneavoastrã?
Mulþi dintre tinerii de astãzi îºi poartã paºii pe margini de
prãpastie!...
Viaþa de lux, dizgraþios, în care trãiesc, asigurat, de obicei, pe
cãi necinstite, de cãtre pãrinþii lor, le-a furat orice BUSOLÃ
normalã, adunându-i în condiþia de rãtãciþi, rãmaºi orfani de
principii sãnãtoase, de culturã, de bun-simþ, împinºi mereu spre
destrãbãlare, droguri, violenþã în limbaj ºi în fapte etc. ...

În ciuda belºugului de informaþie, adus de mijloacele
electronice moderne, frecventate, uneori, cu disperare (pânã la
obsesie ºi boalã), asemenea fiinþe (tinere, din pãcate) sunt copleºite
de pustiul sufletesc, întunecate de lipsa oricãrei raze de luminã,
adusã de CARTE! Nu citesc nimic, nu ºtiu nimic, sunt, asemenea,
fãrã de ORIZONT, rãmân neputincioºi în faþa oricãrei simþiri
omeneºti, frumoase ºi curate, în stare sã mângâie ºi sã înalþe; nu
cunosc un nume de scriitor mare, un vers, o imagine dintr-o
poezie, absolut NIMIC!...
SOCIETATEA trebuie, reaºezatã ºi asemenea fiinþe, în care
viitorul unui popor nu poate deocamdatã, sã investeascã nici o
speranþã, au nevoie de recuperare imediatã!...
Nãdejdea ÎNAINTÃRII, în orice direcþie, este legatã, în
vremea pe care ÞARA o trãieºte în prezent, de alte minþi ºi
suflete tinere - din fericire, nu chiar puþine, care ºi-au ales, cu
claritate, drumul cel bun ºi muncesc, fãrã întrerupere, sã-l
cucereascã pas cu pas!...
Aveþi o concepþie proprie asupra prozei pentru
tineret? În ce constã aceasta?
La scoaterea tinerilor din rãtãcirea amintitã mai înainte
este absolutã nevoie ºi de contribuþia CÃRÞII, care sã
sugereze, convingãtor ºi atrãgãtor, idealul de viaþã al
Omului, împodobit cu ceea ce i-a dat mai bun ºi mai de
preþ Dumnezeu!
Care dintre cãrþile Dumneavoastrã credeþi cã vor
rezista judecãþii, aspre, a Timpului?
Atâta vreme cât, în spaþiul în care m-am nãscut ºi
trãiesc românii, vor mai fi minþi normale ºi suflete sensibile,
îmi place sã cred cã niºte romane, intitulate: Dragul nostru
Alex... , Dragoste ºi moarte , Dimineaþa iubirii ,
Tandreþe , O varã de dor , Iubirea e mereu reginã ,
Misterele din vila pãrãsitã , Romanticii , Cântecul
destinului - se vor pãstra, mãcar într-o mãsurã, în conul
de luminã al neuitãrii!...
Cum vede viaþa literarã de azi un senior al scrisului
ca Dumneavoastrã?
Încrâncenatã!... Bântuitã de tot felul de lupte, animate
numai de interese la care n-am subscris ºi n-aº putea sã subscriu
niciodatã!...
Mi-e milã de biata LIMBÃ ROMÂNÃ, în care nu se mai
poate vorbi ca-ntr-o DUMINICÃ , fiindcã o puzderie de aºazise cãrþi - maculaturã irespirabilã, de fapt - o batjocoresc,
murdãrindu-i REGESCUL PRESTIGIU cu tot felul de cuvinte,
expresii, construcþii, adunate din rigolele vorbirii!...
...Eu sunt de 33 de ani membru titular al Uniunii Scriitorilor
ºi, de peste 25, al Uniunii Cineaºtilor din România!... Mult timp
am fãcut parte din conducerea Secþiei pentru copii ºi tineret, în
care în prezent îndeplinesc funcþia de vicepreºedinte...
Prin activitãþile, în care am fost antrenat de-a lungul vieþii
(inspector ºcolar, membru în Consiliul profesoral al Facultãþii de
Litere, a Universitãþii din Bucureºti, ca ºi în tot felul de structuri
ale Ministerului Educaþiei ºi Învãþãmântului, etc.), am colaborat,
în condiþii foarte bune de culturã, cu: Zoe Dumitrescu-Buºulenga,
Eugen Simion, Nicolae Manolescu, Alexandru Piru, Ion Coteanu,
Ion Rotaru, Pompiliu Marcea, Alec Hanþã ºi alþii.
Unele tensiuni au fost mereu între mânuitorii
CUVÂNTULUI!... De-o vreme, însã, niºte insignifianþi epigoni
- simþiri reci, harfe zdrobite, mici de zile, mari de patimi, inimi
bãtrâne, urâte , care nu mai au nici un Dumnezeu, iar PATRIA,
pentru ei, nu mai este nici mãcar o frazã goalã, ci o realitate, de
care s-au lepãdat la primul cântat de Cocoº , se întrec în a-ºi
împinge respiraþia otrãvitã pânã la temeliile unora dintre cele mai
strãlucitoare COLOANE de LUMINÃ din istoria literaturii ºi,
în general, a culturii acestui popor, crezând cã le pot ºubrezi
cumva!...
Sã le dea VIAÞA potrivit cu aceastã simþire a lor!...
Care credeþi cã va fi viitorul literaturii în epoca Internetului,
când se citeºte din ce în ce mai puþin? Dar viitorul cãrþii tipãrite?
Este mare pagubã pentru suflet cã omenirea, rostogolinduse, bezmeticã, prin viaþã, nu-ºi mai gãseºte timp ºi interes sã
citeascã!
Dar CARTEA adevãratã, valoroasã, tipãritã pe hârtie, ca sã
se poatã întâlni, în condiþii normale, cu ochii minþii ºi ai sufletului,
nu va pieri NICIODATÃ!...
La ce lucraþi ºi ce veþi mai tipãri în viitorul apropiat?
Cu puþine zile în urmã, am trimis la tipar un nou roman,
intitulat O IUBIRE CARE NU MOARE!...
Iar dacã Timpul va mai avea rãbdare cu mine mã gândesc
sã scriu, în curând, o carte, al cãrei titlu s-ar putea sã fie Cu toþii
devenim AMINTIRI!...

Interviu realizat de Florentin Popescu
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CRONICÃ LITERARÃ LA KM 0

Poesii de
Mihai Eminescu
Ediþie criticã, studiu introductiv, comentarii filologice ºi
scenariul probabil al ediþiei princeps de Nicolae Georgescu,
Editura Academiei Române,2012
Pânã în anul 2000,când a publicat cele douã volume intitulate
Eminescu ºi editorii sãi, dl. Nicolae Georgescu abia daca lãsa sã se
înþeleagã ºi sã se întrevadã cã ar fi preocupat în mod deosebit ºi de
creaþia eminescianã, pânã atunci atrãgând doar atenþia cititorilor prin
foarte bine documentate cãrþi despre biografia Luceafãrului poeziei
noastre (A doua, viaþã a lui Eminescu,1994; Cercul strâmt. Arta de
a trãi pe vremea lui Eminescu, 1995), volume în mare mãsurã
controversate datoritã noilor si îndrãzneþelor perspective pe care
autorul lor le propunea asupra personalitãþii ºi epocii celui mai mare
poet român. Aserþiunile ºi posibilele ipoteze avansate în lucrãrile cu pricina, susþinute de informaþii
din presa timpului au ºocat o bunã parte a criticii noastre literare, obiºnuitã cu imaginea clasicizatã
a biografiei poetului, asupra cãreia n-au cutezat, de-a lungul vremii, sã se aplece critic alþii.
Dar iatã cã recent, nu mai departe de finele anului trecut, 2012, a ieºit de sub teascurile
tipografice un tom în format academic ce însumeazã opt sute de pagini. Un volum în care dl
.Nicolae Georgescu, tipãreºte si comenteazã, sub multiple aspecte ºi pe numeroase planuri prima
ediþie din poeziile bardului de la Ipoteºti, cea apãrutã în 1884 la Editura Socec sub îngrijirea lui
Titu Maiorescu.
Un studiu introductiv care, singur, ar fi putut forma substanþa unui volum (e vorba de 192 de
pagini) constituie,ne spune autorul, dezvoltarea tezei de doctorat susþinutã în anul 1997 la
Universitatea din Bucureºti , lucrare dezvoltatã pentru un public mai larg , completatã fiind de
cercetarea la zi ºi de gãsirea unui filon epic în aridul demonstraþiilor ºtiinþifice . Ceva mai la
vale aflãm ºi ce a stat la baza ambiþiosului proiect editorial pe care autorul ºi-l vede dus la bun
sfârºit: Aº dori ca aceastã carte sã spunã lumii româneºti adevãrurile simple pe care se bazeazã:
cã n-avem o ediþie criticã Eminescu - ºi cã nu putem avea o asemenea ediþie, mai ales ne
varietur ; cã dintre toþi editorii lui Eminescu nu putem gãsi cel puþin doi care sa semene între ei;
cã asta nu înseamnã boicot sau conspiraþie împotriva lui Eminescu, ci exprimã, mai degrabã,
tendinþa continuã de schimbare a genomului românesc , aºa cum continua noastrã uitare culturalã
exprimã aceeaºi tendinþã, dar de data aceasta extrinsecã; apoi cã studiile de acest fel au fost
abandonate dupã ultimul rãzboi mondial, dar erau foarte frecvente înainte; cã schimbându-ne
limba (scrierea); de atâtea ori, de tot atâtea ori l-am schimbat pe Eminescu ºi întreaga literaturã
românã clasicã.
Convins fiind cã rostul unui astfel de demers este acela de a pune din nou opera în împrejurãrile
ce au produs-o , dl. Nicolae Georgescu procedeazã, firesc ºi judicios, la trecerea în revistã, cu
ochi critic, a ediþiilor anterioare. Bineînþeles, cel dintâi mare editor critic al operei eminesciene (ºi
de altfel ºi cel mai cunoscut, de referinþã se poate spune) a fost Perpessicius. Rând pe rând
autorul evidenþiazã metoda. iar pe de alta meritele - contribuþiile care le-au avut Garabet Ibraileanu,
Pompiliu Constantinescu, Petru Creþia ºi destui alþii în editarea ºi popularizarea celui ce ne-a dat
Luceafãrul ºi Sãrmanul Dionis. Poeziile lui Eminescu - scrie autorul prezentei ediþii - spun
ceva luate în sine, citite separat - ºi câºtigã semnificaþii în plus citite în înlãnþuirea din ediþia
Princeps . De aceea mai crede el, încercãrile pe care le face vor încerca sã arate cã volumul, ca
organizare interioarã, îi aparþine lui Eminescu însuºi, cã aceastã organizare a fost gânditã îndelung,
încã de prin anii 1870-1872, când Eminescu elabora Memento mori, poem din care numai
anumite pãrþi (episoade) prelucrate în spiritul ideilor din aceasta ediþie.
Pentru dl. Nicolae Georgescu este foarte important factorul cãruia i-am zice contextual, adicã
al punerii în luminã, pas cu pas, a creaþiei eminescieneîn raport nemijlocit cu adnotãrile, comentariile,
articolele e apãrute în presa vremii. ªi aci, ca pretutindeni în studiul introductiv, sunt aduse
corecturi, sunt fãcute observaþii, sunt îndreptate greºeli, mergându-se pânã la termeni ºi cuvinte
ce au putut (ori puteau) denatura sensul iniþial al textului ºi pe cel al ideilor eminesciene.
Acribia, meticulozitatea cultul amãnuntului ºi comentarea acestuia atunci când necesitãþile
demonstraþiei o cer formeazã la editorul de azi un adevãrat cod de norme de la care nu abdicã pe
tot parcursul studiului sãu. Analiza merge pânã la nivel de virgulã, accent, apostrof, ghilimele
etc. - se înþelege, desigur, trecute tot prin prisma unor judecãþi critice atât în plan diacronic cât ºi
sincronic, în funcþie de fluctuaþiile limbii de-a lungul vremii, dar ºi de diversele reforme gramaticale
impuse fie prin legi, fie prin contribuþia unor lingviºti notorii în studii de specialitate. ªi peste tot
dl Georgescu pleacã de la vocabularul ºi limba lui Eminescu, executã adevãrate piruete prin timp,
spre a se întoarce în final tot la poetul naþional. În tot locul sunt emise judecãþi, sunt puse în
luminã ipoteze de lucru, se avanseazã idei ºi teme de bun simþ îndrãzneþe prin noutatea lor ºi, mai
ales, prin unghiul din care sunt formulate.
Pe alocuri ni se propun ºi unele teme de meditaþie, dar si lecturi noi, prin grile ce pot constitui
în sine temele unor studii sau, de ce nu, ale unor teze de doctorat, cum ar fi Imaginea luminii în
poezia lui Eminescu (Sursa Luminii, Lumina de la rãsãrit, Lumina ca expresie, Omul ca luminã,
Sâmburul luminii , Luminã, dulce luminã, Lumina dintâi, În cazul chipului de lut).
Cum era ºi firesc, cele mai multe trimiteri se fac la Maiorescu, ale cãrui ediþii din Eminescu au
constituit baza de plecare pentru toþi cei care i-au succedat. Dl. Georgescu ne atrage, însã atenþia,
pe bunã dreptate, cã Maiorescu este un interpret, mai mult decât un editor si întrucât editeazã
poezia lui Eminescu prin ediþiile Maiorescu toþi urmaºii sãi sunt mai mult interpreþi decât editori.
Se supun timpului lor, nu autorului lor. Cautã ce ar foi trebuit sã apunã Eminescu, nu ce
spune el, cum ar fi trebuit (acceptat) sã scrie, nu cum scrie. Nu-i preocupã voinþa auctorialã ci sunt de-a dreptul pasionaþi de evoluþia limbii româneºti literare ºi fac pronosticuri exacte, dacã
se poate spune aºa, privind acordul deplin, chiar anticipativ, al poetului cu formele noi .Într-un
cuvânt, noi credem ca un editor care nu se supune autorului editat este un interpret. ªi-l poate
cineva închipui pe Maiorescu - supus de cineva pe tãrâmul ideii, fie acela chiar Eminescu ?
ªi atunci, nu este cazul sã ne mutãm din acest tãrâm în acela al cuvântului, al textului? Or, text
înseamnã covor de semne, cuvinte adicã ºi semne de circulaþie printre ele, aºadar: punctuaþie .Nu
putem proceda la restituirea textului genuin, originar (cum se face - dar numai prin reviste de
specialitate - de câteva decenii bune încoace fãrã a pune în discuþie ºi punctuaþia. Este ca ºi cum
ai restitui fresca de dedesubt a unei biserici pãstrând, însã, chenarele frescei de deasupra ,ale celei
adãugate.
Nu în cele din urmã editorul de azi este preocupat de eufonia si muzicalitatea versurilor
eminesciene , capitol în care, de asemenea sunt supuse analizei multele opinii formulate în timp
despre acest aspect al creaþiei marelui nostru poet.
Operã a unui mare iubitor al poeziei eminesciene (aflãm, dintr-o precizare cã la ediþia de faþã dl.
N. Georgescu a lucrat nu mai puþin de cincisprezece ani),dar ºi a unui cercetãtor cu vocaþie ºi
chemare pentru subiect, bine articulatã, extrem de serios documentatã, cartea va constitui un
foarte valoros izvor de documentare ºi studiu pentru toþi cei care, mai ales în viitor, se vor apleca
asupra biografie ºi creaþiei eminesciene.
Dl. N. Georgescu, pentru care nu gãsim suficiente cuvinte de apreciere, ne-a dovedit încã o
datã, cu asupra de mãsurã, cã este un mare ºi avizat editor lui Eminescu, poate cel mai important
de la Maiorescu încoace.

Florentin
Popescu
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Un postmodernist cu
harul rostirii
O carte care, prin fragmentarismul ei heteroclit ºi baroc se
aºeazã organic în paradigma literaturii postmoderniste, este Cu
traista de basme prin lume (Schiþe ºi povestiri) a lui Tudor
Cicu, carte premiatã ºi apãrutã la Editura Rafet (Râmnicu Sãrat
2012), cu prilejul celei de a V-a ediþii a Festivalului Internaþional
Titel Constantinescu .
Încã din primele pagini e creionatã drama copilului pus în situaþia de a alege între a confunda
realitatea cu ficþiunea ºi a renunþa brusc la imaginaþia eideticã, lucru destul de greu, de nu cumva
imposibil pentru cineva hãrãzit sã poarte prin viaþã traista cu poveºtile copilãriei, ºi nu nummai,
traistã sau tolbã îngreunându-se cu alte ºi alte tâlcuiri narative culese pe tot parcursul febrilei ºi
exemplarei cãutãri de sine (Îngerul care a izbucnit în plâns). Povestirile sau amintirile din
trecutul familiei, împinse neîncetat de prodigioasa memorie afectivã a autorului spre o zare
miticã mustesc de înþelesuri ºi subînþelesuri tulburãtoare.Bunicul e un personaj fascinant ce trece
împãrãteºte de la o povestire la alta. Nici Tatãl ºi nici mama nu rãmân mai prejos în rolurile lor
de declanºatori de poveste ºi de personaje miraculoase. O mãtuºã a autorului, Maria, sãtulã de
cicãlelile alor sãi pentru cã a adus pe lume un copil din flori, pleacã în toatã lumea. Pe drum
întâlneºte un þãran mut care, lipsit de prejudecãþi, îi devine soþ ºi-i mai face alþi patru copii.
Semnificaþia profundã a textului e evidenþiatã prin prisma ºi cu mintea naratorului devenit adult
(Inima mutului Udrea). Amintirile propriu-zise sunt mereu raportate la situaþii identice din
lecturile, abundente ºi nepotolite, ale aceleiaºi copilãrii ºi adolescenþe rurale ºi, mai apoi,
urbane.Textul, de fapt intertextul, capãtã, astfel, densitate eseisticã ºi, implicit, credibilitate ºi
forþã de persuasiune asupra cititorului, emiþãtorul narativ având grijã sã controleze, constant ºi
niciodatã ostentativ, canalul de comunicare dintre el ºi virtualul receptor pluralizat ºi devenit pe
neaºteptate complice. În bucata O vânãtoare ratatã, bunicul viseazã sã prindã o vulpe. Când o
vede capturatã de alþi vânãtori are revelaþia prãbuºirii unui vis. Peste ani, naratorului îi trec prin
minte, à propos de aceastã întâmplare de demult, niºte versuri ale poetului spaniol Antonio Diaz
Tortajada. Anecdotica, oricât de savuroasã, nu este suficientã în sine ºi autorul îi aflã un loc
adecvat în textul lumii ºi o moralã cu grad sporit de generalitate, ca în relatarea pãþaniei cu raþele
ce s-au îmbãtat pigulind reziduurile de la o damigeanã cu viºinatã. Jumulite de pene ºi aruncate
la groapa de gunoi a satului, mãcãitoarele se întorc acasã mahmure, însã vii ºi-i dau de gândit
stãpânei ce le blestemase ºi-ºi pusese la îndoialã credinþa în Dumnezeu (Satanele mãtuºii
Talina). Numeroase ºi savuroase sunt paginile constituite ca paralele între opere sau secvenþe
de scrieri consacrate de ºi din literatura universalã, ºi amintirile naratorului, fie auzite, fie bazate
sau grefate pe experienþe personale. Astfel, în Gâlceava dintre vecini, povestirea ce prinde
contur sub ochii cititorului are ca element declanºator ºi catalizator un fragment din Caleaºca lui
Gogol.
Unele piese ale volumului îmbracã straiele meditaþiei-eseu despre curgerea timpului. Cel de
a ºaselea simþ, fie cã ne mobilizeazã fiinþa spre a ne desãvârºi, fie cã ne inoculeazã un sentiment
al deºãrtãciunii, e trãit în chip diferit de la un om la altul. Prozatorul eseist îi cautã coordonatele
sale în ascensiunea spre turnul final. Literatura lumii îi oferã numeroase exemple de mãriri ºi de
decãderi, de izbânzi ºi de înfrângeri, de trufii ºi de umilinþe. Viaþa mea seamãnãnã, întrucâtva,
cu acea goanã a cneazului Igor cãtre casã , noteazã autorul în Iaroslavna ne aºteaptã pe toþi în
turn. Autorul cu o nestinsã forþã asociativã nu scapã niciun prilej de a aduce elogii mai mult
decât avântate rolului povestitului (povestirii) ca terapie împotriva deziluziei ºi, în acest scop, se
foloseºte de o memorie culturalã superprodigioasã, atât mintea cât ºi sufletul sãu devenind scene
ale unor polemici de idei, cu argumente zdrobitoare atât dintr-o perspectivã ºi din cea opusã
acesteia. Pe o singurã paginã, cum este, de pildã, pagina 20, întâlnim nume ca: Esenin, Galilei,
Kafka, Emil Brumaru, Florin Mugur, Pascal, Matei (evanghelistul), Marcel Proust, Solomon
(cel cu pildele), Radu Gyr, Iov, Gonzalo Pizzaro (Mãgarii lãsaþi slobozi pe maidanul copilãriei).
Practica îndelungatã a lecturii îl ajutã de fiecare datã pe autor sã-ºi limpezeascã, pe mãsurã ce
le tulburã cu întrebãri grave, trãirile precum cele pe care în Cântecul de ultim rãmas al
cãpitanului, le încearcã în faþa mãrii. Aforismele altora, tranºante ºi categorice îi sunt de mare
folos în a se înþelege pe sine ºi le reproduce cu nestãvilitã voluptate ºi bucurie. Un car cu boi
pierdut prin nãmeþi devine, dincolo de savoarea anecdoticã intrinsecã ºi de hazul profund ºi
molipsitor, o parabolã despre drumul care se frânge atunci când somnul nostru cel de toate zilele
ºi nopþile profitã de ocazie ºi naºte micii monºtri pe care frica, veºnic gravidã, îi poartã în
pântecele ei. Pasãrea cu spinul înfipt în piept e, în aceeaºi ordine de idei, o meditaþie asupra
actului scriitural, plecându-se de la distincþia între omul care scrie ºi cel despre care se scrie. E
un atac civilitar la adresa celor care susþin cã autorul e prezent în toate personajele sale. De ce,
subliniazã el, acest scriitor n-ar prelua din experienþa personajelor sale ºi de ce nu ºi-ar îmbogãþi
prezentul sãu cu trecutul altuia? Refugiului în ficþiune i se poate opune, ca la Dickens, persistarea
în cotidianul umil ºi banal. Sã crezi în basm se structureazã ca o pledoarie pentru întoarcerea la
discursul basmic al copilãriei, cheia de la poarta paradisului fiind truvabilã în misterele acestei
vârste. Cel mai adesea avem nevoie de un ghid în acest retur feeric. Pentru eseist, aceastã
cãlãtorie s-a întâmplat sã se numeascã LIS, adicã Liviu Ioan Stoiciu cãruia i-a consacrat, de
altfel, un avizat studiu monografic. Confesiunile acestui ucenic deopotrivã la clasici ºi la moderni
exceleazã prin sinceritate, prin elanul poematic ºi prin bogãþia ideatic-asociativã clocotitoare:
Poe a fost cel care mi-a ridicat la înãlþime cosmicã dragostea pentru poezie ºi poveste, ºi mia strecurat fiorii prozei fantastice (romanul ºtiinþifico-fantastic, fiind ºi invenþia sa). Fãrã
demersurile sale în prozã, Dostoievski ºi Kafka (bunãoarã), în literatura absurdului, n-ar fi
existat, pentru cã pe tãrâmul sufletelor moarte al poeziei, pe tãrâmul de basm al poveºtilor
noastre, nu-i decât o filozofie a compoziþiei, prin care atitudinea lui pentru poezie e una din cele
mai moderne interpretãri. Iar dedublarea lui, exemplarã. Se înþelege cã muzica - atunci când se
combinã cu o idee care produce plãcere - este poezie, aºa cum gândea el, iar ideea fãrã muzicã
este prozã. Citisem (cândva) Biografia Literaria , unde Coleridge afirma cã un poem trebuie
sã-ºi atingã scopul, în plãcerea imediatã ºi nu în adevãrul celor rostite, ceea ce mã contrariase la
acea vreme. Coleridge, însã, nu punea nicio clipã la îndoialã inspiraþia poeticã (...)
Neobositul ºi plurivalentul Tudor Cicu este un scriitor care are, spre a ne servi de o expresie
ce-i aparþine, harul rostirii. Nevenind dinspre filologie, ci dinspre ºtiinþele exacte, el nu ºi-a tocit,
prin dezabuzare, nicio curiozitate literarã. Poate cã de aici vine prospeþimea ºi candoarea scrisului
sãu despuiat deopotrivã de complexe ºi de cliºee rebarbative. Premiul Victor Frunzã cu care a
fost încununatã cartea în cadrul prestigiosului festival e unul pe deplin meritat.
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Nobel Prize
În 1968 Premiul Nobel
pentru literaturã a fost acordat
lui Yasunari Kawabata
pentru mãiestria narativã cu
care înfãþiºeazã esenþa gândirii
japoneze . Adeseori suntem
tentaþi sã ne întrebãm care este
în fapt esenþa acestei gândiri?!
Pentru cei formaþi în spiritul
altor culturi ºi civilizaþii ea este
o gândire codificatã, cel mai
adesea inaccesibilã. Înþelegând parcã nedumerirea strãinilor, unul
dintre scriitorii japonezi de la începutul secolului al XX-lea,
Natsume Soseki (de altfel un strãlucit cunoscãtor al literaturilor
occidentale, precumpãnitor al celei engleze) încerca sã ne ofere
o cheie posibilã într-un poem intitulat - evident ironic - Motanul
are cuvântul : Este oare spiritul japonez un triunghi / Sau un
pãtrat? / Nu! Dupã cum ne aratã cuvintele / El este un spirit. /
ªi spirit fiind / E fãrã de margini. / Nu existã om în Japonia /
Care sã nu fi spus / aceste vorbe / dar nici unul nu e pus încã în
practicã. / Toatã lumea îl ºtie din auzite / numai cã nu e folosit
încã. / Yamato-damaohii, duhul nipon / Este oare precum /
Tengu, spiriduºul nãsos? Duhul acesta al lui Yamato, evocat
de Soseki este prezent în întreaga literaturã a lui Yasunari
Kawabata, scriitorul înþelept, ivit pe lume la 11 iunie 1899. În
1936/1937 revista Bungei Shunju îi publica noului autor Þara
zãpezilor, ce urma sã aparã, cu unele modificãri, în volum, ca
ediþie definitivã în 1948. Yukiguni (titlul original) avea sã fie
consideratã capodopera scriitorului. Cãci, aºa cum arãta Stanca
Cionca, traducãtoarea în limba românã a cãrþii ºi unul dintre
eminenþii noºtri niponologi linearitatea construcþiei, caracterul
lax al naraþiunii, nu plaseazã aceastã prozã - aºa cum au afirmat
unii critici - în afara zonei epicului, într-un domeniu al lirismului
pur. Dimpotrivã, scrierile lui Kawabata în genere ºi, în speþã
Þara zãpezilor au nu mai puþin decât vechile monogatari
acþiune, sunt narative. Subiectul ºi personajele lor plutesc însã
într-un univers asocial, chiar atemporal, într-o lume cu atmosferã
rarefiatã, în care omul are o existenþã graþios vegetativã între
þãrânã ºi stele, amintind prin poziþie de simbolistica ce stã la
originile ikebanei.
Când apãrea Þara zãpezilor Kawabata era deja cunoscut,
bibliografia sa consemnând câteva titluri semnificative pentru
noile vârste ale literaturii nipone: Jurnal la ºaisprezece ani
(1925), Dansatoarea din Izu (1926), Banda roºie din
Akasuka (1929). Scriitorul fondase în septembrie 1924 revista
Bungei Jidai (Epoca artelor literare) împreunã cu un grup de
confraþi de vârstã apropiatã precum Kataoka Tappei, Nagawa

Titus Vîjeu

Kawabata - esenþa gândirii japoneze

Yoichi, Kon Toko ºi Yokomitsu Riichi. Pentru aceºtia, percepþia
lumii era diferitã de aceea a înaintaºilor lor în ale scrisului. Pentru
prima datã, tradiþia literarã niponã se lãsa intersectatã de
modernismul european, fãrã a avea sentimentul cã va fi fost
violatã. Cineva a numit grupul tânãr de la Bungei Jidai noii
observatori , recunoscîndu-le tehnica novatoare. Dar, aºa cum
avea sã se observe ulterior, Kawabata nu a fost un simplu imitator
al modernismului european ci a adaptat sensibilitatea tipic
japonezã la genul - altãdatã prozaic - al romanului. Judecata este
a lui Hisachi Yamanouchi care considerã cã un nou moment al

impunerii lui Kawabata ca autor esenþial al veacului l-a reprezentat
Senba-zuru (O mie de cocori), carte scrisã între 1949 - 1951 ºi
în care poate fi întâlnitã capacitatea unicã a lui Kawabata de a
reprezenta forþele suprasenzoriale, care sunt menþinute în echilibru
cu ocazionalul. Limbajul folosit este concis ºi evocator, ca acela
al poeziei tradiþionale hai-ku. El face aluzii ºi sugestii în loc sã
afirme totul în termeni expliciþi ºi realiºti. Pe scurt, limbajul sãu
este unul simbolic.
Apariþia în limba englezã a lui Thousand Cranes (O mie de
cocori) în prestigioase edituri precum Alfred A.Knopf, Berkeley
Medallion Books ori Secker and Warburg a contribuit decisiv la
impunerea scriitorului în afara arhipelagului nipon. E adevãrat,
Dansatoarea din Izu vãzuse lumina tiparului în versiune englezã

Albastru de Voroneþ
De unde pânã unde
s-a strecurat aºa, pe
nesimþite, vorba asta - sau
zicala - sau cugetarea, cã
nici nu ºtiu cum s-o mai
numesc, asta n-aº putea
spune. Fapt este cã o
folosim astãzi ca pe o
veritabilã sentinþã,
pãtrunºi pânã în adâncul
sufletului de adevãrul ei.
Ba mai mult, o
pronunþãm, astãzi, cu gravitate, cu so-lem-ni-ta-te, fãrã sã ne
mai gândim dacã nu cumva, la începuturi, sugera mai curând o
glumã, o ironie. Sau dacã n-a devenit, între timp, o veritabilã
bãº-cã-li-e, ca sã zic aºa, la adresa limbii române însãºi.
Rostim, aºadar, ori mãcar auzim în jurul nostru, cã o situaþie
sau alta este pur ºi simplu albastrã - ºi ne-am însuºit atât de mult
expresia cã nici nu ne trece prin minte sã protestãm în vreun fel
împotriva ei. Din argoul mahalalelor, ea s-a implementat, ca sã
zic iar aºa, adânc în arterele principale ale limbajului ºi asistãm
neputincioºi cum e folositã cu savoare ºi de aºa-zisa lume bunã.
Cutezanþa de a te rãfui, astãzi, cu ea ar putea sã parã deci un gest
de nesãbuinþã donquijoteascã. ªi totuºi, chiar ºi cu riscul ãsta,
conºtient cã voi culege cel mult câteva zâmbete condescendente
voi cãuta sã demonstrez de ce nu-mi place cu nici un chip
afirmaþia. ªi de ce nu-i nici pe departe potrivitã cu ceea ce este
silitã sã susþinã, contrar oricãror îndemnuri de bun simþ ale
limbii.
Mie cel puþin albastrul mi se pare cea mai armonioasã dintre
culori. Spun asta cu atât mai mult cu cât însãºi teoria culorilor,
în esenþã subiectivã ºi ea, recunoaºte cã albastrul a preluat ceea
ce era mai frumos de la celelalte culori: de la verde - speranþa, de
la galben - intimitatea, de la roz - inocenþa, de la alb - puritatea.

Dumitru Matalã

Pânã ºi cu roºul are unele relaþii de neagresiune: situat lângã el,
albastrul îi mai tempereazã violenþa ºi cãldura, îl mai e-chi-librea-zã. Nici nu-i nevoie sã apelez însã la teorii savante câtã
vreme am argumente eu însumi, în imediatã vecinãtate. Deasupra
mea se deschide totdeauna cerul, peste care cenuºiul norilor ºi
vineþiul amurgului sunt etern trecãtoare; ceea ce rãmâne mereu
este seninul, înalt ºi sonor ca un clopot albastru. ªi lângã mine, la
câþiva paºi, am albastrul de Voroneþ, ale cãrui nuanþe sunt absolut
inimitabile pretutindeni în lume. Ce alte sensuri aº putea sã-i mai
caut, când îl vãd înaintea mea, pe zidurile mãnãstirii? Sã ne
gândim, aºadar, la alte culori ºi nuanþe când vrem sã le încãtuºãm
în expresii cu valoare de zicalã. Cum este, de pildã, formula
munca la negru, care spune de-a dreptul, exact ceea ce vrea sã
spunã. Sã ne mai gândim, iatã, la violetul care ne împroaºcã de
câtãva vreme blocurile, cu pretenþia cã le re-a-bi-li-tea-zã. Sã ne
mai gândim, apoi, la portocaliul impertinent care ne împroaºcã de
câþiva ani buni feþele ºi sufletele. ªi poate nu în ultimul rând ar
trebui sã ne mai gândim la demagogia de toate culorile care de
mai mulþi ani ne asalteazã ºi ne sufocã sub umbrela unei
democraþii prea de tot ...incolorã.
Nu. Comoditatea care continuã sã apeleze la o singurã culoare
ºi mai ales una de obârºie nobilã mi se pare cã prelungeºte
inadmisibil un moment de proastã inspiraþie. Sentinþa vrea pesemne
sã introducã, printr-o plasticitate poticnitã, nesiguranþa,
neîncrederea, teama de neºansã; de potrivirea nefericitã a unui
concurs de împrejurãri ºi mai nefericit. Albastrul, însã, nu este
pur ºi simplu capabil de aºa ceva. El este prea sincer, prea primitor
în nuanþele sale generos risipite, pentru a fi în stare de o asemenea
perfidie. Dacã totuºi m-aº înºela, dacã albastrul Voroneþului ºi al
cerului de deasupra mea s-ar dovedi vreodatã doar o amãgire, m-aº
dezice pentru totdeauna de el. Însã pânã atunci mi-e de-a dreptul
imposibil sã-mi închipui cã singura culoare sincerã - prietenoasã
- meditativã mã va azvârli vreodatã într-o situaþie aºa de ...albastrã.

în numãrul din ianuarie 1955 al prestigioasei Atlantic Monthly ºi
Þara zãpezilor fusese ºi ea publicatã (Snow Country) în 1956 ºi
1957 în editurile amintite mai sus. Dar O mie de cocori avea sã
ofere publicului cititor anglofon dimensiunea realã a fenomenului
Kawabata . Faptul are semnificaþia sa, cu atât mai mult cu cât, aºa
cum scria profesorul Shuichi Kato în lucrarea sa Tradiþie, formã,
stil literatura nu are un limbaj internaþional . Acelaºi cãrturar
nipon, autor al Istoriei literaturii japoneze (tradusã în româneºte
de Kazuko ºi Paul Diaconu la editura Nipponica din Bucureºti)
dedicã pagini revelatoare conaþionalului sãu arãtând cã marile
iubiri ale lui Kawabata au fost fetele ºi ceramica. De exemplu,
viaþa apare tânãrã ºi senzualã pe suprafaþa unei ceºti de Shino (e
vorba de ceramica de Shino, de regulã de culoare albã, cu o tentã
finã de roz), care pentru eroul din Senba-zuru (O mie de cocori)
este practic imposibil de deosebit de pielea unei femei (...) iar în
Yukiguni (Þara zãpezilor) se vorbeºte despre porþelanul care
pare o picãturã de viniºoare roºietice. Porþelanul ºi femeia sunt
întruchipãri ale frumosului de contemplat ºi de pipãit, iar senzaþiile
transmise de degetele eroului constituie esenþa raporturilor sale ºi
cu una ºi cu cealaltã... Interesant este faptul cã ºi Hisachi
Yamanouchi, celãlalt universitar nipon amintit îl include în sinteza
sa consacratã literaturii japoneze moderne pe Kawabata la capitolul
Feminitatea eternã .
Literatura scriitorului nipon este astãzi destul de rãspânditã
în România. În 1973 apãreau la Bucureºti (în colecþia Biblioteca
pentru toþi) douã din romanele sale: Senba-zuru ºi Yama No
traduse de Pericle Martinescu sub titlurile ediþiilor franþuzeºti
(Stol de pãsãri albe ºi Vuietul muntelui). În traducerea Stancãi
Cionca avem capodopera kawabatianã Þara zãpezilor, iar în cea
a lui Vasile Spoialã romanul Kyoto (sau Tinerii îndrãgostiþi din
strãvechiul oraº imperial). Mai tânãra specialistã în limba ºi
literatura japonezã Anca Focºeneanu ne-a oferit o bunã traducere
a Frumoaselor adormite...
Nu putem încheia aceste rânduri fãrã a aminti admirabilele
cuvinte ale aceluiaºi Hisachi Yamanouchi: Kawabata a trãit pe
un tãrâm în care viaþa ºi moartea s-au întrepãtruns totdeauna.
Sinuciderea sa nu a implicat nici un gest dramatic ºi în aceastã
privinþã s-a deosebit de moartea lui Yukio Mishima... Referinþa
este la acea zi de 16 aprilie 1972 când primul laureat nipon al
premiului Nobel îºi lua rãmas de la aceastã lume pãmânteascã
fãrã a lãsa vreun mesaj în afara cãrþilor sale. Poate cã atunci,
Kawabata va fi avut aidoma lui Eguchi, venerabilul erou din
Frumoasele adormite (1961) viziunea unei fantasme de neoprit,
forma unei sãgeþi pornite din arcul unui samurai ºi purtând în
vârful ei o zambilã. ªi cã totul nu va fi fost decât o dulce ºi scurtã
aþipealã... Duhul nipon Yamato-damaohii îi fusese încã o datã
alãturi...

Political (in) correctness
Îndatã dupã botezul din Iordan, Mântuitorul Hristos e dus de
Duhul în pustie ºi, dupã un post de patruzeci de zile, e ispitit de
Diavol (Matei 4:1-11; Luca 4:1-13). Cum se ºtie, i se cere sã
prefacã pietrele în pâini, sã se arunce de pe aripa templului ºi sã
se închine demonului în schimbul împãrãþiilor lumii ºi a slavei
lor. Finalul recuzãrii lui Iisus ( Domnul Dumnezeului tãu sã I te
închini ºi numai Lui sã-I slujeºti Matei 4:10; Luca 4:8) seamãnã
a poruncã de pravilã divinã: Mergi înapoia Mea, Satano .
Rãspuns înfricoºãtor de la care se revendicã ºi romanul lui Andrei
Brezianu, Incorect în Epithymia. Tribulaþiile ºi sfârºitul lui Dennis
Little (Bucureºti, Galaxia Guttenberg, 2012). Un roman
eminamente cultural ºi subtilconfesiv, în care se deconstruieºte o
civilizaþie a exceselor înºelãtoare, a dorinþelor frivole, a plãcerilor
obscene, a desfrânãrii silnice, a senzualitãþii despotice, a libertãþii
desfrânate, pe scurt, a poftelor trupeºti împotriva duhului ºi a
nerodirii cuvântului înãbuºit de spini. Lumea adevãrului în robia
nedreptãþii (Romani 1:18) ºi a pãcatului sub ocrotirea minþii.
Fiindcã aceasta este Epithymia: poftirea celor rele (I Corinteni
10:6), în formula ambiguitãþilor de limbaj ( politically correct )
ºi a tiraniei morþii în varianta gândirii libere ucise. Cum? Prin
slujirea lui Mamona, în ciuada avertizãrii lui Iisus (Matei 6:24).
Suntem într-o istorie cu un capãt înfipt în veºnicie ºi cu celãlalt în
iezerul de foc al sfârºitului de lume. Extremele celor douã personaje
din roman: Dennis Little (Dionysius Exiguus, eruditul cãlugãr
din Scythia Minor, autor al celebrãrii epocii creºtine, a Paºtilor,
începând cu Anul Intrupãrii) ºi Apollyion (Anticristul, Abaddon
nimicitorul, îngerul adâncului ºi stãpânirea Fiarei din
Apocalipsã). Se repetã scenariul ispitirii biblice. Pentru aceleaºi
mãriri înºelãtoare (glorie, avere, faimã ºi putere), Dennis Little e
chemat sã facã apologia duplicitãþii, sã exalte euforic violenþa,
dezordinea ºi ipocrizia, într-un cuvânt, sã se alãture operei de
rãstãlmãcire, simulacru ºi fãþarnicã schimbare de paradigmã
spiritualã.
Ceea ce urmeazã e un patetic schimb de idei, o memorabilã
naraþiune despre bolile erei noastre, ale veacului din urmã,
inventariate exhaustiv ºi lucid, fãrã interdicþii de vocabular, fãrã
(continuare în pag. 12)
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ALEXANDRU IVASIUC sau spiritul geometric (I)
Obsesiile noastre în aceastã epocã sunt obsesii politice .
Astãzi, Alexandru Ivasiuc
pare uitat de tot , constata
N. Manolescu. Când, în
1970, apãrea romanul
Pãsãrile, criticul vedea în
romanul lui Alexandru
Ivasiuc o carte fundamentalã
pentru proza contemporanã
româneascã . Peste ani, în
Istoria criticã, acelaºi titlu,
plasat, iniþial, în categoria
romanului rezolvativ
(problematic) era retrogradat,
rãmânând doar onorabil .
Citit, însã, în rama epocii, Al.
Ivasiuc face, sã recunoaºtem,
figurã de reformator. Erau anii dezgheþului, mini-liberalizarea
ceauºistã îngãduia speranþa unui divorþ de reþetarul realismului
socialist, pãrãsind prostituþia literarã (e drept, copios tarifatã),
aruncând la cimitirele literare maculatura anilor 50. Bãtãlia pentru
roman agita multe spirite. Un N. Breban, cu câteva schiþe la activ
( neconcludente , mãrturisea însuºi prozatorul), flutura proiecte
ample, bombastice , visând la romane de viziune ; absenþa
organului ridicolului (dacã e sã-l credem) întreþinea aceastã
febrã fantasmaticã, trãitã intens, cu o încredere nesmintitã, în
pofida întârzierii de destin. Am propus paralela cu autorul
Îngerului de gips, un fanatic al romanului, deoarece tânãrul
Breban, încercând a vesteji prejudecãþile curente, denunþa spaima
de tezã. Ambii aveau drept mizã proza problematicã ºi, în sens
larg, reformarea romanului românesc. Doar cã prezenþa cenzurii
(uneori pacientã, complice chiar) întreþinea veghea autocenzurii,
deformând intenþiile auctoriale, livrând doar ceea ce putea sã
treacã . În plus, în cazul lui Ivasiuc, trezind, prin cãrþile sale,
îndeosebi un interes tematic, e vorba de o sforþare epicã, de un
demers prozastic crispat, centrat pe un conflict ideologizat .
Metabolismul ficþional, fructificând cliºeele recurente, îºi
propunea clarificarea trecutului, activând sub cupola politicului
cuplul laºitate / curaj, într-o cazuisticã repetitivã. Sub semnul
întrebãrii active, o sintagmã dragã prozatorului maramureºean,
romanele, fragilizate estetic, cu imaginaþie pauperã, se înfãþiºeazã
ca variante ale unei scheme obsesive ºi productive, ascultând
vocea imperativã a Necesitãþii.
Dacã în intervalul comunist romanul confiscase interesul
marelui public, iar psihoza romanului încerca multe condeie,
aspiraþia spre roman, preluatã din spaþiul literaturii interbelice,
þintea, cu deosebire, romanul politic. Reacþie fireascã, câtã vreme
presiunea politicului, dincolo de brutalele ingerinþe ideologice,
se rãsfrângea, inevitabil, în literaturã. Or, Alexandru Ivasiuc
ilustreazã, în scurta-i carierã scriitoriceascã, destinul romanului
politic românesc, reinventat. În treisprezece ani de activitate
literarã, prozatorul un grãbit, cu fricã de timp, presimþindu-ºi
parcã scurtimea vieþii literare chestioneazã existenþa în numele
unor opþiuni etice fundamentale. Alexandru Ivasiuc e preocupat
de locul abstractului în lumea modernã ºi de convertirea lui în
nuanþã; dramatismul trãirii unor probleme existenþiale , avalanºa
violenþei ºi iraþionalitãþii sãlbatice servesc unor demonstraþii epice.
Viaþa moralã a personajului ilustreazã o schemã. Romancierul,
condus de spiritul geometric, pedaleazã pe romanescul ideii,
cautã rãutatea abstractului pur , se miºcã lejer manevrând teze
ºi degajând, pe terenul trãirilor, semnificaþii. Inteligenþa sa
speculativã se simte bine jonglând cu idei generale.
Pentru Alexandru Ivasiuc, actualitatea, provocând lungi
rememorãri, înseamnã tot istorie; încât, materia romanelor sale,
probând o certã vocaþie ideologicã, este de fapt o lungã reflecþie
asupra istoriei, respectând viaþa ideii. Sub un anumit unghi,
Ivasiuc continuã în proza noastrã pe Camil Petrescu ºi Anton
Holban: eroii lor sunt niºte hiperlucizi, cu patima ideilor ºi obsesia
analizelor infinitesimale. La Camil Petrescu, viaþa trebuia sã
confirme ideile vãzute ; eroii lui se înfruntau cu drama
absolutului. Tezele morale, supuse eroziunii, fac din personajele
lui Ivasiuc participanþi la spectacolul confruntãrii mentalitãþilor,
epica e zgârcitã, dar trãieºte prin febrã speculativã. Oricum,
intelectualismul e slujit de concreteþe romanescã, salvând multe
pagini de uscãciune tezistã. Negreºit, Ivasiuc nu continuã linia
camilpetrescianã sub aspect formal. El reorienteazã, în epoca
postbelicã, proza noastrã spre intelectualism (aici e alãturi de G.
Cãlinescu) ºi rolul sãu, potrivit unor voci, ar fi fost cel al calului
troian . Ivasiuc a înþeles cã romanul modern are o naturã
problematicã; încât, departe de a fi sedus de stil, el tulburã
observa Eugen Simion schema conflictualã din proza noastrã,
decupând, ca epicentru epic, spaþiul crizei.
Ivasiuc (1933-1977) debuta cu schiþa Timbrul, tipãritã în
Gazeta literarã (9 iulie 1964); faþã de alþi colegi de generaþie,
care ºi-au fãcut un lung rodaj publicistic, Alexandru Ivasiuc
intrã în literaturã târziu ºi fãrã o prealabilã ucenicie, dar ca scriitor
deplin format. Ivasiuc are o altã experienþã culturalã ºi de viaþã,
propune rãspicat un program care, observãm, n-a fãcut prozeliþi.
Din contrã, mulþi au manifestat opacitate la formula sa romanescã,
contestatã aprig. Preocupat de un realism al esenþelor, urmãrind

Adrian Dinu
Rachieru

dinamica interioarã a ideilor, definind marile destine , scriitorul
ºi-a teoretizat viziunea; ea sunã radical ºi e aplicatã întocmai.
Proza este o întrebare constructivã aruncatã lumii, întruparea
unor idei. Obsesiile prozatorului sunt legate de mecanismul
puterii. El are gust pentru rigoare, cultivã pregnanþa ideii,
urmãreºte forþa ei de penetraþie. La fel ca Ilie Chindriº, lectorul
de istorie din Interval (1968), el cautã îndãrãtul faptelor, legea,
necesitatea; dar, dacã pentru eroul sãu conteazã nu amãnuntul
omenesc, ci determinarea obiectivã, cauzalitatea inexorabilã lipsitã
de pulsaþiile umanului, Ivasiuc completeazã ºi corecteazã viziunea:
imperiul libertãþii absolute este infernul; nu mai puþin, lumea
necesitãþii absolute este tot o lume infernalã. Confruntarea
striveºte cazul particular.
Singularitatea lui Ivasiuc nu poate fi contestatã; presupusele
lui modele vin din spaþiul apusean. Ivasiuc dezvoltã un tip de
discurs romanesc cu dublaj eseistic, care pãstreazã ceva din pofta
comentariului oral, dar abia procesul rememorãrii oferã
autenticitate trãirii. Eroii sãi pleacã în cãutarea timpului pierdut ;
Ivasiuc se înregimenteazã romanului post-proustian, obsedat de
problema destinului, respingând falimentul moral al omului.
Chinul lucid al meditaþiei pune inteligenþa înaintea afectului,
noþiunea în faþa epitetului. Introspecþia slujeºte þesutul analitic,
plombând adevãrurile vieþii prin actualitatea ºi acuitatea ideii. La
miezul ideatic se ajunge prin excese teoretizante; actualist (dar în
sens larg, istoric), Ivasiuc nu este ºi stilist. Amânata decantare
stilisticã a constructorilor prozei noastre prelungeºte un lung
rãzboi, ce tensioneazã aventura romanului autohton; dacã
romanul psihologic nu este un joc popular francez (cum nota
Al. Protopopescu), Alexandru Ivasiuc continuã linia analiºtilor
(nu întotdeauna inapþi de povestire), fiind un teoretician. Ivasiuc
vrea un nou roman românesc, vrea sã rãstoarne optica noastrã
despre prozã. Viziunea miticã este insuficientã; prioritatea
întrebãrii active suscitã dezbaterea ancoratã în prezent (ca timp
complex ºi mereu incomplet), respingând violent literatura
metaforicã. Vehemenþa cu care Ivasiuc se opune literaturii
cosmicului angajeazã, în demonstraþie, un sistem de simetrii.
Scriitorul mizeazã pe introspecþie ºi conflict moral, timpul
rememorat tensionat de conflictul dintre impulsul stihinic al
individului ºi dialectica imanentã a istoriei conduce spre o
târzie cunoaºtere de sine, încurajând dezbaterile ºi dilemele
individuale, prelungind criza.
Vestibul, romanul de debut (1967), era o asemenea dezbatere
existenþialã, dezvãluind capacitate introspectivã: adevãrurile
morale nu sunt imuabile, întrebãrile rãscolitoare, nesfârºitele
interogaþii alimenteazã viaþa insului sieºi judecãtor. Iluminãri
(1975), prin orgoliosul inflexibil Paul Achim, care îºi descoperã
limitele, este tot romanul unei crize individuale. Protagonistul
re-descoperã binele ºi memoria; prins în cleºtele unor manifestãri
de semn opus (exploziile subiectivitãþii ºi necesitatea ordinii),
eroul lui Ivasiuc are conºtiinþa culpei ºi e mãcinat de îndoialã.
Paul Achim rãmâne un prizonier al marelui mecanism .
Abstracþiunile prind chip, demonstraþia lui Ivasiuc convinge:
prin cura de sine , Paul Achim redescoperã memoria, opunânduse lui Dinoiu, cel pentru care absenþa memoriei este condiþia
supravieþuirii. Dar fãrã memorie nu existã moralã iatã concluzia
fermã a prozatorului.
Nu trebuie sã se înþeleagã cã virtuozitatea epicã i-ar fi strãinã
lui Alexandru Ivasiuc. Corn de vânãtoare (1972) este chiar o
capodoperã stilisticã, dezvoltând motivul destinului-reflex întro lume închisã, ritmatã ciclic. Aproape toatã producþia sa
romanescã este o cronicã a familiei Dunca, localizatã în micul
oraº din Ardealul de nord; interesul pentru arborele genealogic
era probat ºi de o schiþã genealogicã, publicatã în Steaua dupã
dispariþia scriitorului.
Depozitul de fapte al memoriei clanului Dunca, reînviind un
timp fãrã reguli , îºi revendicã drepturile în Apa (1973), roman
ce pãrãseºte oarecum proza de idei; interesul lui Ivasiuc de a
plãsmui personaje-idei cedeazã unei reconstituiri epice de
anvergurã, fixând dramatismul primilor ani ai revoluþiei socialiste.
Apa este romanul conflictului dintre individ ºi istorie, în perioada
de tranziþie, când forþele distructive aruncã micul oraº nordtransilvãnean într-un vârtej anarhic; epoca lipsei de lege impune
o figurã memorabilã (ca izbândã portretisticã): Ion Lumei,
supranumit Piticu, dictatorul ocult, un gangster local, pentru
care puterea e o formã a compensaþiei. Piticu, geniul vremurilor
noastre tulburi , aflã în avocatul Paul Dunca un personaj de
legãturã. Debusolat, duplicitar, incapabil de a se decide, acesta
nu poate fi un om de acþiune. Forþele revoluþionare vor strivi
banda lui Piticu, spiritul malefic al orãºelului prins în capcana
terorismului.
Observãm cã toate cãrþile lui Ivasiuc pun în miºcare personaje
fascinate de putere; ele respirã un soi de fatalism, invocând uriaºul
mecanism, declanºatorul unor forþe superioare, neinfluenþabile.
Lumea e o piramidã ne asigurã prozatorul; lângã cei cu gustul
puterii miºunã ceilalþi, atinºi de nebunia servilismului , dovedind
o perfectã docilitate . Pentru eroii ivasiucieni, marile probleme
ale istoriei devin chestiuni individuale. Prozatorul lanseazã
speculaþii fine, demareazã sub auspicii favorabile, atent ºi la
expresivitatea literarã. S-a ºi spus cã Ivasiuc ar fi un prozator al

premiselor , acordând un mai mare interes vieþii ideologice decât
celei psihologice, deservit apoi de precipitarea finalurilor,
expediate neglijent.
Aderenþa la idei se reflectã în capacitatea dezbaterii. Scriitorul
era o inteligenþã vie, apt de teoretizãri mãrunþite cu fineþe. Dar
Ivasiuc rezolvã geometric tensiunile dialectice. Freamãtul ideilor
se simte la tot pasul, avalanºa întrebãrilor hrãneºte meditaþia
politicã ºi excesul speculativ. Proza lui Ivasiuc este, negreºit, o
prozã de idei; în ochii unora, ea apare ca un centaur
disproporþionat, cu picioare epice debile (Valeriu Cristea).
Încãrcãtura cerebralã îi asigurã, însã, densitate ºi intensitate, deºi
scriitorul iubind confruntarea la modul apodictic nu stimula
dialogul. Eroii sãi intrã în aventura cunoaºterii de sine, râvnesc
posesiunea asupra propriei vieþi. Prinºi în circumstanþe etice, ei
traverseazã zbateri în gol ºi cunosc iluminãri lãuntrice, intrã în
crizã examinându-ºi de la distanþã propriul destin. Introspecþia
sfârºeºte în retoricã. Doctorul Ilea (Vestibul) avea credinþa
himericã a universului constituit din structuri fixe. Paul Achim
(Iluminãri) descoperã cã, unde nu existã memorie, nu existã
moralã. Ion Marina, înalt funcþionar (Cunoaºtere de noapte,
1969), un solid ºi raþional , un profesionist al încrederii totale
îºi zdruncinã certitudinile. Conflictul priveºte, însã, divorþul dintre
contemplativismul rigid (Ilie Chindriº) ºi angajare (Petru). Este,
în alþi termeni, conflictul dintre ordine (þesutã prin proiecþiile
gândirii) ºi aventurã, colecþionând efectele trãirii. Dezbaterea e
ancoratã în prezent, se dizolvã în actul imediat. Înfrânþii lui Ivasiuc
sunt personaje fãrã viitor, deoarece ne previne undeva însuºi
scriitorul doar victoria înseamnã viitor deschis . Or, încheierile
prozatorului sunt cu excepþii, desigur cele ale viitorul barat.
O asemenea excepþie este Dumitru Vinea (Pãsãrile); om de
acþiune, el începe sã problematizeze. Înfrânt, el manifestã puterea
de a reîncepe. ªi pentru Vinea, combustionat de o adolescenþã
ambiþioasã, ordinea alungã haosul. Puternic ºi autoritar, el iubeºte
ierarhia; vrea supuºi adevãraþi . Este un expert care crede în
tehnocratismul glacial, care cere oameni fãrã iluzii . Abia când,
înfrânt, va recunoaºte oamenii în spatele ierarhiei, când
recuperarea sa devine posibilã (anunþatã de acel trebuie sã iau
totul de la capãt ), Vinea descoperã omul. Înfrângerea sa socialã
este o victorie moralã; Vinea face parte din familia celor
puternici . În antitezã, Liviu Dunca prezintã o biografie în declin.
Trecutã prin martiriu, aceastã existenþã mediocrã se înscrisese pe
o pantã greºitã . Liviu Dunca se credea liber, ieºit din toate
necesitãþile , un ins pentru care viaþa a însemnat un eºec. Dar
Pãsãrile, romanul care anunþa schimbarea la faþã a lui Alexandru
Ivasiuc, echilibreazã cum observase N. Ciobanu condiþia
fenomenologicã ºi cea metafizicã. Cu un plus de epicizare, el
rãmâne, desigur, o demonstraþie moralizatoare, chemând la rampã
pe autoritarul Vinea ºi versatilul Mateescu, pe oportunista Victoriþa
ºi pe exponentul energic al noului, Domide.
Disputa care dã centrul de greutate nu în plan fenomenologic,
ci ideologic al romanului pune faþã în faþã pe Liviu Dunca,
omul cu biografia spectaculoasã ºi Cheresteºiu, cândva, în haosul
începutului, cu viaþã secretã , când se impunea o ordine nouã
ºi foarte dinamicã . Cheresteºiu este adeptul integrãrii pasive,
suportând istoria. Necesitatea e vãzutã mecanic, ea se motiveazã
în exterior, fiind neinteligibilã. Cheresteºiu pledeazã pentru
normalitatea suferinþei, acceptând libertatea impusã. În replicã,
Liviu Dunca refuzã acel trebuie, ideea abstractã a unei necesitãþi
istorice, anulând individul, neapãrând condiþia eului. Liviu Dunca
nu aprobã rolul de executant orb, nu alege soluþia victimei
necesare: de ce aceastã înscenare? se va întreba. El doreºte
libertatea înþeleasã, luând act de miracolul vieþii. De fapt, în
Pãsãrile, aflãm douã romane, comunicând defectuos. Om influent
ºi puternic, cu mentalitate de stãpân, raþionând doar pe axa susjos, Dumitru Vinea era confundat cu postul (director general);
uzina i se pãrea o unitate militarã, lumea era o piramidã, un trib
cu bãtrâni iar miezul ei era, desigur, secretul. Cãderea lui nu
înlãturã putinþa de a continua, desigur altfel. Faþã de inertul Liviu
Dunca, un ratat, un mort viu, pentru care deschiderea unui viitor
se plasa într-un trecut inaccesibil, înscris ºirului de învinºi,
sfârºind în laþul Istoriei .
ªi Racul, ultimul sãu roman (1976), discutã despre avalanºa
puterii ºi a violenþei, fiind curat politic , sub scutul parabolei.
El este o sintezã a temelor ºi obsesiilor scriitorului, abordând
în spatele unui roman exotic, fãrã culoare localã problemele
veacului. Ivasiuc, cel atât de preocupat de destinul lumii este
implicat cu gravitate în problemele ce tensioneazã viaþa planetei:
lupta dintre raþional ºi iraþional în aceastã lume a puterii, ofensiva
iraþionalului, eficientizarea terorii. Aici, puterea se rezumã la a fi
o tehnicã; ea nu e justiþie, ci mãsurã preventivã, numind teroarea
o înflorire glorioasã ºi frica o pace publicã. Arbitrarã ºi
misterioasã, puterea rãmâne pentru Don Athanasios un joc al
exercitãrii liberului arbitru, împins pânã la desfiinþarea individului,
încât nimeni nu se va simþi la adãpost . Golit de viaþã personalã,
individul e strivit de mecanismul pe care-l slujeºte; libertatea
programatã ºi moartea moralã premerg ºi anunþã moartea
propriu-zisã, fie ea întâmplãtoare.
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CONFLUENÞE
ROMÂNO-ARMENE
(40 de ani de la moartea
renumitului umanist H. D.G. Siruni)

Ioan Mazilu
Crângasu
,

Motto:

Îmi face o deosebita plãcere sa
vãd ca poporul armean,
a cãrui civilizaþie este aºa de
veche ºi care se gãseºte
pe pãmântul românesc de
atâta timp, participând
la o întreaga opera de civilizaþie materialã ºi dând
romanilor reprezentanþi aleºi ai intelectualitãþii lor...
N. Iorga

În pofida rãspândirii lor în lume, Armenii, din lipsa propriului
spaþiu vital ºi a necurmatelor opresiuni arabe, turceºti, ruseºti
etc., de-a lungul mileniilor, Armenii nu au abdicat de la spiritul
lor naþional.
În spaþiul Carpato Danubiano - Pontic ei au pãtruns pe la
jumãtatea veacului XIV, preponderent in nordul Moldovei, unde
au ridicat locaºuri de cult existente si azi, cum este Mitropolia
Armeanã din Suceava.
Astfel, de multe ori Istoria se dovedeºte, ca ºi in acest caz, a fi
un liant între culturi, nãscând personalitãþi ca niºte trãsãturi de
unire între naþiuni.
Ca un argument fericit se înscrie si cunoscutul istoric si umanist
armean, Hagop Gjololian (H.D.G.) Siruni.
Nãscut în Turcia la 6 aprilie 1890, H.D.G. Siruni urmeazã
studiile secundare ºi superioare la Constantinopol. Între 19101915 se afla în mijlocul efervescentei cultural artistice a vremii
împreunã cu alþi zeci de intelectuali armeni, mai târziu cãzuþi, din
nefericire, printre cele, aproape douã milioane de victime ale
Holocaustului Armean.
Tânãrul Siruni este salvat printr-o minune de masacru,
rãmânând timp de patru ani ascuns în podul unei case de la
periferia Constantinopolului. În acest timp, ca o reacþie de cea
mai înaltã intelectualitate, concepe o serie întreagã de studii ºi
monografii despre scriitor, artiºtii si savanþii uciºi, printre care
se aflau: Varujan, Siamato, Zohrab, compozitorul Komitas ºi
alþii...
Marea împlinire intelectualã ºi ºtiinþificã a acestor ani, este
întinsa lucrare Constantinopolul ºi rolul sau , tipãritã mult mai
târziu, în România, între anii 1965 ºi 1988, dedicatã vieþii, istoriei
ºi culturii armene existente de secole în acel oraº.
În 1922 se stabileºte în România. Dupã foarte scurt timp se
afla in cercul apropiaþilor lui N. Iorga, devenind indispensabil
marelui savant român prin erudiþia pe care tânãrul orientalist ºi
turcolog D.D.G. Siruni o dovedeºte. Este astfel neîndoios cã
orizontul istoricului armean se lãrgeºte sensibil odatã cu începutul
colaborãrii cu N. Iorga dar, tot atât de adevãrat se poate afirma cã
Iorga simþea necesitatea unui perfect cunoscãtor al limbilor
armeanã ºi turcã, a unui erudit elevat, cum s-a dovedit H.D.G.
Siruni, cu care istoricul român sã poatã elabora marile lucrãri de
sinteza istorica, în acel timp încã în stare de proiect.
Participant constant ºi conferenþiar la cursurile de varã þinute
de N. Iorga la Vãlenii de Munte, prezentând studii originale sau
de colectiv (N. Iorga), H.D.G. Siruni s-a înscris definitiv în
memoria specialiºtilor romani si strãini, participanþi la acele
simpozioane întinse pe decenii si susþinute in cea mai rarefiata
atmosfera ºtiinþifica ºi creatoare.
Una din acele întâlniri, cea din 28 august 1938, a fost dedicatã,
în întregime, istoricului armean, omagiat unanim de asistenþa
cosmopolitã ºi de cuvântarea-portret þinutã de N. Iorga cu aceastã
ocazie, unde istoricul roman a adus cele mai frumoase ºi întemeiate
elogii valorii dovedite de mai tânãrul sau confrate, H.D.G. Siruni.
Cercetãrile si creaþia istoricului armean s-atu îndreptat, în
principal, spre domeniul vast al orientalisticei, în Turcologie dar
ºi în Istoria, Filozofia ºi Cultura Armeana clasicã ºi modernã,
cunoºtinþele vaste ale lui D.D.G. Siruni permiþând revelaþii
în domeniul Istoriei Romanilor infuzatã de accentuate influenþe
ºi interacþiuni româno-armene.
Istoricul armean a manifestat o deosebitã dragoste si interes,
nu numai de naturã livreascã, faþã de Eminescu. Sunt multe
aserþiunile în legãturã cu o îndepãrtata sorginte armeanã a
Luceafãrului Poeziei Româneºti (toate acestea si cele viitoare au
fost, însã, îndepãrtate de poet însuºi, cum se vede reprodus în
fragmentul de scrisoare citat în Istoria Literaturii Române de la
Origini... de G. Cãlinescu, Ed. Minerva, Buc. 1986, p. 433)
supoziþiile cu care opereazã H. DG. Siruni, pornind de la inspiraþia
si simbolurile eminesciene, în majoritate de origine folcloricã
armeanã, ca ºi rãdãcina Emin, care poate fi luatã ca un patronim
armean.
Acest interes duce la editarea volumului Mihail Eminescu,
Viata ºi Opera , carte prefaþatã de N. Iorga, iar mai târziu, rod al

unor îndelungi ani de studii lexicale ºi încercãri, editarea traducerii
integrale în limba Armeanã a Poesiilor lui Mihail Eminescu.
Savantul armean disecã ºi interpreteazã orice dovadã istoricã
sau arheologica referitoare la vetrele de civilizaþie consolidate de
secole, migrarea temporarã în Transilvania (sub Petru Rareº) ºi,
ceva mai târziu, în Muntenia, lãrgind substanþial fondul istoric
comun Român ºi Armean.

Pentru orice istoric sau cercetãtor modern în problema
Armeniei, sau relaþiilor Româno - Armene, rãmân esenþiale ºi
indispensabile studiile lui Siruni: Cronica Armenilor din
România , Manuscrisele armeneºti din Academia Româna ,
Tipãriturile armeneºti în România , ca si monumentala lucrare
Legaturile seculare dintre coloniile armene din Polonia ºi
Moldova .
Internaþionalismul comunist, exercitând o specialã presiune
asupra culturilor naþionale ca ºi tot ce ºine de cohesiunea unei
naþiuni, a lovit ºi în istoricul armean cu 11 ani de detenþie în
Siberia, între 1944 ºi 1955.
Dupã fericita eliberare si urmând o lungã spitalizare si
acomodare, H. DG, Siruni reia activitatea cu succes, devine
membru fondator al Societãþii Orientaliºtilor Romani unde,
alãturi de cunoscutul istoric al Filozofiei Orientului Antic, Hrandt
Avakian, colaboreazã la întocmirea colecþiei Studia et Acta
Orientalia , cu lucrãri de cea mai perspicace analizã istoricã.
Ca unul din cei mai apropiaþi colaboratori ai lui N. Iorga
istoricul H.D.G. Siruni dedica celebrului savant român un mare
numãr de lucrãri în limba armeanã cât ºi în cea românã sau
francezã. Un studiu de peste 100 de pagini publicat de Patriarhia
Armeanã din Erevan, iar mai târziu, în 1972, o lucrare de mare
þinutã academicã de aproape 500 de pagini, apãrutã în Liban, în
Editura Antilias.
Chemarea cãtre pãmântul strãmoºesc îl duce la periodice
cãlãtorii în Armenia, dupã 1955, unde i se aratã toata cãldura ºi
cinstirea intelectualitãþii poporului sãu, omagiat public de
Patriarhia Armeanã din Erevan, personal de cãtre (decedatul)
Patriarh Vazken Balgian, acesta însuºi produs, spiritual ºi
descendent al coloniei armeneºti din România.
Dupã o viaþã strãbãtutã între piscurile ºi adâncurile atinse de
omul ºi savantul H.D.G. Siruni, în urma unui atac de cord,
acesta trece în veºnicie la 7 aprilie 1973, resturile pãmânteºti
odihnindu-i-se la Cimitirul Armenesc din Bucureºti.
H.D.G.Siruni ºi-a scris ºi publicat, de predilecþie, opera în trei
limbi: armeanã, românã ºi franceazã.
Volumul mare de lucrãri semnate de istoricul armean, ne oferã
posibilitatea de spicuire ºi a altor titluri în afara celor consemnate
mai sus, orice creaþie scrisã a lui H.D.G. Siruni posedând aceeaºi
valoare ºi adâncime ºtiinþifica. Este de ajuns a enumera peste 80
de lucrãri de sintezã istoricã, mai mult de 50 de titluri de conferinþe
ºi un numãr de 12 lucrãri în limba românã, încã inedite.
Marile publicaþii europene de specialitate au editat din plin
contribuþia ºtiinþifica a lui H.D.G. Siruni dar, mult superior
acesteia, se înscrie opera de îmbogãþire a patrimoniului cultural
armean cu tot ce Siruni a însãmânþat generos si pentru totdeauna
prin bogãþia spiritului, cunoºtinþelor ºi sufletului sau în paginile
celor mai prestigioase periodice armeneºti, o operã generata ºi
dãruitã din toata fiinþa sa poporului care l-a nãscut.
Printre marile prietenii ale savantului H. DG. Siruni, în afarã
de N. Iorga, se alãturã personalitãþi de cea mai mare importanþa
ale Culturii Romane, cum sunt: Gen. Radu Rosetti (fost Ministru
al Culturii Naþionale); prof. dr. Al. Lãpedatu (secretar gen. al
Academiei Române); prof. dr. I. Simionescu (fost Preºedinte al
Academiei Române); prof. dr. Hrandt Avakian ºi alþii.

Fãrãdeseamãnul
Cu puþinã vreme în urmã a apãrut la Toronto o antologie de
poezie româneascã consacratã unor reprezentanþi ai generaþiei
Labiº - nu în limba englezã, cum s-ar fi pãrut firesc, ci în limba
greacã. Autorul traducerilor este Hristo Ziatas, poet ºi dramaturg
nãscut în nordul Greciei, ajuns de copil în România, ca urmare a
violentului rãzboi civil de la sfârºitul deceniului 1940-1950,
format în ºcolile ºi universitãþile noastre ºi stabilit de câteva
decenii în îndepãrtata Canada. Între colegii sãi de generaþie incluºi
în antologie se aflã ºi poetul Corneliu ªerban, nãscut la 8 martie
1937 la Dorneºti - Suceava ºi care, la apariþia volumului de
debut din colecþia Luceafãrul a Editurii pentru literaturã (Cuvinte
pentru mâine - 1962) a fost considerat de criticã drept urmaºul
poetului Primelor iubiri . La o jumãtate de veac petrecutã de
atunci Corneliu ªerban publicã în Editurã sibianã Honterus o
culegere intitulatã amar Punct final, în care versurile ce i-au
marcat destinul literar sunt reunite nu prin conºtiinþa septuagenarã
ce o deþine ci prin aceea a unei conºtiinþe matusalemice ( nu mãntreba de vârstã, am 1001 de ani ). Sunt poeme scrise cu
rãsuflarea mea aburindã/ºi-a grâielor de sub zãpezi , mãrturisind
discreþia asumatã a unui autor sfidând clasamentele , alergând
în viaþã pe culoarul ce i-a fost destinat, fãrã ambiþii deºarte. Fapt
ce-l determinã sã declare într-o frumoasã Scrisoare deschisã
cã «dacã binevoiþi sã aflaþi, /am rãmas acelaºi Corneliu ªerban, /
probabil un nume de prim-plan/pentru Antologia poeþilor
uitaþi .»
Amãrãciunea de a fi prea rar citit ºi citat nu are o direcþie
polemicã spre contemporani. Mai mult, aº spune cã poetul se
simte oarecum invulnerabil în aceastã condiþie, evaluatã de sine
lucid, dar ºtiind cã lasã în urmã o semnãturã în alb :
Am trecut ºi eu/printre furcile caudine/ale timpului care a
fost. /În nume propriu, am depus pânã la urmã/o mãrturie în
acest sens. /Mãrturia existã .
Existã în aceastã culegere de poeme însumând o viaþã de scriitor
ce s-a autoexilat în ceea ce Nichita Stãnescu numea sinea sa
târzie , evitând lumea literarã zgomotoasã ºi febrilã, multe poeme
cu adevãrat memorabile. Pentru conformitate (ca la tribunalul
ideilor!) voi cita aceastã Eroare în alb ºi negru :
Privesc în tãcere. /Stau la masã/ºi privesc în tãcere/maldãrul
de coli albe. /Privesc în tãcere/ºi desluºesc, /în albul fiecãrei foi,
/o posibilã Capodoperã. /Îmi adun gândurile, /mã copleºesc
sentimentele/ºi le trec rând pe rând/în albul pãgânilor. /Acolo, în
albul imaculat/al fiecãrei pagini, /pãrea depozitat din vecii/un
text fãrã seamãn. /Nu ºtiu ce-am greºit/la transcriere, /dar, din
foile acum înnegrite, /lipseºte tocmai fãrãdeseamãnul...
La urma urmei, numai adevãraþii poeþi cautã întreaga lor viaþã
fãrãdeseamãnul, unicitatea în stare purã. Dar ei, adevãraþii poeþi
ºtiu, precum Corneliu ªerban, cã poþi intra dimineaþa într-un
codru copil pentru a ieºi pe înserat bãtrân. Mai ales dacã e vorba
de un codru alcãtuit din cuvinte...

Titus Vîjeu

Corespondenþã din Turcia
Vineri, 22 martie a.c., la sediul Institutului Cultural Român
de la Istanbul a avut loc o dublã lansare de volume de poezii
contemporane româno-turce, moment care a marcat Ziua
Mondialã a Poeziei , serbatã anual pe 21 martie. Organizat în
colaborare cu editura Artshop din Istanbul ºi revista Rosetta
Literaturã, evenimentul a constat în lansarea volumului de poezii
Vieþile noastre ºi vieþile altora de Niculina Oprea, tradus în
limbile englezã ºi turcã de cãtre poetul Mesut ªenol (The Lives
of Others and the Lives of Ours/Bizim Yaºamlarimiz ve
Baºkalarinin Yaºamlari) ºi prezentarea volumului Dragostea
supravieþuieºte (Aºk Ölmez) cu o recenzie realizatã de scriitoarea
Muguraº Maria Petrescu, membrã a Uniunii Jurnaliºtilor din
România. În cadrul aceluiaºi eveniment, autoarea a prezentat
iubitorilor de poezie din Istanbul ºi primul volum de poezii
Aproape negru (Neredeyse Siyah), tradus în limba turcã de
Ayten Mutlu, una dintre poetele din ultima generaþie a literaturii
turce, ºi publicat la prestigioasa editurã Artshop din Istanbul.
Niculina Oprea este membrã a Uniunii Scriitorilor din
România. A publicat versuri ºi cronici literare în majoritatea
revistelor literare din þarã. Creaþiile ei au fost traduse în peste
zece limbi: albanezã, arabã, chinezã, ebraicã, englezã, francezã,
greacã, japonezã, polonezã, sârbã, spaniolã, turcã etc. Poezia
Niculinei Oprea este situatã între auto-reflecþie ºi auto-ironie ºi
deºi tema principalã a poeziilor este dragostea, ea supune
sensibilitatea sentimentelor rigorii intelectului, lirica ei fiind una
prin excelenþã cerebralã.
Evenimentul se încadreazã în stategia ICR Istanbul de
promovare a creaþiei literare romaneºti contemporane pe piaþa de
profil din Turcia ºi încurajeazã dialogul intercultural prin întãrirea
relaþiilor de colaborare cu editurile turce.
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RETROSPECTIVE LITERARE
Debutanþii Generaþiei 60, recitiþi dupã 50 de ani

DRUM ÎN CÂMPIE
Grozea tace. Merge când înaintea, când înapoia noastrã. E
încã somnoros. Nici cãmaºa nu ºi-a încheiat-o bine. De sub

Stefan
Bãnulescu
,
Nu-i pe Bãrãganul spân
Decât numai un salcâm.
Salcâm nalt, salcâm subþire,
Umbra ta, câteva fire,
Stã pe lung, nu stã pe latul,
Atârnã ca spânzuratul.
ªi oricât ar bate-o vântul,
N-atinge umbra pãmântul.
N-o ajung ºi mult aº vrea
Sã mã odihnesc sub ea
Cã mã arde dogoarea.
Umbrã, sã mã sui la tine
Cã tu nu cobori la mine ;
Nu mã sui, c-a mai fost unu
Pe nume Costea Nebunu
Hoþ bãtrân ºi scãpãtat
Care umbrã a cãtat
La salcâmul cel subþire.
Sus la umbrã s-a urcat
De-o cracã s-a cãþãrat
ªi pe câmpul gol ºi spân
S-a spânzutat de salcâm.
Strãbatem aleile de salcâmi tineri. Suntem toþi patru înalþi, înalþi
cît salcâmii. Bocancii ni se afundã în pãmântul moale. Nu s-a
luminat bine de ziuã, stelele sunt încã vii peste Bãrãganul negru ºi
umed de brazde.
Pilotul s-o fi trezit ?
Întreabã Gîrju.
L-am trezit eu. Rãspunde Bursuc.

pufoaicã i se vede pieptul gol, deºirat, de adolescent. Dar basca
si-a aºezat-o bine, cu un colþ lungit înainte, deasupra frunþii.
Dupã un timp Grozea rosteºte douã cuvinte latineºti :
Zabrus si Tanimecus.
Nu ºtiu încã cine sînt Zabrus ºi Tanimecus (un fel de Castor
si Pollux?) aºa cã nu-mi pot da seama cã prin aceste douã
nume ciudate, Grozea continuã, cu întârziere, discuþia în jurul
pilotului.
Bursuc se opreºte la un capãt de alee. Ascultã. Ne oprim ºi
noi ºi ascultãm. Cine ºtie, Bursuc o fi auzit ceva. Grozea,
clãtinându-se pe picioarele lungi, se scotoceºte, bombãnind,
prin buzunarele pufoaicei negare ºi unsuroase. Nu ne vede
bine de somn, dar þine sã fie elegant ºi politicos ºi ne oferã

COPACUL
Nu putem trãi singuri,
spuse Luca. Orice putem face,
numai singuri nu putem trãi.
Când o muiere te-a lãsat, te
simþi ca un iepure plouat sau
ca un pui cãzut din cuib. Fãrã
dragoste nu putem trãi pe
pãmânt.
Nu m-am gândit
niciodatã la asta, spuse Barbu.
Am ºi eu una la oraº, dar la
asta nu m-am gândit niciodatã.
Noaptea trebuie sã ai pe cineva lângã tine. Trebuie sã ai pe
cineva... Uite, pe mine m-a pãrãsit muierea. A fugit cu unul, un
tinerel care abia a terminat ºcoala de ºoferi. Când am aflat cã mã
înºealã, am vrut sã mã omor. Dar n-am fãcut-o, o iubeam prea
mult, o iubeam ºi m-am purtat ca o cârpã. M-am fãcut cã nu ºtiu
nimic. Noaptea mã culcam cu ea, ne iubeam toatã noaptea ºi mã
gândeam cã-i a mea. O iubeam, dar ºtiam cã, orice aº face, a mea
nu mai e... îmi era aºa de dragã, încât când venea la vocea mi se
fãcea ascuþitã ca la muieri. Mi se înnecau vorbele în gurã. Stãteam
cu ea la masã, ºi deodatã îmi venea sã mã scol, sã-i mângâi pãrul
ºi mâinile. Aºa sunt eu fãcut, ºi-mi pare bine cã sunt aºa. Uite, de
tine e rãu, frãþioare; e rãu cã nu te-ai gândit la asta, ascultã-mã pe
mine. Omul nu poate trãi fãrã dragoste, aºa sã ºtii. Uite la fetele
bãtrâne. N-au pe nimeni ºi te-apucã mila când le vezi. Mare lucru
e sã iubeºti, frãþioare, sã simþi cum, de durere cã nu eºti destul
iubit, taie cineva în tine ca în carne vie. Sã simþi asta, frãþioare, cã
de asta eºti om.
Afarã ploua. În cantina ºantierului rãmaserã doar ei doi; era
duminicã dupã masã. Era cald, o cãldurã care venea parcã de
dincolo de ploaia asta de varã. Datoritã cãldurii, gândurile se
alegeau ºi ele cu greu unul de altul.
A fugit fãrã sã-mi lase o vorbã. Mã trezeam noaptea cu
gândul la ea ºi începeam sã plâng ºi sã gem ca un prost. O iubeam
ºi nu puteam trãi fãrã ea. Eram cu picioarele retezate de la genunchi.

Simþeam cã nu mai pot sã o duc aºa. Am plecat atunci de la
ºantier ºi am venit aici, Ãsta-i ºantier mare, m-am obiºnuit
repede cu voi... Ei, dar dupã câteva sãptãmâni, ce sã vezi?...
Vine nevastã-mea aici la mine pe ºantier. Era într-o dupã-amiazã

Sorin Titel

ºi spãlam camionul. Era cu o rochie roºie pe ea, toatã pãtatã, ºi
cu niºte pantofi verzi, rupþi, în picioare. Atunci am înþeles cã a
pãrãsit-o ãla, cã a pãrãsit-o pentru totdeauna, ºi acum se întorcea

þigãri dintr-un pachet neînceput :
Dacã nu vã deranjez, permiteþi.
Bursuc e încruntat, ochii sãi verzi cu priviri tãioase, cautã
peste: câmpie. Priveºte ºi Gîrju spre arãturi, þinându-ºi capul
puþin înclinat pe un umãr. Aerul obiºnuit meditativ al lui Gîrju e
accentuat de clapele desfãcute ºi plecate ale cãciulii sale. Fumãm
ºi ascultãm.
Peste câmpul negru cu brazde umede se zãresc contururile
gãrii Ciulniþa. Nu se aude nici un tren. Terasamentul îngust de
cale feratã, culcat peste Bãrãgan, îºi pierde capetele taluzurilor de
pietriº alb, undeva, printre stele. E liniºte. Peste arãturi si grâie
stãruie pulsaþia motoarelor de la uzina electricã. De pe câmpuri
ne vin în auz foºniri stinse ca de mare îndepãrtatã. Poate-s
pãtrunderile pânzelor de apã ale primãverii în adâncurile câmpiei
arate ºi semãnate pe tarlale de mii de hectare. Poate creºterea
ierbilor. Sau, undeva, se pregãtesc pãsãrile migratoare sã inunde
câmpia pe care au simþit-o mai generoasã. Sau, toate la un loc.
Gîrju ascultã cu ochii întredeschiºi, uºor melancolici. Bursuc
încruntã din sprâncenele cânepii, stufoase, îºi încordeazã auzul,
nasul lui ascuþit se ascute si mai mult. Grozea clipeºte des trezit
din aþipealã ºi scuturã cu grijã scrumul þigãrii pe marginea aleei.
Aº vrea, sã ºtiu ce aud ei. Peste Bãrãgan vin rostogoliri încete,
grele, calme, nevãzute, de aer cald. Foºnirile pornite din adâncurile
câmpiei ºi de pe întinsurile ei, cresc ; dacã le-am putea zãri le-am
vedea izbindu-se greu de orizonturi. Stelele pãlesc. Din marginile
câmpiei încep sã se ridice þãrmuri înalte, de stâncã roºie, cu umbre
violete. Se vesteºte rãsãritul soarelui.
Sã mergem - zice repezit Bursuc.
Urcãm taluzul sã trecem terasamentul de cale feratã. E linia
feratã Bucureºti-Constanþa care, s-ar putea spune, trece prin curtea
Gospodãriei de Stat Dragalina, unde lucreazã cei trei tineri
tractoriºti pe care-i însoþesc. De-a dreapta ºi de-a stingã
terasamentului se desfãºoarã aleile si clãdirile gospodãriei. De pe
terasamentul înalt, pot privi mai bine câmpia cu turnuri ºi castele.
Becurile electrice de pe alei lumineazã din plin clubul muncitorilor
agricoli, uzina, turnul de apã, atelierul mecanic cu poartã largã, în
arcadã, parcul de tractoare, remizele, garajele, clãdirile etajate ale
crescãtoriei de pãsãri, cvartalul de locuinþe muncitoreºti cu aspect
de vile, grãdiniþa de copii, clãdirea bãii centrale, cele doua
restaurante-cantine. Caut sã disting, dincolo de lizierele de salcâmi,
aerodromul gospodãriei unde se odihneºte, sub prelatã, avionulprãfuitor, folosit la împrãºtierea îngrãºãmintelor chimice.
Nu-i pe Bãrãganul spân...

la mine, doar aºa, ca sã aibã ºi ea un bãrbat. ªi mi-a fost scârbã de
ea, scârbã ºi milã, ºi am simþit deodatã cã n-o mai iubesc. Nu ºtiu
dacã ai simþit vreodatã asta, mã frate, mã dragule, îþi doresc sã no fi simþit. Nu existã durere mai mare ca asta, durerea aia când
dragostea te pãrãseºte. Nu i-am spus nimic, m-am uitat numai la
ea, dar ea, ca femeie, ºi-a dat seama. Îþi place cârpa asta a mea?
Îmi place. Ce-i cu tine? Nimic . Nu te mai uiþi la mine aºa
cum te uitai , mai spuse ºi începu sã plângã. Cum mã uitam?
Cu dragoste. Era adevãrat, nu mã mai uitam la ea cu dragoste...
ªtii cum e un om care e pãrãsit de dragoste? Ca o maºinã care a
fãcut garaj dintr-un pom, aºa e. Ai vãzut o maºinã de astea? E cu
ferestrele sparte, cu capota stricatã, vai de ea. Îþi vine sã-i plângi
de milã... Nu e durere mai mare, dragule, decât sã simþi cum
sufletul se goleºte încet, cum se goleºte de dragoste, cum rãmâi
uscat ca o pãstaie în bãtaia vântului.
Între timp, ploaia stãtuse, ºi în cantinã intrarã câþiva tineri pe
care ploaia îi prinsese în timp ce se întorceau de la cinematograf.
Soarele se ghicea la apus, oamenii deveniserã ºi ei de bronz în
lumina aceea grea, ca o pânzã umedã aºezatã pe umerii ºi feþele
lor.
Aºa am rãmas singur, frãþioare, am rãmas singur, dragule,
ca o floare uscatã, ºi mã frãmânt ºi mã zbat, cãci, vezi tu, fãrã
dragoste nu putem trãi. Trãiesc, mãi frate, ºi câteodatã sufletul mi
se umple de bucurie când mã gândesc cã odatã ºi odatã oi gãsi ºi
eu un suflet de om care sã mã iubeascã. Oamenii se iubesc între
ei, aºa c-oi gãsi ºi eu pe cineva care sã mã iubeascã... Ciudat
lucru ºi dragostea, ce ºtii tu?! E ca o floare rarã, mãi prostuþule,
aºa sã ºtii. Când lucram undeva, prin partea Ardealului, drumul
trecea peste o linie feratã, lângã care era un canton. Lângã cantonul
ãsta era un copac cu niºte flori cum n-am mai vãzut. Nimeni nu
ºtie cum a ajuns sãmânþa copacului acolo. Erau niºte flori albastre
cu miros greu, care se înnegreau dupã ce se ofileau. Au venit de
la oraº sã-l vadã. Se întrebau toþi ce cautã copacul acolo. Eu, de
câte ori treceam pe lângã el, mã opream, coboram din cabinã ºi
fumam liniºtit lângã el o þigarã. Îl priveam ºi nu întrebam nimic.
Stãteam de vorbã cu cantonierul despre noul mers al trenurilor.
Dar în gândul meu îmi spuneam: Mãi dragule, frãþioare, creºte,
mã micule, mã frate, creºte ºi înfloreºte pe pãmânt .
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Generaþia 60 a avut o ºansã istoricã ºi, spre
meritul ei, a ºtiut s-o joace (...).
Cu excepþia avangardei, tot ce fusese valabil în
modernismul interbelic (tematic, pânã ºi ruralismul
sau chiar ortodoxismul erau tacit tolerate) a fost
recuperat dupã 60...
Poezia reînnoadã firul istoric, rupt de
proletcultismul anilor 50, cu poezia modernistã
interbelicã, liricã, purã, evazionistã, elitistã,
dificilã ºi ermeticã.

Nicolae Manolescu

ªi sã fiu una...
Trebuia sã încep cântecul, ºi 1-am început.
Uneori am cântat frumos,
Uneori am tãcut.
Trebuia sã ascult apele, codrii adânci,
Trebuia sã mã caþãr pe stânci,
Sã mã prind de rãdãcini ºi de fire,
Trebuia sã cer ºi sã dau nemurire
Cuvântului meu, ºi pasului greutate,
Agerime privirii sã le vadã pe toate.
Trebuia sã lãrgesc ºi sã ridic
Universul meu mic.

ANGHEL DUMBRÃVEANU

Mi-am gãsit în tine liniºtea ºi frãmântarea,
Lumea o þin într-o mânã
ªi visul în alta.
Diamante pe frunte-mi sunt stelele mari de pe cer
ªi nu mã clatin sub atâtea poveri.

De dragoste

GHEORGHE ISTRATE

Cu fruntea întoarsã in lut, ascult respiraþia ierbii.
Tu eºti departe ºi luna s-a agãþat în hãþiºul viselor mele,
ªi s-a fãcut întuneric în jur.
De pe crengile inimii aud stelele picurând.

Ce noapte lungã! Arºiþa îmi sleieºte ºi gândul...
În curând va fi dimineaþã.
Sângele meu se zbuciumã, aidoma mãrii,
Lângã algele fanteziilor moarte pe þãrmul uitat
Va trebui sã ies din ceaþã, s-o simt cum îmi curge pe trup,
la picioare,
Dar braþele tale îmi înfãºurã pieptul încins
ªi sãrutãrile ameþitor îmi biciuie sângele,
ªi mi-s sete de rãcoarea acestor rodii.

Câinele
Îmi plânge numele când ies din sat
Chemându-mi palma lângã botul rãu
La subþioarã 1-am crescut o varã
ªi deºtele sugând mi le-a muºcat...
De unde-o fi venit, sub geamul nostru
Cotarlã aburind pe frunzele de ploaie
Cu ochi loviþi de nopþile zvântate,
Cu botul lepãdat printre gunoaie ?
Feºtila ierbii-i cade sub picioare,
Zburãtãceºte vrãbiile-n ºopron
Cum latrã-aºa altfel de fiecare
El parcã nu e câine, parcã-i om...

În curând va fi dimineaþã si va rãsãri þãrmul...
Dar eu pe cine aºtept cu luna aprinsã sub tâmplã?
Apele de ce þiuie ºi-mi aleargã pe lespedea frunþii?
Va trebui sã azvârl arºiþa în care mã chinui ca Nessus.

Cine ºi-o fi pierdut pe înserate
Sufletul îmbrãcat în piei de câini,
Sufletul neguros ºi îmblânzit de mine
De-mi plânge-acum întunecat pe mâini...?

GABRIELA MELINESCU

GRIGORE HAGIU

Necaz

De dragoste

A tãiat, vecinul meu un pom
ºi acum e-aºa luminã-n stradã...
Doar la gard lumina a cãzut
Nu-s copiii care sã mã vadã
cã am plâns ºi ochii m-au durut.
Un salcâm ce-n ramurã cuprinde
de pe boltã stelele ce pier
era-nalt atâta cât întinde
capul, casa noastrã cãtre cer.
Eu mergeam râzând s-adun în bluzã
de pe creangã cea mai naltã floare,
sã-ntâlnesc pe frunze-o buburuzã,
printre ramuri stele cãzãtoare,
sã ghicesc în tainã, peste noapte,
când voi ºti cã visul nu mai vine,
zvonurile ce le-au spus în ºoapte
florile din bluzã despre mine.
Ud de lacrimi mi-este tot obrazul,
nu pot sã mã-nfrîng deºi sunt om,
m-a cuprins în chingã strâns necazul,
a tãiat vecinul meu un pom...

CONSTANÞA BUZEA
Dragostea
Trebuia sã te vãd într-o zi, sã te chem.
Trebuia sã se sfârºeascã o vârstã
ªi sã înceapã a doua,
Trebuia sã amestec mierea ºi rouã
Cu grijile dintotdeauna

Eram o mireasmã, un abur cu braþele lungi,
ºi vroiam sã vii, sã-mi alungi
noaptea cu scrâºnete lungi,
când bolta te încovoaie în nopþile mele,
cu împuºcãturi aiurite de stele.
În apele visului, grele, cãdeam
ºi mã subþiam pe fosforescente pãduri de mãrgean,
jos în adânc de ocean, fascinat în adânc de ocean,
ºi rãnile roºii, punctate cu
însângerate pãduri de mãrgean,
palpitau, unduiau subteran.
In clopotul mãrii rotite ºi vaste, ºi arse
de umbra continentelor întoarse,
te cãutam ºi suiam cãtre pol,
din vârtej în vârtej, din gol în alt gol,
sus, cãtre magneticul pol
al dragostei noastre.
ªi eram cerb, cu trupul subþire, þipat,
cu pieptul fulgerãtor ridicat,
rãscoleam nesfârºite pãmânturi amare,
între ferigi de munte
ºi stele de mare,
zbuciumat de bãnuitele explozii solare,
bãnuitele, dar trecãtoarele explozii solare.
ªi daca erai în jur,
în palidul bolþii contur,
în rãºina ameþitoare-a vãzduhului pur,
nu ºtiam, nu puteam
sã te vãd ºi gemeam,
umbra ta ce-n adânc mã încape,
cãutând-o în clãtinatele ape,
în roiul lunecãtor de mãrgele,
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Beau lapte din ºiºtar cu botul, zgomotos,
Gâtlejul îmi pocneºte, ce straºnic, de plãcere,
Mã simt în seara asta nespus de bucuros
ªi freamãt de iubire ºi putere.

cu amintiri îngheþate de stele,
încurcate,
cãzute la capãtul privirilor mele.
ªi eram om, sã te legãn, sã te prefir, sã rãmâi,
umbra mea pe podele uºor s-o mângâi
cu clipocitorul ºi mãrgãritarul tãu de cãlcâi,
sã mã trezeascã în zori pãrul tãu blând
lingã umãrul drept, lângã umãrul stâng,
lumea-ntreagã nobil sã tresarã,
decupând conture noi,
mai frumoase în afarã,
ºi adânci în amândoi.
Dar tot nevãzutã, tu mã izbeai
peste sunãtoarele mele vertebre de nai,
cu sunete ºi cu mãri ºi averse,
ºi cântecul lor închipuia peste câmpuri traverse,
duble traverse de linii ferate,
boltirile marilor poduri iluminate,
fuga de tren cu imagini de chipuri la geamuri,
desluºite printre primele, abia înverzitele ramuri.
într-o stea cutreier oceane
dantelate de pãduri de mãrgeane ;
într-o stea sunt un cerb,
înãlþându-mi fruntea pãtatã de raza
stelelor îndepãrtat luminoase ;
într-o stea sunt un om,
rezemat de râvnitul cunoaºterii pom,
ºi-n toate te-nchipui, te vreau, ºi te caut.
deschis în vânt cu toate gurile de flaut.
Ce înverzire-n anotimp, uºoarã,
ce proaspãtã-i albirea suavã ce înfloarã,
anume pentru mine pogorâte-n searã :
Iubito ! Iubito ! E primãvarã !

HORIA ZILIERU
Mama
Mama a venit ca din baladã,
cu rãcori de ferigi în ruginã
ºi-mi trecurã pragul de luminã
munþii drepþi cu scuturi de zãpadã.
ªi presate într-o carte nouã,
un hrisov : Din neagra þãrãnie
mi-a adus, ca în copilãrie,
dulci zambile îmbãtate-n rouã.
Din fântâna ochilor, agale
cad mãrgele limpezi, sclipitoare,
parc-ar bate-n sãlcii plângãtoare
dorul meu, pe apele natale.
Mâna ei ca frunza arãmie
când ºi-o pierd în vânt de toamnã-alunii
mi-a trecut pe frunte zborul lunii,
peste-a nopþii adâncã veºnicie.

Mã laud cu aceasta - ºtiu - sunt un lãudãros.
Aºa-s toþi ardelenii ºi poate le stã bine,
Când ºi-au gãsit filonul ºi pare viguros
Îºi ies din minþi cu toþii - ascultã-mã pe mine;
Cãciulile se-neacã smintite în tavane,
Ardeleneasca þuicã întunecã mãrgele.
Femeile bronzate pe þâþe, frate Ioane,
Te trag de dupã masã ºi sã fii om de ele.
ªi chefu-n toatã legea se-ncinge dimineaþa,
E þuica-n zori mai cutrã ºi mai tare.
Eu am trãit aceastã prea încâlcitã viaþã
ªi-am împlântat adesea cuþitu-ntre pahare.
Acum am alte rosturi ; beau lapte, zgomotos,
Vreau, câte vreau, o, Doamne, dintr-o datã!
Întâi ºi-ntâi aceastã minunatã zi
Aºa-i cã nu mai vine, mamã, niciodatã?
Beau lapte din ºiºtar ºi mã cuprind fiori
Cã prea-i bun laptele ºi proaspãt - cum sã spun,
Parcã beau soare amestecat cu nori,
Sunt zeul tinereþii ce-n lapte mã rãzbun!

MARIUS ROBESCU
Ninge la izvoare
Departe e apa
scãpatã sub prund,
rotindu-se independent
pe dinlãuntrul pãmântului.
O viaþã ar trebui sã cobori
din peºterã-n peºterã tot mai adânc,
hrãnind animalele fosforescente
sã-þi lumineze drumul.
Ar fi sã uiþi pe multã vreme
un cer vuind de gânduri,
cutreierat mereu
de astrul cutremurelor.
De sete, feþi puternici ºi-au cãutat neveste
ºi ele nu s-au mai împotrivit,
s-au bucurat cã sunt frumoase
ºi s-au despodobit.
în urmã vine vreme când
ei se coboarã-n sãnii
ºi-alunecã pe-o pârtie
surpatã sub urlet de dihãnii.
Ninge de la o înãlþime atât de mare,
încât zãpada trece prin ei,
prin fiii lor ºi prin pãmânt,
înapoi la izvoare.

NICHITA STÃNESCU

Greierii din prispa veche, micã
ºi-acordarã lãutari vioara
ºi-am vãzut în depãrtãri secara
un ocean ce-n valuri se ridicã.

Pe cîmpul de piatrã

ªi-n odaia scundã, c-o fereastrã
ca un ochi întredeschis spre soare,
am rãmas în strânsa-mbrãþiºare,
brazi înfipþi în vârf de stâncã-albastrã.
Revederea caldã întârzie
clipele cu farmec sã ne umple
maica mea cu-nzãpezite tâmple
ºi pãduri adânci de poezie...

Pe câmpu-ngheþat caii mureau, câte unul,
în picioare, cu ochii deschiºi, de piatrã.
Vântul îi rãsturna pe rând, câte unul,
bubuiau pe rând, câte unul,
ca pe-o nesfârºitã tobã de piatrã.
Eram copil pe-atunci, mi-era frig,
ºi priveam, clãnþãnind, picioarele lor paralele,
cu potcoavele-n aer, aburind de frig...
unu, douã, trei, patru, numãram clãnþãnind de frig
picioarele lor paralele.

ION ALEXANDRU
Beau lapte
Beau lapte din ºiºtar ºi mã cuprind fiori,
Cã prea-i bun laptele ºi proaspãt cum sã spun
Parcã beau soare amestecat cu nori,
Sunt zeul tinereþii ce-n lapte mã rãzbun !

Nu mã mai gândeam la nimic.
Mama s-a dus la oraº ºi-o sã aducã pâine.
Peste tot e numai zãpadã... cai... ºi altceva nimic.
...patru, cinci, ºase, ºapte, ºi altceva nimic.
De-ar veni odatã cu pâine!

Bucureºtiul literar ºi artistic, Anul III, nr. 4 (19), aprilie 2013

11

12

LECTURI

Mateiu I. Caragiale - 128 de ani de la naºtere
Scriitor fascinant, Mateiu I.
Caragiale (1885-1936) este,
orice s-ar spune, puþin cunoscut.
Opera
lui
unicã,
inconfundabilã, a fost
redescoperitã târziu, ea intrând
greu ºi nu fãrã dificultãþi în
circulaþie.
A funcþionat în cazul sãu, mai
mult decât în altele, prejudecata
unei epoci care vedea în el un
reacþionar, un scriitor cu
,
nostalgia trecutului, a unui ideal
de viaþã aristocratic, anacronic.
Cel mai bizar scriitor român , cum a fost caracterizat, s-a
bucurat de la început de atenþia celor mai mari critici din perioada
interbelicã, opera lui, extrem de controversatã, oferind o imagine
insolitã, ieºitã din comun.
Redescoperirea operei, în anii noºtri, a însemnat, treptat, ºi
redescoperirea omului, al cãrui destin biografic ºoca, Mateiu I.
Caragiale devenind revelaþia vieþii literare din ultimii ani, obiectul
unor cercetãri critice prestigioase. Opera lui a fost publicatã în
ediþii de masã, aºa cum Mateiu nici n-ar fi visat vreodatã (ediþia
Biblioteca pentru toþi din 1965 i-a tipãrit un tiraj de peste o sutã
de mii de exemplare!), iar Alexandru Oprea i-a alcãtuit un
impresionant dosar al existenþei de peste 300 de pagini!), pe
baza unui jurnal ºi a unor agende personale, a unor documente ºi
scrisori inedite, din care biografia realã ºi imaginarã a scriitorului
( un personaj ) apare într-o luminã nouã.
Totodatã, în aceºti ani, s-a realizat filmul Craii de CurteaVeche, în regia lui Mircea Veroiu. Au apãrut, de asemenea,
importante cãrþi despre Mateiu Caragiale. Autori: Ovidiu Cotruº,
Alexandru George, Vasile Lovinescu, Barbu Cioculescu º.a.
Sã nu ne înºelãm, totuºi. Generaþiile mai noi (mã refer, în
primul rând, la elevi ºi studenþi) sunt destul de puþin familiarizate
cu opera lui Mateiu I. Caragiale, unul din marii noºtri prozatori
interbelici, scriitor foarte modern, iubit ºi venerat de un cerc
destul de restrâns de cunoscãtori.
Neintrodus în programele ºi manualele ºcolare sau adãugat
dupã Sadoveanu, Rebreanu, Camil Ptrescu, Hortesia PapadatBengescu ºi G. Cãlinescu la Lecturi (facultative) alãturi de alþi
prozatori interbelici, Mateiu I. Caragiale lipseºte cu desãvârºire
(!) din manualele mai noi.
Cine a fost, în fond, Mateiu I. Caragiale?
Aºa cum, pe drept cuvânt, afirma Pepessicius în prefaþa la
ediþia de Opere din 1936, viaþa lui Matei Caragiale nu este cu
nimic mai prejos decât aceea a eroilor zãmisliþi de imaginaþia lui ,
iar scriitorul este el însuºi eroul, de egalã valoare, al celei mai
preþioase din operele sale nescrise : Viaþa sa . În cazul lui Mateiu
Caragiale, mai mult poate decât în oricare altul, omul este cheia
operei , iar înþelegerea omului lumineazã laturi ascunse ale operei,

Ion Haines

vãzutã, aceasta din urmã, ca o compensaþie în planul ideal, a
marilor zbateri ºi neliniºti , a eºecurilor din planul real.
Toþi marii critici (E.lovinescu, G. Cãlinescu, Tudor Vianu,
Perpessicius, ªerban Cioculescu) au vorbit de bizareria omului,
dar ºi de caracterul singular al operei sale, ceea ce a creat în jurul
numelui sãu o adevãratã legendã.
Pentru cã realitatea ( condiþia sa socialã ºi biologicã ) îi refuzã
aspiraþia (idealitatea unei lumi superioare, aristocratice), Mateiu
Caragiale îºi inventezã un personaj, o þinutã, un stil. Pentru el,
tipul de dandy este o formã a inconformismului, iar modelele
sale aparþin unei influenþe livreºti, unei familii de spirite în sânul
cãreia critica a recunoscut pe Edgar Poe, Brummell ºi Barbey
d Aurevilly, ca ºi pe contele de Villiers de l Isle-Adam, la care
putem adãuga ºi numele lui Baudelaire sau pe acela al lui Marcel
Proust.
Dupã cum se ºtie, Mateiu Caragiale a debutat cu poezii în
Viaþa Româneascã din 1912, tipãrite postum în volumul Pajere,
apãrut în 1936. Se definesc, încã de pe acum, trãsãturi ale întregii
opere, cum ar fi: unitatea de concepþie, evocarea trecutului, mitul
obârºiilor, morga aristocraticã, tema ereditãþii, atmosfera
crepuscularã de mister, de tainã, descrierea evlavioasã a unor
portrete idealizante ale vremurilor îndepãrtate sau, dimpotrivã,
îngroºarea caricaturalã, grotescã a altora, toate într-un decor
arhaizant, de un patetism rafinat, stilizat, de o mare expresivitate
plasticã.
Poezia a reprezentat pentru Mateiu Caragiale ucenicia sa literarã,
pregãtirea pentru marea operã, Craii de Curtea-Veche. Povestirea
Remember, publicatã în 1924, este însã ºi ea o fazã intermediarã,
care anunþã capodopera. Scriitorul cultivã, în mod deliberat,
estetica tainei, de esenþã simbolistã, Remember fiind, în acest
sens, o nuvelã exemplarã, ce se înscrie într-o vecinãtate literarã a
decadentismului european din care marele scriitor se revendicã.
Craii de Curtea-Veche, 1929, capodopera scriitorului, este o
operã singularã, foarte modernã, greu de definit dacã este roman,
nuvelã sau poem în prozã. Oricum, epicul este sãrac, iar el nu
reprezintã decât un pretext pentru confesiune, pentru
spovedanie , autorul proiectându-se pe sine în personajele sale,
ipostaze ideale, trãind profund în vis sau, dimpotrivã, în planul
celei mai teribile realitãþi, aceea a viciului ºi a desfrâului, într-un
Bucureºti (de pe la 1910) cu mahalale antonpanneºti, de un
pitoresc isarlâkian.
Cum bine s-a observat, proza lui Mateiu Caragiale anticipeazã
o formulã originalã de naraþiune cripticã, aluzivã, care va fi
practicatã mult mai târziu .
Craii sugereazã fie originea nobilã, aristocratã ( Eram trei
odrasle de dinaºti, cu nume slãvite ), fie descendenþa miticã,
legendarã (Cei Trei Crai de la Rãsãrit), fie uºurãtatea ºi caracterul
aventuros erotic al unor petrecãreþi fãrã noimã, ceea ce eroii
romanului sunt, pânã la un punct.
Cine sunt, în fond, craii, tovarãºii de petreceri, ai aventurilor
nocturne, dar ºi ai evadãrii în vis ºi ideal, ipostaze diverse ale

POLITICAL (IN)CORRECTNESS
(urmare din pagina 6)
interdicþii de vocabular, fãrã substitute puse pavãzã limbajului
steril, fãrã complexul libertãþii abil ghilotinate ºi a gândului grotesc
manipulat. Un Octombrie Roºu rãzbunat! Ceea ce s-a început,
în urmã cu decenii, ca experiment, se desãvârºeºte
astãzi ca model de lume nouã. Model înscris în
paradigma permisivului absolut, a bunului plac,
a înceþoºerii minþilor, a reformãrii morale prin
imagini, a venerãrii haosului, a acaparãrii
timpului , a beþiei epidemice, a forþei, crimei, a
verdictelor oculte ºi a trivialului în veºmântul de
împrumut al îndoctrinãrii ateiste. Ca probe ale
ispitirii, adevãrurile Diavolului sunt sincere,
inumane uneori, brutal-rudimentare, vexatorii,
incomode ºi regretabil invazive. Ele ies de sub
incidenþa contrafacerii globalizate ( political
correctness ) ºi a mistificãrii culturale. Nu fac
parte din vreun mesaj subliminal secret ºi nu
aparþin vreunui program ascuns de terapie
colectivã. Ele existã pur ºi simplu, fiindcã existã
adâncimile Satanei (Apocalipsa 2:24).
Insolenþa enunþãrii lor þine de vehemenþa
cultivãrii lor ºi de natura intolerantã a ceea ce, astãzi, se numeºte
zero-toleranþã. Efortul de a atenua discursul urii sfârºeºte prin
a impune, totalitar, directiva unicã de gândire ºi comportament.
Cu consecinþa, subînþeleasã, a ofensãrii spiritului de libertate ºi a
dictatului etico-politic. Dennis Little se confruntã cu înfãptuiri
ieºite de sub mantaua contrafacerii globalizate ( political
correctness ) ºi a mistificãrilor culturale. Fiindcã au în vedere,
spus direct, invalidarea tradiþiei, alungarea Hristosului din lume,
eliberarea de cruce ºi de superstiþia credinþei, eliminarea
însemnelor religioase din spaþiul public , mondializarea artificiilor
de gândire, sacralizarea lumii prin divertisment, cultivarea
fragmentarului, a tranzitoriului ºi efemeridei, contrafacerea

adevãrului, ºtiinþa trecerii sub tãcere (foamete, rãzboaie,
catastrofe, revolte, conflicte armate, lovituri de stat) etc. Modelul
de civilizaþie al impulsurilor achizitive , al comunicãrii pe
orizontalã (între egali), al comunitãþii substituite prin mulþime, al
mall-urilor pe post de catedrale, al opulenþei
indecente ºi al maternitãþii batjocorite, împreunã
cu sãrbãtorile furate sufletului ºi stricarea
bucuriei inimii (Plângerile lui Ieremia), schimbã
ºi vor schimba lumea într-un tot ca pluralitate,
scoþând-o din eternitatea preexistentã (Dumitru
Stãniloae) a deplinãtãþii ºi a plenitudinii divine.
Iatã jocul Diavolului ºi semantica nealteratã a
ispitirii sale. Corectitudinea politicã ( political
correctness ) era, prin anii 80 ai secolului trecut,
un instrument de discreditare a liberalismului,
considerat periculos ºi represiv. Spontaneitatea
gândirii e înlocuitã cu logica de faþadã a falsei
toleranþe, ºi schimbul de idei cu ingineria de
laborator a cuvântului prefabricat (recesiunii îi
spunem evoluþie negativã, femeii de serviciu,
tehnician de suprafaþã, numim lipsa de spectatori
la un spectacol, record negativ de afluenþã, nu
existã tineri obezi, ci supraponderaþi, nici cafea
neagrã, ci cafea fãrã lapte, pe Dumnezeu l-am înlocuit cu Mother
Nature , urãrile de sãrbãtori Happy Holidays s-au
metamorfozat în Season s Greetings , incidentele armate, pe
câmpul de luptã, se numesc fiendly fire , ploile torenþiale,
unromantic rains , se discutã nu despre avort, ci despre pro
choice , în Canada ouãlor de Paºti li se spune Spring Spheres ,
salutul creºtinesc, Happy Easter , a fost înlocuit cu Happy
Spring etc.). Are dreptate Andrei Brezianu: ceea ce n-a reuºit
Marx a reuºit Mamona. Prin procedeul simplu al capetelor de
pod : sãmânþa aruncatã peste tot va încolþi pe unde poate (la noi,
Moº Crãciun fusese deja înlocuit, înainte de 1989, cu Moº Gerilã,

scriitorului însuºi? Povestitorul ne avertizeazã cã cercul
cunoºtinþelor sale era restrâns, cã erau alese toate pe sprânceanã
ºi îºi defineºte ºi atitudinea faþã de ele. Astfel, Paºadia ºi Pantazi
îi trezesc un sentiment de adoraþie, în timp ce faþã de Pirgu are o
nedisimulatã repulsie, dar pe care îl acceptã numai pentru cã era
tovarãºul nedespãrþit al lui Paºadia, de care aveam o evlavie
nemãrginitã .
Povestitorul, personaj distinct, care realizeazã prin cei trei o
iniþiere în cunoaºtere, atât în planul ideal, înalt, nobil (cãlãuze
fiindu-i Paºadia ºi Pantazi), cât ºi în planul trivial, vulgar,
demonic (cãlãuzã fiind Pirgu pe care, desigur, el îl exclude din
triada simbolicã a crailor). Prin ei, Povestitorul urcã sau coboarã
treptele cunoaºterii care, în esenþã, sunt trei. Cele trei hagialâcuri
reprezintã, de fapt, cãlãtoria în timp, în acel scump nouã ºi
nostalgic întru toate , veacul al XVIII-lea, veacul binecuvântat,
veacul cel din urmã al bunului plac ºi al bunului gust , evocat cu
evlavie ºi cu o reculegere misticã de Paºadia, cãlãtoria în spaþiu,
într-o naturã poeticã, imaginarã, de vis, evocatã cu melancolicã
încântare de Pantazi, ºi cãlãtoria în realitate, în viaþã, în lumea
pestriþã a periferiei Bucureºtiului, a cârciumilor ºi a adevãraþilor
Arnoteni , al cãrei ideal intermediar este Pirgu.
Încercarea de a defini formula literarã a operei lui Mateiu
Caragiale se loveºte de numeroase dificultãþi. Raportarea lui la
criteriile obiºnuite ale prozei obiective, realiste sau analitice este
una din prejudecãþile estetice care au funcþionat, ciuntindu-i opera
de originalitatea ei inconfundabilã. Alteori, scriitorul a fost
raportat la opera marelui Ion Luca Caragiale ºi judecat defavorabil
în comparaþie cu acesta.
G. Cãlinescu îl considerã pe Mateiu Caragiale un promotor
(ºi poate cel dintâi) al balcanismului literar, acel amestec gros de
expresii mãscãroase, de impulsiuni lascive, de conºtiinþã a unei
ereditãþi aventuroase ºi tulburi, totul purificat ºi vãzut de sus de
o inteligenþã superioarã .
Tudor Vianu considerã cã existã la Mateiu Caragiale douã
registre stilistice distincte: unul înalt, nobil, ales, distins ( acela al
lumii aristocratice ), ºi unul minor, vulgar, argotic (al lui Pirgu ºi
a tot ceea ce se raporteazã la lumea lui).
De fapt, Mateiu Caragiale este neîncadrabil. Orice încercãri de
clasificare care s-au fãcut sau se mai pot face, orice raportare la
influenþa strãinã sau la tradiþia literarã româneascã se reduc la
aceeaºi concluzie: imposibilitatea cuprinderii într-o formulã, care,
fatalmente, este schematicã, nesatisfãcãtoare. Mateiu Caragiale
scapã oricãrei clasificãri. Opera sa singularã, oricum foarte
modernã, stã Sub pecetea tainei ºi ea trebuie aºezatã în rândul
valorilor perene, aºa cum, atât de frumos, se exprima Ion Barbu:
Craii de Curtea-Veche pãrãseºte rafturile cãrþilor pieritoare
pentru a se aºeza între Scripturi .
Impunând un stil unic, încãrcat de poezie ºi de farmec, dar ºi
de sensuri ascunse, niciodatã epuizabile, Craii de Curtea-Veche
este o operã rarã, inimitabilã. În fond, Mateiu Caragiale e un
estet, un artist desãvârºit al Cuvântului.
ºi cuvântul bisericã, cu cel de edificiu, pustiirea, apoi dãrâmarea
sfintelor lãcaºe de rugãciuni urmând, firesc, logica aceleiaºi
ispitiri: dacã Te vei închina înainte-mi ). Am fost aruncaþi,
iremediabil, într-un conflict cu noi înºine ºi într-o egalitate
perversã de comportament, pe care un comentator american o
numea clonare psihologicã. Dennis Little ascultã povestea
Diavolului, reflectând la faþa ascunsã a lucrurilor. El ºtie cã toate,
cele din urmã, se vor întoarce la cele dintâi ºi cã altã temelie a
timpului nu existã în afara celei puse de Iisus Hristos, din moment
ce toate s-au zidit prin El. Fie crime, neadevãruri, prigoniri ºi
violenþe, fie religie fãrã teologie ºi integritate fãrã identitate, fie
oricât de compromise valorile ºi oricât de metodic haosul lumii
noi, Anno Domini rãmâne începutul desãvârºirii ºi al cunoaºterii
depline în credinþa lucrãtoare prin iubire (Sf. Apostol Pavel).
Din mintea omului nu se poate smulge nimic, simplu, fiindcã
aºa-zisa destrãmare creatoare nu e posibilã. Deºi ameninþat cu
moartea, Dennis Little refuzã, în final, târgul Seducãtorului. Nu
va scrie despre, ci împotriva lui. Când dialogul între ei înceteazã,
începe comunicarea înþeleptului cu cele de sus prin rugãciune .
Se va retrage în tihna unui loc pustiu ºi se va lãsa mângâiat de
gândul întoarcerii lumii rãtãcite acasã, în patria sacrã a trecutului
creºtin . Grozãviile istoriei ºi excesele de libertate rãmân pururi
provocãrile de biruit. O fântânã a adâncurilor de care ne dezlipim
atât de greu. Îmi place sã cred cã, în liniºtea peisajului atlantic,
spiritul fostului cãlugãr tomitan este încã viu. Fiindcã, Andrei
Brezianu, eruditul, ºi-a permis sã vorbeascã incorect despre falsa
corectitudine utilizatã, pretutindeni, ca scuzã pentru ridicola
butaforie politicã ºi culturalã a istoriei contemporane. Iubesc
America, pentru cã în þinutul ei, undeva, acest mare cãrturar
vegheazã Cuvântul sã nu-i fie pângãritã moartea îndelungã ºi
tristã.
Întruparea lui Iisus împarte istoria în douã: cea dinainte de
Hristos ºi cea dupã Hristos. Mai existã încã o împãrþire, zice
Arsenie Boca: cea împotriva lui Hristos! Romanul e dedicat
anilor de ameþealã a acestei din urmã împãrþiri. Cu nãdejdea cã
litera va da înapoi (ºi) spiritul va birui (Sf. Grigorie de Nazianz).
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Omar Khayyâm
Pentru a fi fost mereu în compania stelelor din cerurile toate ( cã doar era mai marele observatorului din Persia, din oraºul Merv), a prins
sã le semene stelelor prin strãlucirea minþii înalt gânditoare.
Omar Ibn Ibrahim El Khayyâm s-a ivit sub cer la Niºapur, în provincia Kharosan din Persia (Iranul din zilele noastre) în prima jumãtate
a veacului al XI-lea dupã Cristos, în anul 1028? 1030? 1040?. Biografii nefamiliarizaþi cu cititul în stele nu s-au pus încã de acord asupra
datei exacte iar în calendarul persan alcãtuit de el, strãlucitul astronom Omar Khayyâm nu s-a gândit sã consemneze acest mic amãnunt. Doar
aºa, în treacãt, avea el sã noteze într-un rubaiat: Venirea ta n-aduse nici un adaos lumii? / Plecarea n-o sã-i sfarme rotundul ºi splendoarea.
/ ªi nimeni nu-i sã-mi spunã adâncul sens al hunii: / Ce rost avu venirea ºi-apoi ce sens plecarea? . Mai sigur pare a ne fi rãmas anul morþii:
1122. ªi anii toþi de viaþã: 82. Contemporanul sãu, scriitorul Nizami Arudi, avea sã consemneze în cartea de anecdote Cele patru cuvântãri ,
momente din convorbirile avute cu poetul-savant prin 1112 ºi 1113. Alegem ( nu chiar la întâmplare) însemnarea lui N. Arudi cum cã într-o
zi, cu seninãtatea cu care ºtia sã atace orice problemã reducând-o la esenþã prin cea mai fireascã simplitate, Khayyâm a spus: Mormântul
meu aº vrea sã fie într-un loc unde, cu fiecare primãvarã, vântul de nord mã va acoperi cu flori . Avea sã fie pãmântul oraºului sãu natal,
Niºapur, acolo unde primãvara vine foarte devreme. Acelaºi scriitor nota prin anul 1135-1136 cã a vizitat mormântul lui Khayyâm de la
Niºapur în primãvarã, acoperit cu flori de meri ºi peri Noi auzim parcã versurile sale ca un surâs amar plutind printre miresme de timpurie
înflorire: Bahram prindea pe-aici mãgari sãlbatici / ªi pletele îi fluturau în vânt. / Azi prins e sub movila de pãmânt / ªi pasc pe-al sãu
mormânt mãgari sãlbatici .
Varianta pe care v-o propun face parte din volumul în pregãtire Khayyâm mi-a spus , ediþie revãzutã ºi adãugitã ( realizatã dupã ediþia
francezã în prozã din 1924 semnatã de Franz Toussaint) dupã ediþiile apãrute la editura Helicon, Timiºoara, 1996; ed Alcor, Bucureºti, 2000,
respectiv 2002, în ediþie bilingvã, româno-francezã.

Olarule, ai grijã, nu strivi
Lutul din care-Adam se zãmisli.
De-ai ºti tu cã în palme þii acum
Inima lui Khorsu, mâna lui Feridun...
*
Cum pasãrea rãnitã se-ascunde ca sã moarã,
La fel ºi eu m-ascund de-amarul vieþii
În vin, în cânt ºi-n floarea tinereþii
Tale, preafrumoaso, floare rarã...
*
Te frânge suferinþa? Gândeºte-te la cei
Ce-au suferit ca tine de la-nceputul lumii,
Alege-þi o frumoasã cu, de zãpadã sânii,
ªi lasã-te robit de (ne)iubirea ei.
*
Cum l-ai putea convinge pe un îndrãgostit
Cã prea amarã adesea rãmâne dragostea?
Putem oare oceanul larg a-l incendia?
ªi el vede-n iubire simbol de infinit.
*
Întâi de toate, draga mea, dã-mi vin
Ca pentru frumuseþea ta sã-nchin.
Zâmbeºti? E bine. Gândul meu nãtâng
Mã-ndeamnã ca, privindu-te, sã plâng.
*
Alege fructele cele mai dulci
Cât eºti, ºi cupele cele mai pline !
Crezi oare cã la judecata de... atunci
De-aceste mici nimicuri cont se þine?
*
Mã-ntreb dacã posed cu-adevãrat ceva,
Dacã în urma mea va rãmânea vreun semn
De trecere, mãcar cât ca un lemn
Din crângu-n care totuºi am mugurit cândva...
*
Nu-þi mai fã mii de planuri, omule, timpu-i scurt...
ªtii mãcar dacã fraza ce-o-ncepi o vei sfârºi?
Chiar mâine poate, departe de acest bâlci vei fi
Asemeni celor care au dispãrut demult...
*
Sã crezi în pacea veºnicã, ce nerozie!
Ne frânge amintirea iar neuitarea doare.
În timpul netrãirii iubirea-i o târzie
Poveste despre-o varã de jaruri ºi izvoare...
*
În sinagogi, moschei sau mânãstiri
Intrã doar cel ce dragostea n-o ºtie,
Sperând cã dupã-amare nenuntiri
Sã bea ºi-un strop de dulce nebunie...
*
Fiindcã-n pãrul meu ninsoarea-nfloare,
Lãsaþi-mi rubiniu vinul mãcar,
Aroma lui de dulce minciunã-nºelãtoare
Chiar cel mai bun ca viaþa-i de amar...
*
În ziua cea dintâi când pe pãmânt
Soarele revãrsa întâii zori,
Întâiul om eroare-ntre faptã ºi cuvânt
Plângea: - De acum rãsãrituri vor fi de câte ori?
Suntem niºte pioni pe o tablã de ºah
ªi-Allah ne poartã dupã voia Lui
Într-un orb joc-rãzboi , pânã când
Ne-aruncã rând pe rând în golul timpului...
*

Aduceþi vin, amurgu-i sângeriu,
Pânã la înnoptat mai e puþin,
De vreun drum înapoi încã nu ºtiu...
O, dulcea amãgire a cupelor de vin!...
*
Bea vin ºi taci, oricum secunda zboarã...
Sãrmane om, te crezi cumva comoarã
Pe care hoþii, într-o zi,
S-o ºterpeleascã se vor osteni ?
*
Trecând într-o zi din întâmplare
Printr-un atelier cu mii de oale,
Am auzit deodatã un glas lin ºoptitor :
- Hai sã-l rugãm pe acest trecãtor
Sã ne vorbeascã despre olarii care vom fi fost
de vremea lor
*
Când n-oi mai fi, cu mine se vor stinge
ªi roze, ºi cântãri, ºi vinuri parfumate,
Nu vor fi nici rãsãrituri de soare, nici apusuri,
Nici univers, cã numai gândul sã le cuprindã poate.
*
Când de durere simþi cã te-ncovoi,
Când pentru-a plânge lacrimi n-ai destule,
Gândeºte-te la iarba dupã ploi.
Când strãlucirea zilei te rãneºte
Cu infinitul cerului senin
Gândeºte-te la clarul din zâmbet de copil.
*
Destinul tãu? Nu tu îi eºti stãpân.
La ce bun sã te-ntrebi ce va fi mâine !
Trãieºte-þi clipa singurul tãu bun !
Ce va fi mâine, cine-þi poate spune ?
*
O, zilele de-alt datã, blânda singurãtate
În care sufletul visa un suflet frate!
Unde-i mâna lui Moise floare înrouratã?
Suflarea lui Isus brizã caldã, curatã!
*
N-am cerut sã mã nasc, accept fãrã revoltã
Tot ce în viaþã mi-a fost scris.
ªtiu, voi pleca-ntr-o zi. Nimeni nu-mi spune
Ce-a însemnat în fond acest permis.
*
Unde vei fi în noaptea asta tu care cupa mi-ai întins
Dar jarul inimii nu mi l-ai stins?
Acela care-acum, pe braþul sãu te þine
ªtie sã-þi dea, cum þi-am dat eu, iubire?
*
Pentru-nþelept, tristeþe, bucurie, e totuna.
Tot ce are-nceput se va sfârºi.
Sã fim dar fericiþi când ne e bine
ªi-ndurãtori când greul ne-o lovi.
*
Pentru-nþelept, tristeþe, bucurie, e totuna.
Tot ce are-nceput se va sfârºi.
Sã fim dar fericiþi când ne e bine
ªi-ndurãtori când greul ne-o lovi.
*
Cum trece vântul printre flori... Ascultã!
Ascultã cum privighetoarea cântã.
Luna-i pe cer... Sã bem spre a uita
Cã florile s-or ofili ºi cântul va-nceta.
*

Lãmpi ce se sting - speranþe ce se-aprind,
Lãmpi ce se-aprind - speranþe-n înnoptare...
ªi tot aºa, în lumea asta mare,
Lumini ºi umbre zãri închid, deschid...
*
Venirea mea pe lume nimic nou n-a adus?
Plecarea-mi n-o sã nalþe amare mãri de plâns...
De ce venim pe lume, nici tu nici eu nu ºtim.
Suntem datori c-o moarte? Mai întâi sã iubim.
*
Închide Cartea ºi gândeºte. Nu-i uºor.
Fii mai cu seamã blând ºi iertãtor
ªi nu-i mâhni pe cei din jurul tãu.
Zâmbeºte ºi rãmâi strãin la rãu.
*
Petale de mireasmã pun grãdinii veºmânt
Numai la mine locul e sterp, arat de vânt.
Pãmântul tot se umple de rai de flori, o, ºtiu
Eu îmi umplu paharul cu vinul rubiniu.
*
Trece un om pe-acest pãmânt împestriþat:
Nici musulman nu e, nici pãgân, nici bogat,
Nici sãrac, nici nu pretinde c-ar fi înþelept.
Cine o fi nu ºtiu. ªtiu doar cã-i un om drept.
*
Beau vin cum salcia bea apã - firesc.
Când m-a fãcut astfel, Domnul ºtia ce face,
Cã numai El e fãrã de greºealã.
Altfel toatã ºtinþa Lui n-ar face-o para chioarã.
*
Lasã cerul, priveºte mai bine-n jurul tãu:
Uite câte frumoase! Fii fericit cã eºti!
Ce-o fi sã vinã vine, sã nu te îndoieºti,
Alungã-þi din gând haita pãrerilor de rãu.
*
Ce noapte-mpãrãteascã! Stelele scânteiazã,
Gândul meu aþipeºte dar inima e treazã;
Un trandafir icoana vie a splendorii tale
Îºi pierde una din petale
*
Te frânge suferinþa? Gândeºte-te la cei
Ce-au suferit ca tine de la-nceputul lumii,
Alege-þi o femeie cu, de zãpadã sânii
ªi lasã-te vrãjit de (ne)iubirea ei.
*
Nefericitule, te crezi cumva un geniu
Între douã infinituri exilat?
Chiar de-ai trãi un secol, un mileniu,
Viaþa ta-i doar un þipãt spre înalt.
*
Nu aºtepta rãsplatã ºi-ncearcã de se poate
Sã nu te plângi de semeni. Tristeþea ar fi lungã.
ªi binele, ºi rãul ºtiu când sã te ajungã:
Totul e scris deja în marea Carte...
*
Ridicã-n rãsãrit cupa de vin,
Surâsului de-adolescent, cupa de floare!
Uitã pumnul durerii, inimã, mi se pare
Cã pânã la apus mai e puþin...

Prezentare ºi traducere de Paula Romanescu
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CÃRÞI, PERIODICE, ALTE PUBLICAÞII

Dintre sute de volume

Dintre sute de reviste

Ioan Maftei Buhãieºti,
Aproape de rug
Editura Timpul,
Iaºi, 2011
Ioan Maftei
Buhãiesti
,
Identitãþii de om de ºtiinþa, i se adaugã identitatea de om de litere la paritatea rezultatelor; fapt
care pe subsemnatul l-a determinat de a-i considera activitãþile ca un Joc paralel. Recenta apariþie
editorialã Aproape de rug a dl ui Ioan Maftei Buhãiesti, prefaþatã de scriitorul si directorul de
revista, Sterian Vicol este o scriere care se respectã, volumul structurat în trei miºcãri (pentru a
folosi termeni ai artei) ºi anume: Ceva, cineva; Confesiuni nocturne, ºi, O altã singurãtate, volumul
îmi pare o mai bunã concentrare a artei cuvântului, de pânã acum, a autorului nostru. Volumul, în
substanþa lui, beneficiazã de un bagaj important de viziuni (idignatio facit versum), contradictorii
adunate de poet si realizeazã elemente de reþinut din materiile gãsite la tot pasul.
În poemul Destin nuanþat (prima miºcare ), poetul se împacã pe sine, ºi poate ºi pe lector
cu zicerea; Totul va pieri ºi-ntr-un oftat de timp / parcã n-ar fi fost nimic ºi nimeni vreodatã... ;
remarcând acest oftat de timp, care aduce Timpul la entitate umanã si ridicând Umanul la, poate,
nonentitate.
În tritul poem Durere mutã (aceeaºi miºcare secundã), autorul emoþioneazã spunândune: ...deasupra unde se plãtesc, / se cântãresc dãrile cereºti / ºi unde nu mai pot da / pentru cã paºii
/ ajung în tulpina / unui trandafir / sãlbatic.
Pentru a evidenþia câteva meditaþii poetice si din cea de a treia miºcare, iatã câteva: De-o
vreme în fiecare literã / din numele meu doarme / un flutur de noapte... ; ori, Era Ultima zi...,sau
poate noaptea / a venit ºi s-a stins ca o efemeridã/ în timp ce viermele negru / sapa în culoarea ca
sângele / a vinului cel tânãr ºi - last but not least - un citat din Lecþia finala ; ºi zice poetul: Ne
pregãtim de viatã fãrã-a ºti, lovim în dreapta, stânga, fatã, spate, / o neputinþa însã ne opreºte: / Dea ne fi mila de o alta moarte!
Spaþiul, ca ºi Timpul este limitat oricãrei fiinþe de pe Terra; astfel ca exemplele subsemnatului
extrase din volumul Aproape de rug de Ioan Maftei-Buhãiesti, deºi pot fi înzecite, suntem
obligaþi sã le restrângem.
Domnul Ioan Maftei-Buhãiesti luptând cu stihiile creaþiei, luptã încununatã de succes,
armonizându-le, stãpânindu-le sau temperându-le aºa cum se poate constata ºi în acest volum.

Am mai primit la redacþie:
Eugen Evu, Motoare de cãutare sau Cartea ca vietate, (criticã literarã) ºi publicisticã; Editura
Rafet Râmnicu Sãrat, 20l2.
Theodor Damian, Apofaze (versuri), Editura Tracus Arte, Bucureºti 2012 Ronald Gasparic,
rãmân pãmânt de soare (poeme), ediþie îngrijitã de Vasile Andru, Editura Paralela 45, Piteºti,2007
Marian Iancu, De la Siliºtea - Gumeºti la Cheia Rosetti, Dicþionarul personajelor lui Marin
Preda, Editura Nico, Târgul Mureº,2013
Marin Preda, el însuºi, Selecþia textelor, cuvânt înainte, note ºi indice tematice Marin Iancu,
Editura Nico, Târgul Mureº, 2013
Mihai Stan, Clone (roman), col. opera Omnia, Tipo Moldova, Iaºi, 2013
Dan Ioan Nistor, Cântul clipei (versuri), Europress Group, Bucureºti, 2012
George Coandã, Cronografii melancolice, Editoriale în clepsidra spartã, Editura Bibliotheca,
Târgoviºte, 2012
Ionuþ Cristache, Rumegând între antilope (roman), Editura Bibliotheca, Târgoviºte,2013
Viorel Martin Alfabetul, poezii pentru copii, Editura Semne, Bucureºti.2011
Poezii de Mihail Eminescu, Ediþie criticã, studiu introductiv, comentarii filologice ºi scenariul
probabil al ediþiei Princeps de N. Georgescu, Editura Academiei Române, Bucureºti, 2012
Vasile Andru povestit de 29 de confraþi ºi de el însuºi Editura Accent Print,Suceava,2012
Ion Haineº, Fisura (roman), Editura Semne, Bucureºti, 2004
Florentin Popescu, Viaþa lui V. Voiculescu, Voiculesciana, col. Opera Omnia publicisticã ºi
eseu contemporan, Tipo Moldova, Iaºi, 2013
Aurel Sasu, Mihail Sebastian, dincolo de bine ºi de rãu, Editura Epsi, Cluj 2012
Antonia Toader, Jocul fulgilor de jar (versuri), Editura Rawex Coms, Bucureºti, 2013
Nicolae Cabel ,Victor Iliu a desena timpul (mãrturii, portrete, evocãri) Editura Tipografia
Intact, Bucureºti, 2012
Elis Râpeanu, De la surâs la suspin (aforisme), Editura Semn, Bucureºti, 2013
George ªovu, Iubirea e mereu reginã (roman), Editura Ideea europeanã, Bucureºti, 2012
George ªovu, O iubire care nu moare (roman), Editura Rawex Coms, Bucureºti, 2013
Carmen Focºa, Apã ºi foc (versuri), Editura Universitarã, Bucureºti, 2012
Constantin Colonaº, Sãrmanul Dionis (piesã în 4 acte, 11 tablouri), Editura Rawex Coms,
Bucureºti, 2013
Marin Codeanu, O lume de poveste (roman), Editura Ex Ponto, Constanþa, 2012
Nicolae Dan Fruntelatã, paharamar (versuri), col. Opera Omnia publicisticã ºi eseu
contemporan, Tipo Moldova, Iaºi, 2012
Marieta Mihãiþã Rãdoi, Genul programului: Crimã (cu acordul pãrinþilor), (versuri), Editura
Euro Press Group, Bucureºti, 2012

Aceastã foarte interesantã revistã de spiritualitate ºi culturã româneascã, editatã de Institutul
Roman de Teologie ºi Spiritualitate Ortodoxã din New York, condusã de Prof. Dr. Theodor
Damian (între altele ºi corespondent special al Bucureºtiului literar ºi artistic în SUAcu
apariþie trimestrialã în limbile românã si englezã ºi cu difuzare largã pe mapamond (USA,
România, Moldova , Ucraina , Rusia , Canada, Austria,
Germania , Olanda , Italia, Franþa ,Elveþia ,Suedia ,Norvegia ,Danemarca, Grecia Cipru,
Serbia, Ungaria, Israel, Vietnam, Australia), ajunsã în cel de al XVIII-lea an de apariþie remarcã
de la un numãr la altul prin bogãþia ºi varietatea materialelor publicate - de la articolele de
teologie ºi spiritualitate - ºi panã la istorie, culturã, poezie ºi prozã.
În acest numãr întâlnim, între altele, numele unor cunoscuþi scriitori romani, prezenþi cu
articole sau texte beletristice. Astfel, Cassian Mãria Spiridon tipãreºte eseul O trecere prin
vãmile vãzduhului dantesc , Theodor Codreanu semneazã Creºtinismul eminescian , iar
Lucia Olaru Nenati scrie despre Eminescu ºi Academia Nordului
Poezia este bogat reprezentatã de Liviu Ioan Stoiciu, Eugen Evu, Mariana Pândaru, Nicolae
Bãciuþ, Luca Copolla ºi alþii. M. N. Rusu face o evocare a lui Nichita Stãnescu. Un spaþiu
relativ larg este acordat prezentãrii unor noi apariþii editoriale, iar un fotoalbum cuprinde
imagini de la diverse activitãþi ale Cenaclului Mihai Eminescu din New York.

Publicaþia, editatã de Asociaþia cultural-umanitarã ºi ªtiinþificã Provincia Corvina din
Hunedoara (director fondator Eugen Evu, redactor coordonator ºi sponsor unic al acestui
numãr de revistã Muguraº Maria Petrescu) publicã materiale (poezie, prozã, cronici, eseuri)
aparþinând scriitorilor ºi oamenilor de culturã din judeþul Hunedoara.
Editorialul semnat de Muguraº Mãria Petrescu ºi intitulat Ceea ce
ne e foarte necesar acum, este curajul inimii... se referã la o serie de activitãþi ale românilor
din New York, grupaþi în jurul cenaclului Mihai Eminescu (condus de Theodor Damian), pe
care autoarea i-a vizitat în vara anului trecut. Eugen Evu prezintã revista Luminã Linã ºi
publicã o scrisoare cãtre editorul ei, însoþitã de douã poemeMuguraº Mãria Petrescu recenzeazã
o recenta carte a lui Eugen Evu Amintiri care vor veni ºi tot despre el scrie, ceva mai încolo,
Theodor Damian, ale cãrui colaborãri mai semnalam un reportaj despre /contribuþia pe care a
avut-o la New York în prezentarea poetului Dumitru Ichim. De altfel spaþii largi sunt rezervate
literaturii scrise de autori din diaspora româneascã din America ºi Canada, Dan Ghiþescu,
Valentina Ceaprazi, Corneliu Florea, Dumitru Ichim º. a. Lirica de peste hotare e reprezentatã
prin traduceri, din Ilia (Ylli) M. Dilo (Grecia, Angela E. Dilo (SUA).

Elegantã, bogatã în conþinut, foarte interesantã ne apare ºi aceastã revistã care apare sub
egida Bibliotecii Ovid Densusianu Hunedoara - Deva, al cãrei director manager este dl. Ioan
Sebastaian Bara (redactor ºef Denisa Toma). Iatã rubricile pe care le cuprinde revista si din care
cititorul îºi poate face o idee asupra profilului publicaþiei; Dialogul ideilor (Constantin Cristian
Bleotu scrie despre demonul exprimãrii canonice - ora de românã ), Profesiune ºi vocaþie
(între alþii Marius Ionescu publicã un articol intitulat Incunabule aflate la Biblioteca Muzeului
Bruckenthal din Sibiu ), Prin marile biblioteci ale lumii (Spania) ,Cum vorbim? Cum scriem?
Aniversãri, comemorãri evenimente, Note de drum, Scriitori din judeþul Hunedoara, Pagina
bibliofilului, Atelier de creaþie, Tradiþii ºi obiceiuri .În totul o revistã vie, bine gânditã ºi frumos
ilustratã cu puternic impact la cititor.

F. P.

Autorii de cãrþi ºi editorii de reviste care doresc sã le fie prezentate apariþiile în cadrul acestei pagini sunt rugaþi sã trimitã (sau sã lase personal) câte
un exemplar pe numele Florentin Popescu, la S.C. Orfeu (librãria Muzeului Naþional al Literaturii), B-dul Dacia nr. 12, Sectorul 1, Bucureºti.
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PUBLICISTICÃ LA KM 0
Jurnal de cãlãtorie Vasile Szolga
TURCIA – “un pod” nu prea îndepărtat (V)
6 mai - miercuri
Luãm micul dejun ºi plecãm
spre Aspendos. Ajungem. Dar
pentru cã încã nu este ora nouã
ºi marele amfiteatru nu s-a
deschis, autocarul ne duce la un
pod peste un râu, care în
antichitate era navigabil. Stãm
câteva minute, facem fotografii
ºi ne întoarcem la amfiteatru.
Luãm bilete. Impresionant.
Amfiteatrul este foarte bine conservat. A fost folosit ca bisericã,
apoi de turci drept caravanserai. De curând, s-a construit un
amfiteatru modern, unde se þin concerte, diferite serbãri ºi un
festival internaþional de operã ºi balet. Marele amfiteatru antic
este pãstrat numai pentru vizite turistice.
Plecãm mai departe spre Side, unul din cele mai importante
oraºe din regiunea anticã Pamphylia. Luãm un titi-car pânã la
intrarea în bazar, în faþa amfiteatrului. Parcurgem strada care
duce spre malul mãrii, unde zãrim coloanele de la fostul templu
dedicat zeului Apollo. Spectacolul este deosebit: coloanele albe
de marmurã se deseneazã pe albastrul de peruzea al cerului
mediteranean ºi pe albastrul intens al mãrii. Facem fotografii,
filmez, apoi privim în jur. Lângã ruinele templului se gãsesc ºi
ruinele unei bazilici creºtine din perioada bizantinã.
Ne întoarcem în piaþa de lângã amfiteatru. Intrãm. Rãmân
uimit de frumuseþea ºi mãreþia amfiteatrului care, deºi nu la fel de
bine conservat ca cel de la Aspendos, este aproape la fel de
impunãtor.
Plecãm din Side, cu direcþia Konia, în Capadocia. Un drum
lung. Autocarul începe sã urce încet pantele munþilor Taurus. În
maºinã, la difuzoare, cântã: Good by mi love, good by... Frumos
cântec. Grasele nu se abþin sã nu cânte ºi ele . Tataie Miticã le
traduce conþinutul cântecului: adio dragã lele, adio .
Oprim pentru masã la o autoservire în creierii munþilor Taurus.
Revenim la autocar. Afarã peisajul este mãreþ: pereþii de stâncã
parcã sunt de cetate medievalã. Stratificaþia rocilor, aproape
orizontalã, crãpãturile verticale dau senzaþia unor ziduri gigantice
ale unor castele uriaºe.
Curând, coborâm în podiºul anatolian. În urma noastrã,
vârfurile munþilor acoperiþi de zãpadã sunt învãluite de nori, iar
noi alunecãm pe ºoseaua care strãbate culturi înverzite. Se zãresc
mici localitãþi, din mijlocul lor ridicându-se, ca niºte degete
ascuþite, minaretele moscheilor.
Ajungem la Konia. Ghida ne povesteºte despre acest oraº,
aflat la peste 1000 de metri altitudine ºi cu peste un milion de
locuitori. Hitiþii au numit oraºul Cana, iar romanii Iconum; apoi
au venit turci care l-au numit Konia. Toþi au considerat zona
foarte fertilã, romanii spuneau cã este coºul de pâine al
imperiului. Ghida ne explicã provenienþa denumirii de
Capadochia: care vine de la Cat Patuca, adicã þinutul cailor

Vasile Szolga

Nu sunt prea numeroºi românii ce cocheteazã în Templul
Euterpei pe pãmânt finlandez. Dar nu lipsesc ºi asta mi-a dat
siguranþa de care aveam nevoie pentru a nu mã afla singur sub
cerul liber.
Va veni primul la întâlnire Maestrul Laurence Foster. Îl ºtiþi ca
ºi mine de pe scena Festivalului Enescu, unde, la un moment dat,
a ºi prezidat Comitetul internaþional de organizare. Eu îl urmãream
la Helsinki, dirijând orchestra naþionalã finlandezã, an de an, la
Palatul Finlandia. Un personaj fermecãtor preocupat de soarta
sunetelor într-o þarã pe care Sibelius a obiºnuit-o sã vibreze în
consonanþã cu spectacolul mestecenilor ºoptind peste lacul
codrilor albastru. Nãscut în California din pãrinþi plecaþi din
Iaºi. Cãsãtorit cu doamna profesoarã de francezã nãscutã în Arad,
la acel moment consul onorific al þãrii noastre la Monte Carlo.
Domnul Foster este pe afiºul Festivalului ºi la ediþia din acest an
ºi aºtept, cu bucurie, reîntâlnirea.
Acolo, pe scena de la Finlandia, sub bagheta dirijorilor caseiLeif Egerstam, cu alurã de Moº Crãciun, este coborât din legendãîl cãutam de fiecare datã din priviri pe Teodor Nicolau, violonist
format la Conservatorul din Bucureºti ºi stabilit în Finlanda
unde este cãsãtorit cu o pictoriþã. M-au invitat la expoziþia deschisã
într-o galerie centralã, lucrãrile artistei beneficiind de
acompaniamentul muzical imaginat de soþul sãu.
Tot pe scena de la Finlandia - acolo unde liderii lumii semnau
la 1 august 1975 Documentul final C.S.C.E. - l-am urmãrit
evoluând pe Marius Brenciu, fratele aproape necunoscut la
Bucureºti al binecunoscutului Horia. Am ºi venit împreunã cu
orchestra din Helsinki, care a prezentat la Sala Palatului, în cadrul
Festivalului George Enescu, Vox Maris , cu el drept solist.
Premiat la Cardiff, prezent pe afiº la Paris, Berlin, Bruxelles,
New York, Londra, Edinburg.
Sã nu uit: tot acolo, l-am urmãrit la pian pe Radu Lupu. Ne-am
vãzut la sfârºitul concertului pentru a-l saluta ºi felicita. Cândva,

frumoºi, þinut hitit. Hitiþii au fost cei care au adus calul ºi carul în
civilizaþia anticã, prin anul 3000 înainte de Hristos. Locul se aflã
între trei vulcani, stinºi acum. Lângã Konia se aflã muntele
vulcanic Hasan Dag.
ªoseaua se întinde, aþã, prin podiºul anatolian, printre
unduirile line ale unor dealuri fãrã copaci sau alt fel de vegetaþie.
De o parte ºi alta se întind culturi înverzite. Paralel cu ºoseaua,
dreaptã cât vezi cu ochii, cu douã benzi de circulaþie, se întinde
fundaþia viitoarei ºosele cu alte douã benzi; de fapt, cel de al
doilea sens al viitoarei ºosele rapide.
Câmpie cât vezi cu ochii. Lângã una din micile localitãþi pe
lângã care trecem întâlnim o tabãrã de nomazi formatã din circa
20-25 de corturi mari, peticite, culori diferite, þipãtoare.
Intrãm în Aksaray; în dreapta se întind halele unor uzine
Mercedes. De aici începe zona Capadociei.
Ghida propune o searã turceascã ce va avea loc într-un
restaurant subteran într-o grotã. Tataie Miticã are bineînþeles
replica pregãtitã: iar masa se serveºte agãþaþi de frânghii , la
care doctorul completeazã: de gât . Un hohot de râs însoþeºte
aceste comentarii.
Ajungem târziu, pe la opt, opt ºi jumãtate, la Nevsehir.
Autocarul trage în faþa hotelului. În jur, clãdiri neîngrijite, unele
pãrãsite. Nici hotelul nu aratã prea bine. Camera este mare, dar
totul este vechi, igrasios. Cearceafurile ºi prosoapele sunt curate.
Ne pregãtim de culcare.

7 mai - joi
Plecãm dimineaþa pe la opt din Nevsehir ºi prima oprire este
la Kaimakli, unde vizitãm oraºul subteran. Intrãm într-o grotã de
unde, prin niºte culoare, ajungem în primele sãli ale acestor
caverne sãpate de mâna omului. Sunt strâmte, prost luminate,
dar poþi sã-þi faci o impresie asupra a ceea ce a fost aici.
Plecãm spre Uccisar. Oprim la Valea Porumbeilor, într-un
peisaj selenar, în care apele din ploile torenþiale au sãpat forme
ciudate de stalagmite, cu vârfurile îndreptate spre cer. Aici, în
cuiburi naturale, sãpate în pereþii vãii, trãiesc o mulþime de
porumbei, de unde ºi numele locului. În centrul micului orãºel
urcãm pe o formaþiune plinã de grote, numitã citadelã, având
aspect de cetate. Panorama ce se deschide asupra þinutului
înconjurãtor este deosebitã. Departe, în vale, acele formaþiuni
conice au reprezentat, pe vremuri, locuinþe. Unele se folosesc ºi
astãzi, fie de turci sãraci, fie în scop turistic.
Coborâm. Plecãm spre Goreme, nume însemnând în turcã
locul ascuns , unde vom vizita complexul de mãnãstiri sãpate
în rocã. Unele sunt bine conservate, altele destul de deteriorate
de trecerea timpului. Unele pictate ca bisericile ortodoxe, altele
doar cu câteva motive florale, datând din perioada iconoclastã.
Toate sunt deosebite.
Ora 3 dupã masã. Ghida ne spune cã programul zilei s-a
încheiat.
Ieºim la plimbare. Toþi aleargã prin magazinele de pe strãzile
centrale, prin buticuri, sã facã diverse cumpãrãturi. Oraºul este
banal, fãrã nimic deosebit.

EUTERPE, ZÂMBIND
demult, în secolul trecut! - îl întâlneam la Braºov. Florile ce le
adusesem cu noi îi erau adresate. S-au întors, cu mulþumiri, în
mâinile fiicei noastre, aflatã de faþã.
Pe Ileana Cotrubaº nu am apucat s-o mai vãd pe scenã. Am
însoþit-o la o manifestare prezidatã de directorul de la Mariinski ,
Gherghiev. Avea o clasã de canto, un laborator, pentru care venise,
cu ceva peripeþii, din sudul Franþei unde locuia. Un prilej pentru
mine sã evoc anii apariþiilor sale la Opera din Bucureºti. Studenþii
de la 303" mergeam la casa de bilete cu noaptea în cap, cu dorul
de spectacol.
În oraºul de pe malul Golfului Botnic, Pori, mergeam sã-l vãd
ºi sã-l ascult pe Titel Iacovake, ºi el ºcolit la Bucureºti, acum
membru al Simfoniettei din localitate. Cele douã fiice studiau la
ºcoala de muzicã.
Schimbând registrul, sã amintesc, grãbit, de cei doi Stanciu,
Constantin ºi ªtefan, tatã ºi fiu, instrumentiºti cu audienþã. Tânãrul
era privit drept un naist cu viitor.
Andre Zweig, nãscut la Satu Mare, a sosit dupã peregrinãri pe
te miri unde sã se stabileascã în Finlanda. Teatrul Arena din Piaþa
Hakanniemi, avea proprietatea unui cazan sub presiune. Mã
invitase special la acel concert aniversar când marca ceva ani de
carierã muzicalã. L-am ascultat cântând, vorba cuiva, în vreo
ºapte limbi ºi ruseºte. Fiþi sigur, ºi româneºte.
Finalmente introduc în atenþie pe cei din Dinastia Petrescu.
Nelu Petrecu ºi ai sãi, organizau concerte de rock deosebit de
gustate ºi larg apreciate. La cel la care am ajuns avea ca soliste
nume cunoscute-regretata Tamara Lund, soþia fostului tenor de
la Teatrul de Operetã din Bucureºti, A. Ioniþã, alãturi de fiica lor,
Maria, o frumuseþe în glas ºi în înfãþiºare.

Neagu Udroiu

Poveºti de trezit copiii
- jurnal bãtrân -

Care eºti, mã, de la
Bãlãciþa? (II)
Eram în clasa a opta, în primul
septembrie când fusesem pãrãsit
într-un oraº strãin, ostil, care avea
sã devinã un loc drag inimii mele.
Dar atunci eram singur, speriat, un
þãrãnuº slab ºi deºirat la care colegii
din oraº, dar ºi profesorii, se uitau
cu oarecare milã. Într-o recreaþie a
intrat în clasã un individ scund ºi
îndesat, cu mâini lungi ºi un cap
mare, rotund, puþin cam crãcãnat,
s-a înfipt în mijlocul clasei ºi a
zbierat de nu se auzea nici musca:
Care eºti, mã, de la Bãlãciþa? Toþi
s-au uitat speriaþi în jur, eu am simþit
o transpiraþie rece pe spinare, dar
am fãcut un pas înainte ºi am
îngãimat: Eu sunt! Individul a zâmbit destins, a venit la mine,
mi-a pus mâna pe cap ºi a zis: Eu sunt Chivu, de Geografie ºi
sunt prieten cu taicã-tu, cu învãþãtorul Fruntelatã. M-a rugat sã
am grijã de tine. ªi eu sunt din partea locului, de la Slaºoma.
M-am simþit al naibii de bine, am auzit dupã asta despre Chivu
de Geografie cã fusese boxeur în tinereþe, cã era zeflemist ºi dur,
dar nimic n-a contat. Nu l-am avut niciodatã profesor la clasã, nu
m-a mai cãutat, doar când treceam pe lângã el ºi-l salutam îmi
rãspundea cu un zâmbet. El a fost primul om care i-a fãcut pe toþi
din jur sã-mi afle identitatea, marca, brandul, cum s-ar zice azi.
Da, mã, eu sunt de la Bãlãciþa ºi nu mi-e fricã de voi, iar dacã
mi-o veni cumva fricã, e lângã mine profesorul Chivu de la
Slaºoma!
ªi nu mi-a mai fost fricã, m-am pus pe învãþat, mai de ambiþia
mea, mai de ruºinea faþã de mama care mã adusese la Severin cu
un bob de lacrimã în colþul ochilor ºi-mi spusese sã învãþ bine, cã
uite ce sacrificii fãceau ei ca eu sã învãþ la liceu. ªi au fãcut, din
douã salarii amãrâte de învãþãtor, mi-au luat gazdã, o nemþoaicã
durã care-mi fãcea ºi educaþie, îmi dãdea sã mãnânc la ore fixe
(mama cãra la Severin gãini, brânzã, fãinã, tot ce putea aduce ea
sau trimite prin vreun cunoscut), nu mã lãsa sã mã întind în pat
în timpul zilei, n-aveam voie sã fac baie în casã, deºi aveau o baie
modernã, mã trimitea sâmbãta la baia publicã, împreunã cu soþul
ei, un oltean colþuros care rãspundea la telefon (aveau ºi telefon)
marcând de la început: La telefon domnul Drãghia! Cine-i acolo?
Au mai fãcut ºi alte sacrificii ai mei, mi-au luat uniforme de
licean, palton ºi bocanci grei pentru iarnã, niºte pantofi care s-au
belit în vârf dupã câteva zile de când i-am dus la fotbal, îmi
trimiteau lunar douãzeci ºi cinci de lei sã am de-o savarinã, de-un
film ºi de neprevãzute.
Nu mã plâng, a fost o perioadã fãrã prea multe griji, doar dorul
de casã mã rodea în primii ani, doar spaima de unii profesori
(Mulã de Matematicã, Gogan de Fizicã) îmi tulbura somnul.
Elev bun, chiar foarte bun, mai ales în primii doi ani, într-a
opta ºi a noua.
Pe urmã, domnilor ºi doamnelor, într-a zecea m-am apucat de
sport. Lungan cum mã ºtiþi, am fost selectat în echipa de volei a
liceului, meciuri ºi chiar mici turnee prin Oltenia mamã, se uitau
colegii cu oarecare respect, fetele cu oarecare interes, s-a mai
împuþinat timpul de studiu la matmaticã - aºa cum zicea
profesorul Bazacov - în plus, am dat ºi de gustul literaturii,
moºtenire de la tata, deºi optasem pentru real - atunci, într-a
zecea te înscriai la clasã de real (cu matematicã din greu) ori la
uman (accent pe literaturã, istorie, ceva limbi strãine), deºi realist
mascat, am dat în patima poeziei - mergeam ºi la cenaclul
orãºenesc, la Teatru, unde Aristicã Bãghinã ºi Victor Rusu,
maeºtrii grupãrii, ne învãþau cum devine cu poezia. Pe scurt,
dintr-a zecea am ieºit din graþiile unor profesori (când am fugit
de la olimpiada orãºeneascã de matematicã, deºi ºtiam subiectul,
dar eu aveam meci la Orºova - dovadã, pe cât am apucat sã fac,
m-am calificat la limitã - profesorul Bazacov mi-a zis: Credeam
cã eºti un om serios! M-am înºelat.), diriginta, doamna Lucica
Dumbravã, mã trata cu suspiciune, doamna Enea de Chimie nici
nu mã cunoºtea pentru cã nu prea frecventam obiectul (la
bacalaureat, maturitate, cum îi zicea atunci, m-am fãcut de baftã,
am agãþat greu un cinci), dar am intrat în graþiile altora: doamna
Rada Davidescu de românã, cea care mi-a revelat o serie de
autori pe care i-am iubit toatã viaþa, Blaga, Arghezi, Bacovia, nea
Mitu Sârbulescu, profesorul de sport, Dumnezeu sã-l ierte cã sa prãpãdit tânãr, tata Costea de Istorie, ce mai, una peste alta am
ieºit la pace.
A fost timpul când m-am apucat ºi de cinematografie, nu
pierdeam niciun film la cinematograful Flacãra - salã ºi grãdinã,
începuse sã-mi placã excesiv parcul de castani de pe dunga
Dunãrii, mã îndreptam ca orbetele spre tinereþe.
Dar am rãmas tot timpul bãiatul de la Bãlãciþa , þãrãnuºul
rebel în sufletul lui ºi sunetul vocii profesorului Chivu m-a însoþit
în toþi cei patru ani severineni: Care eºti, mã, de la Bãlãciþa?
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Un prinþ din Levant...
Motto:
...ºi cornul sunã, însã
foarte puþin.
ªtefan Augustin Doinaº
Paul Constantinescu
(1909-1963) trecea în
veºnicie la numai cincizeci ºi
patru de ani, vârstã începând
de la care, în artã, oamenii
intrã în deplinãtatea
maturitãþii creatoare.
Celor ce s-au adâncit în
studierea poeticii ºi a formelor pe care le îmbracã structura
opusurilor sale li se dezvãluie un peisaj muzical fabulos, cu
reliefuri uimitoare în cromatica ºi plasticitatea lor. Ai spune cã te
afli în încãperea comorilor unui prinþ din Levant. Fastuoase pânze
de sunet par sã te învãluie ºi simþi, aproape peste tot, semnul
heraldic de nobleþe spiritualã al vechiului Bizanþ. Este, nu doar o
muzicã, ci mai degrabã un orizont cu totul aparte, un topos
evanescent unde exprimarea capãtã configurãri de o facturã total
diferitã de acelea ale Occidentului. Aici un alt timp ºi o altã
umanitate vorbesc în alt grai ºi gândesc dintr-o altã paradigmã
de civilizaþie muzicalã.
Evident, întâlnim o gândire ce modeleazã ºi (re)pune în vibraþie
un aliaj formal inedit de elemente oriental-occidentale. Se alãturã
ºi glasuri ale imemorialelor strãvechimi heladice (tulburãtoarea
frumuseþe a Skolionului lui Seikilos, sau Oda lui Pindar)
readucând inflexiuni ºi fluiditãþi pline de tainicã ºi misterioasã
luminiscenþã. Nu ezitãm în a spune cã odatã cu Paul
Constantinescu se împlineºte o nostalgie a reîntoarcerii cãtre
arhaicul ºi seraficul sincretism al amplexiunilor dintre discursul

Dan Anghelescu

artistic ºi cel religios.
Dar singularitatea gândirii muzicale a lui Paul Constantinescu
capãtã o deosebitã pregnanþã din contrast cu celelalte moduri de
a gândi fenomenul muzical existente în contemporaneitatea sa.
Proporþiile disonanþei se ivesc, bunãoarã, când reamintim
confidenþele dogmatice ale lui Igor Stravinski fãcute la Harvard,
atunci când cocheta afirmând cã muzica nu trebuie sã exprime
nimic . În tandem cu bunul sãu prieten, poetul Paul Valéry,
poetica celui care imaginase în lumile sonore o fabuloasã Pasãre
de foc considera esenþa artei sunetelor drept o naturã eminamente
constructivã ºi, în consecinþã, se declara ostil faþã de tot ce ar fi
fost în mãsurã sã producã o extragere a spiritului din matematicile
superioare ale muzicii. Tot pe principii de calcul matematic se
întemeiase ºi apariþia dodecafonismul serial gândit de Arnold
Schönberg ºi discipolii sãi. Era, în fond, o readucere în actualitate
a aserþiunilor fatidice avansate de Kierkegaard, cel ce credea cã
descoperã un substrat demonic al muzicii, considerând-o drept
artã creºtinã cu semn negativ. Se disting aici ºi mobilurile care-l
determinau pe Thomas Mann, în romanul-eseu Doctor Faustus
sã avanseze teribila afirmaþie cã muzica (ºi în subsidiar întreaga
civilizaþie muzicalã a Occidentului) din veacul XX ar fi încheiat
un pact cu Lucifer. Surprinzând esenþa crizei ce traversa destinul
artei sunetelor (intelectualism glacial, ostil oricãrui sentiment,
constructivism, încãrcãturã de abstracþiuni, o stranie misticã a
numerelor) Adrian Lerverkühn, personaj simbol al nihilismului
artistic) decreta lapidar: Nu trebuie sã fie,/ /, nu trebuie sã fie
ce-i bun ºi nobil, ceea ce e omenesc/ / tot ceea ce ºi-a gãsit
simbolul în Simfonia a noua. Trebuie luat înapoi. Eu voi lua
înapoi.
Nimic din toate acestea în lumea sonorã a lui Paul
Constantinescu. Pe urmele lui Enescu el a optat pentru întoarcerea
la izvoarele începuturilor aurorale ale civilizaþiei muzicale.

Fascinat de melismatica antichitãþii heladice, dar ºi de melodica
vechilor manuscrise paleo ºi medio bizantine (secolele XI-XIV)
Paul Constantinescu îndrãzneºte un anabasis pe tãrâmurile
Oratoriului, formã consacratã atât de occidentul catolic precum
ºi de protestantism. Stranietatea unei asemenea opþiuni, din
perspectiva formelor de expresie muzicalã împãmântenite prin
tradiþiile ortodoxiei provoacã, inevitabil, o oarecare perplexitate.
Devenea frapantã, bunãoarã, prezenþa instrumentelor muzicale
de neconceput în respectivele tradiþii. ªi complexitatea în care
fusese gândit constructul muzical ridica probleme neclare.
Structurile sonore utilizate tradiþional în ortodoxie evoluau pe
traiectorii orizontale (cu intonaþii netemperate, sferturi de ton ºi
intervale de secundã mãritã) dominantã fiind monodia
acompaniatã de ison, un sunet fundamental (pedalã), cu susþinere
sub linia melodicã. Desigur, spre deosebire conservatorismul
sever din Biserica Greacã (unde elemente de armonie sau
polifonie sunt excluse), Biserica Ortodoxã Românã începând
din secolul al XIX-lea, urmare a reformelor ºi prefacerilor
generate de revoluþiile franceze îngãduise cântãrile corale.
Apariþia Oratoriului în istoria muzicii este legatã de Roma
(oratoriul Vallicella). Dar o prefigurare a lui se regãsea ºi în
dramele liturgice (teatru religios acompaniat de cântece ºi dansuri)
apãrute încã din sec. X. Contrareforma (Inquisitia) interzicea în
jurul anilor 1600 alegoriile lui Cavalieri (Rappresentatione di
Anima e di Corpo) care aveau tendinþa sã se transforme în
veritabile melodrame religioase. Forma Oratoriului se
definitiveazã prin Giacomo Carissimi în Italia (1605-1674) ºi,
începând cu Heinrich Schütz, în Germania (1632) unde genul
cunoaºte o amploare deosebitã în mediul protestant prin Händel,
J.S. Bach, J. Haydn, ºi chiar Beethoven.
Þinând seamã de aceastã întreagã istorie se înþelege de ce în
muzica româneascã oratoriile lui Paul Constantinescu rãmân o
apariþie cu totul singularã.

La plecarea unei dive: IRINA PETRESCU
La scurt timp dupã dispariþia unui actor din generaþia de aur:
simpaticul Titi Rucareanu (fostul student al marelui Bãlþãteanu),
mi-a îndoliat sufletul plecarea neaºteptatã a unei dive: Irina
Petrescu. O frumoasã cu suflet nobil care acuma îmi tulburã
amintirile. Ne-am cunoscut târziu dupã ce ea devenise cea mai
mare artistã de cinema a României.La început s-a gândit sã devinã
arhitectã dar familia nefiind de accord ºi-a îndreptat paºii cãtre
filologie unde a dat examen dar nu a reuºit, probabil a avut
menirea sã devinã artistã. Înainte de a da examen la IATC, pe
când avea vreo 14-15 ani a fost descopritã de regizorul
Savel Stiopul care dorea sã facã un film dupã un
scenariu de Marin Preda, supunând-o probelor. Filmul
nu s-a mai fãcut, dar probele cu frumoasa Irina au
rãmas. Scenariul s-a transformat în romanul
Risipitorii. La IATC devine studentã unui mare regizor
de teatru, Ion Sahighian, pe care l preþuia foarte
mult. Terminând facultatea, maestrul vãzând cã iubeºte
teatrul, a oprit-o o perioadã asistentã. Prin 1958
regizorul de cinema Liviu Ciulei cauta o tânãrã cu
însuºirile ei ºi nu gãsea. Atunci Savel Stiopul, coleg
al lui Liviu Ciulei îl roagã sã caute prin probele sale.
Aºa a gãsit-o pe Irina Petrescu pe care a debutat-o în
cinematografie (debut strãlucit) într-un film de success
Valurile Dunãrii. Ea a deþinut (jucând perfect)
principalul rol feminine, în timp ce Lucian Pintilie era
doar figurant. Acest film i-a deschis o splendidã carierã
cinematograficã, cãci a fãcut 25 de filme, ea deþinând
rolurile principale. Dintre aceste 25 filme, în care Irina
cucerea prin firesc ºi professionalism sute ºi mii de
spectator, voi spicui doar câteva.În filme a avut mari
parteneri: Iurie Darie, Radu Beligan, Amza Pelea, Geo Barton,
Florin Piersic, Cristea Avram, Colea Rautu, Clody Berthola,
Liviu Ciulei, ªtefan Iordache ºi mulþi alþii. Duminicã la ora 6 (în
regia lui Lucian Pintilie având partener pe Dan Nutu) a fost
apreciat ºi în strãinãtate, cucerind in1969 premiul de la Mar Del
Plata. A fost adorabilã ºi în filmul lui Gopo De-aº fi Harap Alb,
filmat în 1965, în care era îmbrãþiºatã de Florin Piersic.În filmul
Strãinul l-a avut partener pe ªtefan Iordache (care a fost o dragoste
a ei). Cuceresc premiul de la Karlovy-Vary în 1964. O realizare
în acest film are ºi Stefan Ciubotarasu (coleg al Irinei Petrescu la
teatrul Bulandra). Regizorul Gheorghe Vitanidis (cel care a fost
asistent de regie al francezului Luis Daquin la Ciulinii
Bãrãganului) o distribuie pe Irina între doi mari: Radu Belgan ºi
Toma Caragiu în filmul ce l-a fãcut în anul1967- ªeful sectorului
suflete. În multe filme ºi-a desfãºurat marele sãu talent. Trebuie
menþionat ºi premiul cucerit la Moscova în 1969. A însemnat
încã o victorie internaþional cu filmul Rãutãciosul adolescentpartener Iurie Darie. Are o fotogenie deosebitã, are o aderenþã
sufleteascã cu psihologia personajelor realizate. Are o frumuseþe
cuceritoare, asemãnãtoare Luciei Bose în Cronica unei iubiri.
Irina Petrescu a fost o stea de cinema de prima mãrime apreciatã
în þara cât ºi peste hotare. Cine-ºi mai aminteºte de filmul Stejar,

extrema urgenþã, filmul lui Dinu Cocea în care Irina Petrescu
era cadrata de alþi doi mari actori: Geo Barton siVasile Cozma,
ori un film drag mie Facerea lumii în regia lui Gheorghe
Vitanidis.La filmarea acestui film ºi anume la secventaele fimate
pe Hipodromul Ploieºti am asistat ºi datoritã lui Liviu Ciulei
care-mi cunoºtea pasiunea pentru teatru. Aici Ciulei interpreta
rolul unui propietar de cai trãpaºi ce era cucerit de o tânãrã
nostimã, distinsã ºi vioaie care era Irina Petrescu. El o determina
sã joace ºi ea jucând câºtiga. Precizez cã drywerul mânãtor al
câºtigãtorului din respective
cursã era un apropiat al familiei
mele: celebrul Gicã Tãnase,
multiplu câºtigãtor al Cravaºii
de aur. Irina Petrescu ºi nu Liviu
Ciulei era vedeta acelei zile, cãci
tehnicienii echipei, figuranþii,
drywerii o admirau, privind-o.
Ea juca atât de firesc ºi natural
încât cucerea pe toatã lumea nu
doar pe propietarul cailor
trãpaºi, jucat cu talent de Liviu
Ciulei. Irina avea (ce n-au
multe) o distincþie ºi o fotogenie
penetrantã. La un moment dat,
nu-mi mai amintesc anul, la unul
din marile, Festivaluri ale
filmului de pe mapamond, Irina
i-a plãcut aºa de mult lui Raj
Kapoor (interpretul ºi
realizatorul filmului Indian
Vagabondul) încât l-a fãcut pe marele actor sã declare cã doreºte
sã vinã în România numai ca sã joace într-un film cu Irina
Petrescu, recunoscând-o drept o mare vedetã a filmului. Altãdatã
fiind invitatã la Hollywood împreunã cu Silviu Stãnculescu de
mare actriþã Shirley Mac Lain (câºtigãtoarea Oscarului in1959 ºi
al Cupei Volpi 1960) excepþionalã interpretã a filmelor:
Apartamentul, Can-Can, Doi pe un balansoar, Irma la Duce.
Dupã o primire excelentã, delegaþia romana e invitatã sã viziteze
uzinã de filme la Hollywood, iar Shirley Mac Laine le dã ca
însoþitor un tânãr scund de staturã, pe care-l recomanda cu cãldurã
fãrã a-i spune numele. La sfârºit însoþitorul îi spune Irinei
Petrescu: îmi pare bine cã v-am cunoscut eu sunt Al. Pacino!
A fost o mare doamnã a ecranului.
În 1963 a debutat ºi pe scena teatrului Bulandra jucând în
spectacolul regizat de Radu Penciulescu Noaptea e un sfetnic
bun - alãturi de Ciubotãrasu, Cotescu ºi Rebenciuc. A apãrut în
diferite spectacole atât pe scena teatrului cât ºi în spectacolele
teatrului de televiziune, despre cara mãrturisea cã era o sãrbãtoare
când filmau în studiourile din strada Moliere.În piesa În spatele
uºilor închise de Paul Sartre l-a avut ca partener pe Marcel Iureº,
apoi în Dactilografele, a înlocuit-o pe Leopoldina Bãlãnuþã în
Doi pe un balansoar ºi a fost foarte bine în rol.

În regia lui Liviu Ciulei a fost Lena din piesa Leonce ºi Lena,
repurtând un frumos success. De atunci regizori mai tineri au
încercat ºi ei Leonce ºi Lena la Teatrul Nottara Felix Alexa iar
la Odeon Dabija. Valabil ºi rezistent n-a fost decât spectacolul
lui Ciulei cu Irina Petrescu. Fory Etterle era un mare actor de
vastã cultura ºi o preþuia pe Irina pentru eleganþa ei cu mers
princiar, pentru talentul ei ºi pentru cultura ei. Era încântat cã ei
îi plãcea sã citeascã mult ºi sã asculte muzicã grea. I-a fost partener
ºi în filme ºi pe scenã. A jucat alãturi de mari actori.În piesa
Ferma a avut-o partenerã pe Dinã Cocea, pe care o admira ºi
pentru frumuseþea ei iar fimând pentru televiziune l-a avut partener
pe Fory Etterlle în Concert din muzica de Bach. A mai jucat ºi cu
Ileana Predescu pe care o îndrãgea. A jucat, divers ºi bine. Avea
o distincþie intelectualã de mare doamnã. Iubea florile ºi era
printre puþinele artiste care preþuiau actorii din trecut. Spunea
uneori: suntem datori celor dinaintea noastrã pentru cã ne-au
ajutat, ne-au învãþat fiind pentru noi modele de care trebuie sã ne
aducem aminte mereu. Îi plãceau ºi cãrþile lui Gaby Mihãilescu,
fiindcã în ele gãsea actorii din trecut. Este regretabil cã aceasta
preþuire a actorilor din trecut o au din ce în ce mai puþini actori iar
tinerii absolvenþi nici nu vor sã audã. Tot Irina spunea douã fraze
pe care le þin minte chiar ºi acuma când mi-e sufletul rãvãºit:
Trãieºte clipa, trãieºte clipa de faþã ºi Pe mine nu mã sperie
bãtrâneþea. A înregistrat mult ºi la Radio unde a interpretat-o pe
Jeny Acterian. Cu toate cã nu-i plãceau fotografiile, mie mi-a dat
o splendidã fotografie fãcutã în strãinãtate. Considerã teatrul
Bulandra, pe care l-a slujit o viaþã: Casa sufletului meu. A avut o
mare creaþie în Dimineaþa pierdutã, alãturi de buna ei prietenã
Gina Patrichi. A jucat tot în regia lui Ciulei în Elisabeta alãturi de
Clody Berthola ºi Gina Patrichi. Tot pentru televiziune a jucat în
piesele: Mult zgomot pentru nimic, Surorile Boga alãturi de Olga
Tudorache ºi Adela Marculescu, Suflete tari - în care a fost Ioana
Boiu Dorcani, Un domn bine alãturi de Silviu Stanculescu,
Regizorul Dan Necºulea a distribuit-o într-un mare spectacol
Stâlpii societãþii. În ultimii ani a jucat pe scena teatrului Bulandra
Oblomov în regia lui Tocilescu unde se simþea bine alãturi de
bãiatul lui George Constantin. Regizorul Yuri Kordonsky a
distribuit-o în Unchiul Vanea ºi în Cãsãtoria spectacole ce le
juca cu plãcere ºi pentru care venea la teatru cu douã ore mai
devreme, aºa cum a învãþat-o maestrul ªahighian.
Afost distinsã cu urmãtoarele premii: Ordinul Naþional Steaua
României în grad de ofiþer în anul 2000; este premiatã de UNITER
pentru întreaga activitate în anul 2003; Premiul pentru întreaga
carierã la cea de-a 6-ea ediþie a Festivalului Internaþional de
Film Transilvania în anul 2007; m-am bucurat când în anul 2011
a primit Marele Premiu al Academiei, Aristizza Romanescu în
domeniul artelor spectacolului.
Cu discreþia ºi modestia cu care a trãit s-a retras sã se odihneascã
într-o stea; cãci în sufletele celor ce-o iubesc, cât ºi în sufletul
meu ea trãieºte pânã când noi n-om mai fi.
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TEATRU LA KM 0

Reportaj de la un succes al Teatrului Naþional:
Cinci femei de tranziþie
de Rodica Popescu-Bitãnescu

02. 03. O familie prietenã,
din provincie (tatã, mamã, fiicã),
m-a invitat sã petrec împreunã
cu ei, o searã culturalã la Teatrul
Naþional! Era programatã o piesã
pe care din varii motive n-o
vãzusem în ciuda intensei ºi
zgomotoasei mediatizãri a
septuagenarei autoare. Sau poate
de aceia. Un proverb românesc spune cã la pomul lãudat sã nu te
duci cu sacul. Am nesocotit averistmentul gândindu-mã cã nimic
nu se poate compara cu o searã la Teatru Naþional la o piesã
româneascã. Intervenþia mea pentru bilet s-a soldat însã cu un
eºec. Legitimaþia eliberatã de Ministerul Culturi (ministru Rãzvan
Teodorescu) care-mi asigura un bilet gratis nu a avut succes. Tot
ce legifereazã un guvern nu este recunoscut de succesivul Trebuia
sã mã înscriu pentru o invitaþie cu zece zile înainte. Persoane
amiabile însã m-au sfãtuit sã-mi incerc norocul la un loc liber,
ceea ce ºi fac cu sprijinul celor de la intrare cãrora le arãt legitimaþia
de ziarist, dar care nu le face nici o impresie, mai mult decât
mutra mea recunoscutã cu promtitudine. Mi se spune zâmbind
larg: Întraþi d-le Jean Constantin!
Nu vã supãraþi, Jean a murit cam de multiºor.
Ieraþi-mã, m-am zãpãcit, cum sã nu vã recunosc pe dvoastrã, d-le Arºinel.
Era un timp agreabil, 2 grade Celsius, avusesem drum liber
cu maºina ºi printr-un miracol gãsisem un loc de parcare, aºa cã
nu m-a afectat prea mult confuzia, chiar m-a onorat. E mare lucru
sã fii confundat cu marii comici!
Ora 19. 30: Ajunsesem mai devreme, strecurându-mã printere
macarale, schele, garduri de fier, spre intrarea sãlii mici a teatrului,
observând cum fac acelaº slalom, viitoarele spectatoare, rar însoþie
de bãrbaþi cu figuri placide ºi indispuse, dând impresia cã venind
la teatru au pierdut un ºpriþ cu prietenii, sau un thriller la TV.
19. 45: Dupã ce mi-am depus pardesiul la garderobã, am
cumpãrat un program ºi instalat într-un fotoliu l-am rãsfoit. Am
aflat cu aceastã ocazie anul absolviiri Institutului de Teatru, al
actriþelor, deducând astfel, printr-un exerciþiu de probabilitate, ºi
vârsta lor. L-am pus pe mãsuþa din faþa mea. O doamnã a vãzut
programul l-a rãsfoit ºi a vrut sã plece cu el. A rãmas surprinsã
când i-am spus cã e al meu ºi a plecat supãratã. Încã un amãnunt:
am citit ceva ce m-a înfiorat: costumele celor cinci, sunt desenate
de Zina Dumitrescu! Sunt scuturat de un suspin. Sãraca! Acolo,
unde e ea, luptându-se cu vitregia sorþii, a avut totuºi luciditatea
sã conceapã cinci costume de scenã. E de felicitat.
Ora 20. 01. Imediat ce m-am strecurat în salã, neexistând
cortinã, am luat cunoºtinþã imediat, cu decorul piesei, (Diana
Dan) care se vrea o camerã de zi a unui apartanent care are tot ce
se putea oferii celor cinci actriþe, care vor interpreta cele cinci
femei de tranziþie, cum anunþã titlul piesei, un sejur confortabil,
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(ºarjã amicalã!)
de o orã ºi jumãtate, durata maximã a unui spectacol modern,
(exceptând cele ale lui Alex. Tocilescu care þin patru (4) ore: a se
vedea Casa Zoikãi de la T. Comedie ºi Oblomov de la T.
Bulandra), adicã patru scaune tapisate, o canapea, o masã centralã,
alta pe fundal plinã cu sticle de bãuturi din care, probabil se vor
servi, mimând cã vor bea, probabil, Wischi, Gin, Hennesy,
Martell, Courvoasier. etc. În timp ce fotografiam mental decorul
ºi mã instalam pe un scaun rãmas, printr-un miracol, liber, s-a
fãcut auzitã la un difuzor o voce monotonã, care dupã ce s-a
prezentat (era o tânãrã ºi încântãtoare actriþã pe vremuri) ne-a
invitat sã închidem telefoanele mobile, anunþ care s-a repetat de
încã douã ori în acelaºi fel, creendu-mi o intrebare logicã: de ce
era nevoie sã se prezinte de trei ori?
20.10. În fine în scenã apare, pe o melodie a unui vechi tango
septuagenara autoare, absolventã în 1960 a IATC, care, am dedus,
va juca una din cele cinci femei, anunþate, de tranziþie, care în
caietul program poartã numele de Gazda, ºi care, vioae, în ciuda
vârstei, printre, cunoscutele-i cascade de râs, a anunþat cã aºteaptã
vizita a patru prietene, dupã care, aºa, tam-nisam, a dat un
telefon lui bãrbatã-su. Hait, mi-am zis: ãsta va fi mãrul discordiei!
Între timp prietenele sosesc pe rând ºi în minutele urmãtoare se
produc cunoscutele banalitãþi care se gãsesc din belºug în
manualele de bunã cuviinþã. Face o impresie deosebitã toaleta
femeii de tranziþie, intitulatã în caietul program Profesoara
(interpretatã de Giliola Motoi care a absolvit în 1996 Academia
de Arte Luceafãrul avându-l ca profesor pe nimeni altul decât
pe George Motoi, actualul ei soþ).
20. 14. Urmeazã un prim impas: una dintre prietenele de
tranziþie ºi-a trimis în locul ei, fiica, ceea ce o enerveazã pe
Gazdã ºi-i arde o lungã povestire despre moarte în care apare
chiar Moartea! (poveste ciupitã identic din Cercul Mincinoºilor
de Jean Claude Carriere). Terfiant. Sunt sguduit. Mã uit în sala:
impasibilã. Unele feþe par nedumerite. Veniserã la o comedie
20.18. Începând o sporovãialã tipic femeninã, despre sex,
imediat, Gazda îi arde o poveste despre sex, (de fapt un vis)
dupã care urmeazã o partidã de ghicit în cãrþi din care aceiaºi
personã aflã cã o înºalã bãrbatul Hait mi-am zis, vom asista la
o dramã de adulter. Dar minutele trec ºi dupã ce mai toate
personajele declarã cã vor sã bârfeascã, sã bea, chiar sã se îmbete,
iar Gazda care evolueazã printere scaune ca pe papainoage (cum
se exprimã despre ea, o invitatã) declarã iar, tam-nisam, cã îi e
dor de ruºi, ceea ce produce în scenã o liniºte totalã, iar în salã
o minimã rumoare. Sunt îngrozit: Ce personaj ciudat este Gazda.
Ce curaj are sã declarea asta., tocmai acum când suntem în
Nato! Tare piesã! Dar dupã un moment de pauzã în care se aude
o muzicã ruseascã, Gazda, începe o lungã peroraþie, în care explicã

faptul cã ei îi e dor, de fapt, de muzica ruseascã ºi-i arde iar o
povestire despre cât ºi cum a suferit ea ºi familia ei din cauza
ruºilor, cum i s-a confiscat tot avutul, cum a fost nevoiþi sã se
refugieze într-o cocioabã, si totuºi ei îi e dor de ruºi!
20.25. Gazda îºi continuã lungul monolog în care vorbeºte
de închisori, de americani, de droguri, de faptul cã dupã ce românii
am fost slugi la ruºi, o sã ajungã slugi la americani, de primele ei
experienþe sentimentale cu un tânãr care, îndrãgosit de ea, trece
neatent strada ºi este cãlcat de o maºinã, recitã chiar o poezie,
care se terminã cu versurile (citat din memorie): sã trãiascã mãta
care te-a nãscut, datoritã mãtii, noi te-am ºi a facut o pauzã,
sugerând cã versul se terminã cu un cuvânt de argou, pe care
Dex-ul nu-l menþioneazã, la care sala jubileazã, evidenþiind cã a
înþeles depre ce e vorba în propoziþie, de Cioran, specificând, cã
noi l-am fãcut mare pentru cã în Franþa nu se ºtie mai nimic de
el, de hotãrârea lui Brâncoveanu de a rãmâne creºtin cu preþul
vieþii lui ºi al copiilor lui, de revoluþia din Decembrie 89, unde
au murit atâþia tineri, ca sã profite alþii Atenþia de la piesã îmi e
abãtutã de o spectatoare care a pãrãsit scaunul, a traversat spaþiul
dintre scenã ºi salã ºi a dispãrut într-o direcþie necunoscutã Mã
uit la ceas: deja s-a fãcut 20.45. Zãpãcit, bulversat de atâta
vorbãraie nu mã mai emoþioneazã faptul cã una dintre femeile de
tranziþie, cea numitã Bibliotecara face o mãrturisire ºocantã, cã
ar fi mitomanã, nici cã altã femeie de tranziþie, Afacerista, care
fusese acuzatã cã furã la cãrþi, a aruncat spre salã o replicã teribilã:
Te iei de mine, dar de ãia care furã milioane cine se ia?, dupã
care iºi exprimã dorinþa cã ar vrea sã i se taie capul, ca sã i se
punã altul în loc, nici cã tânara, venitã în locul mamei, primeºte,
dupã ce se plânge cã este terorizatã de mamã, care n-o lasã sã se
mãrite cu cel pe care îl iubeste, o palmã de la Bibliotecarã, nu mai
reþin de ce, nici de faptul cã cele cinci au chef sã se sãrute, ºi nici
cã încearcã sã facã antren, dansând dupã muzicã italieneascã.
Atenþia începând sã-mi slãbeascã, nu prind ideea de ce Gazda
declarã, la ora 21.20 cã vrea sã se sinucidã, iar una dintre prietene
îi oferã un pistol, pe care îl avea în dotare, ca sã procedeze în
consecinþã. Aici am redevenit atent, zicându-mi cã, în sfârºit,
dupã atâta vorbãrie, am sã asist, în sfârºit, la o scenã dramaticã.
Sub privirile impasibile ale celorlate patru femei, Gazda, duce la
tâmplã micul pistol ºi dupã câteva secunde bine calculate, când
chiar crezi cã va apãsa pe trãgaci, scoate, din buze un sunet care
ar imita glonþul!!! Aº mai putea continua sã narez ce se mai
întâmplã în aºa zisa piesã de teatru, multe lucruri, printre care
faptul cã Gazda aflã la ora 21. 25 de la Afaceristã cã bãrbãtul ei
o înºalã de 9 ani, cu Profesoara, dar presiunea exercitatã asupra
mea de redactorul ºef al revistei, cu privire la faptul cã articolele
mele sunt prea lungi, mã îndeamnã sã închei aici reportajul meu.

Ne-a pãrãsit ultimul artist boem: Dumitru Rucãreanu
S-a dus dintre noi un risipitor Un fel de pasãre rarã. Nu
semãna cu nimeni. Era unicat. Era conºtient de lucrul acesta ºi se
purta ca atare. A avut douã mari plãceri: Viaþa ºi Teatrul! Când se
alinta îi plãcea sã spunã cã ºi-a greºit cariera: trebuia sã se facã
muzician. Într-adevãr avea o ureche cu un înalt grad de percepere
ºi mânuia acordeonul ca un acrobat!
I se spunea de la Titi, bâlbãit: Titicã. Ciudat: în viaþã se
bâlbîia, ceea ce pe scenã nu se-ntâmpla: Nnu mmã bâl bâl bâi, am
o exex pri mamma, vorbire mai lentã, e explica el, cui se nimerea.
Restaurantele Berlin, Athene-Palace, Cina, Capºa, Ambasador,
Mon Jardin, Carul cu Bere, Singapore, Peºtera, Pescãruº, Mãrul
de aur, Podgoria, Mignion sau Fraþii Chivu, Mc. Monis, ªarpele
Roºu, au fost sediile unde trona, oficia, cânta împreunã cu
prietenul sãu Gigi Dinicã, un duios acriºor ºlagãr, unde
recunoºtea, cã: Am mai fãcut câte-o beþie / am mai iubit niºte
femei / m-am vândut la galerie / pentr-un bilet de câþiva lei .
Nu frecventa bombele. Avea oroare de sordid. Pãrea ºi era
deasupra coteriilor, bârfelor, intrigilor. Pãrea cã n-are ambiþii.
Da impresia cã nu-l intereseazã succesul. Era singurul, care lângã
Mircea ªeptilici, nu pãrea ºofer sau electrician. Deºi era din
Ghimbav avea o eleganþã înnãscutã englezeascã. A fãcut în tinereþe
o pasiune devastatoare pentru o tânãrã olteancã nãbãdãioasã ce l-a
pãrãsit pentru un superb gay, ceea ce i-a distrus pentru o perioadã
de timp moralul, gãsind uitarea în alcool.
Nu scria poezii, dar ar fi putut. Îi plãcea sã joace rolul
cinicului. A avut de toate: haine elegante, conturi bancare, roluri,
femei, prieteni, bicicletã, motoretã, chiar ºi o puºcã, cu care se
lãuda cã îl aºteptã pe propietarul apartamentului unde locuia, dar
mai ales simpatie unanimã ceea ce nu l-a fãcut sã fie nici suficient,

nici îngâmfat. Pãrea comod ºi totuºi a fost extrem de autentic
intr-un rol ingrat: Solonâi din Trei Surori ºi a fãcut un mare
success cu un rol ce pânã la el pãrea ingrat: Arzãreanu din Plicul
de L. Rebreanu. Premiile l-au ocolit dar ºi-a cheltuit, cu zâmbetul
pe buze, talentul în nenumãrate emisiuni efemere Tv. unde cânta
cu nonºalantã, alteor patetic diverse efemeride, iar în nenumãrate
ºi neintersante filme ºi-a arãtat mustaþa. Anul trecut, în octombrie,
împlinise 80 de ani. Dumnezeu sã-l odihneascã!
Ai plecat, te-ai dus Titicã

fãrã nici un pic de picã
pe buze cu un zâmbet cinic
care pãrea cã spune cam ºoltic
Nu trebuie sã regretãm nimic
într-un loc aparte ne vom întâlni
Toþi ce teatrul l-am iubit
ªi viaþa lui ne-am dãruit
Sã ºtiþi cã nu v-am pãrãsit.
Dar un mesaj am primit
De la Gigi, Ahoe ºi Stãnculescu
de la Rauþchi, Amza, Niþulescu,
de la Pâcã, Pucã ºi Nicolaescu
La apel sã fiu prezent
La un spectacol permanent
În al cerului departament
De aceia vã las testament
Beþi, cât timp mai aveþi \
Viaþa e frumoasã bãieþi
Sã nu aveti un aer afanisit
De gânduri triste bântuit
Sã ºtiþi cã v-am iubit
S-a dus ca un domn de viaþã plictisit
Nu pot sã cred cã ne-a pãrãsit
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ARTE PLASTICE ªI FILM

Teodor Vescu - sau despre onestitatea unui
profesionist veritabil
Corneliu Ostahie
Teodor Vescu face parte dintre acei creatori de artã a cãror
percepþie asupra timpului nu înseamnã nicidecum o confruntare
acutã, dramaticã ºi stresantã cu evanescenþa clipei ori cu
incertitudinea asupra adevãratei trãinicii a duratei. Dimpotrivã,
demersul sãu pare cã a rãmas suspendat undeva, în istoria trecerii,
într-un etern moment de echilibru care-ºi deschide braþele
imaginarei balanþe deopotrivã deasupra lumii vizibile ºi a
reflexului acesteia în universul interior al celui ce o contemplã.
Spun asta deoarece arta lui Teodor Vescu s-a nãscut ºi a
evoluat constant sub semnul armoniei; al unei armonii care nu
înseamnã doar o metaforã sau o expresie acoperitoare menitã sã
ascundã lipsa unor note certe de originalitate, ci care emanã
convingãtor din fiecare lucrare, fiind rezultatul unui
profesionalism fãrã cusur, al unui mod de a gândi anatomia
imaginii ºi de a o înveºmânta cromatic ce nu are mai nimic de-a
face cu magia inspiraþiei spontane sau cu mecanica reordonatoare
a hazardului - sintagme evazive ºi volatile destinate descrierii ºi
justificãrii actului de creaþie cãrora pictorul le contrapune analiza
riguroasã a datului vizual ºi configurarea artisticã a acestuia dupã
principiile îndelung supuse verificãrii practice ale geometriei,
opticii ºi nu mai puþin ale logicii clasice. Altfel zis, Teodor Vescu
valorificã, fãrã a avea în vreun fel complexul artizanului perfect,
însã refuzat de muze, tot ceea ce a învãþat în materie de desen
figurativ ºi de cromaticã tradiþionalã de la o parte dintre profesorii
sãi, dar mai ales de la marii maeºtri ai picturii, ale cãror opere lea studiat cu temeinicie ºi cu imens folos colindând muzeele de
artã europene.
Evident, ar fi profund greºit sã se înþeleagã din afirmaþiile de
mai sus cã strategia esteticã a lui Teodor Vescu se bazeazã pe
cãutarea frumuseþii cu precãdere în corectitudinea abordãrii
raþionale a realitãþii ºi mai puþin sau aproape deloc în miºcarea

brownianã a trãirilor sensibile, de multe ori excesiv de subiective
ºi greu de controlat, dar tocmai de aceea expresive ºi
surprinzãtoare. Dincolo de arhitectura admirabil articulatã a
imaginii, fie cã avem în vedere peisajele ºi naturile statice, fie cã
ne referim la compoziþiile ori portretele de muzicanþi ºi arlechini,
pictura ºi grafica semnate de artist sunt impregnate de un lirism
suav ºi persistent, ale cãrui trãsãturi definitorii constau, pe de o
parte, în paseismul aproape declarativ, iar pe de altã parte într-un
soi de nestatornicie inocentã, izvorâtã probabil ºi din apetenþa
pentru cãlãtorii în zone cât mai îndepãrtate ºi cât mai exotice ale
lumii.
Dar, sã luãm lucrurile pe rând. Fascinaþia faþã de vremurile
demult apuse, ilustratã atât de repetata prezenþã a arlechinilor ºi
a trubadurilor medievali, cât ºi de numeroasele monumente
istorice sau ziduri ºi case vechi pictate peste tot pe unde l-au
purtat paºii cu conºtiinciozitatea unui peregrin-cronicar ce dã
mai multã atenþie jurnalului sãu de cãlãtorie decât propriei
persoane, denotã o sensibilitate retractilã, a cãrei fragilitate nu
poate fi compensatã decât de refugierea în timpuri deja trãite, cu
pericole bine ºtiute ºi, în consecinþã, posibil de evitat. O astfel de
atitudine este fãrã doar ºi poate una de tip romantic, cum tot de
extracþie romanticã, situatã în schimb într-un registru opus, este
ºi permanenta disponibilitate a pictorului de a pleca la drum, de
a cãuta locuri necunoscute ºi de a se lãsa iarãºi ºi iarãºi surprins
de ele. A cãlãtorit în Franþa, Germania, Spania, Grecia, Turcia,
Israel, Serbia, Cehia, Elveþia, Anglia, dar ºi în Kenya ºi Japonia.
De peste tot a reþinut peisaje, scene ºi chipuri de oameni care au
un potenþial evocator net, fãrã echivoc, þinând într-un fel sau
altul foarte precis de identitatea istoricã ºi spiritualã a locurilor
vizitate. Nu s-a aventurat niciodatã sã înnobileze artistic vreuna
dintre nenumãratele faþete ale civilizaþiei actuale, superbetonate
ºi superinformatizate, semn cã nu se simte tocmai în largul sãu
printre reperele prezentului sau cã nu le considerã pe acestea
demne de atenþie în absenþa unei veritabile patine picturale ,
care cu siguranþã va avea nevoie de mult timp de aici înainte
pentru a se putea aºterne poetic peste luciul lor strident ºi agresiv.
Revenind asupra acelei iluzorii suspendãri într-un timp fericit
ºi feeric, de care vorbeam în debutul acestor rânduri, putem

concluziona cã Teodor Vescu ºi-a fãurit de unul singur un fel de
turn de fildeº, în care nu se închide însã, dezamãgit, pentru a nu
mai ºti de nimeni ºi de nimic, ci pe care îl poartã cu el peste tot pe
unde umblã, izolându-se temporar în interiorul lui doar cu scopul
de a separa sunetul pur al secundei deja aºezate în istorie de
zgomotul de fond al celei ce-ºi cautã încã identitatea care s-o
apere de primejdia dispariþiei fãrã urmã. Poate cã aici, în aceastã
situare prudentã în raport cu riscul efemeritãþii, trebuie cãutatã ºi
lipsa de interes a pictorului faþã de experimentarea altor formule
ºi modalitãþi de exprimare în afara celei pe care a îmbrãþiºat-o
încã de la începutul activitãþii sale ºi pe care a perfecþionat-o
continuu, formulã personalã dedusã în mod explicit din estetica
impresionismului ºi, parþial, din liniamentele programatice ale
unor curente sau miºcãri postimpresioniste.
Pe lângã toate acestea, este absolut necesar sã amintim ºi de
acea dimensiune evident decorativã pe care Teodor Vescu o cultivã
cu vãditã intenþie ºi pe care o imprimã lucrãrilor sale prin diferite
procedee ce frizeazã uneori calofilia, fãrã s-o atingã însã vreodatã
cu adevãrat, ºi care merg de la stilizarea anumitor forme ori
regizarea unor mici, dar impresionante spectacole cromatice la
alegerea ramelor celor mai în mãsurã sã potenþeze în mod
semnificativ expresivitatea fiecãrei lucrãri.
Fireºte, interpretãrile la care se preteazã creaþia artistului nu
se limiteazã în mod necesar la acest gen de constatãri, pe marginea
ei putându-se glosa cu egalã îndreptãþire ºi din perspectiva locului
pe care el ºi l-a câºtigat printre colegii de generaþie, ºi din cea a
modului în care piaþa de profil autohtonã, dar nu numai aceasta,
acceptã (ºi sunt semne certe cã acceptã!) oferta sa.
Important rãmâne de spus cã, în acest moment, care coincide
probabil cu apogeul carierei sale, Teodor Vescu prezintã celor
interesaþi de talentul ºi de munca lui imaginea unui profesionist
veritabil care a ºtiut sã-ºi asume condiþia, onestã ºi mai mult
decât meritorie, de continuator al valorilor clasice, fãrã a avea
prea mari regrete cã nu a încercat ºi haina deschizãtorului de
drumuri, pe care prea des a vãzut-o crãpând pe la cusãturi atunci
când a fost îmbrãcatã neinspirat de cine nu a fost nãscut sã
încapã în ea.
Reproduceri în pag. 20

Premiile Gopo , absenþe, dar ºi
competiþii neloiale
Ca ºi americanii
care au Globurile de
Aur ºi premiile
Oscar, ca ºi francezii
care au premiile
Lumiere ºi Cesar,
românii au premiile
Uniunii Cineaºtilor, dar ºi premiile Gopo. Primele sunt
jurizate de cineaºti delegaþi de asociaþiile din Uniune,
celelalte de un ansamblu de câteva sute de cineaºti aleºi
aleator de Asociaþia pentru promovarea filmului
românesc, condusã de regizorul Tudor Giurgiu.
Anul acesta, cel mai bun film românesc al anului trecut,
Dupã dealuri de Cristian Mungiu, premiu pentru
scenariu ºi dublu premiu de interpretare femininã la
Cannes, a fost retras din ambele competiþii ale cineaºtilor
din România, la dorinþa autorilor, producãtorului, etc. În
aceastã situaþie, care repetã refuzul lui Cristi Puiu de a
participa, anul trecut, cu Aurora la cele douã competiþii,
cel mai inspirat a fost juriul Uniunii Cineaºtilor, care l-a
premiat pe Cristian Mungiu pentru excelenþa operei, fãrã
a-l mai întreba pe autor de sãnãtate. Alãturi de Mungiu a
fost premiat ºi criticul Tudor Caranfil. De altfel, sistemul
cu juriu propus de breaslã, ºi nu cu juriu de sute de
personae, mi se pare mai apropiat de criteriile de valoare
ale unei producþii medii de film, fãrã mari derapaje, dar
ºi fãrã excelente opere menite sã umple sãlile de cinema.
Premiile Uniunii Cineaºtilor au validat perenitatea
comediei, drept gen popular ºi construit fãrã vulgaritãþi,
cu trimiteri acide la viaþa cotidianã aici am amintit
Premiul special acordat filmului Despre oameni ºi melci
de Tudor Giurgiu, film care a câºtigat ºi premiul pentru
scenariu (Ionuþ Teianu), ºi pentru montaj (Nita
Chivulescu). Nu mai puþin de patru premii a obþinut ºi

Cãlin Stãnculescu

filmul lui Radu Jude, Toatã lumea din familia noastrã
(pentru regie,interpretare femininã, Mihaela
Sîrbu,masculinã, ªerban Pavlu, ºi rol secundar feminin,
Sofia Nicolaescu).

Filmul lui Silviu Purcãrete, Undeva la Palilula,a
obþinut premiile UCIN pentru imagine (Adrian
Siliºteanu), muzicã (Vasile ªirli), costume (Lia Manþoc),
decoruri (Helmuth Sturmer ºi Dragoº Buhagiar). Premiul

Opera Prima i-a revenit lui Gabriel Achim pentru filmul
Visul lui Adalbert. Premiul pentru documentar de lung
metraj a revenit regizorului Bogdan Ilie Micu pentru
filmul Un gând, un vis, Doyle ºi-un pix. Premiul
producãtorului i-a revenit Adei Solomon pentru sprijinul
acordat tinerilor cineaºti. Premiul academic Mihnea
Gheroghiu a revenit postmortem lui George Littera
pentru volumul Pagini despre film.
Radu Jude a triumfat ºi la premiile Gopo cu filmul
Toatã lumea din familia noastrã, câºtigãtor a ºase
statuete pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel
mai bun actor (ªerban Pavlu), cel mai bun rol secundar
(Gabriel Spahiu ºi Mihaela Sîrbu) ºi scenariu (Radu Jude
ºi Corina Sabãu). Filmul lui Tudor Giurgiu Despre oameni
ºi melci a câºtigat premiul Gopo pentru filmul cu cei mai
mulþi spectator.
ªi Silviu Purcãrete a câºtigat ºapte statuete cu Omuleþul
lui Gopo pentru imagine (Adrian Siliºteanu), montaj
(Cãtãlin Cristuþiu), muzicã (Vasile ªirli), decoruri
(H.Sturmer, D. Buhagiar), costume (Lia Manþoc), sunet,
machiaj ºi coafurã, toate pentru filmul Undeva la
Palilula. Premiul pentru cel mai bun film documentar a
revenit Ivanei Mladenovic pentru Turn Off The Lights.Cel
mai bun film strãin a fost declarat Holy Motors de Leo
Carax, eseu experimental de mare forþã vizualã ºi
ideaticã. Actorii Miticã Popescu ºi Constantin Codrescu
au primit distincþii Gopo pentru întreaga activitate.
Premiul CineTePrinde a revenit actorului Adrian Titieni.
Sã sperãm cã anul viitor Cãlin Peter Netzer nu va lipsi de
la Gala Gopo, cum a fãcut Cristian Mungiu anul acesta.
Noroc cã mai avem filme bune ºi în afara celor premiate
la mari competiþii internaþionale.
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PE ULTIMA SUTÃ DE METRI
Vitralii

Despre cuvânt şi
culoare
O carte-monument
Scriitorul Neagu Udroiu cel care atât de bine cunoaºte
adevãrul cã haina de reporter este fãcutã sã te þinã pe drumuri
publicã la Editura Tipo Moldova din Iaºi, 2013 (sub direcþia de
scenã a scriitorilor Aurel ªtefanachi ºi Cassian Maria Spiridon
ºi sub bagheta graficã a lui Cristian Almãºanu) un impresionant
volum intitulat La Nord ºi la Sud de Ecuator . Subintitulat
Cãlãtor pe 5 continente , Neagu Udroiu poposeºte în 273 de
locuri, ordonate sever dupã alfabet, de la A la Z, dintre care nu
lipsesc însã nici W ºi Y: de la Lasha, unde soarele îi întâlneºte pe
cei mai înalþi pãmânteni, la Panmunjon, unde fiii aceluiaºi popor
stau cu arma îndreptatã cãtre ei înºiºi; dar ºi Williamsburg (ghici
unde?) oraºul încremenit muzeu ca la 1700 ºi Yoknapatawpha
(?) locul nãscãtor de laureaþi Nobel. Nu lipsesc, desigur,
capitalele, alãturi de mari oraºe ºi mici aºezãri ale lumii.
Parcurgând lista cu toate aceste capete de lume , mã întreb:
Dincolo de straie ºi încãlþãri, de câte paºapoarte va fi avut nevoie
Udroiu, ca sã încapã atâta puhoi de vize? La timp nu mã mai
gândesc; sunt convins cã a avut nevoie de o viaþã întreagã. Autorul
chiar precizeazã, într-un Cuvânt de început : Am dorit aºezarea
în paginã a secvenþelor relatate de-a lungul anilor trãiri
profesionale, activitate publicisticã ºi diplomaticã . De acord,
dar dincolo de aceste servituþi, rãzbat elementele ce dau valoare
ºi farmec relatãrii, conform unei axiome asumate tot de autor, în
aceeaºi predoslovie: Cãlãtoria reprezintã o formã aparte de a
vorbi, de a discuta cu tine însuþi .
Volumul este impresionant atât în ceea ce priveºte conþinutul,
cât ºi þinuta, prezentarea graficã. De format mare 18/24 cm.
el este mai lat decât un lat de palmã zdravãnã ºi, deºi nu l-am pus
pe cântar, bag mâna în foc cã atârnã cel puþin trei kilograme.
Cuprinde 1470 de pagini scrise cu literã elegantã ºi încã 200 de
pagini cu fotografii (sute, mii!) alb/negru ºi color, imagini
avându-l în centru pe autor în diferite ipostaze: trãiri mai mult
sau mai puþin personale (familiale) în diferite decoruri, dar ºi în
locurile lumii strãbãtute ori în compania unor mari demnitari ai
planetei.
Nu, opul domnului Neagu Udroiu nu este ceea ce ne-am
obiºnuit sã numim o carte; este un monument. Felicitãri autorului.
Felicitãri editorului.

Dan Cioca, dezordonatorul
Metafora cu chip de femeie
grafica atât de obstinant
propusã pânã acum de Dan Cioca ºi-a pierdut contururile,
liniile s-au diluat pânã la disoluþie ºi albul a fost invadat de
culoare; masiv, debordant, strãlucitor, frenetic, ca o rãzbunare de
destin. El zice cã s-a jucat, dar altcineva s-a jucat cu mâna lui.
Timp-spaþiu-luminã-verde crud-galben pur o muzicã izvorâtã
dintr-o flaºnetã cosmicã, imprevizibilã ca o furtunã dezlãnþuitã
din cea mai seninã geanã de cer. Criticul de artã Adrian Silvan
Ionescu chiar aºa l-a numit: Dezlãnþuitul. Eu aº accentua, încã.
Am vãzut cu ceva timp în urmã, la Paris, o expoziþie (de colaje,
însã) semnatã de poetul Jacques Prévert, pe care organizatorii o
numiserã/îl numiserã Dezordonatorul. La fel se joacã ºi Dan
Cioca în aceastã imprevizibilã ieºire pe simeze, cu culorile lui:
dezordonându-le cu o mânã ºi ordonându-le (cu) o altã mânã,
nevãzutã, dupã criterii ce ne scapã. Dezordonatorul Dan Cioca.

Un spirit în cãutare de Sine
Vechi ºi talentat tapiser, deopotrivã productiv ºi rafinat,
George Gogescu expune la Sala Brâncuºi a Palatului
Parlamentului o panoplie de lucrãri, ecouri cromatice dintr-o
inspiraþie bine strunitã. Grãdinile sale, cu geometria fixã a tablei
de ºah, izvodesc potire cu elixir pe mese de un galben regal
(culoarea împãraþilor chinezi!) strãjuite de statui discrete, dar
atotºtiutoare. Un Zbor ciudat, cu genunchii frânþi, pare o
rugãciune înainte de asfinþit. Un Gogescu în egalã mãsurã aºteptat
ºi imprevizibil, ca un spirit în cãutare de Sine.

Ion Andreiþã

Licitaþii de carte la Bucureºti
Licitaþia de carte, ca ºi licitaþia de tablouri sau alte obiecte de
artã sau antichitãþi este ceva nou în peisajul comercial, care a
apãrut dupã 1990. Întrerupte prin instaurarea regimului democratpopular, licitaþiile s-au reluat timid, dupã democratizarea þãrii ºi
liberalizarea activitãþilor comerciale, funcþionând astãzi la
Bucureºti o serie de case de licitaþii, existând o casã de licitaþii ºi
la Cluj ºi alte sporadice licitaþii la Iaºi, Oradea, Timiºoara.
Se vând, cu precãdere, tablouri, la marea majoritate a acestor
firme, dar ºi obiecte din sticlã, porþelan, din argint sau din aur,
alãturi de covoare, mobilier sau decoraþii.
Nu existã, încã, o preocupare pentru a se organiza o casã de
licitaþie specializatã în tipãrituri ºi nici licitaþii axate exclusiv pe
aceastã tematicã.
Licitaþiile de carte reprezintã o secþiune, atunci când existã, în
cadrul licitaþiilor cu caracter general.
Care sunt casele de licitaþie care prezintã spre vânzare cãrþi
sau materiale tipãrite sau olografe, afiºe, ziare, reviste,
manuscrise, cãrþi poºtale, vederi, hãrþi, ca ºi diferite tipãrituri de
protocol sau ocazii, colecþii de cãrþi de vizitã, invitaþii de protocol
(nuntã), liste de meniuri, fotografii de epocã?
Se cuvine sã începem cu cea mai veche casã de licitaþie
postdecembristã, casa Alis care, în ultimul deceniu, a introdus
o secþiune aºa numitã bibliofilie . Numele este preþios ºi obligã,
dar nu este susþinut prin ceea ce se prezintã.
În general, secþiunea are cam douãzeci de titluri, un amalgam
de domenii, în care se aflã uneori trei-patru titluri, care ar veni în
sprijinul colecþionarilor de artã, chiar dacã sunt ediþii banale, în
rest, lucrãri fãrã legãturã cu arta ºi antichitãþile. Sã luãm câteva
exemple.
Câteva volume modest întreþinute din Dreptul civil roman
de D. Alexandrescu (19 febr. a.c.), altãdatã un manual de
dermatologie (total depãºit), un alt tratat, util cândva, unui medic
veterinar ºi mai întotdeauna câteva banale volume, în stare jalnicã,
adesea, cu profil de gastronomie, dar, niciodatã cele clasice:
Kogãlniceanu, Negruzzi, etc.
În plus, cuvântul bibliofilie impune ºi o þinutã absolut
corectã cãrþilor, care au de multe ori cotoare confecþionate din
bandã adezivã sau leucoplast. În plus, pentru a-ºi arãta elocinþa,
evaluatorii considerã drept piese de colecþie exemplarele care
poartã un numãr (uneori, chiar mare), dar, care, vai! sunt numere
fiscale, nefiind vorba despre o numerotare a exemplarelor
bibliofile.
O altã casã de licitaþii, care a introdus în programul ei cartea
ºi tipãriturile este Goldart care, trebuie menþionat, a avut o
sesiune acum câþiva ani, unde piesele numerotate s-au intersectat
cu interesul colecþionarilor din domeniu, era vorba de avangardã,
înregistrîndu-se vânzãri mai mari de 100,000 lei, ceea ce nu este
uºor de realizat.
În decursul anilor au fost expuse multe cãrþi, fotografii,
manuscrise, publicaþii interesante ºi, de multe ori, venind în
întâmpinarea colecþionarului de artã. Este adevãrat, însã, cã ºi
aici, lipsa de exigenþã pentru starea exponatelor nu a fost
întotdeauna la cel mai înalt nivel.
La un moment dat, Goldart a încetinit ritmul la secþiunea
de carte, organizând licitaþii sporadice, la un trimestru.
Recent, pe 14 februarie, de ziua îndrãgostiþilor , socotind
cã o carte bunã este un minunat cadou, a fãcut o mare licitaþie, cu
volume interesante, dintre care aº cita: volumele de artã din seria
Cãminul artei Pallady, Steriadi, Tonitza, ªirato, Iser excelent
întreþinute, colecþia completã a Biletelor de papagal , aflatã ºi ea
în condiþii superbe, Saloane oficiale , multe volume din Maeºtrii
artei româneºti , excelente ca materiale de documentare, precum
ºi manuscrise.
Licitaþii cu multe cãrþi, profilate pe artã plasticã a organizat,
pânã cu vreun an în urmã, firma Monavissa, care, din pãcate, nu
a mai apãrut pe piaþã cu asemenea preocupãri.
O mai nouã înfiinþatã casã, Artmark pune, de asemenea,
accent pe licitaþia de material tipãrit, în cadrul unor licitaþii axate
pe alte preocupãri tematice, pe care le-a organizat editând, de
fiecare datã, câte un catalog, unde sunt reproduse ºi cãrþile sau
celelalte materiale cu caracter tipografic sau olograf, aºa cum s-a
procedat în cazul licitaþiilor Militaria , Casa Regalã ,
Avangardã .
În recenta licitaþie de Expresionism ºi Avangardã , din 21
februarie, au existat o serie de publicaþii interesante, cum ar fi
primul numãr al revistei Urmuz (1928), editatã de Geo Bogza,
numãrul 3-4, an II, 1928, din revista Câmpina , al cãrei editor a
fost Al. Tudor-Miu, numerele 10 ºi 12 din celebra revistã
avangardistã Punct , al cãrei director, prinþul roºu , Scarlat
Callimachi, i-a cooptat în redacþie pe Victor Brauner ºi Stephan

Roll, avînd colaboratori excelenþi: M. Ianco, Mattis Teutsch,
M.H. Maxy.
Desigur, cãrþile avangardiste Castelul orbilor de Gellu
Naum, Cuvântul talisman , cu ilustraþie de Iancu, Editura Unu
(1933), Paradisul statistic , de Ion Cãlugãru, cu ilustraþii de
Maxy (1926), Joc secund , de Ion Barbu, ediþia de lux,
exemplarul A , ca ºi douã cãrþi poºtale ale lui Moldov ºi Panã,
câteva Bogza, din 1932, au completat în mod fericit lista lucrãrilor
de mare atractivitate.
Piesa centralã a reprezentat-o, însã, manuscrisul ºi, respectiv,
tipãritura din Unu , a lucrãrii atât de controversate, scrisã de
Geo Bogza, Poemul invectivã , exemplarul numãrul 82/250,
editatã în 1933. Un material unic, care face faþã oricãrei licitaþii
de avangardã, indiferent pe ce meridiane s-ar þine aceasta.
Desigur, o parcurgere din goana calului a unei teme privind
licitaþia de cãrþi, nu poate fi completã, dar poate fi incitantã ºi
continuatã pe viitor.

Florin Colonaº

În atenþia
colaboratorilor noºtri!
Vã rugãm sã nu mai angajaþi publicarea articolelor
dvs. ºi în alte publicaþii dupã ce aþi primit confirmarea
cã vor apãrea în revista Bucureºtiul literar ºi artistic.
Dacã doriþi sã le retrageþi de la noi, sunteþi liberi sã o
faceþi, dar vã rugãm sã ne anunþaþi din vreme pentru a nu
ne pune în jenanta situaþie de a le scoate din paginã în
stadiul de corecturã sau de tipar.
Dorim sã rãmâneþi cât mai apropiaþi de revista noastrã,
vã apreciem colaborãrile, dar repetarea unor astfel de
situaþii ne va obliga sã renunþãm la textele dvs.
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ATELIERUL ARTELOR VIZUALE

TEODOR VESCU

A cãlãtorit în Franþa, Germania, Spania, Grecia, Turcia,
Israel, Serbia, Cehia, Elveþia, Anglia, dar ºi în Kenya ºi Japonia.
De peste tot a reþinut peisaje, scene ºi chipuri de oameni care au
un potenþial evocator net, fãrã echivoc, þinând într-un fel sau
altul foarte precis de identitatea istoricã ºi spiritualã a locurilor
vizitate. (C.O.)
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