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Florentin Popescu

Editorial

Octomvrie
Rodit se-ndoaie ramul ºi mâna se ridicã
Deschisã ca o cupã sfinþitã pentru har,
Cãci vine iarãºi vremea când frunza cea mai micã
Primeºte de la Domnul al aripelor dar.

Se leagãnã prin aer ce-a fost sortit þãrânã,
Ce-a fost pe sus luminã se lasã la pãmânt,
De-acum sunã ceasul sã mergem mânã-n mânã,
ªi ce privim sã fie blagoslovit ºi sfânt.

ªi aerul ºi-amurgul sunt numai amintire,
E vinul de-altãdatã al anilor din noi.
Mã leagã raza toamnei de tine cu dulci fire,
Atât de vechi cã-n umbra privirii le cred noi.

Dar pasãrea cãzutã ca o frunzã
Sub paºii tãi se-nalþã în tremur lung de zbor,
ªi frunza de pe vânturi coboarã sã se-ascunzã
Cu foºnet surd sub pasu-mi îngreuiat de dor.
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Laura ªtefan - Peisaj de toamnã

Scriitori parcimonioºi sau scriitori
industrioºi?

Ion Pillat
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În ultima vreme am auzit prin lumea literarã tot mai multe voci � e drept, ale
cititorilor ºi mai puþin ale scriitorilor! � întrebând: cum e mai bine sã fie un
scriitor � zgârcit cu sine ºi cu textele trimise la tipar, sau, dimpotrivã, un generos,
un risipitor, unul care de îndatã ce a �comis� un text trebuie sã-l difuzeze (tipãrit,
pe Internet, înregistrat pe bandã magneticã)?

Mãrturisesc cã întrebarea asta mã chinuie ºi pe mine. ªi nu de azi, de ieri,
fiindcã, personal, cred cã adevãrul stã, ca întotdeauna, la mijloc, adicã nu înseamnã
cã scriitorii �industrioºi� riscã sã dea pe piaþã scrieri de valoare îndoielnicã, dupã
cum nici cei care toatã viaþa lor nu tipãresc mai mult de douã-trei cãrþi trebuie sã
fie geniali ºi sã intre în atenþia tuturor cititorilor.

Istoria literaturii a consemnat ºi a reþinut, în toate þãrile civilizate, autori din
ambele categorii. Un Balzac, bunãoarã, celebru �industrios� nu e cu nimic mai
prejos, din perspectiva posteritãþii lui ºi a contemporaneitãþii noastre, decât, sã
zicem, de Cervantes, cu al sãu �Don Quijote� ori decât Giuseppe Tomasi di
Lampedusa, cu celebrul �Ghepardul�. ªi ca sã venim mai aproape, la literatura
românã, Rebreanu, Sadoveanu ori chiar Ionel Teodoreanu nu cred cã pot fi judecaþi
mai aspru decât Bacovia sau Mateiu Caragiale, autori cu o bibliografie ceva mai
sãracã, dar atât de plinã de semnificaþii ºi de valoare.

Se spune cã un Cezar Petrescu, dar mai abitir un Ionel Teodoreanu scriau un
roman în doar câteva luni, probabil ºi Sadoveanu la fel, pe când Mateiu Caragiale
trebuie sã fi zãbovit multã vreme asupra manuscrisului, ca ºi amintitul Bacovia.
Mai aproape de vremurile noastre George ªovu, autor în vogã în urmã cu patru-
cinci decenii, cu cãrþi ecranizate ºi cu succes de public (�Ora de dirigenþie�,
�Liceenii� ºi altele) îmi mãrturisea într-un interviu cã scrie un roman în doar trei
sãptãmâni. Nu discut aci valoarea ºi nici conþinutul acelor romane, ci numai
prolificitatea autorului lor. Mã gândesc, pe de altã parte, cum poeþi precum Emil
Botta sau Alexandru Philippide, ca sã mã opresc la douã exemple, erau foarte
parcimonioºi cu scrierile lor, iar bibliografia acestora numãrã puþine cãrþi. Puþine,
dar peste care istoria literarã nu poate trece.

Privind ce se întâmplã în viaþa literarã de azi nu pot sã nu-mi exprim mirarea
când vãd pe multe din coperþile cãrþilor care mi se dãruiesc cã autori mai puþin
cunoscuþi ºi comentaþi de criticã au publicat, în decurs de cinci-ºase ani, uneori
chiar mai puþin, chiar zece-cinsprezece cãrþi de poezie. Ori, cel puþin eu aºa vãd
lucrurile, poezia nu curge la robinet, iar autorii ei nu sunt, ca-n legenda anticului
rege Midas, oameni care tot ce ating schimbã în poezie. Dar poezia noastrã de azi
� ºi ãsta e un alt aspect al problemei! � a pierdut orice grilã de exigenþã, orice
normã. S-au scãpat, cum se zice în popor, caii. Fiecare scrie ce vrea, dar de aici ºi
pânã la adevãrata poezie care sã ne placã nouã ºi sã reþinã atenþia istoriei literare e
cale lungã!...

Aºadar, parcimonios sau industrios? Greu de dat un rãspuns. Aº zice cã,
indiferent în care parte se situeazã, scriitorul român trebuie, e musai, sã aibã
responsabilitatea propriului text, sã elaboreze orice nouã carte ca ºi cum atunci ar
debuta, sã nu fie iertãtor cu sine.

Dar, oare, avem aºa ceva în literatura de azi?
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Iuliana Popescu
Istoricul constituirii colecþiei de
icoane a Muzeului Naþional al

Satului �Dimitrie Gusti�
Bucureºti. Metodologia

conservãrii ºi restaurãrii
icoanelor pe lemn ºi pe sticlã

(Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2013)

Autografe
în premierã

Ioan Barbu
Întoarcere la izvoare

(Editura Inspirescu, Rm. Vâlvea, 2014)

�Cartea a fost premiatã la Concursul Editurii
Inspirescu, ediþia a II-a, 2014 ºi se revendicã reportajului,
gen literar care i-a fãcut de neegalat pe Russo, Vlahuþã,
Brunea-Fox, Bogza, Ilie Purcaru. Volumul continuã ºi
amplificã destinul unei generaþii, o componentã la
polifonia destinului general al culturii române.�

Festivalul Naþional de Poezie �Emil Botta�,
ediþia a III-a, Adjud, 2014

�O premierã editorialã de larg interes, care pune în
luminã o colecþie valoroasã, propunând, totodatã, metode
moderne de conservare ºi restaurare a icoanelor.�

Ion. I. Brãtianu
File din biblioteca Brãtienilor

(Ed. Fundaþiei Culturale
Ion I. Brãtianu, Bucureºti, 2013)

În ziua de 9 septembrie a.c. la Târgoviºte, în organizarea Primãriei Municipiului
Târgoviºte, a Bibliotecii Judeþene �T.H. Rãdulescu�, a Teatrului Municipal �Tony Bulandra�
ºi a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni s-a desfãºurat Simpozionul Naþional �ªcoala
prozatorilor târgoviºteni. Receptare criticã�.

Scriitorii ºi criticii literari Acad. Mihai Cimpoi, Eugen Negrici, Vasile Buhnaru, Petre
Gheorghe Bârlea, Ana Dobre, Florentin Popescu ºi Aurel Maria Baros au prezentat
comunicãri referitoare la viaþa ºi opera lui Mircea Horia Simionescu. Cu acest prilej s-a
lansat ºi volumul purtând titlul omonim ºi s-a dezvelit o placã memorialã pe zidul clãdirii
în care ºi-a petrecut copilãria ºi adolescenþa scriitorul omagiat. Actori ai teatrului din
localitate au citit din creaþia lui Mircea Horia Simionescu.

�Sunt mândru cã autografele prezente în carte mi-au
fost adresate. Sunt mândru cã i-am cunoscut pe toþi aceºti
corifei ai literelor, mânuitori iscusiþi ai peniþei.�

În ziua de 25 septembrie a.c., la Alexandria (jud. Teleorman) s-a desfãºurat cea de-
a XIV-a ediþie a Festivalului de Literaturã �Marin Preda�, organizat de cãtre Consiliul
Judeþean Teleorman, Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Teleorman, Direcþia Judeþeanã pentru Culturã, Biblioteca Judeþeanã
�Marin Preda� ºi Primãria Comunei Siliºtea-Gumeºti în colaborare cu revistele
Luceafãrul de dimineaþã, Argeº (Piteºti), Bucureºtiul literar ºi artistic, Litere
(Târgoviºte), Pro Saeculum (Focºani), Caligraf (Alexandria).

Programul manifestãrii a cuprins o dezbatere intitulatã �Marin Preda, confesiune
ºi romanesc�, la care au participat scriitorii: Horia Gârbea, ªtefan Mitroi, Sorin Preda
(nepotul lui Marin Preda), Nicolae Oprea, Gh. Stoe, Nicolate Milea; festivitatea de
premiere a concursului de prozã scurtã, lansãri de cãrþi ºi o vizitã în comuna Siliºtea-

Gumeºti la casa în care s-a nãscut Marin Preda ºi la Centrul Cultural care-i poartã numele, aflat în aceeaºi comunã.

În perioada 13-14 septembrie a.c. la Adjud (jud. Vrancea) a avut loc Festivalul Naþional de Poezie �Emil Botta�,
ediþia a III-a, organizat de Primãria Municipiului Adjud ºi Casa de Culturã �Tudor Vornicu� din localitate.

Din bogatul program al manifestãrii menþionãm: La ce bun
poeþii? (dezbatere), Anistoria actului artistic. Eminescu, Orfeu,
poetul ºi lumea (referat prezentat de Adrian Botez), Logica vinului
ºi a morþii în gândirea lui Eminescu (comunicare video de prof.
univ. dr. Gheorghe Mustaþã), Emil Botta � închinãtor înfrânt
Eminescului (referat de Adrian Botez), Personalitatea lui Emil
Botta (prezentare de Ionel Necula) lansãri ale unor cãrþi semnate
de autori prezenþi la festival, decernarea premiilor concursului
literar, precum ºi decernarea unor Diplome de excelenþã revistelor
ºi ziarelor partenere media ale manifestãrii. În acest context revista
noastrã a primit ºi ea o asemenea distincþie. Citiþi ºi prezentãrile
din pag. 10-11.

Mircea Horia Simionescu, omagiat la Târgoviºte

Festivalul Naþional de Literaturã �Marin Preda�,
ediþia a XIV-a, Alexandria, 2014

Salonul Naþional de
Restaurare, 2014

În perioada 22-25 septembrie a avut
loc Salonul Naþional de Restaurare
2014, manifestare de larg interes
organizatã la Muzeul Olteniei din
Craiova, sub patronajul Consiliului
Judeþean Dolj ºi al Comitetului
Naþional Român ICOM. Manifestarea
a reunit aproximativ 100 de restauratori
provenind de la principalele muzee din
þarã. Expoziþia cuprinde peste 80 de
bunuri cultural-artistice restaurate, care
pot fi admirate de cei interesaþi pânã la
data de 15 noiembrie a.c. Cele mai
reuºite lucrãri au fost premiate.

Colaboratorii noºtri,
ca de obicei, la înãþime

� Marþi 10 septembrie a.c. la Clubul literar al Sectorului 2, din strada
Calderon actorul Vasile Pupeza a susþinut un frumos recital �W.
Shakespeare�, la care au participat numeroºi actori, scriitori, traducãtori,
alþi invitaþi. Protagonistul a fost rãsplãtit cu puternice aplauze pentru
reuºita sa prestaþie culturalã.

� La sala �Cinema Pro� de lângã Muzeul Municipiului Bucureºti
(Casa ªuþu) dl. Vasile Groza ºi-a lansat volumul intitulat �Teatru pentru
copii�, apãrut recent la Editura RawComs, iar un grup de ºcolari din
Vintileasca Vrancei a prezentat piesa �Pãlãrierul�, apãrutã în cartea
amintitã.

� Nicolae Dan Fruntelatã a publicat la Editura Rawex Coms volumele
Baladele de la Grand Vanjou (versuri, cu o prefaþã de Fãnuº Neagu) ºi
Noapte bunã, România (publicisticã, prefaþã de Dumitru Radu
Popescu).

� Veronica Maria Florescu a publicat la Editura Betta volumul
Înflorire de toamnã, cuprinzând trei povestiri. În întâmpinarea de pe
copertã Aureliu Goci scrie: �Cartea doamnei Veronica Maria Florescu
oferã o lecturã polivalentã, instinctivã ºi cu multe implicaþii morale...
O adevãratã revelaþie în contextul unei literaturi feminine cu
amplitudine în contemporaneitate�, iar Emil Lungeanu adaugã:
�...autoarea îºi cautã remediul în vitalitatea propriilor personaje...
proclamând o terapie care, dacã ar fi brevetatã ºi-ar putea desemna
titulara ca pe o adevãratã Ana Aslan a scrisului feminin contemporan�.

� La Editura Rawex Coms a vãzut lumina tiparului volumul Un surâs
în colþul gurii, semnat de Vasile Rãvescu, nimeni altul decât Don
Basilio, semnatarul cronicii Cenaclului �Catacomba� din revista
noastrã. Cartea cuprinde fabule, parodii ºi epigrame (unele dintre ele
inspirate de colaboratorii revistei �Bucureºtiul literar ºi artistic� ºi
dedicate lor). Volumul este ilustrat de cunoscutul grafician Cristian
Topan.
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Marian Nencescu

Elena Vãcãrescu - 150 de ani de la naºtere
Poeta cu douã patrii

Neîndoielnic, poeta cu douã patrii, cum o numea
gazetarul ºi autorul dramatic Petre Locusteanu (1883-
1919) pe scriitoarea ºi ambasadoarea culturalã
(onorificã) a României pe lângã Liga Naþiunilor, Elena
Vãcãrescu (n. 21 sept. 1864, Bucureºti � d. 17 febr. 1947,
Paris), într-un articol din Flacãra (an I, nr. 39, 1912), se
situeazã, pe plan literar cel puþin, într-o poziþie ingratã.
De regulã, limba în care scrie un autor determinã, în ultimã
instaþã, ºi apartenenþa sa naþionlã. Or, cum Elena
Vãcãrescu a ales, din tinereþe, ºi, desigur, forþat calea
exilului, limba de adopþie s-a impus natural faþã de cea
maternã. Astfel se face cã pentru un critic precum G.
Cãlinescu, poeta care �este mai degrabã preþuitã în Franþa
decât în patria natalã�, nu reprezintã decât, cel mult, un
�scriitor de limba francezã� (v. cap. omonim din Istoria
Literaturii Române de la origini pânã în prezent, p. 883,
Ed. Fundaþiei Europene Drãgan, 1980). Situaþia nu este
singularã, fiind similarã  interpretãrii operei în limba
francezã a Annei de Noailles, cea a lui Panait Istrati, sau
mai recent,  a creaþiilor lui Cioran sau G. Astaloº.

Cert este cã ultima urmaºã ºi continuatoarea literarã a
dinastiei Vãcãreºtilor, care a dat literaturii române nu
numai o direcþie dar ºi o conºtinþã literarã exemplarã, a
avut un acut sentiment al apartenenþei naþionale, în ciuda
faptului cã ºi-a scris majoritatea operelor în limba
francezã, fapt rezumat ºi în Testamentul (olograf) pãstrat
în arhiva Bibliotecii Academiei (Fondul Elena
Vãcãrescu): �Deºi am fost adusã din cauza împrejurãrilor
nenorocite ale vieþii mele sã strãiesc departe de România,
inima mea nu a încetat un singur moment a bate pentru
dânsa. Toatã activitatea mea de o jumãtate de veac a fost
consacratã intereselor neamului nostru, cãutând sã strâng
raporturile dintre România ºi Franþa... (Elena Vãcãrescu,
de Ion Stavãruº, Bucureºti, Ed. Univers, p. 110).

Fiicã a colonelului ºi diplomatului Ioan Vãcãrescu ºi
a Eufrosinei Fãlcoianu, Elena Vãcãrescu, alintatã
familial Elencuþa, era strãnepoata, pe linie paternã, a lui
Ienãchiþã Vãcãrescu (c. 1740-1797), deschizãtor de
drumuri în lirica româneascã, dar ºi în lingvisticã cu ale
sale Observaþii sau Bãgãri de seamã asupra regulelor ºi
orânduielilor gramaticii rumâneºti (Râmnic, 1787) ºi
nepoata lui Iancu Vãcãrescu (1792-1863), traducãtorul
lui Britannicus de Racine, piesã jucatã în 1827 la Teatrul
Ciºmeaua Roºie, din Bucureºti, dar ºi al poeziei cvasi-
emblematice Primãvara amorului, scrisã, (probabil în
1827), în stil neo-anacreontic ºi prezentatã de Eliade
Rãdulescu drept model literar în prefaþa Gramaticii sale
din 1828.

Împreunã cu sora sa Zoe (n. 1866) îºi petrece copilãria
la Fãlcoiu, la moºia maternã, pe malul drept al Oltului,
dar mai ales la Bucureºti, pe domeniile de la Vãcãreºti
�cel mai înalt loc din capitalã, de unde se vede Catedrala
ºi Camera Deputaþilor� (Premières annès, manuscris,
Biblioteca Academiei, Fond Elena Vãcãrescu), unde
zãboveºte în biblioteca bunicului Iancu, ale cãrui
ocupaþii, pasiuni ºi tabieturi le va descrie mai târziu în
Memorii (Le roman de ma vie, manuscris, fondul citat).
În 1879, la vârsta de 15 ani, este trimisã la studii, la
Paris, unde este însrisã, ca auditor, la Sorbona, urmãrind
cu evlavie conferinþele pe teme de filosofie, esteticã sau
mitologie ale lui Gaston Paris, Ernest Renan sau Paul
Janet. Imaginea fetiþei �cu codiþele împletite, grele,
lucitoare, cãzute pânã la brâu�, obligatã sã rãspundã unor
�porunci ºi hotãrâri venite de la strãmoºi�, o va urmãri,
fiind descrisã în romanul (biografic) Amor vincit (Paris,
Ed. Plon, 1909), ca ºi în Mémorial sur le mode mineur
(Paris, 1946, în special în ciclul Vãcãreºti. Terre de la
poesie).

Din aceastã epocã dateazã, desigur, ºi primele încercãri
lirice, scrise, cu siguranþã în româneºte (dupã unii
biografi) ºi comunicate, între alþii, lui Vasile Alecsandri,
în mare parte pierdute. În schimb, se pãstreazã câteva
texte scrise în limba fancezã, publicate în presa
bucureºteanã de la începutul veacului trecut (Revista
literarã, 1904), scrise, probabil, sub influenþa lui Sully
Proudhomme, care se oferise sã-i predea lecþii de poeticã.

Tot la Paris debuteazã cu volumul Chants d�Aurore
(Alfonse Lemere Editeur, 1886), cuprinzând 46 de
poezii, urmat, un deceniu mai târziu de l�Ame sereine
(acelaºi editor, 1896), având de data aceasta 162 de
poezii originale, grupate pe cicluri.

Debutul este salutat ºi la Bucureºti de Gh. Ionnescu-
Gion care îi ºi dedicã un dublu foileton în ziarul

Românul (31 august 1886) ºi, desigur, de Miºu
Vãcãrescu (Claymoor, dupã numele sãu literar), în
L�Independence Rommaine, sub titlul �Une jeune
muse�. Din pãcate, întâlnim ºi o reacþie negativã,
consemnatã tardiv de T. Maiorescu ºi publicatã
postum în Revista Gândirea (nr. 6-8, 1926), venitã
din partea lui Eminescu, cel care, mâhnit cã
descendenta Vãcãreºtilor ºi-a publicat primele versuri
în francezã, ar fi rostit: �Sã nu ºtie, oare, româneºte ?
Spuneþi-le pãrinþilor ei cã voi învãþa-o româneºte ºi
vom vedea dacã fiica Vãcãreºtilor va continua sã ne
nesocoteascã�. Reacþia eminescianã, semnalatã de Ion
Stãvãruº (op.cit., p. 45) meritã privitã însã cu reþinere,
câtã vreme Maiorescu însuºi îºi ia mãsuri, când o
reproduce, menþionând ºi momentul când are loc
(�Înainte de a fi învãluit de întunericul ce-i vestea
moartea apropiatã...�). În rest, critica remarcã
�emoþiunile exprimte într-un stil blând, dulce ºi
trandafiriu�, imputând însã urmaºei Vãcãreºtilor cã
nu a închinat destule versuri patriei sale, cum o obliga
Testamentul înaintaºilor.

Din 1888, Elena Vãcãrescu este invitatã sã facã parte
din suita reginei Elisabeta (pseudonim literar Carmen
Sylva), locuind efectiv la Peleº ºi cãlãtorind, dupã
împrejurãri, la unele curþi princiare europene
(impresiile literare fiind decantate în volumul Regi ºi
regine pe care i-am cunoscut, ediþia I, în limba
englezã, New York, 1904, urmatã de traducerea în
francezã, Paris, Sansot Editeurs, 1908). Tot din aceastã
perioadã (1890-91) dateazã ºi idila cu prinþul
Ferdinand, încurajatã de Carmen Sylva, dar zãdãrnicitã
de �temãtorul� Carol, la presiunea partidelor politice,
dar ºi  a �blazonaþilor� Hohenzollerni, �jigniþi de
posibilul amestec al sângelui românesc cu spiþa lor
scrobitã� (Ion Stãvãruº, op.cit., p. 53). Lovitã brutal
în delicata ei sensibilitate, Elena Vãcãrescu se
exileazã voluntar, începând cu 1893, iniþial în Italia
(unde locuia, din solidaritate cu fosta ei favoritã, ºi
regina Elisabeta), iar  ulterior în Franþa, þarã ce va
deveni adevãrata sa patrie de adopþie.

La Paris, frecventeazã cenaclul doamnei de Rohan
(�cel mai atrãgãtor din Paris ºi probabil din întreaga
Europã�) constituind, în special în intervalul 1898-
1905, împreunã cu Anna (Brâncoveanu) de Noailles
ºi Marcel Proust, �un trio inseparabil�, dupã cum avea
sã consemneze gazetarul ªtefan Fãlcoianu într-un
interviu din Adevãrul (nr. 27, 1904, sub titlul O
româncã celebrã. Interviu cu Elena Vãcãrescu). În

aceastã perioadã reia ºi dezvoltã ciclul Le Rhapsode de la
Dâmboviþa (publicat iniþial la Bucureºti, Ed. Socec, 1892)
cuprinzând 140 de �cântece ºi balade româneºti�, culese de
Elena Vãcãrescu, publicând, la Londra, între 1897-1904,
ediþiile a II-a ºi a III-a ale cãrþii, în traducerea �poetei� Carmen
Sylva ºi a Almei Strettel, sub titlul The Bard of the Dâmbovita.
Din acelaºi ciclu mai fac parte volumele Nuits d�Orient
(Folklore roumain), cuprinzând 7 basme în prozã rimatã
(Partis, Sansot Editeur, 1907), The song of the Vaillant
Voievode (London, 1905),  serie de poeme din Rapsod, în
traducerea autoarei, ºi drama liricã în douã acte Le Cobzar
(pe muzica Gabrielei Ferrari, Paris, 1912), jucatã la Monte
Carlo, în 1909 ºi reluatã , cu succes, la Opera din Paris, în
1912 (subiectul piesei, ca ºi decorurile ºi costumle fiind
inspirate din folclorul tradiþional, iar dansurile reprezentând
o formã stilizatã a horelor româneºti). La premierã, în loja
oficialã a asistat însuºi premierul Franþei, Georges
Clemanceau, care a susþinut-o astfel pe cea consideratã drept
�prietena� sa. Cobzarul Elena Vãcãrescu a fost �prima operã
cu subiect jucatã pe o mare scenã a lumii�, consemneazã cu
mândrie Ion Stãvãruº (op.cit., p. 64) invocând ºi cronicile
din epocã semnate de Nicolae Iorga, C. Mile ºi deja citatul P.
Locusteanu, risipite în gazetele Semãnãtorul, Flacãra ºi
Românul literar etc.

Cu toate aceste succese literare, marele merit politic ºi
patriotic al Elenei Vãcãrescu rãmâne  rolul activ jucat în
cadrul Ligii (Societãþii) Naþiunilor, începând cu 1919, când
ocupã funcþia de secretar general al Asociaþiei Române de
pe lângã Liga Naþiunilor, pânã în 1940, când asistã la �doliul
Franþei�, ºi alege �exilul albastru�, ultimul sãu refugiu, unde
îºi va redacta opera memorialisticã, Le roman de ma vie, din
care vor apãrea ºi câteva fragmente postume, publicate în
Revue des Deux Mondes.

Calitatea de �ambasadoare a sufletului românesc�,
recunoscutã unanim în cadrul Societãþii Naþiunilor, întãritã
de calitatea de membrã permanentã a Comisiei de Cooperare
Internaþionalã (din 1922), îi conferã Elenei Vãcãrescu un
binemeritat prestigiu ºi o autoritate neegalatã. Iatã cum o
prezintã gazetarul ºi dramaturgul Al. Kitiþescu într-un articol
din Gazeta (12 mai 1934) : �O doamnã maiestuoasã,
îmbrãcatã în mãtase neagrã, cu pãlãrie ºi voaletã de aceeaºi
culoare, pãºea sigurã de sine, împrãºtiind surâsuri suverane
ºi adresând unuia sau altuia câte un compliment ori o
întrebare grãbitã...

Tot din aceastã posturã, îl susþine pe Nicolae Titulescu în
demersurile sale diplomatice ºi contribuie substanþial la
înfiinþarea Institutului de Cooperare Intelectualã, instituþie
ce sprijinã, între altele, apariþia, periodicã, a unei Bibliografii
ale traducerilor mondiale ºi a unei Biblioteci Universale
(pe lângã I. C. I.). La fel, demersurile sale pentru pace, se
bucurã de un real succes: �Când Elena Vãcãrescu vorbeºte
la Adunarea Generalã, hotelurile se golesc, iar sala de
conferinþe se umple (Journal des Débats, 29 dec. 1928).
Ultimii ani ai vieþii o gãsesc în continuare în prim-planul
vieþii diplomatice ºi literare. Continuã sã scrie pe teme
româneºti, ultimul sãu articol, Les sapins des Carpathes,
fiind publicat la 29 ianuarie 1947 pe prima paginã a revistei
Echos de France (�Româncã ºi ultimã Vãcãrescu, ce discurs
funebru mai frumos mi-aº putea dori�, exclamã scriitoarea
cu o tragicã premoniþie a apropiatului sfârºit).

Printr-o ultimã dorinþã testamentarã, lasã Academiei
Române �parcul ºi conacul Vãcãreºti�, în scopul înfiinþãrii
unei instituþii culturale care sãi poarte numele, ºi dispune ca
o parte a averii pãrinteºti sã fie rezervatã constituirii
Premiului Elena Vãcãrescu, aflat, de asemenea, la dispoziþia
Academiei. Din pãcate, singura sa voinþã ce a fost îndeplinitã
de noile autoritãþi a fost aceea de a fi înmormântatã în cavoul
familiei de la Bellu (la 5 martie 1959), alãturi de bunicul
Iancu �pãrintele poeziei româneºti�.

Pentru Elena Vãcãrescu patriotismul a fost mai mult decât
o vocaþie, a fost un destin. Trãgându-ºi inspiraþia �din seva
þãrii�, a purtat, pe alte meridiane lingvistice, dorul de þarã.
Poate de aceea, imaginea rusticã ºi delicatã a poeziei Elenei
Vãcãrescu ºi-a gãsit ecou în traducerile, inspirate, ale lui Ion
Pilat, Adrian Maniu ºi Lucian Blaga, seduºi de cultivarea
legendelor ºi a mitului popular.



Bucureºtiul literar ºi artistic,  Anul IV, nr. 10 (37), octombrie 2014

44444 DIALOGURI CULTURALE

Mihail Diaconescu:  �Fenomenologia
epicã a spiritualitãþii române este o

creaþie necesarã� (I)

Seniorii literaturii noastre:

A consemnat Florentin Popescu

Mihail Diaconescu
Florentin Popescu: Stimate domnule Mihail

Diaconescu, sunteþi autorul unui vast ciclu românesc pe
care l-aþi numit �o fenomenologie epicã a spiritualitãþii
române�. Cele zece romane din acest ciclu comunicã
strâns între ele. Sunt unitare în varietate. Unitatea lor
este susþinutã, între altele, de faptul cã fiecare dintre ele
a fost conceput ºi realizat ca o parabolã pe teme istorice,
psihologice ºi morale. De ce aþi optat pentru forma epicã
a parabolei?

Mihail Diaconescu: Pentru cã parabola mi se pare a fi
cea mai potrivitã formã epicã atunci când stau la masa de
scris ºi doresc sã comunic convingerile artistice ºi
filosofice care mã preocupã.

Adolescent fiind îl ascultam cu evlavie pe tatãl meu,
preotul ºi învãþãtorul de þarã Aurelian Diaconescu de la
Vultureºti, care duminica îºi rostea predica la finalul
Sfintei Liturghii. Predicile tatei conþineau mici naraþiuni
apte sã reliefeze unele evenimente din sat, diverse
învãþãturi religioase, unele atitudini morale sau civice.
Ca naraþiune care evidenþiazã convingeri spirituale,
civice sau morale, parabola are o mare putere de
pãtrundere în sufletele unor ascultãtori sau cititori.
Parabola precum cea a bãrbatului înþelept ºi a celui
nechibzuit despre care citim în Sfânta Evanghelie de la
Luca; a bunului pastor din Sfânta Evanghelie de la Ioan;
a femeii din Tecora, care a venit sã se plângã la regele ei,
dupã cum aflãm din Cartea a doua a Regilor din Vechiul
Testament, ºi multe altele, suprasaturate de o excepþionalã
forþã demonstrativã ºi educativã mi-au marcat definitiv
sufletul, memoria ºi conºtiinþa. Tatãl meu, a fost un
învãþãtor strãlucit, un dascãl cu vocaþie, un mare educator
ºi un adevãrat pãstor sufletesc, un preot cu har, cum se
spune. În fiecare duminicã ºi la alte sãrbãtori, biserica
satului nostru, unde oficia tata, era arhiplinã.

Faptul cã Mântuitorul nostru Iisus Hristos Fiul lui
Dumnezeu ºi-a comunicat învãþãtura Sa sfântã prin
intermediul unor parabole este, desigur, mai mult decât
semnificativ.

ªi unii Sfinþi Pãrinþi ºi Scriitori bisericeºti au utilizat
anumite parabole ca sã-ºi comunice învãþãturile.

Situându-ne într-o perspectivã descriptivã,
comparativã ºi riguros teoreticã putem evidenþia
asemãnãrile dintre fabulã ºi parabolã. Fabula, cu
concluzia sa finalã, puternic subliniatã, ºi parabola, cu
excepþionala sa capacitate de generalizare, impun
conºtiinþei noastre, pururi însetate de bine, de adevãr ºi
de frumuseþe, variate evenimente, descrieri ºi simboluri
apte sã vorbeascã despre condiþia omului în lume ºi în
istorie.

F.P.: Cine credeþi cã a dat cea mai potrivitã definiþie a
parabolei?

M.D.: Dupã pãrerea mea, cea mai bunã interpretare a
specificitãþii artistice ºi filosofice a parabolei a dat-o
Hegel în celebrele lui Prelegeri de esteticã. El ne spune
cã parabola, pe care o considerã o comparaþie amplã,
respectiv una narativã, cum gãsim de altfel, ºi în fabulã,
porneºte de la trãsãturile exterioare ºi schimbãtoare,
particulare, ale unor evenimente, altfel spus � de la
fenomenal, pentru a ajunge la semnificaþii generale.

În toate epocile ºi în toate culturile lumii, de la cele
arhaice pânã la cele contemporane, parabola a fost o formã
epicã la care au recurs numeroºi naratori. Semnificaþiile
profunde ºi variate pe care le poate evidenþia parabola
explicã acest fapt.

Orice parabolã oricât ar fi ea de concentratã, are o

dinamicã internã specificã. Ea porneºte de la trãsãturile
evidente ale evenimentelor, respectiv de la sensuri
lineare, limpezi, accesibile, pentru a proiecta sufletul,
conºtiinþa ºi sensibilitatea noastrã pe cele mai înalte culmi
ale trãirilor filosofice, religioase, civice ºi morale.

Tot Hegel a scris cã parabola este o alegorie închisã. În
cazul acestui tip de alegorie existã întotdeauna o metaforã
lãrgitã. Ea, metafora lãrgitã, are un plan figurativ, exterior,
viu colorat uneori, pitoresc, care comunicã însã cu
universul ideilor, cu vocaþia ºi preocupãrile noastre
speculative, cu convingerile filosofice sau religioase.
Variate figuri de stil, cu funcþii evocatoare sau
plasticizante susþin, în cuprinsul parabolei, ideile pe care
naratorul doreºte sã le acrediteze. Sunt idei care spun
ceva esenþial ºi profund despre neliniºtile noastre
subiective, dar ºi despre marile întrebãri esenþiale, care îi
preocupã pe oamenii de pretutindeni. În fond, ideile
abstracte devin în parabole niºte succesiuni, mai ample
sau mai restrânse, de metafore plasticizante. Lucian Blaga
a dedicat acestui tip de metaforã, unul dintre cele mai
profunde ºi mai atractive capitole din Trilogia culturii.
Este un capitol care ne ajutã sã înþelegem mai bine marea
forþã de influenþare a operei filosofice a lui Blaga asupra
culturii române contemporane.

Ca metaforã amplã sau metaforã narativã, sau metaforã
continuã, sau metaforã prelungitã, sau metaforã dinamicã,
alegoria poate reliefa nu numai o noþiune abstractã sau o
reuniune de convingeri, ci ºi o întreagã concepþie de
viaþã, respectiv un sistem de valori. Acest fapt este posibil
pentru cã în parabolã, autorul intensificã sugestiile
expunerii sale, construind un echilibru foarte atent
controlat între ceea ce este implicit ºi explicit în
expunere.

F.P.: Cum aþi aplicat aceste idei în cãrþile dvs.?
M.D.: În romanele mele, concepute ºi realizate ca niºte

ample parabole, tehnica digresiunii, simbolurile
imanenþei ºi ale transcendenþei, referirile documentare,
cronologia, parantezele explicative, pãrþile eseistice sau
lirice sunt plasate astfel în text încât sã dinamizeze, sã
lumineze ºi sã potenþeze acþiunea.

Am o profundã recunoºtinþã faþã de doamna Monica
Duºan, romancierã de strãlucitã vocaþie, dar ºi eseistã, ºi
critic literar de mare sensibilitate, care în recentul sãu
volum monografic Simbolic, metafizic ºi monumental în
proza lui Mihail Diaconescu a reliefat, din variate
perspective analitice, ceea ce este parabolã ºi reuniune
de metafore prelungite în romanele mele.

Cartea doamnei Monica Duºan este, în ordine
cronologicã, al ºaptelea volum monografic dedicat prozei
mele. Observaþiile, analizele ºi demonstraþiile doamnei
Duºan nu seamãnã cu nimic din ceea ce s-a spus anterior
despre proza mea. Subliniez faptul cã toate volumele
monografice dedicate prozei mele au o înaltã ºi severã
þinutã ºtiinþificã.

Nu uit nici faptul cã parabola porneºte de la analogii,
respectiv de la tehnica substituirii, pentru a realiza o
maximã concentrare narativã. Concentrarea potenþeazã
exprimarea care devine uneori sapienþialã sau liricã.
Devine poezie gnomicã. Este o poezie pãstratã în diverse
capitole ale romanelor. De aceea o parabolã dezlânatã
este de neconceput.

În toate romanele mele am încercat ca aglutinarea unor
simboluri comunicante, a unor exprimãri cu semnificaþii
interogative, sapienþiale sau speculative, a unor note
sentimentale, pitoreºti ºi insolite sau a unor reconstituiri
arheologice, documentare ºi cronologice sã susþinã forþa
euristicã pe care forma epicã a parabolei o face sensibilã.

Mai presus de toate, pentru mine, care am vorbit sau
am scris de mai multe ori despre forþa revelatoare a
parabolei, predicile tatei, preotul ºi învãþãtorul de þarã
Aurelian Diaconescu, sunt un model sublim.

F.P.: Sã rãmânem puþin la fenomenologia epicã a
spiritualitãþii române! Vã rog sã explicaþi motivele
pentru care aþi asociat arta romanului cu preocupãrile

speculative dedicate fenomenologiei!
M.D.: Pe mine, dezbaterile speculative dedicate în

ultimele trei secole problemelor teoretice impuse de
noþiunile de fenomen ºi fenomenologie m-au atras în mod
deosebit. M-au atras tot atât de mult ca problemele
teoretice ale artei romanului. ªi aº mai adãuga, tot atât
de mult cã problemele esteticii, indiferent cã este
consideratã o disciplinã a filosofiei sau o ºtiinþã aparte.
Preocuparea pentru aceste probleme a susþinut eforturile
mele la masa de scris.

Dupã cum se scrie, orice aspect al realitãþii constatat
pe cale empiricã este numit fenomen. Diversele ºtiinþe,
indiferent cã ele sunt ale naturii sau ale spiritului, încearcã
sã explice infinita varietate a fenomenelor apelând la
variate metode de cercetare...

De la o etapã la alta, dezbaterile dedicate noþiunilor
de fenomen ºi fenomenologie s-au amplificat, nuanþat ºi
intensificat.

Filosofii ºi oamenii de ºtiinþã, indiferent de
preocupãrile ºi opþiunile lor, sunt de acord cu constatarea
cã orice fenomen are o dinamicã interioarã, o evoluþie
care duce la permanenta reorganizare a realului.

Mai presus de toate, ceea ce este fenomenal ne duce pe
cale raþionalã la universul fascinant al esenþelor.
Fascinaþia, ca act psihologic de mare complexitate, poate
marca unele etape decisive din evoluþia noastrã
sentimentalã ºi intelectualã.

Pe mine m-a preocupat ºi m-a fascinat esenþa
fenomenului spiritual românesc. Pentru cã esenþa
cuprinde ceea ce este unitar, necesar, stabil, revelator ºi,
într-o anumitã mãsurã, ceea ce este general într-un
fenomen. Specificul unui fenomen poate fi înþeles doar
dacã ne referim la esenþa lui...

În perioada celor trei ani ai ºederii mele la Berlin, în
calitate de Gastodozent-conferenþiar oaspete � la
Institutul de Romanisticã al Universitãþii Humboldt, m-
am simþit îndemnat sufleteºte sã mã dedic lecturii tot
mai atente a unor scrieri lãsate de Johann Gottlieb Fichte,
dar mai ales de Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

Hegel, care, ca ºi Fichte, a fost profesor la Universitatea
din Berlin, a afirmat cã fenomenologia poate fi gânditã
drept descrierea istoriei spirituale a conºtiinþei însetate
de Absolut. În acest sens, cunoscuta lucrare a lui Hegel
Fenomenologia spiritului (xxxnomenologie des Geistes)
pe care mulþi o considerã cea mai importantã dintre
lucrãrile sale ºi una dintre marile realizãri ale filosofiei
din toate timpurile; are caracter fundamental ºi forþã
revelatoare. Pentru orice conºtiinþã intelectualã care se
opreºte asupra ei are ºi caracter modelator. Sunt sigur cã
Hegel a contribuit în mod decisiv la modelarea
conºtiinþei mele literare ºi teoretico-estetic. Acest fapt
poate fi constatat în romanele pe care le-am publicat, în
tratatul Prelegeri de estetica Ortodoxiei (vol. I Teologie
ºi esteticã; vol. II Ipostazele artei) cât ºi în trilogia pe
care am intitulat-o Teologia ortodoxã ºi arta cuvântului.
Introducere în teoria literaturii (vol. I Aspecte generale;
Personajul în literaturã; vol. II Genul epic; Genul liric;
vol. III Genul dramatic; Receptarea operei literare).

La acestea trebuie sã mai adaug faptul cã în adolescenþã
ºi în anii de studenþie, dar ºi mai târziu, pânã azi, eu am
citit cu cea mai mare atenþie, cu un interes mereu sporit,
revistele teologice ale tatei, respectiv studiile de
dogmaticã, liturgicã, patrologie, muzicologie psalticã,
apologeticã, eclesiologie, moralã creºtinã,
bizantinologie ºi hermeneuticã biblicã, pe care acestea
le conþineau. Datoritã þinutei lor speculative, aceste studii
m-au ajutat sã mã apropii de lucrãrile lui Hegel. De altfel,
Hegel a avut o solidã formaþie de teolog, tot atât de
importantã ca aceea de filosof. Hristologia lui Hegel,
concretizatã în pagini de o tulburãtoare frumuseþe
demonstrativã, este limpede, puternic afirmatã. Pe un plan
mai larg, întreaga operã a lui Hegel are un sens teologic
profund. Urmare în numãrul viitor
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Propensiunea filologico-
eseisticã a cãrturarului

Dragoste ºi poezie

Florentin
Popescu

Ion Rosioru,

Hunedoreanul Ioan Vasiu (n.1949) e pânã în prezent
autorul a ºapte plachete de versuri: Câmpiile de germinare
(1984), Vis cu ochii deschiºi (1988, reeditat în 2012),
Refluxul iubirii (1994), Aruncând cu pietre dupã vânt
(2012), Bolnav de poezie (2012), Caligrafii sentimentale
(2013) ºi Târziu în cuvinte (Eurostampa, Timiºoara,
2014). Discursul poetic al lui Ioan Vasiu  -  avem sub ochi
ultima apariþie editorialã parvenitã prin bunãvoinþa
poetului  -  frapeazã, de la primul pânã la ultimul vers al
cãrþii, printr-o prospeþime imagisticã pe care puþini poeþi de la Nicolae Labiº încoace
au mai atins-o cu atâta acuitate. Acest poet de stirpe rarã  are un simþ aparte al
ritmului ºi al fluenþei muzicale a gândurilor ce au la bazã, ca în poemele orientale,
îndeosebi în pantunul malaez, corespendenþele, analogiile ºi paralelismele ce se
stabilesc, cel mai adesea declanºator, între manifestãrile naturii surprinse în
succesiunea anotimpurilor ºi trãirile preponderent de dragoste, dar ºi frãmântãrile
morale ale poetului aflat într-o perpetuã stare de uimire paradoxalã ºi, implicit,
paroxisticã.

O temã cardinalã în cartea lui Ioan Vasiu e chiar tema poeziei pe care poetul o
concepe ca parte integrantã a firii de care n-o mai poate disocia, aºa cum nu-ºi mai
poate disocia nici iubirea ºi nici nemãrginita bucurie de a exista (E-atâta frumuseþe).
Iubirea ºi poezia sunt noþiuni interdependente ºi ele se potenþeazã reciproc: �iubito
te aºtept sã vii la noapte/ sã mã-nveleºti în calme poezii/ amirosind frumos a mere
coapte/ a sânziene ºi a zori de zi� (Aºteptarea). Poezia poate fi la fel de rostuitoare
precum firul ariadnic în labirint: �nisipuri miºcãtoare/ sunt spulberate-ncet/ tãcerea
ne-nveleºte/ în tainã grijulie/ vorbeºte iar în versuri/ un visãtor poet/ ºi-þi dãruieºte-
n noapte/ un ghem de poezie� (Anotimp de jar). Lumea e de neconceput în afara
poeziei care faciliteazã în puritatea ei calea spre credinþã ºi divinitate: �în jurul meu
e-atâta poezie/ amurgul e un ghem imens de jar/ ce se rostogoleºte pe câmpie/ când
toaca ploii bate tot mai rar//...// în jurul meu e-atâta poezie/ se-ascunde vântul prin
pãduri de fagi/ ºi-aleargã toamna prin livezi zglobie/ iar ochii tãi cãprui mi-s tot mai
dragi� (Atâta poezie). Natura intermediazã, prin poezie, iubirea celor doi îndrãgostiþi,
iar iubita întrã în joc simulând ignoranþa: �vântul îþi recitã poezii/ însã te prefaci cã
nu le ºtii� (Vântul îþi recitã poezii). Aceeaºi splendidã naturã ia parte sau se implicã
plenitudinal în spectacolul ocazionat de naºterea poemelor de dragoste:  �îþi scriu
cu pana înmuiatã-n crin/ ºi-þi mirui fruntea cu polen de maci/ mã oglindesc în ochiul
tãu senin/ tu plângi ºi râzi ºi mã rãneºti când taci// îþi scriu acum cel mai frumos
poem/ pe frunze ruginite de castani/ mereu te caut ºi mereu te chem/ într-un tãrâm
mirific din balcani� (Îþi scriu).

Raportul corespondenþial dintre iubitã ºi faþetele naturii e unul rãsturnat faþã de
cel cu care ne-a obiºnuit tradiþia: �când plângi ºi râzi  cu faþa spre apus/ eºti ca o apã
care curge-n sus// când mã sãruþi cu pãru-þi despletit/ eºti ca un fulger care m-a
trãsnit// când tandrã ºi timidã te dezbraci/ eºti o câmpie cu cercei de maci� (Câmpie
cu cercei de maci). Încercaþi sã citiþi poemul de la coadã cãtre cap ºi vã  veþi convinge
cã efectul e unul mai puþin intens. Jocul dintre protazã ºi apodozã este uneori înlocuit,
cu acelaºi efect, prin parataxã: �undeva se coace dragostea-n amiazã/ cerul ºi cu
marea se îmbrãþiºeazã// Undeva sub talpã iarba mai suspinã/ de pe munþi coboarã
bulgãri de luminã// undeva pe lume viaþa naºte viaþã/ dragostea iubitei iarãºi mã
rãsfaþã� (Undeva). Reconstituitã din amintiri, dragostea îºi poate spulbera, exorcizator,
pânã ºi propriul blestem: �stoluri de-amintiri pribege/ îþi trimit iubita mea/ de blestem
sã te dezlege/ când rãsare prima stea� (Când iubirea dã în clocot). La fel de
convingãtor se dovedeºte poetul ºi în ipostazele sale oraculare: �când voi muri va
ninge cu petale/ de trandafiri peste iubirea mea/ ºi va ploua cu lacrimile tale/ peste
þãrâna umedã ºi grea//...// când voi muri va bate-n catedralã/ un clopot trist când
vântu-abia adie/ ºi va rãmâne casa noastrã goalã/ ca un poem de dragoste târzie�
(Dragoste).

Poetul multiplicã izvoadele strofice, ca într-un joc de oglinzi, pãstrând unul ºi
acelaºi nucleu, la cap de vers: vei regreta, îmi place, spre iarnã, sã ºtiu, aº vrea, intrã
iarna, ninge, aleargã etc. Uneori pãrãseºte teritoriul liric predilect, situat între vis ºi
lumea realã, ºi-ºi schiþeazã portretul într-o oglindã concavã: �detest iubirile din
interes/ detest minciuna cu picoare scurte/ detest elogiul rostit mult prea des/ detest
intruºii care-þi intrã-n curte// detest grandomania din belºug/ detest eroul care stã
ascuns/ detest politicienii care sug/ la douã ugere ce sunt de muls// detest fricosul ce
se dã viteaz/ detest beþia de cuvinte oarbe/ detest persoana groasã la obraz/ detest
duºmanul ce din ochi ne soarbe// detest sporovãiala fãrã rost/ detest amorul rostit rar
ºi lent/ detest poemul plicticos, anost/ detest poeþii care n-au talent� (Dispreþ).
Poetul n-a renunþat nici aici la coarda civicã a lirei sale pe care cântase, în volumele
anterioare, îndeosebi în Bolnav de poezie. Iatã-l ieºit pe scena socialã: �acum, când
anormalul e normal/ în þara care geme ºi suspinã/ te-aºtept iubito cocoþat pe-un val/
cu inima de deznãdejde plinã// îmi suflã vântu-n buzunarul gol/ distracþiile-au rãmas
o amintire/ trec zile-nºiruite ca un stol/ spre-un apogeu/ fantastic de subþire� (Apogeu).

Portretul pe care Ioan Vasiu i-l face unui confrate cãrturar din oraºul Darabani
poate fi luat ca unul în oglindã al autorului formidabilei cãrþi Târziu în cuvinte,
carte ce ne reaminteºte cã în vremuri imemoriale poezia ºi muzica erau inseparabile:
�Victor Teiºanu, fire discretã ºi modestã, dar înzestrat cu un talent înnãscut ºi
recunoscut, face parte dintre scriitorii pentru care nu cantitatea conteazã, ci calitatea.
Este ºi motivul care stã la baza puþinelor volume publicate de acest apreciat poet ºi
jurnalist în decursul îndelungatei sale activitãþi puse în slujba limbii române�.

Cu poeþi precum Ioan Vasiu, girat încã de la începuturile sale literare de cel ce a
fost Laurenþiu Ulici ºi susþinut superlativ de confraþi precum Ioan Evu sau Ion Horea,
poezia se întoarce la izvoarele ei autentice.

Când, în urmã cu câþiva ani, aflându-mã la un festival
literar la Focºani, afirmam cã � în cel priveºte pe dl. Adrian
Botez � ne aflãm în faþa unui cãrturar de stirpe rarã (d-sa
scrie poezie, dar publicã în mod curent ºi eseuri, articole de
criticã ºi ºi istorie literarã, fiind totodatã recunoscut ºi ca
mentor de grupãri literare, editor al unei reviste ºcolare ce
ºi-a depãºit/îºi depãºeºte � ca nivel �condiþie de simplã
publicaþie a elevilor) nu mã înºelam ºi nici n-am stârnit
zâmbete ori îndoieli în rândul asistenþei. Nu s-a întâmplat
aºa fiindcã, deºi trãieºte ºi scrie într-un oraº depãrtat de
Capitalã, prin urmare cu acces mai dificil la marile arhive ºi

bibloteci din România, dl.Adrian botez era,încã de pe atunci, autorul unor lucrãri ce
se constituiau/se constituie în ceea ce se poate numi, în sensul cel mai deplin al
termenului o �operã�. O operã pe cât de variatã tematic tot pe atât de interesantã ºi de
incitantã. Lãsând la o parte cele treisprezece cãrþi de versuri (lãsându-le nu pentru cã
nu ar merita sã fie citate, ci numaiºi nu mai din lipsã de spaþiu tipografic), acest autor,
doctor în filologie ºi în viaþã de zi cu zi profesor la un colegiu tehnic a semnat pânã
în prezent mai multe volume de criticã/hermeneuticã, din care citãm câteva titluri
pentru a oferi cititorilor noºtri o idee despre propensiunea scriitorului faþã de anume
subiecte ºi teme (unele fiind chiar o premierã ca unghi de abordare ºi ca punct de
vedere analitic): Prigoniþii Cavaleri ai Mielului � despre poezia cultã aromâneascã
(2000), Spirit ºi Logos în poezie eminescianã � pentru o nouã hermeneuticã, aplicatã
asupra textului eminescian (2005), Loja Iohanicã româneascã � Ion Creangã, Ion
Luca Caragiale, Ion Slavici (pentru o nouã hermeneuticã, aplicatã asupra textelor
2006), Cei Trei Magi ai prozei româneºti (Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Mircea
Eliade � ºi Epoca Mihaielicã (2007), Opera scrisã a lui Corneliu Zelea Codreanu �
între vizionarism ºi alchimie naþionalã (2009), Normalitatea reacþionarã: sinergia
scris � fãptuire � fiinanþare cosmicã la Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce
� pentru o nouã hermeneuticã aplicatã asupra textelor cronicarilor moldoveni
(2012). Sub semnul eseului cu largi deschideri ºi polivalente semnificaþii se înscriu
în bibliografia d-ului Adrian Botez volume ca Ruguri � România sub asediu (2008),
Cartea Cruciaþilor Români (2008) ºi Cazul Dacia...(2011).

Recent, în cadrul Festivalului Naþional de Poezie �Emil Botta� de la Adjud, dl.
Adrian Botez a lansat o nouã carte: Dosoftei � vestitorul lui Eminescu, subintitulatã
�prima abordare stilistiso � poeticã/hermeneuticã a operei Sfântului Mitropolit
Dosoftei� (Editura Rafet, Râmnicu Sãrat, 2014).

Cãrturar nãscut ºi nu fãcut , argumentându-ºi în tot locul ºi temeinic afirmaþile,
cercetãtor cu experienþa tuturor limbajelor de abordare a textelor, filologicã ºi istorico-
literarã, dl. Adrian Botez, care, pe de altã parte are ºi simþul pragmatic al drumului pe
care trebuie sã ºi-l deschidã cãtre cititorii d-sale, îºi însoþeºte noul stadiu cu un
�Cuvânt înainte� care aproape cã-l scuteºte pe cronicar de comentarii privind
conþinutul cãrþii. Aproape �telegrafic� autorul puncteazã sumarul volumului. Astfel,
d-sa propune �prima abordare stilistico-politico/hermeneuticã� a operei
mitropolitului din opera cãruia ºi-ales subiectul cercetãrii. Interesul pentru autorul
Psaltirii rezidã în primul rând în aceea cã �pregãteºte� nu doar limbajul eminescian
de mai târziu, ci ºi marile teme poetice ale celui ce ne-a dat �Luceafãrul� ºi celelalte
capodopere lirice. În opinia semnatarului studiului Psaltirea lui Dosoftei are o
�prioritate absolutã în lume�, autorul ei �încreºtinând-o� ºi astfel �aducând în sfera
mentalului vlaho-român ºi al imaginarului ºi vizionarismului valah, a misticii daco-
valahe�. În fine, adaugã eseistul, �Dosoftei nu traduce Psaltirea Davidianã, ci o
recreazã, întru Duhul Valaho-Român�, valaho-românii �cãpãtând pentru prima oarã
o sintezã  emergentã mentalului, a imaginarului ºi a Duhului lor�.

Foarte bun cunãscãtor al Bibliei ºi al altor scrieri mistice care se orânduiesc aidoma
unui corolar în jurul temei pe care ºi-a propus-o, dl.Adrian Botez nu se mulþumeºte
doar sã treacã în revistã diversele opinii formulate de-a lungul vremii pe mãrginea
Psaltirii dosoftiene, ci purcede temeinic, gospodãreºte la comparatismul textelor.
Astfel, citind cu atenþie Psaltirea davidianã ºi punând-o în paralelã cu cea
dosofteianã, ajunge la concluzii pe care înseºi textele i le impun. �Ceea ce la evreii
psaltici � zice dl.Adrian Botez � ,era exaltare, prin verset, unei mistici întunecate,
provenind dintr-un abia disimulat sentiment imperialist (foarte terestru!), care are,
drept corespondent, o misticã a puterii ºi atitudinii râvnitoare de imperialism terestru
� pentru Dosoftei este expresia, întru cea mai orifico-armonicã stihuire torenþialã, a
instictului de supravieþuire a unui neam strãvechi, cu o culturã, în egalã mãsurã,
dionisyacã apollinicã, a Fiinþei/Fiinþãrii, ca Ordine ºi, fireºte, ca Limbã Mãrturisitoare
de Fiinþã/Fiinþare.�

Acribia cu care sunt cercetate, în paralel, cele douã Psaltiri, îi prijeluiesc autorului
acestui studiu multiple ºi foarte interesante judecãþi ºi evaluãri, precum acestea:�Toate
jocurile prozaice ºi de limbaj ale atât de entuziastului descoperitor de Logos, Sfântul
Poet Dosoftei au în ele diversitatea vie ºi cosmic-expresivã, plinã de vigoare ºi de
afânt mister, pe care o au fie Hora Valahilor, fie desenele cusute, de pe fotele, iile ºi
bundiþele daco-valahe-românilor. Toate sunt semne  al integrãrii, în cosmicitate, a
unui Neam, prin Limbã/Logos ºi prin �forma mentis� a acestui Neam strãvechi ºi
tulburat, de timpul-istorie ºi de vremuri, în identitatea sa. Iatã prin ce sunt fraþi
Eminescu-Aminul ºi Sfântul Dosoftei (ambii martiri întru Logos-ul Valah!): fratele
descoperitor ºi fratele împlinitor. Fratele care aduce aurul la suprafaþã ºi fratele care-
l transcede în Lumina Dumnezeiascã! Fraþi, deci, întru Valahie ºi întru Ortodoxie!�

Emanaþie a gândirii ºi cercetãrii unui erudit cu propensiune cãtre studiul unor
texte fundamentale ale culturii noastre, noul volum mi se pare a fi, pe de altã parte,
un reper important, de neocolit, pentru luminarea unor perioade adesea controversate
din istoria noastrã naþionalã. Scris cu aplicaþie ºi cu dãruire, el se constituie, în alt
plan, într-un manifest patriotic ce poate deveni oricând ºi oriunde un contrargument
zdrobitor în faþa celor ce au încercat/încearcã, prin manevre oculte, sã ne maculeze
istoria, valorile ºi identitatea naþionalã.
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�CUTIA DE SCRISORI� A POETEI
Profil

Dacã e sã o credem (ºi
de ce ne-am îndoi, oare?),
Shizue Ogawa, aºa cum
mãrturisea într-un
interviu, scrie �natural�,
repede, fãrã efort special
ºi fãrã angoase,
dintotdeauna. De când se
ºtie, aºadar. Poemele,
pãrelnic, �se nasc din
nimic�; iar poeta, un
suflet la joacã, vrea �sã
împrumute� frumuseþile
naturii, cãutând inocenþa

pierdutã. E drept, fãrã civism zgomotos, cu clopoþei ºi
fãrã a afiºa un ecologism panicard, pe undã militantistã.
Spontaneitatea nu e, însã, mimatã. Autoarea intrã într-
un firesc dialog cu toate celelalte fiinþe (egale, cu
personalitate, trãind în armonie). Încât, cinstind ºi
respectând aceastã con-vieþuire, poeta îºi dezvãluie sursa
lirismului: o mare iubire pentru tot ce ne înconjoarã. O
lume cercetatã cu simplitate, concretitudine ºi
profunzime, pe tipar oriental. ªi care induce sentimentul
de bine, împãcarea cu firea, chiar dacã sentimentul
ruinãtor al timpului ºi ochii singurãtãþii, �injectaþi de
sânge�, încurajeazã o inimã �rãzvrãtitã�, de neînþeles.
Forþa acestui lirism stã tocmai în preaplinul sufletului,
cel care �se joacã�, strãin, însã, de ludismul gratuit, steril.
În fond, bucurându-se de �cadourile calendarului�,
Shizue Ogawa gustã din plin �parfumurile de varã� ºi
murmurul vieþii, sub lumina biruitoare a soarelui:
zgomotul valurilor, cântecul pescãruºilor, concertul
insectelor ºi al broaºtelor din orezãrii, ºopotul spicelor,
�cititul în frunze de ceai�. Altfel spus, fericirea verii,
contopirea cu Marele Tot, descifrând, la scarã cosmicã,
maºina lumii, cum ar fi spus Eminescu.

Mijlocitã de eforturile traducãtoarei Manolita
Dragomir-Filimonescu, ea însãºi o remarcabilã poetã,
întâlnirea cu literatura românã (prin aceastã �selecþie�,
cum precizeazã Shizue Ogawa) a fost posibilã pe filierã
francezã. Michel Duclos ºi Jacqueline Starer au trudit
pe texte, încercând sã salveze muzicalitatea niponã, greu
de restituit, sã recunoaºtem. Sã amintim, în treacãt, cã
Shizue Ogawa (n. 1947) a început sã publice abia din
1999, încurajatã fiind de profesorul Josaburo Ogino de

la Doshisha Women�s College (Kyoto). ªi cã poeta, tandrã
ºi durã, deopotrivã, se impune ca �o prezenþã
neobiºnuitã�, cum remarcase Jacqueline Starer. Deºi
specializatã în literatura englezã, deºi iubitoare de Keats
ºi independentã faþã de stilul tradiþional nipon, poeta îºi
poartã cu mândrie sentimentul de apartenenþã   într-o
epocã fluidã, trãind o globalizare în marº, ameninþând
ºtergerea identitãþilor. Tradiþia, iatã, e misterioasã ºi
cenzurativã, totodatã, blocând puseele emfatice, fãrã a
impune un respect inhibant,
paralizant (v. Clopotul vremii).
O pagodã-ranã, de pildã
(templul Yakushiji, reflectat în
apa limpede a unui lac), îi
îngãduie �sã citeascã� durerea
existenþei. ªi sã ne ofere, cu
sinceritate nudã, întâmplãrile,
mari ºi mici, care i-au jalonat
existenþa.

Desigur, în alt chip decât o
face Kenzaburo Oe, �nobelizat�
în 1994, orbitând vestic, cu
afinitãþi declarate penru acelaºi
Keats, deºi �extrem de japonez�,
cum este prizat în þara lui. ªi
vituperând ambivalenþa
Japoniei, trecutã printr-o
modernizare �catastrofalã�, pe
calapod occidental. O
experienþã personalã nareazã
încercãrile ºi frustrãrile lui Bird, pendulând între
disperare ºi fatalism, cu un fiu-legumã (Hikari) ºi care,
încercând a fugi din realitate, îºi anuleazã sila de sine
dând glas suferinþelor sale.

ªi tot în alt chip faþã de depoziþiile unei foste gheiºe,
sã spunem, trãitoare într-o lume paralelã, împiedicând �
prin presiunea legilor nescrise � a sfâºia �voalurile de
mister�. Mineko Iwasaki (v. Adevãrata viaþã de gheiºã,
tradusã, în 2007, la Humanitas) vine din lumea
delicatelor gheiºa (sau geiko, la Kyoto, adicã �femeie a
artelor�), ºocatã tocmai de saltul nipon: de la o societate
postfeudalã la o modernitate / postmodernitate
trepidantã. Or, textele semnate / �secretate� de Shizue
Ogawa sunt, credem, exerciþii de admiraþie. Fie ascultând
muzica florilor de lotus, când �primãvara înverzea ca

pãcatul� (splendid spus!), în singurãtatea dimineþilor,
apãrând �fabrica de curcubeie�, fie întâmpinând
�mârâitul� tunetelor, admirând soarele coborând, cãutând
�urme de iepuri�, iubind jocurile pe zãpadã. ªi
contemplând, frisonatã, spectacolul vieþii: �Ce
majestuos se leagãnã / Frunzele de taro pe câmpuri!�
Altfel spus, aºternând în paginã, prin galopul scriptic al
mâinii drepte, �imagini din inimã�. Trãind în mijlocul
naturii, �convorbind� cu fiinþele mici, în armonie ºi

fraternitate � iatã lumea ei
poeticã, dezvãluindu-se
sub pecetea înþelepciunii
orientale. Ceea ce nu
înseamnã cã ar fi scutitã
de traume. Ea coboarã din
cer, are o casã în mare ºi,
înlãnþuitã de ape
(înaintând ameninþãtor,
implacabil, precum lava)
îºi poartã vinovãþia:
�vinovãþia danseazã pe
fruntea mea�. În alt loc ne
asigurã cã �fiecare
hrãneºte un ºarpe la sân�
ºi cã, devoratã de asaltul
lor, ºerpii �îi poartã
numele� etc. Sau
fãcându-ne pãrtaºi la
nostalgiile care îi aduc,
pe ecranul mental, chipul

mamei: �vreau sã fiu acolo unde poþi sã mã vezi mereu�.
Trãgând linie, putem spune, în chip concluziv, cã

Shizue Ogawa este terorizatã (totuºi!) de problema
comunicãrii. �Cum voi ieºi din mulajul de fier?�, se
întreabã poeta, cãutând cuvintele �potrivite�, fixând
imaginile dorite, stabilind râvnita înþelegere, dialogul
cu ceilalþi (v. Mulajul). Or, mulajul e fierbinte ºi va fi
rãcit cu lacrimile atâtor iluzii, flãcãrile înaripând noroiul
sau, dimpotrivã, chemând poemele pentru a fi aruncate
în foc. Shizue Ogawa cautã cuvintele �pe care trebuia
(subl. n.) sã le transmit în þara mea�; ceea ce ar anula
ipoteza �nimicului� invocat, a spontaneitãþii fãrã frânã,
adeverind, în schimb, imaginea poetei � �cutie de
scrisori�, doritoare de comunicare ºi comuniune.

Nãscut la 18 aprilie 1930 în comuna Aiorman,
judeþul Caliacra (actualmente în Republica Bulgaria),
Constantin Viºan a absolvit facultatea de filologie a
Universitãþii �C. I. Parhon� din Bucureºti. De la 15
iulie 1953 ºi pânã la pensionare a lucrat la
Radiodifuziunea Românã cu un scurt interludiu
profesional. Activitatea publicisticã radiofonicã ºi de
televiziune a acestui gazetar sobru, conºtient de
valoarea sa profesionalã se întinde de-a lungul unei
jumãtãþi de secol. A debutat cu reportaje la redacþia
literarã (împreunã cu Dionisie ªincan, Corneliu Leu,
Dinu Sãraru). A iniþiat ºi susþinut cicluri de amploare:
Cãrþi ºi eroi, De la frescele Voroneþului la Coloana
Infinitului,  Dialoguri culturale,  Semnãturi în
contemporaneitate. A deþinut funcþii de conducere în
cadrul Radioteleviziunii Române. În 1993 a dobândit
titlul de realizator profesionist de excepþie, ca
recunoaºtere a însuºirilor sale jurnalistice, verificate
pe un larg segment temporal. �Dialogul portret� a
constituit tema sa favoritã. Scriitori, critici literari,
oameni de teatru ºi film, pictori ºi sculptori de seamã
au fost invitaþii sãi la microfon. Scopul demersului a
fost de fiecare datã realizarea unei efigii sonore a
creatorului respectiv. Întrebãrile simple ºi directe ale
realizatorului emisiunii au provocat patosul confesiv
al invitaþilor. Dinamica ideilor a fost urmãritã de la

problematica atelierului de creaþie la desfãºurarea
ideilor epocii. Totul, în ideea apãrãrii unor permanenþe
spirituale, menite sã scoatã în relief vocaþia edificatoare

a culturii române, deschiderea acesteia cãtre dialogul
cu lumea. O caracteristicã a interviurilor realizate de
Constantin Viºan a constituit-o respectarea caracterului

radiofonic, oralitatea fiind cultivatã cu atenþie, pentru
a evita discursul academic ºi contrafacerea. De notat
ºi stilul publicistic precis evidenþiat de Cronica
ultrascurtã, susþinutã de Constantin Viºan timp de mai
mulþi ani în cuprinsul Revistei literare Radio.

Concizia ºi expresivitatea caracterizeazã întreaga
operã radiofonicã a acestui gazetar, care a avut
inspiraþia de a reuni multe din prestaþiile sale
radiofonice în pagini de carte. Constantin Viºan este
autorul volumului Semnãturi în contemporaneitate
(Editura Cartea Româneascã, 1986) care-ºi extrage
substanþa din amintitele emisiuni, dar ºi al unor
povestiri, schiþe, nuvele ºi note de cãlãtorie cuprinse
în volumele Dorul zãpezii (1973) ºi Transmisie în direct
(1981) - apãrute la aceeaºi editurã a Uniunii Scriitorilor
din România, breaslã cãreia îi aparþine - pe drept - din
anul 1986.

Ultimul sãu volum cuprinde Radiografii în care
memoria joacã un rol esenþial prin activarea unor
momente esenþiale ale copilãriei, adolescenþei ori
tinereþii autorului.

Constantin Viºan a pãrãsit lumea pãmânteascã în
armura discreþiei ce i-a caracterizat întreaga viaþã.

Dumnezeu sã-i ocroteascã amintirea!

Adrian Dinu
Rachieru

CONSTANTIN VIªAN (1930-2014)

Titus Vîjeu
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Iuliana Paloda-Popescu
ASEMENEA ÎNGERULUI

Asemenea
Îngerului, astãzi voi

invoca zorile � poate va
ploua peste câmpurile arse,

poate gura mea va sorbi aerul
proaspãt al crângului înflorit

lângã lacrima Cerului
ºi îngânduratã

Voi rosti
cuvinte de luminã,

voi numãra stelele albe ºi
roºii din icoana în care Iisus

Hristos pogoarã de pe Crucea
înaltã ºi trece prin lanurile

vii, cu braþele deschise
într-un alt veac!...

ªTIU

ªtiu, Doamne,
ajutã neºtiinþei mele!...

Dumnezeeasca împãcare de
m-ar cuprinde întru aºteptarea

Ta, sufletul meu ar fi iarãºi
cãlãtor în albastrul

zorilor!...

Iar când
peste ape ar trece,

ochii mei s-ar deschide
în adâncul vederii Tale ºi

în clipirea lor s-ar ivi primii
soli în veºminte albe ºi cu

fãclii aprinse în mâini
ar cânta!...

Singurãtatea
fratelui doare, precum

adânca ºi ascunsa ranã ce
lumineazã veºmântul trecãtor,
când urmele tãlpilor pâlpâie

peste noapte ºi se
topesc

în suflarea Ta...
 nimic nu mai rãmâne

dincolo de întoarcerea în
Slava de luminã, poate doar

amintirea trupului înverºunat
s-aprindã rugul aºteptãrii

pe nisipurile
vii!...

TRANDAFIRII SÃLBATICI

Doamne,
noaptea se stinge ºi însetatã

beau roua dimineþii, pe când pasãrea
zorilor se roteºte aprinzând Cerul... merg

pe ierburi târzii, iar prin Valea Cireºului trec

amintiri, vãluri de ceaþã se-ntind peste apele
Câlniºtei dintr-un alt veac... singurã ating

apa cu palmele, o strecor printre gene
ºi-mi descopãr plutind în adâncuri

chipul suav, încã neatins de
suflarea morþii, iar

dinspre

câmpie aud
vocea strãbunilor care

vin sã asculte clopotul inimii �
biiing-baaang!...Trupuri de humã ºi

cer se ridicã în vântul de searã, iar Soarele
se topeºte în apa de foc, din care trandafirii

sãlbatici beau nemurirea ºi se înalþã apoi, peste
spinii de aur, cum doar Tu Te înalþi ºi aduni

lacrimile celor rãniþi, umiliþi, pãrãsiþi în
dureri, pânã la uitare, pânã la iertare,

pânã la primirea dragostei
Tale !...

DE PE CELÃLALT MAL

Precum odinioarã
stâlpnicii, aºtepþi singurãtatea în

casa înãlþatã pe trunchiul de mesteacãn
alb ºi-nvãluit în ºuieratul pãsãrii cu

pene roºii, cauþi lumina
dincolo de viaþã.

Noapte de noapte,
de pe celãlalt mal, simþi adierea

flãcãrii albe ºi aºtepþi sã ajungã la tine,
când visul trece în pasãrea cu aripi

înalte, plutind pe ceruri
ca o amintire vie.

Târziu, pe creanga
tânãrã, în adierea vântului de

primãvarã, vezi semnul îndoielii,
iar în frunziºul proaspãt afli cuibul

gol al începutului, de care
nimeni nu mai ºtie!...

Din luminiºul
de mesteceni, un braþ se

pregãteºte sã trimitã sãgeata
otrãvitã a durerii ºi-atunci când
nimeni nu se-aºteaptã, va trebui

sã ºtii sã îl opreºti!...

Dumnezeu
þi-a pregãtit veºmântul

pe care-l vei purta cu ºtiinþa
vânãtorului însemnat de duhurile

apelor în albastrul
zorilor,

Când inima
îndrãgostitã se-nchide-n crucea

nopþii, ca un poem între filele unei
cãrþi ferecate cu frunze de acant

ºi crini sãlbatici culeºi de pe
þãrmul dintre lumi!...

Acum treci cu palmele
peste aurul zilei ºi înveþi sã-þi

rosteºti numele nou, pe care l-ai
cãutat îndelung ºi l-ai aflat

într-o primãvarã
târzie,

Când nici nu gândeai
cã te vei numi, mai aproape
de aburul nopþii decât de al

zilei, în care sufletele coboarã
ºi se cautã îndelung în

oglinzile apelor!...

Astãzi, mai mult ca
oricând, eºti aproape de
locul pe care creºte iarba

uitãrii ºi sigur o vei culege,
chiar dacã inima ta

doreºte

Sã afle timpul
plecãrii, în care au lãcrimat

cei singuri ºi neºtiuþi de nimeni
au scris pe aer cu degetele

de luminã!...

ÎNDOIALA

Târziu,
când iar te-ncearcã

îndoiala, îþi aminteºti
cã nu e aºteptare fãrã sens,
nici moarte fãrã viaþã, nici

semãnat fãrã cules...gândeºte
însingurat Poetul, în timp
ce Îngeru-i pecetluieºte

visul cu sigiliul de
cearã!...

CA O PETALÃ ALBÃ

Acum,
orizontul este departe,

numai dacã întinzi  braþele vei
atinge mãtasea Cerului ºi-þi vei afla
numele � spune Îngerul... iar pasãrea

apelor te va trece dincolo ºi te vei trezi
din somnul adânc, în care ai cãzut pradã
vânãtorilor, singur, pe câmpiile albe, cu
braþele deschise, purtând sub pleoape
amintirea mãrului din care ai muºcat

cândva lumina dulce, azurie,
sperând ca

Fructul
rumen sã te poarte-n

veºnicie!... Biruinþa e a celor
ce-aºteaptã � spune Îngerul ºi-þi

pune-n palme tipsia de argint pe care
stã o carte ferecatã, apoi, priveºte Cerul,
amintindu-þi cã-n puterea nopþii piere
întristarea ºi intrând în vis cu sufletul

deschis, vei fi mereu mai tânãr
ºi mai singur, plutind pe

þãrmurile vii, ca o
petalã albã!...

ÎN LACRIMA ÎNALTÃ

Poate-ntr-o
zi ne vom schimba,

vom înþelege altfel lucrurile
ºi vom lãcrima, poate atunci
vom scrie despre întinderile
albe, poate ne vom închina,

când vom afla ceva din
tainele plecãrii,

pe când

Iisus
mai murmurã pe

Crucea de Luminã ºi
poate cã ne vom opri o clipã

sã Îl ascultãm ºi sã ne oglindim
în lacrima înaltã, în timp ce vom

pluti, cu braþele deschise,
pe sub Cerurile

oarbe!...
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Ion Haineº

Alexandru Macedonski a scris imens ºi inegal. Opera
lui reprezintã o împletire a unui fir romantic cu unul
parnasian ºi cu altul simbolist. Poezia de tinereþe este o
sintezã postpaºoptistã , în direcþia postromanticii
mediocre de la jumãtatea secolului al XIX-lea. Cuprinde,
mai ales, poezii sociale. Prima verba (1872), Poezii
(1882) continuã linia poeziei muntene sociale cu caracter
militat umanitarist ( Heliade Rãdulescu, Bolliac etc.),
linia paºoptistã.

Judecate astãzi din perspectivã esteticã, aceste poezii
nu rezistã. Ocnele evocã cumplita existenþã a
condamnaþilor la muncã silnicã, cu simpatia romanticã
pentru proscriºii societãþii. Formele � un aspru rechizitoriu
împotriva tuturor formelor care ne robesc.

Primul volum important apare în 1895-Excelsior-, apoi,
în 1912, Flori sacre. Postum, în 1927, îi apare volumul
Poema rondelurilor.

Poet social, Al. Macedonski trãieºte durerea care vine
din convieþuirea cu oamenii, contemporanii sãi, care nu-
i recunosc meritele:

�Aceºti contimporani ai mei
Fac nencetat acelaºi sport:
De treizeci de ani îmi tot zic mort
Tot mai pizmaºi ºi mai miºei�.
(Rondelul contimporanilor)

Mizantrop, el exprimã singurãtatea, durerea de a trãi ºi
se descarcã sufleteºte prin atitudinea de revoltã, de
rãzbunare ºi de sarcasm la adresa unei lumi odioase, aceea
a burgheziei filistine, a �parveniþilor fãrã ruºine�, care
din tejghea au fãcut tribunã:

�M-am nãscut în niºte zile când tâmpita burghezime,
Din tejghea fãcând tribunã, legiune de coþcari,
Pune-o talpã noroiasã pe popor ºi boierime...
Zile când se-mparte þara în cãlãi ºi în victime
ªi când steagul libertãþii e purtat de cârciumari�.
(Noaptea de ianuarie)

Poetul apeleazã la recunoaºterea posteritãþii, ca o
rãzbunare, dar ºi ca un suprem (superb) orgoliu al
geniului, conºtient de valoarea sa:

�Dar când patru generaþii dupã moartea mea vor trece,
Când voi fi de-un veac aproape oase ºi cenuºe rece,
Va suna ºi pentru mine al dreptãþii ceas deplin
ªi-al meu nume, printre veacuri, înãlþându-se senin,
Va-nfiera ca o stigmatã neghiobia duºmãneascã
Cât vor fi în lume inimi ºi o limbã româneascã�
(Epigraf)

Marile teme romantice se reîntâlnesc ºi la Al.
Macedonski în celebrul ciclu al Nopþilor.

Scrise între 1897 ºi 1901, în perioada de maturitate
creatoare, Nopþile lui Al. Macedonski reprezintã o sintezã
a întregii sale creaþii. Ele sunt meditaþii cu caracter social
ºi filozofic asupra condiþiei omului în societate ºi, mai
ales, a artistului. Într-un anume fel, ele seamãnã, ca
problematicã, cu Scrisorile lui M. Eminescu.

Aºa cum s-a observat, o primã sursã de inspiraþie o
constituie Nopþile lui Alfred de Musset. Motivul romantic
al nopþii apare ºi la alþi scriitori, cum ar fi: Young,
Lamartine, Vigny sau Theophile Gautier.

În literatura românã, în poezia generaþiei paºoptiste,
întâlnim în mod frecvent motivul nopþilor: I.Heliade
Rãdulescu ( O noapte pe ruinurile Târgoviºtii), Grigore
Alexandrescu (Miezul nopþii), D. Bolintineanu ( O noapte
pe morminte).

Tematica Nopþilor este diversã, ca ºi valoarea lor
artisticã. Noaptea de aprilie exprimã bucuria de a trãi,
sentimentul optimist al tinereþii, nostalgia unei nopþi de
iubire (�sunt atât de tânãr încã, inima mi-e atât de plinã�),
Noaptea de iunie � artistul se delimiteazã de poziþia
poetului de salon. Noaptea de martie- socotindu-se mereu
un urgisit, apãsat de vitregiile vieþii, poetul ajunge sã-ºi
blesteme ceasul în care s-a nãscut. Noaptea de februarie
ia apãrarea femeii decãzute, osândind decadenþa
secolului. Noaptea de ianuarie - suflet revoltat, poetul
afirmã solidaritatea cu cei ce suferã în chip demn.

Celebre sunt însã Noaptea de noiembrie, Noaptea de
mai ºi Noaptea de decemvrie, care reprezintã sinteze ale
tuturor motivelor sale lirice.

Noaptea de noiembrie. Sub pretextul înmormântãrii

sale (�Deunãzi cãtre ziuã visasem cã murisem�), poetul
denunþã pe un ton justiþiar un întreg sistem social, lumea
parazitarã, ipocrizia, repertoriul teatrului. El trãieºte
sentimentul profundei izolãri, înfãþiºeazã simbolic lumea
cinicã, egoismul, falsul patriotism, oraºul, �Gomora
renãscutã�, �oraº în care zilnic, Dreptatea, în genunchi,
De corbii sugrumãrii e roasã la rãrunchi�.

Noaptea de mai  este un
imn dedicat naturii
�vindecãtoare de nevroze�,
care comunicã omului forþa
ei înnoitoare. Refrenul
celebru �Veniþi: privighe-
toarea cântã ºi liliacul e-
nflorit� e o invitaþie
optimistã la trãirea plenarã,
la bucuria existenþei, a
dragostei ºi a creaþiei, pentru
cã poetul însuºi se
integreazã naturii cosmice,
feerice ºi eterne.

În sfârºit, Noaptea de
decemvrie, asemãnãtoare, ca
idee, cu Luceafãrul lui M.
Eminescu, este consideratã
capodopera lui Al.
Macedonski.

Poezia exprimã aspiraþia
spre ideal, spre absolut, care
cere din partea artistului de
geniu sacrificiul total. Scenariul imaginat de poet este
cunoscut.

Ceea ce este interesant, paralel cu motivele romantice,
întâlnim elemente simboliste : poetul are viziunea unor
metale rare, preþioase - aur ºi argint -, în cantitãþi
hiperbolice:

�ªi el e emirul, ºi are-n tezaur,
Movile înalte de-argint ºi de aur,
ªi jaruri de pietre cu flacãri de sori��

Are obsesia florilor rare:
�Bagdadul! Bagdadul! ºi el e emirul�
Prin aer, petale de roze plutesc...
Bagdadul! Cer galben ºi roz ce palpitã,...
Bagdadul, poiana de roze ºi crini�

Cromatica simbolistã este dublatã de o muzicã
simbolistã. Totul cântã, �havuzele cântã�voci limpezi
ºoptesc...�

Bagdadul este simbolul fericirii, al tinereþii, al bogãþiei,
dar poetul aspirã la un plan ideal, spiritual, la
abandonarea acestei fericiri efemere.

Poema rondelurilor (1927), pe lângã forma originalã
ca tehnicã poeticã, traduce o nouã viziune asupra lumii,
poetul cãutând acum liniºtea sufleteascã, detaºarea,
izolarea, credinþa în iubire, în poezie:

�Când am fost urã am fost mare,
Dar, astãzi, cu desãvârºire,
Sunt mare, cãci mã simt iubire,
Sunt mare, cãci mã simt uitare�
(Rondelul meu )

Universul rondelurilor este de o mare diversitate.
Interesantã este însã obsesia simbolistã a
corespondenþelor, beþia olfactivã a parfumurilor de crini,
de roze:

�E vremea rozelor ce mor,
Mor în grãdini, ºi mor ºi-n mine,
ªi-au fost atât de viaþã pline,
ªi azi se sting aºa uºor�.
(Rondelul rozelor ce mor)

Nu întâmplãtor, Macedonski este, la noi, unul dintre
precursorii ºi teoreticienii simbolismului. Junimiºtii,
scriitori de formaþie germanã, erau nereceptivi la poezia
francezã mai nouã, cultivatã la noi pe alte cãi. Rolul lui
Alexandru Macedonski este, în acest sens, imens. El este,
la noi, primul teoretician al simbolismului ºi unul dintre
pionierii lui pe plan european, prin colaborarea sa la
revista belgianã La Walonie (1886).

Pãrerile estetice ale lui Macedonski sunt de o
excepþionalã însemnãtate pentru dezvoltarea poeziei

române moderne. În articolul Despre logica poeziei
(1880), opiniile lui surprind prin noutate ºi profunzime:
�Logica poeziei este nelogicã faþã de prozã ºi tot ce nu e
logic, fiind absurd, logica poeziei este prin urmare însuºi
absurdul�. Cu alte cuvinte, în judecarea valoricã a poeziei
el respinge condiþionarea acesteia de logica raþionalistã,
exterioarã: �A fi poet înseamnã a fi poet, ºi logica poeziei

este, dacã ne putem exprima astfel,
nelogicã într-un mod sublim�.
Opinia lui Voltaire, care afirmase cã
�o poezie nu e bunã decât atunci
când poate fi transferatã într-o prozã
clasicã� ºi care definea un mod mai
general de înþelegere a poeziei, e
pentru Macedonski ºi pentru
simboliºti total anacronicã. El
subliniazã deci specificitatea
limbajului poetic, esenþialmente
opus celui al prozei. Iar în altã parte:
��arta versurilor nu este nici mai
mult, nici mai puþin decât arta
muzicei�.

Muzica vine însã nu din latura
exterioarã, din  rime, ci urmeazã un
ritm interior, care þine seama de alte
legi. De aici, profesarea versului
liber, care, în plan formal, însemna o
revoluþie pentru Macedonski ºi
pentru simboliºti, în general.
Concluzia sa nu e mai puþin

interesantã. Mesajul poeziei este un miracol, un
inefabil, care nu-ºi dezvãluie niciodatã originile. Poezia
se simte, se gustã, dar nu se explicã.

Prin alte studii, ca Poezia viitorului (1892), Despre
poezie (1892), În pragul secolului (1899), Macedonski
fixeazã o nouã direcþie esteticã, în vãditã opoziþie cu
Maiorescu ºi contemporanii sãi. Partizan al sugestiei ºi
al muzicalitãþii, el afirmã cã �poezia viitorului nu ar fi
decât muzicã ºi imagine, aceste douã eterne ºi principale
sorginþi ale ideii�.

El este ºi teoreticianul instrumentalismului, pe care a
ºi încercat sã-l aplice practic în poezii ca Înmormântarea
ºi toate sunetele clopotului, Ecourile nopþii, Lupta ºi
toate sunetele ei, unde experimentul simbolist are un
caracter pur formal, nedepãºind onomatopeea:

�Un an, -dând d-ani, leag-an d-an, -d-ani vani
D-atunci, un lanþ întreg s-a format��
(Înmormântarea ºi toate sunetele clopotului )

sau:
�ªip trâmbiþe. epeni pe cai, cavalerii
Rãrirã-ale rânduri. Redeºteptat-a
Titanica frunte a munþilor antici
Sunetul repede. � Tobele bat etc.�
(Lupta ºi toate sunetele ei)

�Rolul de cãpetenie în poezia modernã îl are poezia
simbolistã complicatã de instrumentalism� scrie
Macedonski, pentru ca, în continuare, sã atragã atenþia
asupra unor nume reprezentative ale simbolismuilui ºi
sã-ºi exprime încrederea în victoria finalã a noului curent
literar: �astãzi când simbolismul numãrã geniuri ca
Baudelaire, ca belgianul Maeterlinck, ca Mallarme, ca
Josephin Pedalan, ca Moreas ºi alþii,simbolismul fie el
în prozã, fie în versuri, fie el numit decadentism sau cum
se va voi, pare în ajun sã triumfe�.

Este important de amintit cã Macedonski a fãcut ºcoalã
ºi cã o întreagã generaþie de poeþi s-a format sub directa
sa influenþã, în atmosfera cenaclului de la Literatorul.
Mircea Demetriade, Al.Obedenaru, Gh. Orleanu, Gabriel
Donna, C. Cantilli, Al. Petroff, D. Carnabatt, Iuliu Cezar
Sãvescu, tefan Peticã sunt numai câteva nume dintre
numele reprezentative ieºite din frecventarea maestrului
ºi a revistei sale. Însuºi Theo (Tudor Arghezi ) debuta
sub auspicii macedonskiene. Spiritul novator
macedonskian lãsa urme, iar beletristica promovatã de
Literatorul, deºi nu a impus valori deosebite, a contribuit
substanþial la o nouã înþelegere a artei.

ALEXANDRU MACEDONSKI (1854-1920), 160 de ani de la naºtere



Bucureºtiul literar ºi artistic,  Anul IV, nr. 10 (37), octombrie2014

99999POEZIE UNIVERSALÃ LA KM 0. CALENDAR

Prezentare ºi traducere de Ioan Mazilu Crângaºu

SONETUL XX

(Que tu sois putain ou pucelle...)
Oricine-ai fi, putanã sau virginã,
O inimã de crin sau altã floare,
Copilã, vino! imprimãvãrare
Cu râsul tãu, o cupã de luminã.

Poþi fi o biatã sclavã, bunãoarã,
Ori temniþa îngustã ºi hainã �
Fiinþa ta e de cãldurã plinã,
Ca locu-acela de la subsoarã.

Al tuturor chair dacã þi-ar fi patul,
Sau numai pentru tine, pur ºi sacru,
Doar eu în el, nerãbdãtor, ascuns;

Pe nesimþite am sã trag zãvorul,
Când trup în trup noi, iatã, am ajuns
În templu-n care ne-a primit Amorul.

SONETUL XXVII

(O maitresses d�un soir, figures abolies...)
Iubirile de-o noapte, figuri ca ºi uitate,
Amor nemuritor cu flãcãri efemere
Ce scrum aþi devenit, voi, tinere venere,
Voi, scurte nebunii atât de-nflãcãrate?

Când tu nu vei mai fi pentru aceste toate �
Ci vreun moºneag cu-avutul la vedere;
Amiaza îþi va bate în pieptu-þi cu durere
ªi c-un infern de doruri melancolizate.

Cât de lejer ºi vesel se va deschide drumul
Urcat de amândoi � cum l-ar urca doar unul
În inimã pulsându-i o tandrã companie.

Cu dulcea lor privire ca de fiinþã vie,
Din ochii tãi uscaþi nu mai tresar azi anii �
Doar moartea se zãreºte venind cum vin duºmanii.

SONETUL XLIV

(Oh! de quel beaux pays vous voila revenu!...)
Aþi revenit deodat�, tãrãmuri prea frumoase
Cu verdele în valuri, cu-albastre mângâieri ...
Rubinul Mãrii Roºii ori stropii ce-ngheþase,
Sau nuzii antropofagi uimindu-i pe nicãieri.

Pãmânturi anonime, curenþi adânci, crevase,
A Sudului grea Cruce în virginale seri
ªi albatroºi venind în zboruri languroase
Din þãrmuri pãrãsite cu ultime puteri.

Ne înfloriþi iar mintea cu orizonturi� nalte!
Sãrmanele fiinþe ce suntem bete sunt
De-a v-asculta-n nesaþ ... Dar ele nu rãspund.

Baloturi omeneºti doar pentru o escalã
Nu dãm rãgaz plãcerii de locuri neumblate,
Cãci vom pieri cum pier ºi ºoarecii în calã.

SONETUL LVI

(Une majesté, toi? Tu n�en as que la mine...)
O majestate, tu? Nu eºti decât paiaþa.
A tale beteºuguri nebunii proslãvesc;
Eu însã îþi arãt dispreþul omenesc,
Cu cât te vãd mai des, cu-atât m-apucã greaþa.

Cã pletele-þi sunt albe nu-nseamnã eleganþa
ªi stima ºi respectul ce þi se-aratã nu cresc;
În zeci de ani de crime blesteme te pândesc,
Cãci crimele nu trec, cât þi-ai ascunde faþa.

În lãturi deci! onoruri nicicând nu vei avea!
În schimbul lor, oprobiul ºi sila cea mai grea,
Cãci timpul imfamiei cu tine se sfârºeºte.

Cu pãrul alb ºi rar, oricât l-ai pomãda,
De mila noastrã, totuºi, tu te vei bucura,
Dar vârsta ce o porþi, mai mult te umileºte!

Jean Richepin

Jean Richepin s-a nãscut în Algeria (Médéa), în
1849, din pãrinþi burghezi înstãriþi ºi moare la Paris,
în 1926, într-o meritatã recunoaºtere, ca maestru al
Ac. Gorcount (fond. 1902) ºi Academiei Franceze
(fondatã în 1684).

Autorul al unor volume de poezie care au pãtruns
în epoca respectivã: La chançon de queux, (Cântecul
golanului) ºi Mes Paradis (din care s-a antologat
aici).

Dupã cum observa Remy de Gourmont
(Promenades Littéraires, tome IV-ème), J R a început
ca un poet fulgurant, sedus de melosul scos la
suprafaþã de marii simboliºti dar, intrând în câmpul
mai larg al poeziei, apoi în lejeritatea oferitã de
producþiile destinate scenei, poezia sa capãtã ºi alte
unghiuri de vedere ºi, respectiv, de protecþie a
sentimentelor ºi senzaþiilor.

Dupã a doua jumãtate a vieþii sale, J R reia ºi îºi
perfecþioneazã poezia în formã fixã: balada, stanþa,
sonetul..., poeme de largã respiraþie în care
simbolismul iniþial este tot mai atenuat în folosul
expresiei ºi expresivitãþii aduse de secolul XX.

Calendar
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Cãrþi lansate, cãrþi apreciate, cãrþi cãutate
La Simpozionul Naþional �ªcoala prozatorilor

târgoviºteni�, Târgoviºte, 9 septembrie a.c.

Colectiv, ªcoala prozatorilor târgoviºteni. Receptare criticã
      (Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2014)

Deoarece în numãrul trecut al revistei noastre a apãrut o cronicã a volumului, vom aminti aci doar numele celor care semneazã,
potrivit sumarului, comunicãrile ºi evocãrile privindu-l pe Mircea Horia Simionescu; Acad. Mihai Cimpoi, Eugen Negrici, Nicolae
Oprea, Liviu Grãsoiu, Vasile Bahnaru, Petre Gheorghe Bârlea, Gabriela Gheorghiºor, Ana Dobre, Florentin Popescu, Aurel Maria Baros,
iar dintre dâmboviþeni: Mihai Stan, Ion Iancu Vale, Lucian Penescu, Dan Gîju, George Coandã, Ion Mãrculescu, Corin Bianu, George
Toma Veseliu, Daniela-Olguþa Iordache, Gloria Gabriela Radu, Emil Stãnescu, Victor Petrescu, Constantin Voicu. Volumul, apãrut în
condiþii grafice remarcabile, a fost îngrijit de cãtre Mihai Stan, autor, între altele ºi al cãrþii Mircea Horia Simionescu, Însemnãrile unui
caligraf. Mircea Horia Simionescu în dialog cu Mihai Stan (Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2006)

Mihai Cimpoi: Anatomia fiinþei. ªcoala literarã ºi artisticã
de la Târgoviºte

(Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2014)

Volumul este o premierã în critica ºi istoria literarã de la noi. El cuprinde un eseu despre ºcolile literare europene în general, cu
situarea celei de la Târgoviºte în contextul respectiv, autorul demonstrând cã grupul de le Târgoviºte a fost un unicat naþional ºi
continental, care a impus nume importante în literatura românã, începând cu Mircea Horia Simionescu, continuând cu Costache
Olãrescu, Radu Petrescu ºi mai apoi cu Tudor Þopa ºi alþii. Editura Bibliotheca ºi-a propus ca în anii viitori sã consacre un simpozion
ºi acestora, lucrãrile (comunicãrile din cadrul lui) sã fie publicate ulterior în volume separate. Iatã o iniþiativã meritorie ºi chiar
pilduitoare pentru ceea ce înseamnã valorificarea ºi popularizarea potenþelor creatoare dintr-o zonã geograficã.

Acribia cu care autorul Mihai Cimpoi analizeazã opera literarã a celui mai important reprezentant al ªcolii prozatorilor târgoviºteni,
ca ºi interpretãrile originale pe care le dã textelor lor se constituie, pe de altã parte, într-un veritabil ghid de lecturã.

George Coandã: Istoria Târgoviºtei. Cronologie enciclopedicã
(Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2014)

Aceastã istorie se aflã la a III- a ei ediþie, acum fiind �revãzutã, adãugitã, definitivã� ºi cuprinzând, suntem avertizaþi pe pagina ei
de gardã, �perioadele din preistorie pânã în primele douã decenii ale celui de al treilea mileniu dupã Hristos/ Era noastrã�.

Lucrare masivã (aproape 1000 de pagini în format academic), noua ediþie se înfãþiºeazã ca o lucrare complexã, urmãrind, pe etape
ºi pe domenii, întregul parcurs în timp al strãvechii cetãþi de scaun pânã în zilele noastre. Volumul a fost realizat dupã norme ºtiinþifice
serioase ºi cuprinde, pe lângã textul propriu-zis, numeroase materiale foto, tabele ºi hãrþi lãmuritoare.

Ceea ce am remarcat ca fiind o mare calitate, pe lângã multe altele, este faptul cã autorul ºi colaboratorii lui s-au ferit de interpretãri,
de partizanate sau poziþii politice ori de altã naturã. Faptele, evenimentele, evoluþiile sunt prezentate fãrã conotaþii, în toatã frusteþea
lor, lãsându-i astfel cititorului posibilitatea de a înþelege ºi interpreta singur istoria mai veche ori mai nouã a urbei de la poalele
Turnului Chindiei.

De fapt, parcurgând textul, asistãm la un lung film, de multiplu interes, al unei vechi vetre de þarã româneascã, un film la capãtul
cãruia nu numai cã rãmânem profund imprsionaþi, ci ºi edificaþi asupra �rãdãcinilor� noastre, realizând mai limpede ºi mai puternic de
unde venim, unde ne aflãm ºi încotro mergem.

O lucrare de excepþie, un reper cultural cu totul deosebit, de interes nþional ºi chiar european.

Mihai Cimpoi
Anatomia fiinþei. ªcoala literarã ºi

artisticã de la Târgoviºte
(Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2014)

Autografe în premierã

�Anatomia fiinþei este un studiu despre ªcoala literarã ºi
Artisticã de la Târgoviºte, un unicat în contextul tuturor
grupurilor literare din lume.�

George Coandã
Istoria Târgoviºtei.

Cronologie enciclopedicã
(Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2014)

�Cum istoria Târgoviºtei este, în bunã parte, istoria
românilor, am scris cartea ca pe o mãrturie de credinþã ºi
de iubire. De fapt este vorba de sincer patriotism. Dacã
pe cineva îl �sperie gândul� de a se numi patriot, ei bine,
pe mine unul nu. ªi �Istoria Târgoviºtei� este zãlogul
meu de patriot român�.
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Cãrþi lansate, cãrþi apreciate, cãrþi cãutate
La Festivalul Naþional �Emil Botta�,
ediþia a III-a, Adjud, 13-14 septembrie a.c.

Paul Spirescu: Metafizica Lacrimei/ La Métaphysique des Pleurs
(Editura Docucenter, Bacãu, 2014)

Deopotrivã meditativ ºi romantic, aplecat spre înþelegerea misterelor lumii ºi ale universului, Paul Spirescu a scris o poezie care
impresioneazã prin prospeþimea metaforei, prin �curgerea� fireascã a versului. Nicio imagine, niciun gând nu se consumã în afara unei
trãiri sincere, dar nici în afara arealului unor lecturi bine asimilate. Mai toþi vorbitorii au subsubliniat discursul liric unitar ºi omogen,
ca ºi o anume tehnicã a construirii poemului. Existã, pe de altã parte, o propensiune cãtre o poezie care, fãrã sã fie neapãratã misticã,
are în ea fiorul metafizic al �nepãtrunsului�, al unei fiinþe supreme care guverneazã viaþa noastrã, a tuturor. Iatã doar unul din multele
poeme care ni se par antologice: �Una câte una/ cad petalele de flori/ din mileniu în mileniu/ Din mileniu în mileniu/ florile rãmân mai
sãrace/ cu o petalã./ Eu rãmân mai bogat/ cu o petalã./ Doamne, Dumnezeul meu/ Ce ai Tu/ împotriva florilor?�

Nicolai Tãicuþu: Aripi de ploaie
(Editura Editgraph, Buzãu, 2014)

Aflat la unsprezecea sa apariþie editorialã cu poezie, Nicolai Tãicuþu pare a fi constant cu sine. E acelaºi �poet al câmpiei�, al
dimineþilor limpezi ºi clare, al vegetaþiei privitã sub lumina binefãcãtoare a ploii, dar ºi al autocontemplãrii, în maniera optzeciºtilor.
Poemele scrise de Nicolai Tãicuþu vorbesc despre un destin hãrãzit visãrii ºi creaþiei: �cã atunci/ când m-am nãscut/ câmpia, de bucurie,
s-a cocoþat/ în vârful casei ºi a cântat alãturi de cocoºul de tablã/ de s-au nãmeþit grãdinile/ de floare-n februarie// Doamne, ce cântec
înalt a ridicat câmpia - / (cã pe orizontalã pãreliºtea avea/ de la norii reci de fum, dar fãrã opreliºte/ era rãtãcirea pe zare)// mult ºi înalt/
a fost cântecul câmpiei/ bine armonizat/ acoperirii primului meu þipãt!� (se zice). Atent ºi receptiv la miºcãrile firii, autorul se
dovedeºte a fi un bun caligraf de imagini, realizând crochiuri delicate, precum în �Vara în câmpie�, unde citim: �în timpul dimineþii
firul de iarbã îºi poartã vârful/ clopot întors/ clopot deschis/ clopot cu gura în sus/ sã adune luminã nouã, ne-nceputã/ ºi s-o toarne încet,
pânã la amiazã, peste þãrânã// în timpul serii firul de iarbã îºi poartã vârful/ clopot normal/ clopot capcanã/ clopot cu gura în jos/ sã
atenueze þipetele nopþii/ sã capteze instalarea somnului de refacere/ ºi de creºtere, totodatã�.

Petre Abeaboeru: Constelaþii literare vrâncene, vol. I
      (Editura Terra, Focºani, 2013)

Cunoscut pânã acum mai ales ca autor al unor bine documentate ºi preþioase monografii de comune vrâncene, Petre Abeaboeru
realizeazã un dicþionar de mare utilitate pentru cercetãtorii vieþii culturale din aceastã parte de þarã. El completeazã, benefic, alte cãrþi
cu profil asemãnãtor, scrise anterior de Florin Muscalu, Alexandru Deºliu ºi Valeriu Anghel. Cartea, venind cu informaþii aproape la zi,
demonstreazã, în întregul ei, (dacã mai era nevoie) ce ºi cât potenþial intelectual a avut ºi are Vrancea de ieri ºi de azi. Sunt inventariaþi
ºi comentaþi poeþi, prozatori, critici ºi istorici literari care s-au nãscut în zonã dar ºi alþii, care au trãit mai mulþi ani aici. Sursele
documentare sunt cât se poate de serioase, iar comentariile pe mãsurã, autorul având nu numai experienþa necesarã întocmirii unei
astfel de lucrãri, ci ºi dãruirea sufleteascã necesarã faþã de obiectivul pe care ºi l-a propus.

Alte volume lansate în cadrul Festivalului
Întrucât spaþiul tipografic, fatalmente redus, nu ne permite sã ne oprim asupra tuturor titlurilor, ne vom mulþumi doar cu menþionarea

lor: Apostu Panaitache, Setea luminii (poezii); Ioan Viºtea, Þara bolnavã (versuri); Marin Moscu, Dragonul cu sandale de argint
(versuri pentru copii); Janine Vladislav, Omul negru (prozã); Rodica Lãzãrescu, Semne de carte (criticã literarã); Ionel Necula, Afinitãþi
selective, vol. II (criticã literarã); Adrian Botez, Dosoftei � vestitorul lui Eminescu (a se vedea cronica noastrã din pag. 5); Petrache
Plopeanu, Sonete cu fete morgane; Tudor Cicu, Alergând dupã o himerã (note de cãlãtorie);Culiþã Ioan Uºurelu, Jurnalul unui
singuratic (roman); Constantin Gherg, Enciclopedia martirilor din Deºertul Gherg (roman).

Pagini realizate de Florentin Popescu



Bucureºtiul literar ºi artistic,  Anul IV, nr. 10 (37), octombrie 2014

1212121212 CÃRÞI, PERIODICE, ALTE PUBLICAÞII

Fl. Popescu

Dintre sute de reviste
Dintre sute de volume

Puritatea este, probabil, o graniþã subþire între lumea copilãriei, totalã, vrãjitã,
unicã ºi lumea noastrã obositã, nervoasã, falsã de multe ori. Pe aceastã graniþã
subþire stau copiii înºiºi, luminaþi de darul vârstei lor ºi scriitorii, puþini, fãrã îndoialã,
care se aºazã cu sufletul în jocul lor sublim. Unul dintre ei, prietenul meu, vecinul
meu de paginã la revista �Bucureºtiul literar ºi artistic� este Vasile Szolga. Profesorul
universitar de la Construcþii, secuiul cu ochi albaºtri ºi cu zâmbet bun, omul pe care,

dacã-l descoperi, þi se apropie de inimã
ºi rãmâne acolo.

El scrie o carte unicã, aºa cum
facem toþi, pentru fericirea de a umbla
printre cuvinte ºi sentimente împreunã
cu nepoata lui, Deea, Andreea, el,
înþeleptul, tovarãºul de jocuri, Babuuu,
aºa cum îl cheamã ea. Ultima carte pe
care mi-a dãruit-o se cheamã TALMEª-
BALMEª. Am citit-o ºi, pe urmã, nu mi-
a plãcut deloc titlul ãsta. E un fel de a
te ascunde într-o modestie fãrã rost.
Szolga scrie scurt, percutant,
construieºte metafore prin aluviune de
imagini ºi de cuvinte, face parabole, e
substanþial ºi talentat atunci când scrie
scurt, rezolut. Deocamdatã, povestirile
mai lungi îl prind mai puþin.

Atunci când reteazã scurt metafora
cu o frazã de cele mai multe ori
memorabilã, Szolga e un scriitor
adevãrat pentru oamenii mari pe care-i
ceartã prin ochii copiilor.

Iatã lumea viselor. Ea e conectatã la un aparat de visat, controlat de roboþi.
Roboþii se defecteazã ºi ei ºi oamenii rãmân sã viseze în neºtire, pânã mor.

Astfel, acea lume rãmâne pentru totdeauna adormitã, visând tot felul de vise
fãrã de sfârºit. Încet-încet, toþi se stinserã ca niºte lumânãri consumate, iar lumea
aceea dispãru ca ºi când n-ar fi existat vreodatã.

Nu pot sã nu mã gândesc, citind aceste lucruri, la o carte mare a literaturii europene
ºi mondiale: Slujbaº la palatul viselor a lui Ismail Kadare, un albanez genial. Aceea
este o carte despre controlul viselor pe care îl face orice mare imperiu din oricare
epocã. ªi un blestem care-i condamnã la sclavie spiritualã pe toþi cei mici ºi supuºi.
Leg de acest înþeles povestirea concisã ºi strãlucitoare a lui Vasile Szolga.

La fel, lumea perfectã, un paradis plicticos. Remarcabilã e ºi Amintirea, scriere
la fel de luminoasã despre parfumul amintirii pe care timpul îl ucide. Dar pânã
atunci, în sufletul meu e soare ºi amintire.

V-aþi întrebat vreodatã ce fac vrãjitoarele dintr-o þarã în care mãturile au fost
interzise, þara respectivã devenind o groapã de gunoi?

ªi iatã o concluzie posibilã: Mireasma, parfumul florilor de tei parcã te provoca
sã te gândeºti la Dumnezeu, la acel Dumnezeu extraordinar, ascuns nu în cãrþi,
biserici sau catedrale, ci în natura aceea tânãrã.

Alunecând uneori spre proza mai seacã, uºor acidã, cartea lui Vasile Szolga
rãmâne în cele mai solide secvenþe ale sale o carte de poeme în prozã.

Ele lumineazã, aºa cum spuneam la începutul acestei însemnãri, pe graniþa
puritãþii. Nicolae Dan Fruntelatã

La semicentenar
«În luna august a anului 1964 avea sã apãrã

primul numãr al �Ateneului�, serie nouã, o revistã
care nu a fost fãcutã cadou de cãtre nimeni, ci a
fost �încununarea unei lupte�, dupã cum spune
Radu Cârneci, omul provodenþial, temerarul
iniþiator al acestui ambiþios proiect cultural. El

a strâns în jurul lui câþiva oameni de talent, care vor deveni, în timp, cunoscuþi scriitori ai
literaturii române. Acesta a fost un pariu câºtigat. În anii lor romantici, �ateneiºtii� erau
tineri, îndrãzneþi, orgolioºi, lansându-se cu pasiune, într-o �foarte specialã aventurã
intelectualã�, vãzutã astfel de George Bãlãiþã, tot el vorbind despre o �teribilã iluzie� ºi
despre �un adevãrat safari într-o grãdinã publicã�. Excelentã, foarte expresivã descriere a
începuturilor �Ateneului�».

Am reprodus acest citat din editorialul intitulat �La ceas aniversar�, semnat în revistã de
Carmen Mihalache, actualul redactor ºef al cunoscutei publicaþii bãcãuane.

Astãzi, la semicentenar, se poate afirma, fãrã teamã de a exagera, cã �Ateneu� a fost o
adevãratã pepinierã de scriitori, dacã ne gândim cã de aici au plecat Radu Cârneci, George
Bãlãiþã, Constantin Cãlin, Ioanid Romanescu, George Genoiu, Ovidiu Genaru, Mihail Sabin,
Sergiu Adam ºi mulþi alþii. În cuvinte calde ºi cu sentimente curate, la ceasul aniversãrii
�Ateneu� este salutatã de cãtre Acad. Eugen Simion, C.D.Zeletin, Calistrat Costin, Vasile
Spiridon, Cristian Livescu ºi alþii. Radu Cârneci, intervievat pe larg de cãtre Constantin
Cãlin, mãrturiseºte fãrã echivoc: �La Bacãu m-am format ca om de culturã ºi scriitor�.

Ca unul care a colaborat ºi el pe vremuri la aceastã prestigioasã revistã, dar ºi în calitate de
redactor ºef fondator alãturi de Coman ªova al �Bucureºtiului literar ºi artistic� regret cã,
luat cu treburile redacþionale, mi-a scãpat din vedere aceastã mare ºi frumoasã sãrbãtoare ºi
n-am putut face ºi eu urãrile cele mai calde în numãrul aniversar. O fac aci, cu întârziere,
alãturându-mã celorlalþi cu gânduri bune ºi cu cele mai calde urãri de suflet ºi de simþire. La
mulþi ani, �Ateneu�!

Din Buzãul adolescenþei ºi
anilor mei de liceu îmi parvine
aceastã nouã publicaþie, editatã
de cãtre poetul ºi publicistul
Marin Ifrim, sub egida Casei de
Culturã a Sindicatelor Buzãu,
unde, din câte ºtiu, inimosul
scriitor lucreazã ca angajat de mulþi ani.

Trebuie sã recunosc cã eu, care am militat peste tot ºi de câte ori am avut ocazia pentru
apariþia unei reviste culturale la Buzãu (oraº care, nici nu mai e nevoie s-o spun! Are un
potenþial literar ºi artistic suficient de mare pentru a o putea susþine), am rãmas întrucâtva
surprins de titlul noii reviste, cu totul original ºi nemaiîntâlnit pânã acum în presa de la noi.

Gândul m-a purtat cãtre o publicaþie prin excelenþã de poezie, deºi, din cele douã numere
primite îmi dau seama cã Marin Ifrim a gândit-o cu o deschidere mai largã, cuprinzând adicã
ºi prozã ºi criticã literarã ºi publicisticã. Numãrul 1 conþine, în locul unui articol-program la
care ne aºteptam, un �Cuvânt înainte� semnat de Liviu Ioan Stoiciu, care laudã gestul
temerar al editorului într-o vreme în care, zice el �revistele literare ale U.S.R. intrã iar în
faliment, Guvernul le-a dat bani cu þârâita sã aparã ºi s-au terminat, alþi sponsori nu se mai
gãsesc ��.

Din sumarul celui dintâi numãr am reþinut articolele semnate de Magda Ursache (care
scrie despre nevoia de �resuscitare� a vieþii culturale ºi �relativismul pãgubos �, pus în locul
valorilor culturale pe care ar trebui sã ne bizuim), recenziile lui Marin Ifrim, Ion Roºioru ºi
Tudor Cicu la cãrþile unor scriitori tineri, iar din cel de al doilea poemul inedit Calea
Cucorilor, de Ion Gheorghe, versurile tinerei poete Andreea Iosãgeanu (laureatã a unui
concurs local de poezie) ºi interviul pe care Nadina Dogioiu l-a luat Passionariei Stoicescu.

nr. 539-540

nr. 1, 2-3 (august-septembrie-octombrie 2014)

Subintitulatã �revistã de educaþie, culturã, literaturã
ºi atitudine, pentru elevi ºi profesori � îndreptatã
împotriva prostului gust, imposturii ºi agresiunii
imoral- antiartistice�, cu apariþie semestrialã, aceastã
publicaþie de sub egida Colegiului Tehnic �Gheorghe
Balº� din Adjud, apare prin grija prof. dr. Adrian Botez,
ºi se ambiþioneazã sã fie (ºi în bunã mãsurã reuºeºte) o
veritabilã tribunã de idei. În cele aproape 150 de pagini
ale sale, numãrul pe care l-am primit cuprinde
numeroase articole valoroase, semnate de cele mai
multe ori de autoritãþi în domeniu.

Din câte lesne se poate observa atenþia revistei este
îndreptatã deopotrivã cãtre istoria literarã (sunt
consemnate douã aniversãri: Liviu Rebreanu ºi V.
Voiculescu, dar ºi ºezãtorile literare organizate

odinioarã de Octavian Goga la Rãºinari), cãtre problemele de ordin social, dar ºi cãtre
literatura tânãrã (spaþii largi sunt acordate unor talente din cercul literar al ºcolii). Nu în
ultimul rând, în paginile revistei sunt prezenþi numeroºi scriitori români din toatã lumea
(Canada, Australia, Franþa, º.a.). Antenele bine întinse cãtre actualitate recepþioneazã,
de asemenea, semnalele a numeroase reviste, comentându-le cu competenþã ºi la obiect.

În totul, Contraatac este o publicaþie de þinutã, cu sumar bogat ºi variat, interesant de
la prima ºi pânã la ultima lui paginã. Se înþelege aproape de la sine cã sufletul ei este
profesorul Adrian Botez, pe care îl felicitãm ºi pentru aceastã reuºitã a d-sale.

nr. 32, iunie, 2014

Vasile Szolga
TALMEª-BALMEª

Editura Rawex Coms, 2014

Am mai primit la redacþie:

Liviu Comºia, 365 de zile sau întâlnirile ºi revelaþiile Mariei Magdalena,  Editura
Tipoalex, Alexandria, 2014

Elena Vãcãrescu ºi spiritualitatea româneascã în Europa. Studii ºi articole.
Volum îngrijit de Victor Petrescu ºi Mihai Stan, Editura Bibliotheca, Târgoviºte,
2014

Cornel Basarabescu, De la Casterbridge la Siliºtea-Gumeºti, Editura Semne,
Bucureºti, 2014

Nicolae Dan Fruntelatã, Noapte bunã, România, Editura Rawex Coms, Bucureºti,
2014

Nicolae Dan Fruntelatã, Baladele de la Grand Vanjou, Editura Rawex Coms,
Bucureºti, 2014

ªtefan Mitroi, Sã locuieºti într-un lãtrat de câine, Editura Tracus Arte, Bucureºti,
2014

Doina Cherecheº, Sfârºit de varã, Editura Nico, Tg. Mureº, 2014
Petruº Andrei, Într-un crâng de neuitãri, Editura Sfera, Bârlad, 2013
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Cerul a coborît mai
aproape de pãmînt. Apasã
pe oraº ºi striveºte
amintirea verii trecute.
Cãlãtorii zilei de azi fug
spre gurile de metrou cu
mãºtile pe bot, maºinile
intrã ºi ies greu din
intersecþii, terasele

cafenelelor sunt goale, campania electoralã e
încremenitã în afiºele gigantice din care candidaþii se
ameninþã unii pe alþii cu sloganuri anxiogene. Toate
manifestãrile publice ar putea fi anulate. Un ministru
secretar de stat iese cu declaraþii pe toate posturile de
televiziune ºi anunþã cã nu sunt vaccinuri pentru toþi.
Gripa cea nouã va face victime, spune el, nimeni nu este
la adãpost, dar putem sta liniºtiþi pentru cã panica nu
ajutã. Poporul ãsta a ºtiut întotdeauna sã-ºi accepte
soarta. Nu a fãcut nimic s-o schimbe. Dumnezeu le dã pe
toate ºi dacã sunt de la Dumnezeu, atunci e bine. La
Patriarhie este în curs un scandal sexual. Un tînãr preot

cãlugar care sfinþea apa la slujbele de duminicã alãturi
de patriarh, se retrãgea seara în chilia lui alãturi de bãieþi
aleºi pe sprînceanã ºi petrecea pe ritmuri de manele, îºi
desfãta corpul tînãr cu ce ochii vedeau în bisericã ziua,
numai bãieþi frumoºi ºi tineri ca el. Totul a devenit public
pentru cã unul dintre amanþii de serviciu a vrut sã
imortalizeze cu o camerã de filmat telefonicã momentele
de graþie divinã cazutã la pat. Pasiunea dintre doi bãrbaþi
este, se pare, mai arzãtoare decît pasiunea între un bãrbat
ºi o femeie. Cine ºtie, forþele care se dezlãnþuie sunt mai
mari. Dupã precedentul scandal sexual din bisericã, cel
care a þinut pagina întîi a ziarelor cîteva  sãptãmîni, vine
acesta, care nu va avea acelaºi succes pentru cã epidemia
de gripã nouã a pus monopol pe ºtiri. Suntem anunþaþi
cã preotul cãlugãr care ºi-a hrãnit amantul, un suflet
rãtãcit venit sã caute ajutor spiritual la mãnãstire, cu
toate cele lumeºti, nu a fost înlãturat din breaslã,  a fost
doar trimis la o altã mãnãstire, i s-a cerut ascultare. Este
un doctor în teologie, ºi biserica are nevoie de un pãstor
ca el, are nevoie de mintea lui luminatã ºi plinã de dogme,
exegeze ºi moralã. ªi preoþii, fie ei ºi cãlugãri, sunt fãcuþi
din carne, iar carnea are legile ei. Acest preot este un
monument de culturã ortodoxã, este un model de
ecumenism, declamã o parte a bisericii. De pe poziþia lui
de muzeograf la Mãnãstirea Cãldãruºani a primit deseori
oficialitãþi înalte, de aici ºi de aiurea, a primit
reprezentanþi ai Bisericii Catolice, politicieni, sportivi
de renume. Grupuri exclusiviste venite sã vadã cu ochii
lor cîtã istorie ºi culturã ortodoxã poate încãpea într-o
mãnãstire din sudul acestei þãri, la mai puþin de o orã de
maºinã de capitalã. Vizitele erau asezonate cu prezentãri
docte, dar nu lipseau nici momentele de relaxare, cu
ospeþe stropite cu vin, lungi conversaþii în grãdinile de
lîngã lac, vara, sau la gura sobei din chilia ultramodernã
ºi utilatã a pãrintelui. Laurenþiu se îndrãgostea de cîte
cineva din fiecare grup care trecea pe acolo. Fire pãtimaºã,
prea pãtimaºã pentru un cãlugãr, începea curtarea prin
metode care nu puteau fi bãnuite de altceva decît de
bunãvoinþã, ospitalitate ºi punere în slujba musafirului.
Cînd relaþia lui sexualã cu un bãiat simplu, fãrã carte,
venit cu mama lui la mãnãstire pentru un adãpost ºi hranã
a fost facutã publicã ºi doveditã cu un material filmat,
alþi bãrbaþi care au trecut pe acolo au fost cãutaþi sã dea
declaraþii. Un sportiv a spus cã Laurenþiu l-a invitat într-
o cãlãtorie la Paris, numai ei doi, aºa i-ar fi plãcut, dar
dacã chiar þinea, putea sã-ºi mai aducã un prieten. Alþii
nu au ieºit în faþã, dar cu mintea cea de pe urmã au înþeles
cã secretele lor, dacã au fost mãrturisite sub poala

Aura Lupan

cãlugãrului, erau în pericol sã fie folosite împotriva lor.
L-am cunoscut pe pãrintele Laurenþiu, pentru un reportaj
despre exorcizarea în Biserica Ortodoxã Românã. Vizita
la el, alãturi de un fotoreporter, mi-a fost înlesnitã de
duhovnicul meu, un preot de mir cu care Laurenþiu era
bun prieten. Preotul Vanea, care se mãrturisea la zilele
mari la Laurenþiu, ne-a însoþit la mãnãstire ºi ziua aceea
de muncã a cãpãtat aerul unei ieºiri la þarã. Îl cunoºteam
din vedere pe Laurenþiu, îmi fusese prezentat acasã la
pãrintele Vanea cu un an în urmã. O strîngere scurtã de
mînã, din partea mea, o grimasã dezgustatã abia
întrezãritã pe sub barba deasã, neagrã ºi lungã care îi
acoperea toatã faþa pînã lîngã nas ºi ochi, douã-trei vorbe,
de complezenþã, mã aflam acolo în calitate de prietenã a
familiei preotului Vanea, cînd aude cã sunt ziaristã mã
întreabã dacã lucrez cu Nidia Linchievici sau cu Dîrzan
Rumitrescu ºi îmi spune sã-i salut. Sunt doi oameni pe
care îi preþuieºte mult ºi care sunt copiii lui spirituali.
Nidia e redactor ºef de gazetã iar Dîrzan este realizatorul
unui talk show de televizune de mare audienþã. Atît. A
dispãrut ºi îi auzeam doar vocea care o dojenea pe

preoteasa lui Vanea, fã tare eºti proastã, pune la dracu
într-o pungã mai groasã carnea aia ºi leagã punga la
gurã, nu te duce capu deloc... muiere, ce sã faci? Fã, ai
fãcut bagajul? Cã mã grãbesc, cînd vine hãndrãlãul de
fiu-tãu sã mã ducã la mãnãstire, cã am treabã, scriu o
carte ºi trebuie s-o predau sãptãmîna viitoare, miºcã-te,
fã, mai repede. Am întrebat-o pe Mari, dupã plecarea lui,
ce însemna purtarea aceea. Nimic, mi-a spus, aºa e el
nebun, aºa vorbeºte cu toatã lumea, da� este foarte deºtept,
are doctorat în teologie. Cu pãrintele Vanea nu vorbea
aºa. Tonul de voce pe care îl avea cu el cãpãta altã
inflexiune, era mai moale, oricum deloc nervos. La
Cãldãruºani, ne revedeam deci, numai cã el nu pãstrase
deloc amintirea feþei mele. Preotul Vanea a fãcut
prezentãrile ºi i-a spus scurt: Laurenþiu, trebuie sã le
vorbeºti despre exorcizare, pentru ediþia de duminicã,
nu are unde sã se ducã ºi nici n-ar gãsi pe altcineva mai
bun ca tine sã îi vorbeascã. Eºti nebun? S-a oþãrît
Laurenþiu din scaunul ergonomic de dupã biroul lui plin
de cãrþi, cu evanghelia umplîndu-l ºi mai ºi,  din chilia
lui. ªtii cã-i un subiect delicat, mã belesc ãºtia de la
Patriarhie dacã apar în ziar, nu de alta dar ºtii cã nu
suportã sã aparã ºi alþii în afarã de ei. Vor zice cã-mi fac
publicitate, ºi n-am nevoie sã intru în conflict cu ei, eu
stau bine merci. Dar, în fine, o fac pentru tine. Despre ce
vreþi sã vã spun domniºoarã? Îi spun ce mã intereseazã,
cum va fi structurat materialul, cum cã el ºi preotul Vanea
vor face vorbire din partea Bisericii, dar cã vor fi ºi
pãrerile psihiatrilor, psihologilor, etc. Soro, îmi rãpunde,
în timp ce nu-l scapã din ochi pe fotoreporterul care îºi
pregateºte aparatul, îmi faci ºi poze? Da pãrinte, cu voia
dumneavoastrã, ar da foarte bine, m-ar ajuta mult, pot
ilustra ºi cu altceva, dar eu cred cã este bine sã vã
cunoascã lumea. Din momentul acela a început sã-ºi
mîngîie barba, s-o aranjeze pieptãnînd-o cu unghiile
între o ocheadã aruncatã cãtre fotograf ºi o privire în
una din cãrþile de pe birou. �Cuvîntul exorcizare este
folosit de Biserica Catolicã, nu este în uzanþa ortodoxã,
dar nu este împotriva religiei. Noi folosim cuvinte ca
dezlegare, molitve, lepãdare. Prima întîlnire cu
exorcizarea este la botez. De la Pãrintele Iustinian
încoace au fost incluse edicþiile de la botez. Ortodoxia
foloseºte un vocabular de sorginte greacã, ºi mai mult
decît atît, de sorginte slavã. Existã, probabil, în
terminologia strãromânã cuvîntul exorcizare. Cuvîntul
este azi în mare vogã. Aleargã lumea ca nebuna la
exorcizãri. Este în act o întreagã propagandã. Trebuie sã
pãstrãm o decenþã a conservãrii tradiþiei în limbajul

ortodox românesc. Ortodoxia înseamnã conservatorism,
nu ne putem bate joc de ea prin diverse cuvinte introduse
cu sau fãrã înþelesul adecvat. În Biserica Ortodoxã
Românã avem cãrþile scrise în limbajul bisericii
strãmoºeºti, care nu este deloc un limbaj de lemn, cum
îndrãznesc unii sã afirme. ªi uimirea mea este cã o spun
persoane cu studii de specialitate, teologi, filologi,
istorici, care prin intermediul mass media îmbracã haina
apãrãtorilor Bisericii, dar sunt strãini de ortodoxie�. În
timp ce vorbea, aparatul de fotografiat bliþuia de zor, în
stînga ºi-n dreapta, în cãrþile sfinte deschise ºi în barba
pãrintelui Laurenþiu, încins de atîta declamaþie ºi oprindu-
se din cînd în cînd sã mã întrebe �înþelegi, soro?�. A
urmat o disputã amicalã între cei doi preoþi, pe tema
ordinii ca importanþã a rugãciunilor de dezlegare, apoi o
vizitã la muzeul mãnãstirii ºi o plimbare prin grãdina
minunatã plinã de cîini vagabonzi. La uºa chiliei
Parintelui Laurenþiu aºteptau cîþiva bãrbaþi, pentru
spovedanie ºi, poate ºi de aceea, vizita a fost mai scurtã
decît ne-am fi dorit. Nu am fost invitaþi sã rãmînem la
masa de prînz. Ne-am oprit pe drum, la altã mãnãstire mai

puþin celebrã, unde Pãrintele Vanea a cerut pentru fiecare
dintre noi trei cîte o farfurie de borº de fasole. Am primit
ºi un desert din tãiþei cu lapte. Totuºi, nu reportajul acela
despre exorcizare l-a fãcut celebru pe preotul cãlugãr
Laurenþiu. Dupã numai un an de zile, în imaginile filmate
în timpul unui act amoros din chilia lui, Laurenþiu era la
fel de încins. Lepãdat de sutanã, icnea cuvinte demonului
în care intrase ºi care avea sã-l ducã din colþul acela de
rai numit Cãldãruºani, în alt rai de pe pamîntul strãbun
al ortodoxiei.

În toiul scandalului homosexual ortodox de anul
trecut, l-am sunat pe pãrintele Vanea. Nu poate fi adevãrat,
mi-a spus, este o fãcãturã, avea prea mulþi duºmani, el era
prea deºtept ºi au vrut sã-l dea jos. E vremea proºtilor,
fata mea, a înnebunit lumea. Eu nu l-am cunoscut aºa.
Totuºi, pãrinte, eraþi foarte apropiaþi, cum de nu þi-ai putut
da seama? Nici nu m-a interesat. Suntem ºi acum prieteni.
Vorbim mult la telefon. Este foarte bulversat cã toþi l-au
pãrãsit. Fata pãrintelui Vanea, absolventã de teologie ºi
reporteriþã de cîteva luni la televiziunea Patriarhiei, mi-
a mãrturisit cã mama ei, coana preoteasã Mari, s-a
împotrivit cu cerul ºi pãmîntul ca Vanea sã se mai ducã în
vizitã la Cãldãruºani dupã ruºinea pe care o pãþise
Laurenþiu. Ce atîtea vizite? Vrei sã-þi pierzi ºi tu parohia?
Vrei sã vinã televiziunile sã te întrebe în ce relaþii eºti cu
el? Lasã-l în plata Domnului. Bine, fã, dar prietenul la
nevoie se cunoaºte. Este un act creºtinesc sã mã duc sã-i
dau puþinã alinare. Dar Mari, nu ºi nu. Alte prioritãþi a
avut pãrintele Vanea din varã ºi pînã acum. A trebuit sã
ridice din temelii o vilã uriaºã pentru cei patru copii ai
lui. Un viloi, care e gata, mai trebuie numai sfinþit. Am
vãzut fotografii cu interioarele. Camera fetei mai mici a
preotului Vanea am vãzut-o ºi pe facebook. Este scena
unui pictorial cu aia micã, toatã tat-su. Se vede patul
desfãcut ºi în dezordine ca dupã o noapte de somn agitat,
se vãd pereþii vãruiþi în roz, pe care atîrnã ºi o icoanã, iar
aia micã îºi aratã carnea proaspatã ºi rozã care iese de sub
un tricou care-i cade dezarmat de pe sfîrcurile
feciorelnice. Se uitã la obiectiv din toate poziþiile ºi parcã
zice, uite cît a muncit tata cu cãdelniþa pentru mine. Te
rooooog. Nu toþi ºtiu sã se roage, îmi spunea pãrintele
Vanea, taicã-sãu. Rugãciunea este un exerciþiu. Vin
oameni ºi mã întreabã, cum sã mã rog, pãrinte? Cum ºtii
tu. Ca un începãtor, mai întîi. Cu timpul, ai sã înveti.
Viaþa întru Dumnezeu se învaþã, drumul este lung ºi
anevoios. Pentru unii.

SECRETE CULTURALE
- fragment -

Premiul II ºi Premiul revistei
�Bucureºtiul literar ºi artistic� la Concursul Naþional de

Prozã �Marin Preda�, ed. XIV, 2014
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Gabriel Rusu

Un nomenclator de profesiuni permise în Roma anticã prescria cã, dacã vrei sã te
faci actor, trebuie sã fii frumos ºi deºtept, sãnãtos la trup ºi la minte : vei avea parte
de graþiile feminine ºi vei fi apreciat de protipendadã. Dacã vrei sã te faci gladiator
trebuie sã fii ager ºi puternic : prostimea te va aclama. Dar ca sã te faci politician,
nu-þi era de folos sã fii nici frumos, nici deºtept, nici forþos, ci trebuia sã ºtii cum sã
te faci, fãrã nimic, adulat de vulg ºi protipendadã deopotrivã. Cât despre profesiunea
de scriitor, ea nu exista ca ocupaþie liberalã, cel ce se îndeletnicea cu ea având,
conform nomenclatorului persoanelor publice (scribo = �scriitor de registre� cf.
scriptus = �grefier�), statut de funcþionar stipendiat în slujba statului (imperial,
prefectural sau baronial), atestat cu mare dificultate, dar ºi cu beneficii pe potrivã.

Ei bine, din perspectiva succesului în viaþã în raport cu aceste diferenþieri,
personajele lui ªtefan Dorgoºan din Feþial (i.e.
meserie practicatã încã din cele mai vechi
timpuri, cu statut onorabil, despre care autorul
ne lãmureºte, spre evitarea oricãror confuzii, încã
din pagina de gardã a romanului omonim) se
despart de cele dedicate artelor ºi meseriilor din
Impala (Editura Rafet, 2013), mediul în care
evolueazã ele fiind, de astã datã, cel toxic al
politichiei, în care minime investiþii aduc
profituri fabuloase ºi riscuri pe mãsurã. Ambele
volume amintite fac parte dintr-un ciclu romanesc
novator prin stil ºi naraþiune (a cãrui continuare
cu Zãvon ºi Trapa a fost anticipatã prin
publicarea de fragmente consistente � vezi ºi
proza Coºmarul din prezentul numãr al revistei
�, inclusiv la Salonul internaþional de carte
Bookfest 2014), vãdind o certã experienþã în
tehnica scrisului ºi o solidã documentare
tematicã.

Remarcabil este modul cum autorul se
încumetã sã facã apel la artificiile calamburului spre a arãta cu degetul spre
hahalerele din eºichierul demnitarilor, intrate în �zoona� politikoniei pe portiþa
traficului de influenþã ºi cocoþate în vârful puterii prin manevre veroase, cu
cognomene preþioase încruciºând parcã heraldica feudalã cu secera ºi ciocanul
(mãrul verde, sãgeata galbenã, trandafirul purpuriu, ochiul vigilent, soarele luminos
etc.), personaje caracterizabile în registru cvasinaturalist cu întregul lor bagaj genetic
ºi etnic de apucãturi ºi tare (handicapuri mentale sau fizice, lene, dromomanie,
laºitate, labilitate, hoþie etc.), strâmbãtãþi biologice involutive rezultate prin metisaj
incestuos. Nimic nu poate egala tembelismul înscãunat la rang de factor de decizie
din morala rãu înþeleasã a apologului lui Creangã cu ursul pãcãlit de vulpe : hai sã
omorâm urºii ca sã le tãiem coada cu care vom prinde peºte! Hâde, personajele
sunt �cãlare� pe vremuri: au tãiat mii de fabrici, multe în faza ºantierelor de
construcþii, �vinovate� din punct de vedere politic, ca sã le dea la fier vechi, au
fãrâmat propria agriculturã ca s-o importe pe a altora, mai �rentabilã�.

Povestea din Feþial, aparent liniarã, este de fapt traseul nesigur ºi zigzagat al
existenþei unei oicumene conduse de indivizi pestiferaþi � sãlãºluire fãrã de cãpãtâi,
fãrã valori morale verificate ºi consolidate prin culturã ºi civism � prin jungla unei
lumi tutelate de interese strict personale, meschine, negustoreºti ºi fiziologice,
actanþii neavând pentru atingerea scopurilor personale, în argoul exprimat, nici
mamã, nici tatã, nici fraþi, surori sau cumnaþi, nici copii ºi nici nepoþi. Pentru a
descrie tabloul dezordinii ºi alienãrii într-o atare societate anomicã (mult mai uºor
de realizat în audio-vizual prin efecte de sunet ºi luminã), autorul sacrificã detaliile
reziduale prescurtând ºi accelerând naraþiunea, spre menajarea cititorului, deja obosit
destul de harababura cotidianã. Personajele fac �mult zgomot pentru (cã nu fac)
nimic�, agitaþia lor rãmânându-le fãrã de folos, deopotrivã lor ºi comunitãþii.
Personajul SOL defineºte astfel principiul îmbogãþirii prin delapidare ºi extorcare:
�Îmi este indiferent cât câºtig� Am plecat în viaþã de la zero!� Nu-mi pare rãu
nici dacã pierd totul, pentru cã nu am avut nimic. Am câºtigat ºi am pierdut ceea ce
nu era al meu, ci al altuia.� Pagubã-n ciuperci! Dar condamnabilã rãmâne nu mai
puþin iresponsabila lipsã de reacþie a comunitãþii spoliate, pierderea completã a
noþiunii elementare de domeniu public, favorizarea pasivã a jafului naþional. Pãduri,
bãrãgane, petrol, ape minerale, drumuri, bogãþii istorice ºi patrimoniale sunt astfel
abandonate la mila unor adevãrate animale de pradã, odatã cu ele þara însãºi fiind
treptat ºtearsã de pe hartã. În legãturã cu aceastã paradoxalã participaþie a victimelor,
Einstein enunþase cândva un vaticiniu : �Lumea nu va fi distrusã de lucrãtorii
rãului, ci de cãtre aceia care cascã gura la ei fãrã sã facã nimic.�

Urmând modelul civic din Impala, ªtefan Dorgoºan îl restructureazã în Feþial
într-o nouã ordine filozoficã, semanticã ºi cognitivã, prin secvenþe asamblate organic,
construcþia asigurând astfel poveºtii în ansamblu mult necesara coerenþã. Chiar
dacã parataxele, frazele, apoftegmele ºi ideile, pacimonios selectate, sunt diseminate
uneori fãrã liant aparent în contextul istorisirii, ele nu sunt confuze. Tehnica
dialogului e facilã, adaptatã evenimenþial sau pusã, dupã caz, în serviciul profunzimii
pildelor ºi noutãþilor ºtiinþifice de ultimã generaþie, care adeseori rãstoarnã dogme
dialectice sau mistice. Feþial este, pãstrând proporþiile ºi decenþa, un mic capitol de
noi definiþii în filozofia evanghelicã, dacã-i urmãrim geneza : cuvântul oamenilor
întru respectul necondiþionat al ordinii divine (a se vedea vocabulele ºi �versetele�
sui-generis din Impala ºi Feþial, bunãoarã - aproximând homeric - oamenii cu ale
lor pãcate îºi înrãiesc ursita, sau - teorema blagianã - omul se lasã condus în viaþã
de idealul nãscut în el însuºi; e ca orbul purtat de mânã de copii lui!) Fie ºi cu
destinul cifrat matematic în tine, nu sta pânã când dai de suferinþã � iatã predica
autorului. Cu generozitate, ªtefan Dorgoºan ne invitã astfel în grãdina plãcerilor
lui Epicur. Iar dacã vã veþi trezi cumva în infernul lui Dante, înseamnã cã aþi greºit
abãtându-vã (clinamen) de la poarta sorocului. Credeþi ºi� cercetaþi!

*ªtefan Dorgoºan, Feþial, Editura Betta, 2014

Hahalera în vremea �tranziþiei�!

Emil Lungeanu

Literatura a intrat timid în secolul douãzeci ºi unu, conform predicþiilor mistice ale
lui Malraux. Dupã aproape douã sute de ani de efervescenþã metafizicã ºi experimente
spirituale mai mult sau mai puþin onirice, care au fãcut din scriitori adevãraþi eroi de
mitologie, prin apariþia gadgeturilor, noile zeitãþi ale religiei tehnologice de la începutul
Mileniului Trei, brusc ºi fãrã prea multe explicaþii pragmatice, bibliotecile ºi librãriile,
sãlile de spectacol liric ºi cinematografele s-au golit dramatic. Dupã posibilitãþi, de
bine, de rãu, fiecare ne-am dotat cu noile iconuri: telemobile, care asigurã comunicare
instant ºi cu acoperire planetarã, acces la programele tv, internet ºi e-mail, tablete care
depoziteazã cãrþi, filme ºi teatru dupã gustul fiecãruia, cu timpi personalizaþi pentru
derulare sau lecturã, ceasuri care marcheazã nu doar ora, ziua, luna, data, ci poziþia
astrelor ºi asteroizilor, horoscopul, glicemia, tensiunea arterialã, trasee turistice
ergonomice, întâlnirile de afaceri, programarea la medicul de familie, diete sãnãtoase,
gramaje ºi timpi de administrare etc. Un impact informatic de proporþii cataclismice
asupra vieþii bucolice, spre al cãrei confort râvnim cu necugetatã ºi inconºtientã împãcare
de sine. Ca urmare, abilitãþile imunitare ºi capacitatea de adaptare ale omului s-au
atrofiat neîngãduit! Roboþii bionici au depãºit triumfal graniþele mileniului ºi ale
literaturii SF, devenind o prezenþã cotidianã.

Dupã ce ne atrage atenþia asupra acestor subiecte spinoase încã din Impala (Editura
Rafet, 2013), ªtefan Dorgoºan, ca autor documentat în materie aºa cum îl cunoaºtem
din decalogul romanelor anterioare, ne aduce cu Feþial (Editura Betta, 2014) mai multe
adevãruri crude, pe care nu le putem evita ºi în faþa cãrora viaþa ne pune fãrã milã.
Mesajul este cumplit: trãim sub tutela persoanelor ºi personajelor negative (mecanice
ºi mecaniciste!) care ne paraziteazã existenþa! Este vina fiecãruia dintre noi, pentru cã
la un studiu atent al istoriei am observa cã aceasta ne învaþã un lucru folositor ºi anume
cum sã ne ferim de nemernicii care au pus mâna pe putere (�cine stã afarã nu ºtie ceea ce
se întâmplã înãuntru!�). Insensibilitatea la prezent este o paralizie gravã, spune chiar
unul dintre personajele incriminate, întrebându-se �la ce bun aceste sacrificii dacã
revoluþiile (�botezate� burgheze, proletare, antitotalitare, democratice etc.!) nu aduc
nimic nou?� Vulgul se prostitueazã de când lumea în faþa idealurilor utopice, dar
tehnologia de azi îl subjugã maladiv, brutal ºi total. Politica a devenit un proces
chirurgical, pentru cã mulþi dintre noi trãiesc butada (deja aplicatã!) ºi efectele
(evidente!) conform cãreia calea cea mai scurtã (ieftinã!) de la socialism la capitalism
este aceea prin care trebuie sã tãiem coada câinelui. Neamul mioritic a schilodit tocmai
ceea ce îi pãzea turma de prãdãtori. Un nonsens care a bulversat societatea ºi a lãsat-o
aºa: un câine de pripas! Nu am trãit niciun socialism cu faþã umanã ºi niciun capitalism
sãlbatic, ci pur ºi simplu am traversat ºi traversãm (pentru cã þara asta binecuvântatã de
Dumnezeu este mare, bogatã ºi încãpãtoare pentru toþi ºi încã pe tot atâþia nesãtui!) o
luptã barbarã, inexorabilã, nedisimulatã, pentru putere ºi averi necuvenite, în care
oamenii smeriþi pierd necondiþionat în faþa delatorilor, activiºti ai unor pizmaºe partide
artificiale, în esenþã clanuri mafiote sau etnice, pentru cã repetãm inevitabil aceeaºi
greºealã. Autorul demonstreazã cã între naþionalizare (colectivizare) ºi privatizare
(împroprietãrire) nu este nicio deosebire ideologicã, ambele, fãcute cu forþa dupã metode
fanteziste, având esenþe spoliatoare mercantile de genul retrocedãrilor frauduloase ºi a
despãgubirilor cu dedicaþie pentru învingãtori în detrimentul învinºilor. Unii (cei mulþi)
cu sãrãcia, ceilalþi (puþinii, aleºii) cu profitul! Dacã de la geniu la nebunie se spune cã
nu ar fi decât un pas, aceeaºi distanþã desparte �pierderile accidentale� de �atrocitãþile
planificate�!

Nimic ºi totul din discursul lui Marin Preda din �Viaþa ca o pradã� (�de câte ori mã
gândesc la viitor îmi apare în faþã trecutul ca un mare semn de întrebare�) extras cu grijã
atee din aserþiunea �marelui singuratic�. Panait Istrate (�suntem cu toþii fãrã rost pe
lume de îndatã ce rãmânem unii fãrã ceilalþi!�), dar ºi din profeticul filozof Liviu
Rebreanu (conform cãruia �ultima noapte de dragoste� este ºi �întâia noapte de rãzboi!�).
În Feþial, ªtefan Dorgoºan expandeazã teoria evoluþiei istorice ºi sociale propãvãduitã
de astrologi cititori în stele, futuriºti cu datul în bobi, utopiºti ºi dialecticienii non-
sinonimici prin fapte ºi întâmplãri care au stat la fundamentul conceptului revoluþiei
continue neconfirmate marxist. Autorul face un gest aproape imposibil în literatura de
ficþiune, punând în faþa dogmelor ideologice rezultatele realitãþii, care contrazic
variantele clasice prin valenþele unui început de mileniu departe de perceptele morale
ºi spirituale cãtre care aspirau secolele renascentiste sau pragmatice, deteriorate (firesc!)
de trecerea timpului (en passant... d�antan!). Praxisul vremurilor centraliste sau
corporatiste a luat-o înaintea lentorii vãdit afiºate a rutinatei gândiri hibride mistico-
dialectice: dacã despre viitor nu ºtim nimic, nici despre trecut nu ne putem lãuda cu
prea multe învãþãminte! Omului contemporan nu-i mai sunt suficiente ca îndrumar
versetele evanghelice sau raþionaliste (creaþioniste sau evoluþioniste), el îºi cere
drepturile timpului pe care îl suportã cu stoicism, istoria mincinoasã fiindu-i
neprietenoasã. Nicio dragoste (romanticã sau spiritualã) nu dureazã la infinit; ea eºueazã
(matematic ºi lamentabil!) în rãzboi.

Autorul exerseazã hipotipoza apoftegmelor în tehnica narativã pentru a susþine morala
fabulei �Ursul pãcãlit de vulpe� conform sentenþei �apa rece dãuneazã grav (doar!)
dinþilor stricaþi� (Nicolae Iorga), ceea ce este ºi o metodã curativã atâta vreme cât
lumea este alcãtuitã douã treimi din apã, deci majoritar lichidã. Gheaþa se dovedeºte, în
acest caz, un mediu ecologic proprice pentru eficientizarea (scurtarea!) cozii ca
instrument piscicol, iar prezenþa câinelui schilodit se deduce implicit (copleºit de apariþia
explozivã ºi nerecenzatã a maidanezilor turbaþi, cu carii dentare!). Hingherii, din motive
umanitare, au fost trimiºi în ºomaj. Conflictul cãrþii nu este generat numai prin fapte ºi
întâmplãri contrapuse sau disjuncte, ci prin însãºi comportamentul aberant al personajelor
care, în numele libertãþii absolute de credinþã, expresie ºi miºcare asumate individual,
încalcã maladiv legile fireºti sau impuse de convieþuirea socialã (�dacã nu provoci în
jurul tãu dezordine ºi confuzie te poþi considera ca ºi mort!�). Prin profanarea spiritului
uman, care ne detaºeazã de regnul ºi natura din care facem parte, crima ºi delaþiunea
sunt permise fãrã legitimare în lumea infractorilor pentru cã omul este, nu doar un
animal însingurat ºi viclean, ci ºi o imensã groapã de gunoi reciclabil. În societãþile
primitive, solubile ºi cleptocratice, individul, chiar dacã se strãduie sã-ºi pãstreze
amprenta de unicã folosinþã, este dizolvat într-o imagine anonimã ºi devoratoare. Deviza
decadenþei: cu cât mai puþinã conºtiinþã, cu atât mai puþine scrupule! Iar dacã indivizii
vizaþi, cu victime cu tot, nu se recunosc prin faptele expuse, oferim un argument silnic:
morala drobului de sare din �Capra cu trei iezi� (cucuieþi!) ºi �Prostia omeneascã�!
Prin completitudine, meritã pedeapsa cu ocna.

Morala drobului de sare
Un autor ºi comentatorii lui
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Viaþa în fiºe de roman

Alb

Vasile Szolga

Neagu Udroiu

Gaudeamus, domnule profesor!

Nicolae Dan
Fruntelatã

Jurnal bãtrân

La începuturi lumea nu avea culoare,
totul era alb, alb imaculat: oamenii,
lucrurile, toate fiinþele, plantele, totul, dar
absolut totul era alb. Pãmântul era alb,
cerul era alb, soarele nu se vedea pe cer
pentru cã era un soare alb pe un cer alb, la
fel ºi luna ºi stelele. Oamenii se miºcau
pe pãmânt precum liliecii noaptea, dupã
sunete, pentru cã nu se deosebeau de

restul lucrurilor. Imaginaþi-vã o foaie de hârtie albã pe un câmp
nesfârºit acoperit cu zãpadã. Cam aºa arãta totul. Totuºi, accidente
nu prea erau, de altfel nu aþi vãzut liliecii noaptea ciocnindu-se
între ei. Oamenii mergeau pe stradã ºi scoteau fel de fel de sunete
care îi deosebeau de alte fiinþe ºi lucruri.

Sigur cã oamenii nu se mulþumeau cu starea în care se gãseau ºi,
bãtându-ºi capetele cu gãsirea unei soluþii, au inventat culorile. Se
cunoaºte cã  albul este suma culorilor, aºa cã, s-a descompus culoarea
albã în componente ºi au rezultat celelalte culori. Evident cã dupã
aceastã descoperire lumea a devenit o beþie de culori. Toatã lumea
a început sã se coloreze cum o tãia capul: oamenii s-au colorat în
diferite culori: albastru, roºu, galben, verde ºi câte ºi mai câte nuanþe
ºi culori au reuºit sã facã. Copacii erau acum de toate nuanþele de la
albastru, la verde, la galben ºi chiar roºu. Animalele de asemenea
au fost colorate în diferite culori, unele cu pete colorate. Lumea
devenise un vârtej de culori. Vãzându-se nebunia care s-a iscat
dupã apariþia culorilor, marele consiliu al omenirii, format acum
din persoane de diferite culori, a decretat cã: cerul nu poate avea
orice culoare ºi dupã lungi deliberãri s-a hotãrât sã fie albastru �
totuºi câteodatã, cerul se mai coloreazã în roºu, auriu, sau galben �
apa sã fie incolorã, dar dacã este multã, pentru protecþie � vã daþi
seama ce ar fi dacã nu am vedea în ce apã adâncã am intra? -  sã fie
de asemenea albastrã sau verde, plantele în principiu sã fie verzi �
totuºi înainte de desfrunzire plantele îºi amintesc de culorile iniþiale
ºi devin de toate nuanþele; de la maroniu la roºu aprins � iar oamenii
sã fie doar de patru culori: albi, galbeni, roºii ºi negrii. Sigur cã,
uneori, oamenii îºi mai schimbã culoarea: devin albaºtri de necaz,
negrii de furie, vineþii sau galbeni de ciudã cu diferite nuanþe, ba
unii îºi vopsesc pãrul, ºi pãrþi ale corpului, în toate culorile
curcubeului. De remarcat faptul cã negrii din Africa, de multe ori,
se vopsesc în alb, în amintirea vremurilor când ºi ei erau de aceastã
culoare. Mulþi �albi� stau la soare pentru a-ºi mai schimba culoarea.
În ceea ce priveºte  culoarea caselor ºi a obiectelor s-a dat mânã
liberã, astfel cã fiecare îºi vopseºte casa, acareturile, lucrurile, în ce
culoare îi trece prin minte, ne-mai vorbind de haine.

Zonele reci ale Pãmântului, mai puþin locuite de oameni, au rãmas
însã neatinse rãmânând aproape în totalitate albe, cu zãpada albã,
animale albe ºi chiar, câteodatã, nopþi �albe�.

Pe vremea studenþiei mele � ehei, în urmã cu o jumãtate de veac! � era la
Filologia bucureºteanã o gardã de profesori, lectori ºi asistenþi, formaþi în
umbra luminoasã a lui Cãlinescu, Vianu ºi Rosetti , ei înºiºi dascãli de iubit,
de admirat ºi de urmat toatã viaþa.

Fericiþi au fost acei ani în care am avut libertatea sã citesc disperat, sã învãþ
sã judec o carte, sã intru în bibliotecile facultãþii mele, la etajul întâi, la
parter, unde se deschisese de curând fondul de carte specialã (adicã, multe
dintre cãrþile ce fuseserã þinute sub obroc vreo douã decenii), în aripa cealaltã,
la biblioteca de periodice. În clãdirea aparent rece a Universitãþii, intrai prin
Edgar Quinet, era un hol mare în care îºi avea sediul ºi ilegala catedrã de holisticã, unde predicau marii
boemi ai facultãþii, cei care aveau jumãtate de normã ºi la cofetãria �Albina� pe Academiei. Aveam
douã amfiteatre � Odobescu ºi Bãlcescu � în care i-am cunoscut pe toþi profesorii mei. Al. Piru, George
Munteanu, Paul Cornea, Romul Munteanu, Ion Coteanu, Dumitru Pãcurariu, Grigore Brâncuºi, Ion
Dodu Bãlan, Matilda Caragiu, Mihai Pop ºi mulþi, mulþi alþii.

Azi, când scriu despre unul dintre aceºti profesori care, de-a lungul veacurilor � nu glumesc, e vorba
de vârste care au traversat douã veacuri � mi-a devenit un prieten bun, despre ardeleanul de la Vaidei
de lângã Orãºtie, Ion Dodu Bãlan, se întorc la mine toate amintirile din acele timpuri de tot frumoase.

Pentru mine, mehedinþeanul crescut în lumea aburoasã a Câmpiei dunãrene, plinã de umor repede,
dar ºi de mânii pe mãsurã, domnul profesor Bãlan a fost întotdeauna un simbol al statorniciei transilvane.
Un om dârz, ambiþios, plecat dintr-un neam de þãrani cu o moralã severã, cu o judecatã dreaptã moºtenitã,
fãrã îndoialã, de la dacii care umblaserã dupã steaua Sarmizegetusei. El ne-a adus înapoi nouã, celor
mai tineri, întreagã poezia lui Goga, spiritul divin ºi rãsculat al Transilvaniei, ni l-a restituit pe Aron
Cotruº, poetul din aceeaºi plãmadã. Ion Dodu Bãlan a fost ºi este naþionalist. În sensul cel mai bun al
cuvântului, în sensul singurei iubiri care ne poate þine uniþi în aceste vremuri de disoluþie continuã. Cã
a fost comunist, cã a avut funcþii în România comunistã, asta þine de credinþa fiecãruia ºi mai ales de
faptul cã ºi atunci, cum ar trebui ºi acum, þara se cerea slujitã cu devotament, competenþã ºi chiar
sacrificiu de sine. Cei care azi aratã cu degetul mânjit de mierea puterilor vremelnice actuale, cei care
folosesc mâna cealaltã pentru a se bate în piept, precum cã ei au fãcut dizidenþã prin chiul ori prin
soldã de la serviciile de aici ori de aiurea, n-au decât sã continue sã vitupereze. Ei n-au construit nimic
în viaþa lor ºi cei care vin îi vor judeca aºa cum trebuie. Întrebaþi-l astãzi pe revoluþionarul cu barbã ºi
cãmaºã albã, Marian Munteanu, de altfel, fiul unei absolvente de filologie, poetã remarcabilã, ce crede
despre gestul lui din zilele tulburi în care se alungau profesorii de la catedrã pentru a fi înlocuiþi de
niºte ariviºti de tip nou.

A trecut timpul. Noi am îmbãtrânit, am sperat ºi am fost înºelaþi, þara asta a noastrã, bogatã ºi
puternicã de fapt, a fost redusã la nimicnicia unui cerºetor la porþile Vestului. Cum pot sã îndure asta
oameni care toatã viaþa lor au muncit, au cãutat un sens pentru aceastã muncã? Un astfel de om este
prietenul meu, profesorul meu, Ion Dodu Bãlan, universitarul prin excelenþã pe care tiparele politice
ºi sociale ale unui prezent care s-a depãrtat de interesul naþional, îl refuzã aºa cum refuzã orice idee de
valoare.

Eu îi urez �La mulþi ani!�, eu, studentul care am fost, eu, omul care mai cred în strãfundurile fiinþei
mele cã va veni o generaþie de judecãtori drepþi care sã-l aºeze pe fiecare la locul lui, dupã muncã ºi
dupã merite ºi, mai ales, dupã iubirea pentru þara asta nefericitã.

Gaudeamus igitur, dom� profesor, eu ridic în cinstea dumneavoastrã un pahar de cabernet de Vânju
Mare, pentru cã de pe-acolo sunt!

Ne ºtim demult. Mi-a amintit cã
prin  �90-91 am fi pus la cale
angajarea lui în  agenþia noastrã
naþionalã de presã, tentativã, în cele
din urmã, eºuatã din pricini care nu
þin de noi doi. Este prezent de ani ºi
ani pe la diferite manifestãri ce au
drept blazon cultura românã. Îl
recunoºti uºor: de staturã mãrunt,
ca ºi cum n-ar vrea sã deranjeze, iar
peria ce uneºte barba cu obrajii, abia
priponitã în loc de lipsa de timp, are
grijã sã te atenþioneze discret-acesta
sunt eu! Sunt eu, fiul lui Barbu ºi-

al Zincãi ªerdãreasa, se pronunþã, lent ºi rãguºit, cineva, la vremea
lui, cam din aceeaºi dorinþã de a fi recunoscut   de evenimente
într-un îndepãrtat veac rãsucit în cronici ºi încrezãtor în destin.
De fel dintr-un sat  din dulcea Bucovinã, veselã grãdinã, aºezat
astfel cât dezbinarea provocatã de fulgerele vremii sã opereze
diabolic - jumãtate din sat a rãmas încoace, alta a luat drumul
surghiunului. Casa lui Vasile a rãmas ºi este ºi acum dincolo de
brazda care sângereazã frontiera, amar  ºi dureros, într-o ogradã
pãrinteascã forþatã sã se sfâºie.

Nu sunt convins cã v-a scãpat din privire acest blajin cãutãtor
de vorbe nãscute la umbra fagilor pe sub care au troienit paºii lui
Eminescu. Nu întâmplãtor fraza poetului Vasile Tãrâþeanu se
revendicã din rostiri de demult ºi îºi doreºte sã dureze. ªi nu este
întâmplare cã aºezat la vorbã, Vasile aduce aproape frânturi din
existenþa puþinã a gimnazistului. Este o fericire pentru el ºi mai
ales pentru tine sã cauþi a ºti despre Cernãuþii prin care bãiat
fiind, fiul de cãminar se ducea, când se ducea, în speranþa legãrii

de orizonturi largi ºi ademenitoare. Cine se leagã de Eminescu
ºi-a fãcut din Vasile un ac de cojocul lui. Noi cei ce nu mai avem
loc, aici prin capitalã, de înãlþimea graniticã imprimatã de Eminescu
în altarul nostru de gânduri ºi simþiri, am face bine sã dãm când
ºi când  de unul ca Vasile Tãrâþeanu. Te vindecã din douã vorbe
de toate ifosele ºi migrenele provenind din cheful de a-i pune
numele în debarale. Oameni ca Vasile n-au avut timp sã afle cã la
noi la români cultura este ca o ceapã, fãrã miez, adicã, ºi cu
straturi separate, venind ba dintr-o parte ba din alta, doar din
partea locului n-a agonisit nimic.

Întãrâtaþi în a contesta ºi demola, în a ne individualiza prin
interpretãri de doi bani ºi comparaþii jignitoare, eliminãm o cale
de a ne dumiri înainte de a înjunghia mãºtile fãcute din material
imperial, incasabil ºi predestinat tenace. Le amintesc unora
precum cei recunoscuþi în demersuri insalubre ºi intolerabile,
cum am mai fãcut ºi alte dãþi, referiri la culmile noastre de gândire
acumulate sârguincios, sistematic ºi cu credinþã în durabil. Spunea
Vlahuþã, interlocutor când ºi când al poetului din Ipoteºti: Oameni
ca Eminescu rãsar la depãrtãri de veacuri în existenþa unui
popor. Ar fi o explicaþie, poate, ºi pentru furia de care se
învrednicesc unii ºi alþii când îi dau de nume: ºi cei fãcuþi sã-l
priceapã se nasc la intervale. Îþi trebuie intr-adevãr ceva har sã te
uiþi cu respect la cel ce-þi taie calea. Acelaºi Vlahuþã: Sfiicios, mã
uitam la Eminescu, ºi mi se pãrea un zeu tânãr, frumos ºi blând,
cu pãrul lui negru, undulat, de sub care se dezvãlea o frunte
mare, palid la faþã, cu ochii adormiþi, osteniþi de gânduri,
mustaþa tunsã puþin, gura micã, ºi-n toate ale lui o expresie de-
o nespusã bunãtate ºi melancolie. Cititor pasionat, el era unul

din cei mai adânci ai limbii ºi literaturii noastre din cele mai
întunecate vremuri. Niciodatã nu s-a vãzut la noi un temperament
de artist completat de o culturã aºa de vastã ºi de o originalitate
atât de marcantã. În poezia noastrã versul lui Eminescu se
detaºeazã într-un relief izbitor. Simþi îndatã cã ai de-a face cu
un reformator�

Am simþit nevoia acestui racord înspre trecut speriat de
vâltoarea în care Eminescu este atras cu bunã ºtiinþã ºi rea credinþã
în speranþa ofilirii ºi depãrtãrii. Am convingerea cã amintirile-n
trecut încearcã sã ne cheme ca un refuz al vulgaritãþilor de tot
felul debitate în piaþa publicã pe soclul statuilor din altarele patriei.
Este o cale de a alunga trivialul ºi consecvenþa stricãtorilor de
icoane.

Pe Eminescu îl gãseºti la Cernãuþi dus de Vasile de mânã peste
tot unde i-au cãlcat paºii. Þi se dau adresele legate de amintirea
elevului ºi atingerile de evenimente care îl privesc. Curtea lui
Aron Pumnul, aflãm, a fost eliberatã ºi aºteaptã sã se transforme
într-un complex memorial de cuprindere ºi duratã. O mânã de
scriitori de limba românã cautã sã-i pãstreze rotundã ºi plinã,
luminoasã, amintirea peste timp. Este vorba de Eminescu ºi de
limba românã. Este vorba de cultura ºi istoria românã într-un
teritoriu plin de evenimente ºi amintiri, de aproape ºi de departe.

Stând de vorba cu Vasile Tãrâþeanu, citindu-i versurile - a scris
21 de cãrþi - ascultându-l, ai senzaþia dialogului pe piatra de
hotar, unde orice nebãgare de seamã, neîndemânare sau amânare
poate tulbura un echilibru prin datele lui precar ºi deformabil.
Înþelegi mai cu adevãrat sensul vorbelor de dicþionar trimise cu
nebãgare de seamã în zone de margine - patriotism, romanitate,
sânge românesc.

Celui aflat în durere îi este de ajuns uneori chiar ºi un pahar de
apã de izvor.
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Aventura, ca risc existenþial

TOTUL ESTE POSIBIL

Dumitru Matalã

Vom pune în cauzã, în cele
ce urmeazã, douã figuri
paradigmatice luminoase pe
care experienþa literaturii
lumii le-a validat: omul de
acþiune ºi omul contemplativ.
Oricât ar pãrea de paradoxal,
Ulise ºi Don Quijote
configureazã un binom de
personaje, feþe ale unei singure
medalii, cu aceeaºi anvergurã
spiritualã, prin apartenenþa la
o tipologie comunã. E vorba
de arhetipul eroului ca
înþelept, pe care îl ilustreazã

atât �Odiseea� lui Homer cât ºi romanul �Don Quijote�
al lui Cervantes. De observat cã protagoniºtii trec prin
niºte aventuri uluitoare, în regimul fantasticului ºi care
le oferã statutului de eroi exemplari. Prin erou înþelegem
�omul care stã în atingere cu faptul divin ºi etern al
universului�, potrivit lui Thomas Carlyle (Cultul
eroilor).

Cel dintâi, Ulise, printr-o serie de epitete apreciative
precum: �iscusitul�, �meºterul�, �slãvitul�, �dibaciul�,
etc., este caracterizat direct de cãtre personajele cu care
intrã în contact. Fapt ce confirmã însuºirea esenþialã a
eroului, ce face faþã atâtor situaþii-limitã, aflat într-o
permanentã stare de �ethousiasmos�. Aceasta s-ar traduce
perifrastic �zeii sunt cu noi�.

Hippias, un exeget al lui Homer, îl numeºte pe Ulise,
cu un termen grecesc, �polytropos�, cu sensul de �cel cu
mai multe moduri de a gândi�. Într-adevãr, Ulise
�polytropos� nu poate fi privit ca un aventurier pe mãri,
un om obiºnuit cãreia i se întâmplã o serie de nenorociri

uimitoare. El este �înþeleptul�, chiar �înþeleptul
platonician� (F. Buffierel Miturile lui Homer), a cãrei
elevaþie spiritualã i se reflectã pe faþã. Aºa cum spune
Homer despre fiul lui Laerte: �Un har de sus � Atena-i
revãrsase/ pa faþã ºi pe umeri�. Ulise, înþeleptul, este cel
care a tranºat soarta rãzboiului troian ºi a schimbat cursul
istoriei prin stratagema introducerii calului în cetatea
Troiei. Ceea ce conferã acestuia aura de erou civilizator;
el întruchipeazã triumful spiritului asupra forþei fizice.
Superioritatea acestui personaj vine din felul cum
exceleazã în deghizarea gândurilor pentru a-ºi atinge
mai bine scopurile.

Reþinem dintre numeroasele încercãri petrecute pe
mare, timp de 10 ani, ca urmare a rãzbunãrii lui Poseidon,
întâlnirea cu sirenele, acele fiinþe fabuloase care, cu
cântecul grav, armonios, plin de frumuseþe, ar fi putut sã-
i deturneze de la calea sa ducându-l la pierzanie. Trecând
pe lângã ele, eroul-înþelept se leagã cu mâinile ºi
picioarele de catarg pentru a evita un posibil abandon în
faþa farmecului ireproºabil al acestor fiinþe supranaturale,
cu glasul ca mierea, ce pretindeau cã ºtiu tot ce se petrece
pe lume. Simbolic vorbind, acele sfori reprezintã
legãturile interioare pe care înþeleptul le-a înnodat în
însuºi sufletul sãu. Cu alte cuvinte, Ulise recurge la un
exerciþiu autoimpus de imunitate, atunci când este ispitit
la o cunoaºtere contemplativã, dar el trece pe lângã sirene,
fiind adeptul nu unei vieþi speculative ci al unei existenþe
active, înscrisã în cercul destinului sãu. Aºa se explicã
de ce el o preferã pe soþia sa Penelopa, o simplã muritoare,
divinei Calypso; el a refuzat nemurirea promisã de nimfã,
ºtiind cã amanþii spun minciuni ºi promit imposibilul.

La antidotul lui Ulise, ca un pandant al acestuia, se
aflã Don Quijote, eroul primului roman modern european,
expresie a eposului comic, parodie e celui eroic. În

societatea ficþionalã a romanului, Cavalerului Tristei
Figuri parcurge o experienþã iniþiaticã, dar nu cãtre centrul
spiritual al lumii (Itaca), ci spre centrul fiinþei sale.
Credinþa lui Don Quijote în lumea cavalereascã ce a
dispãrut de veacuri îl instaleazã în poziþia de visãtor
perpetuu. Îmbrãcat într-o armurã veche, cu un lighean
de bãrbier pe cap în chip de cascã, cãlare pe mârþoaga sa
Rosinanta, însoþit de scundul ºi grasul Sancho Panza
drept scutier, el porneºte, pe drumul colbuit al Spaniei,
într-o aventurã pe cât de bizarã pe atât de ridicolã.
Detaºarea, indiferenþa sau forþa de a ignora ridicolul printr-
o seriozitate pe care Unamuno o numeºte �eroicã�,
scandalizeazã ºi stârneºte râsul celor din jur. Un râs care
l-a fãcut nemuritor, în definitiv. Nu o datã s-a vorbit
despre nebunia personajului ce suprapune realul cu
fantasmele sale. El are însã o �filozofie a nebuniei�, aceea
de a nu accepta realitatea aºa cum este. Don Quijote
abordeazã lumea printr-o grilã personalizatã, trãind în
realitatea imediatã, atunci când se luptã cu duºmani
inexistenþi, uriaºi, identificaþi în morile de vânt, sau când
o þãrancã oarecare este luatã drept castelanã. Aceastã
nebunie sublimã, este în fapt, masca �nebunului-înþelept�
(grec. �morosophos�), expresie a marii înþelepciuni cu
care cerul i-a înzestrat pe cei aleºi. El însuºi va deconspira,
pe patul de moarte, credinciosului sãu scutier cã viaþa sa
doar a pãrut o învãlmãºealã de nerozii, în realitate nu a
fost atât de anapoda. Iluziile sale trebuie înþelese ca o
formã specialã de iubire, mai adevãratã ºi mai fecundã,
asemenea obsesiilor ºi nãzuinþelor adânci care îl
singularizeazã ºi îl proiecteazã pe oricare mare creator
într-un posibil univers fictiv. Prin uluitoarele lui
întâmplãri, cei doi eroi mitici: Ulise, cel care pliazã în
chip superior mintea ºi sufletul condiþiilor de
supravieþuire ºi Don Quijote, adversarul masificãrii sau
uniformizãrii, au restituit termenul �aventurã� sensului
originar, etimologic: acela de risc existenþial asumat.

Constantin
Costinescu

�Poate cã ceea ce li
se imputa era ade-
vãrat, dar practicau
toate astea de atâta
vreme, cã nu mai
credeau nici ei cã fac
vreun rãu. ªi chiar
dacã erau nevinovaþi,
nu se mai puteau
reabilita curând,
înainte de alegerile
comunale. ªi chiar
dacã, pânã la urmã,
omul este achitat,
acuzaþia tot nu se

uitã.� Recent, am întâlnit pasajul acsta într-un celebru
roman al lui Steinbeck, Iarna vrajbei noastre. Mai
citisem romanul, aºa cã ºtiam, în linii mari, ºi ce se mai
spusese pânã acolo, ºi ce avea sã se petreacã ami departe.
M-am împiedicat însã la pasajul ãsta ºi nu-mi dãdeam
seama de ce. M-am întors iarãºi la paginile dinainte, ca
sã lãmuresc unde-i neclaritatea. Nu, totul era cât se poate
de limpede ºi precis. Într-un oraº oarecare, binenþeles
imaginar, New Bayton, mai mulþi dintre demnitarii
comunitaþii sunt invitaþi, cu puþin înainte de alegerile
locale, sã se prezinte la Curtea cu Juri, pentru a da lãmuriri
cu privire la câteva posibile capete de acuzare,
deocamdatã numai presupuse: aplicarea dupã bunul plac
a unor amenzi contravenþionale. Suspiciuni de luare de
mitã, specularea unor contracte de construcþii � ºi alte
câteva. Ce putea fi mai strãveziu ºi mai politicos într-o
asemenea convocare sau, mai bine zis, invitaþie? Mai
mult decât atât: întâmplãrile ºi conflictele dintre
coperþile romanului s-au petrecut odatã, demult, în anii
de graþie ºaizeci ai seculului trecut. Ar mai avea vreun
alt interes astãzi, taman în 2014, decât acela al istoriei,
politice-sociale-culturale-morale, aºadar al istoriei, pur
ºi simplu?

Fireºte cã nu, numai cã sacrificiul îºi permite ºi câteva
consideraþii proprii cu privire la reacþãiile, tot aºa,
presupuse, pe care veºtile le-au stârnit în rândul
locuitorilor din oraº, al aºa-numitei opinii publice.
Reacþiile astea nu sunt niciodatã scurte ºi seci, ca
lapidarele comunicate de presã, ci au todeauna bãtaie
mai lungã. Prin urmare ºi-n orãºelul New Bayton, în anul
de graþie 1960, regula generalã a rãmas aceiaºi. Scurtã ºi
seacã, aproape de nebâgat în seamã, ºtirea de la radio i.a
cutremurat îndelung, în egalã mãsurã, pe toþi locuitorii.
La urma urmelor, era vorba de fruntaºii, de capetele
luminate ale micii lor urbe, cum ar fi putut sã n-o bage-
n seamã? Sigur cã nu puteau fi toþi vinovaþi,cei în cauzã,
sigur nu se formuleazã, deocamdatã, decât niºte simple
suspiciuni, însã, vorba lui Steinbeck, mai erau doar

câteva zile pânã la alegerile comunale � se mai reabilita
nevinovaþii pânã atunci? ªi, pe urmã, tot vorba lui, chiar
ºi aºa, neprihãniþi, acuzaþia va atârna deasupra lor ºi mai
târziu, multã vreme. Cu alte cuvinte: calomniazã, fãrã
nici o ruºine, ceva-ceva tot rãmâne � vorba unui alt mare
om, nu mai ºtiu cum îl cheamã.

De fapt, asta era ce mã deranjeazã cel mai mult în
paragraful preluat din roman � abia mai târziu mi-am dat
seama. Nu greºeala care s-ar fi putut infiltra, din ... eroare,
în aducerea unui om nevinovat pe tãrâmul instanþei, ci
calomnia strecuratã cu bunã ºtiinþã sub înfãþiºarea
neutralitãþii cinice. Nu coincidenþa, posibilã teoretic
oricând, aceea de seama convocarea chiar în ajunul unor
alegeri locale; ci regula trasatã mai târziu ºi dezvoltatã,
pe nesimþite, treptat, aºadar pe trepte, de la alegerile
locale la cele parlamentare ºi, de aici, la cele
prezidenþiale. O regulã care,preluatã accidental de la
cazul imaginat de scriitorul american � dacã nu cumva
exista deja cu mult înaintea lui � s-a extins apoi cu succes,
imposibil de stãvilit, de la continentul american la toate
cele cinci continente ºi de la anul de graþie 1960, sau de
când o fi luat naºtere, pânã în zilele pe care le trãim în
aceeaºi graþie astãzi. Mai mult încã, sub aparenþele sale
cele mai nevinovate, cel puþin principial o regãsim în
toate  manualele de specialitate, drept una dintre cele
mai marri cuceriri  ale democraþiei parlamentare; care, n-
o fi ea, se recunoaºte cu modestia cuvenitã, desãvârºitã
ºi de nezdruncinat, dar este orice s-ar zice, �cea mai bunã
dintre relele posibile�.

Aºa cã regula de nedespãrþit a democraþiei americane
s-a im-plemen-tat, obligatoriu de niºte ani buni, ºi la
noi. Cum începe sã se zvoneascã niscaiva alegeri locale
� sau parlamentare � sau prezidenþiale, - cum îºi dau
drumul instituþiile fanion ale democraþiei noastre la
maºinaþiunile lor inocente.Fie cã poartã numele, la vedere
de Curtea Constituþionalã, fie, ceva mai misterios, în
iniþiale criptice, D.N.A. � sau A.N.I. � sau C.S.M., ele se
întrec una pe alta sã-ºi exprime supusa recunoºtinþã faþã
de cei ce le-au dat, în urmã cu niºte ani, naºtere; ca niºte
smerite odrasle faþã de mãrinimoºii lor pãrinþi. Se
chinuiesc, în afarã, sã-ºi declame pe toate faþadele
independenþa � ºi neutralitatea � nesumeþirea mai presus
de lege, pentru ca,pe dinãuntru, sã-ºi antreneze
docilitatea � ºi slugãrnicia � ºi lichelismul mai prejos de
orice condiþie umanã.doar aºa s-ar putea motiva stadiul
imoral în care a decãzut þara asta, mai ales în ultimii zece
ani, de când a fost condamnatã la subdezvoltare ºi sãrãcie
� cu executare! Numai zelul inconºtient al instituþilor
sale democratice de a stãvili cu orice preþ acensiunea

unor oameni capabili ºi de bunã credinþã ºi de a sprijini,
tot aºa, cocoþarea pe funcþii supreme a unei haite de
ºarlatani ºi de infractori, elegant intitulatã clasã politicã
� numai aºa s-a putut ajunge pânã aici.un alt adevãr
inseparabil de miezul unei total aservite democraþii ne-
a cãlãuzit fãrã încetare, neobosit în toþi aceºti zece ani
din urmã: �În business ºi în politicã omul trebuie sã-ºi
croiascã drum peste capetele oamenilor.� O spune ºi pe
asta tot Steinbeck, în aceaºi roman, acum însã numele
lui nu-i decât un exemplu, alãturi de alþi mari scriitori,
care susþin unanim acelaºi lucru. Cel mult un mic amãnunt
ar mai trbui precizat, în completare: cum ai putea sã-þi
croieºti drum peste capetele altor oameni, dacã nu dai cu
ei de pãmânt? Adicã sã mânjeºti sârguincios cu noroi ºi
la stânga ºi la dreapta, ºi înainte, ºi înapoi � ºtiind cât se
poate de bine cã ceva-ceva tot rãmâne.

Culmea e cã, dupã ce ne-am însuºit pânã la virgulã
acest tip de democraþie... totalitarã, ne-am apucat s-o ºi
cizelãm, s-o perfecþionã, dupã moda democraþiei noastre
originale.Mãcar americanii rezolvã conflictele pe plan
intern � îºi spalã deci rufele în familie, cum ar veni. Noi
nici nu le mai spãlãm, de multã vreme, ba le mai ºi
fluturãm, ridicându-ne poalele-n cap, în ochii întregii
Europe. Cum încearcã unii sau alþii sã mai facã ceva,
cum sar îndata ceilalþi pârleazul. Urgent apar
ameninþãrile ºi chiar turnãtoriile: la ambasade � la Curte
de la Veneþia � la U.E. � sau la toate la un loc, asta-i
tradiþia la noi, de când e lumea, sã umblãm cu pâra-n
proþap, pe la toate înaltele porþi: ºi pe la turci � ºi pe la
fanarioþi � ºi pe la marea prietenã de la Rãsãrit. Astãzi nu
facem decât sã purtãm mai departe ºtafeta, transferând-o
de cealaltã parte a pârleazului. Rezultatul e unul singur,
garantat dinainte: moare ºi capra vecinului. N-are nicio
importanþã cã român e ºi el; important e cã ne e vecin ºi,
prin urmare, mai degrabã duºman decât prieten. În felul
ãsta este mai mult decât îndeplinitã ºi cea de a doua
condiþie prezãzutã de Steinbeck. Drumul pânã la Înalta
Poartã este pietruit cu o grãmadã de capete, mai durabilã
decât alea pe care le-am asfaltat, de bine � de rãu, înãuntru.

Cu cât mã gândesc mai bine, cu atât mai mult îmi
sporesc întrebãrile. La urma urmei, ce tot am eu cu cu
Steinbeck ºi cu spusele lui? Tot aºa i-ºi fi putut invoca
pe Faulkner � pe Llosa � pe Shakespeare - pe Marquez �
pe Balzac. În definitiv, ei au scris despre politica vremii
lor ºi despre lumea din anii de graþie. Cu ce sunt ei de
vinã cã lucrurile se potrivesc ºi-n anii de graþie ai timpului
meu? Singurul vinovat sunt aºadar eu; eu, care tot caut
� ºi gãsesc! � întruna coincidenþe ºi potriviri ºi am fãcut
imprudenþa sã le transplantez din anumiþi ani de graþie
în cu totul alþii. Nu-mi rãmâne nici mie decât sã-mi
recunosc umil vina ºi sã aºtept ispãºitor invitaþia la DNA.

Totul este posibil în anul de graþie 2014.
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Încã un spectacol marca Radu Beligan

Candid Stoica

 Reproduceri în pag. 20

Corneliu Ostahie

La 27 de ani, Laura
Georgiana ªtefan este un
artist plastic angajat într-o
intensã cãutare a propriei
identitãþi, demers
autoprospectiv ce se
desfãºoarã pe multiple

planuri. Cã aºa ºi nu altfel stau lucrurile a dovedit-o
expoziþia sa de debut deschisã la Muzeul de Artã �Casa
Simian� din Râmnicu Vâlcea. Puteau fi vãzute cu acea
ocazie lucrãri de graficã executate în tehnici diverse,
pânze care erau rezultatul unor experimente cromatice
îndrãzneþe ce reuneau în construcþii plastice cu accente
foviste culori acrilice, rãºini transparente puternic
reliefate ºi mici obiecte cu rol simbolic, apoi module din
lemn ingenios asamblate, panouri din acelaºi material
traforate ºi pictate, desene colorate când accentuat
figurative, când evoluând spre rarefieri stilistice abstracte,
compoziþii cu o explicitã finalitate decorativã etc.

Lãsând, la o privire fugarã, impresia unei colecþii de
lucrãri executate în varii tehnici ºi dupã canoane stilistice
eclectice, ansamblul creaþiei Laurei Georgiana ªtefan
(care trãieºte de la vârsta de ºapte ani la Torino, în Italia)
se dovedeºte însã a fi o adevãratã carte de vizitã care
vorbeºte, atunci când este corect cititã, nu numai despre
multitudinea direcþiilor în care artista îºi cautã matricea
definitorie, ci ºi despre orizontul larg al preocupãrilor
sale, despre complexitatea pregãtirii ei profesionale care
acoperã domenii ºi segmente specializate ale acestora
deosebit de interesante ºi pretenþioase, mergând de la
tehnicile restaurãrii obiectelor de artã, la construcþiile

scenografice destinate filmului, teatrului ºi televiziunii
ºi de la grafica asistatã de computer la metode ºi procedee
individualizate specifice lucrãrilor de decoraþiuni
interioare.

Pe de altã parte, este peste tot vizibil efortul salutar
al artistei de a-ºi contura, dincolo de inevitabilele
influenþe derivate tocmai din multiplele sale abordãri
de naturã profesionalã, o viziune tematicã ºi esteticã
unitarã, coerentã ºi cât se poate de personalã menitã sã
exprime cu acurateþe miºcarea febrilã a universului
propriei sensibilitãþi, univers din care nu lipsesc
amintirea fericiþilor ani ai copilãriei, nevoia de a visa cu
ochii deschiºi la imposibila lor retrãire ori evocarea
nostalgicã a spaþiului geografic ºi cultural natal. Astfel,
creaþia Laurei Georgiana ªtefan capãtã, în pofida
modernitãþii ei tehnice, dar nu numai, o evidentã
dimensiune liricã, fapt certificat ºi de literatura pe care
artista o scrie, respectiv poezie ºi prozã poematicã
inspirate cu precãdere din lumea sa interioarã. Intuitivã
ºi tentatã adesea sã acþioneze rapid, instinctiv, artista îºi
cenzureazã cu eficienþã pornirile, fãrã a le suprima însã,
rezultatul unei astfel de strategii concretizându-se, în
planul expresiei plastice, în lucrãri de diferite tipuri a
cãror particularitate constã, de regulã, într-o anumitã
prospeþime ce reuºeºte sã se opunã cu succes excesului
de elaborare impus adesea de tehnicile folosite ºi de
destinaþia obiectului creat.

Concluzionând, putem afirma cã Laura Georgiana
ªtefan este un artist autentic, adaptat în principiu lumii
în care trãieºte, dar care încearcã pe cont propriu,
deocamdatã cu o încã vizibilã urmã de timiditate, sã

depãºeascã paradigma postmodernã (care îi face pe mulþi
sã citeze doar, în loc sã creeze) printr-o resurecþie a
trãirilor autentice ºi prin inserarea lor subtilã în structura
discursului plastic personal.

P.S. Dupã debutul de la Muzeul de Artã din Râmnicu
Vâlcea, artista a deschis, la puþin timp, o nouã expoziþie
personalã, de aceastã datã la Palatul TEMCO din Cluj-
Napoca, patronat de prof. univ. dr. Pompiliu Manea. Cu
acel prilej, criticul de artã prof. dr. Negoiþã Lãptoiu
remarca, pe bunã dreptate cã �Rafinata sensibilitate a
Laurei tefan e constant preocupatã de vâltorile
vegetalului, de sondarea fascinantului univers acvatic
sau a reverberaþiilor celeste, fiecare animat din când în
când de figurine cu rost existenþial simbolic. Spaþiul
compoziþional se aflã constant dominat de sentimentul
permanentei curgeri a materiei ºi vieþii, într-un context
cromatic cãruia îi este definitoriu o afinitate pentru
volatil, pentru exuberanþã ºi caldã solaritate.�
Exprimându-ºi satisfacþia faþã de succesul de public al
expoziþiei, distinsul comentator constata ºi cã artista
�se lasã cuprinsã ºi de freneziile gestului experimental,
determinând o potenþare a registrului expresiv,
concepând unele imagini prin ingenioase reliefãri, prin
intervenþia unor colaje sau lãcuiri care adaugã
materialitate ºi preþiozitate raporturilor armonice.
Familiar devine ºi sentimentul unui cãutat imperativ
decorativ, vizând feeria luxuriantului. Obþine un anume
exotism al configuraþiei picturale, reflex al
universalitãþii gândului, trãirii ºi expresiei.�

Laura ªtefan - un artist în cãutarea trãirilor autentice

Un teatru bucureºtean
(Metropolis) are curajul
nemaiîntâlnit în ultimele
decenii sã lanseze un tânãr
dramaturg (de fapt o tânãrã)
cu o piesã de actualitate
care, atenþie, se petrece în
România ºi nu pe alte
meridiane. Dar din motive
de neînþeles la prima vedere
acest fapt normal al unui
teatru de a debuta un
dramaturg, este însoþit de o
reclamã bizarã, ca sã nu

spun jignitoare pentru scriitorul respectiv: O piesã cu Radu
Beligan!

Nici cine a scris-o, nici cine a regizat-o, nici cine sunt
ceilalþi interpreþi.

Dacã însã stãm sã ne gândim bine la comedioara abil
meºteºugitã de Mona Radu, ne dãm seamã cã asta-i
adevãrul frust, curat. Interesul piesei constã în factorul
cheie care a generat textul care nu este altul decât maestrul
Radu Beligan ºi... persoanele care îl însoþesc.

Ceea ce se petrece în piesã s-a întâmplat în sumedenie
de alte piese, dar în care nu juca nici Radu Beligan, nici
persoanele din preajmã. Un bãtrân senator (de 80 de ani)
mãrturiseºte soþiei cã a avut o aventurã cu o tânãrã ceea ce
ulterior se dovedeºte cã nu-i adevãrat. O soþie care declarã
cã-ºi iubeºte soþul dar la prima deschidere a picioarelor
pentru a introduce un violoncel, îl înºealã. Sigur are
circumstanþe atenuante, dacã luãm în calcul diferenþa mare
de vârstã dintre cei doi soþi. Un bãrbat serios, puþin ursuz,
profesor de violoncel, tatã a doi copii, despre care n-ai
crede cã ar fi capabil de adulter, la prima introducere a
violoncelului între picioarele viitoarei eleve, se
îndrãgosteºte de ea. E adevãrat eleva avea picioare
frumoase ºi o fustã ce se deschidea rapid cu un fermoar.
Doi oameni maturi, aparent serioºi cãsãtoriþi fiecare cu
alte persoane, devin dupã prima lecþie de violoncel deodatã
îndrãgostiþi ºi încep sã se caute frenetic cu telefoane
nocturne, alarmând persoanele cu care convieþuiesc. Un
bãtrân octogenar blând, care are aparent idei pacifiste cã
nimic n-are importanþã în viaþã, nici cã eºti înºelat, nici cã
ai un copil din flori, aflând cã soþia sa apeleazã la un coafor
pentru aº aranja coafura pubianã, devine deodatã gelos pe
iubitul soþiei sale declarând cã o sã-l distrugã. O actriþã
care declarã cã e fericitã sã joace într-un film, un rol în care
trebuie sã cânte la violoncel goalã, rol care-i poate
deschide porþile unei mari cariere, la prima zi de filmare
refuzã sã aparã nudã cântînd la violonceul cu care s-a

chinuit mult timp sã dea impresia cã ºtie sã cânte�
ªi aparenþele desminþite imediat de realitate sau de faptele

care urmeazã sunt din belºug în piesa Monei Radu, Lecþia
de violoncel desfãºurându-se într-un ritm halucinant, fãcând
asemenea pieselor realist socialiste din pulpanã cãrora se
desprinde cu greu, abstracþie totalã de faptul cã piesa se
petrece într-o þarã minatã pânã
la exces de controverse politice
la nivel înalt, cã e mãcinatã de o
adâncã corupþie, care a cuprins
aproape toate sferele politicii ºi
ale economiei, cã a avut loc, cu
câtva timp în urmã o loviturã de
stat instrumentatã de
reprezentanþii celui mai mare
partid politic, urmaºul legitim al
marelui partid comunist care a
condus 50 de ani destinele þãrii.

Peste toate aparenþele astea
însã pluteºte umbra personalitãþii
marelui artist care este Radu
Beligan care împrumutã
pesonajului senatorului Popa
ceva din plenitudinea
personalitãþi sale care în ciuda
vârstei nu vrea sã abdice ºi-ºi
poartã cu mândrie bastonul
ajutãtor în ciuda multor
vicisitudini inerente ºi care ne
face sã uitãm tot marasmul vieþii
politice având odatã cu el
bucuria de a trãi ºi de a munci.

Spectacolul regizat de
neobositul ºi inventivul Felix Alexa cautã ºi de multe ori
reuºeºte sã dea coerenþã ºi culoare acestei  poveºti, care
dacã nu ar avea în combinaþie personalitatea maestrului
Beligan ar sfârºi cu brio în banalitate.

Se vede cã Lamia Beligan joacã cu bucurie, uneori chiar
cu strãlucire, alãturi de tatãl sãu un rol scris pentru ea ºi
reuºeste sã se facã cunoscutã ca o excelentã actriþã care cât
de cât a învãþat ceva din lecþia de teatru pe care tatãl sãu a
þinut-o pe scenã de-a lungul anilor.

Marius Manole cautã cu disperare sã dea o cât de cât
autenticitate unui rol destul de ingrat ºi de multe ori reuºeºte
sã dea elemente de adevãr multor scene care oricât de bine
ar fi jucate, în teatru par false� pentru cã spectatorul
intuieºte cã nu sunt adevãrate, ºi cã nu e suficient ca doi
parteneri sã se sãrute ºi sã sã se pipãie prin locuri mai intime
ca sã se creadã cã ei, chiar, se iubesc cu adevãrat.

O surprizã plãcutã produce într-un rol aparent antipatic

de nevastã înºelatã, Tania Popa, scenã excelent scrisã de
autoare ºi jucatã impecabil de actriþã�

Dacã pentru apartamentul familie Popa scenograful
Nina Brumuºilã a gãsit un spaþiu adecvat, pentru locuinþa
profesorului de violoncel n-a gãsit ceva specific, decât o
canapea, scenele petrecându-se într-un cadru destul de
convenþional�când pe canapea, când dupã o perdea care
se vrea fi a unei debarale sau al unui dulap.

Una peste alta orice s-ar spune
ºi s-ar juca pe scenã spectatorul
obiºnuit din sala de spectacol în
chiar timpul desfãºurãrii lui, nu se
poate gândi, este chiar îndemnat,
prin nenumãrate aluzii, la
posibilele legãturi invizibile care
existã, se simt, între tânãra autoare
ºi nononogenarul actor, iar uneori
au fost voci care s-au întrebat chiar
dacã  piesa nu e scrisã în
colaborare, pentru cã foarte multe
fapte biografice converg spre
acestã soluþie, evident greºitã
pentru cã Radu Mona (ce nume
predestinat care pare ºi el inventat)
este, pot sã certific, un dramaturg
de mare talent, autoarea a unor
excelente piese, (unele cunoscute
de mine în manuscris), chiar dacã
uneori se ascunde sub pulpana
generoasã maestrului ºi-i foloseºte
multe din panseurile risipite prin
cãrþile apãrute de-a lungul anilor
(�Pretexte ºi subtexte�, �Luni,
Marþi, Miercuri�, �Note de
insomniac�). ªi publicul care a

venit sã-l vadã pe el, pe Beligan, râde, se amuzã cu
subînþeles, iar actorul ºtiindu-se iubit ºi admirat pentru
cã mai niciodatã n-a fãcut rabat la arta sa (cu foarte puþine
excepþii când a fãrã voia lui a fãcut parte într-un comitet
central de tristã amintire) îºi desfãºoarã în voie toatã arta
seducþiei sale, bucurându-te, totdeodatã ºi întristându-
te la gândul cã acest omuleþ, care a fãcut în timpul sãu
atâtea �minuni teatrale� odatã ºi odatã, el ºi arta sa vor
disparea, cum singur se mãrturiseºte într-un articol
profetic despre Laurence Oliver: �actorul de teatru
sculpteazã în zãpadã. Creiazã adicã, minunate
întruchipãri omeneºti cu mãestria sculptorului dintr-
un material efemer, ca timpul care dureazã, în cazurile
cele mai fericite, preþ de câteva anotimpuri. Apoi dispar.
Se topesc. ªi în unele cazuri fericite se eternizeazã. Prin
memorie!�
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Mihai Merticaru
FEMEIA

Când zâmbeºte ea, vine primãvara,
Pe unde calcã ºi piatra-nfloreºte,
Unde s-opreºte e centrul, fireºte,
Când te iubeºte e jar din Sahara.

Torsul i se unduieºte ºerpeºte,
Te pârjoleºte mai tare ca para
Tumultuoasã precum Niagara,
În loc de soare, zâmbetu-i strãluceºte.

Femeia e ploaia caldã de varã
Oaza verde, rãcoroasã din pustiu,
Jumãtate din lumina solarã,

Câmpia pe care plugul o arã,
O altã minune mai mare nu ºtiu,
De-ar lipsi, nimic pe pãmânt n-ar fi viu.

ÎNTÂLNIRE

Pe cer nu-i soare-n ziua-n care nu vii,
Frunzele cad, iarba se usucã,
Amintirile dulci se fac nãlucã,
Lumea toatã se umple de grozãvii,

Cuminþenia umblã hãbãucã,
Se succed cataclisme mii ºi mii,
Se hurducã pãmântul din temelii,
Se clatinã ca o coajã de nucã.

Iubire, aminteºte-þi de întâlnire,
Iubito, nu mai conteneºte sã tune,
Salveazã Universul de la pieire!

Fie-þi milã de-ntreaga omenire,
N-o lãsa sã cadã în genune,
Vino odatã ºi fã o minune!

PEISAJ SONOR

La umbra unui exotic sicomor,
Sub catapeteasma cerului bombat,
Stã câmpia-ntinsã cu parfum prizat,
Fredonând o melodie-n do minor.

Mai înãuntrul ºoaptei ninge turbat
Cu ciocârlii ºi cu petale de dor,
Rearmonizând un peisaj sonor
Cu mai multe fecioare de împãrat

Cu trup de rouã, îngerii vegheazã,
Alãturare, alegere, refuz,
Bucurie, tãcerea coloreazã.

Chemarea-nserãrii rãmâne treazã,
Fluturi, nori, cocori cãlãtori, unghi obtuz,
Ecoul stingerii persistã-n auz.

CÂND PLEACÃ EA ...

Când pleacã ea, stelele se sting pe cer,
Începe o lungã eclipsã de soare,
Cade-n uitare orice sãrbãtoare,
Toate bucuriile din lume pier.

Bucatele îºi pierd orice savoare,
Ferestrele luminii crapã de ger,
Luna se zbate-ntre dinþi de dromader,
Îngerii din slãvi refuzã sã coboare.

De lumea veselã te þii departe,
Nu poate nime durerea sã-þi aline,
Umil aºtepþi izbãvitoarea moarte.

Când credeai cã-n viaþã toate-s deºarte,
Deodatã vezi uimit venind spre tine
Un zâmbet rãsãrit dintre ruine.

Radu Cange

TU, BÃRÃGANE

Plângând ca tine, din grelele-þi pãmânturi,
Tu, Bãrãgane sfânt � un clar izvor,
Azi înþeleg sã-ngân aceste cânturi,
Cum cântã-n trup de faþã vreun fior.

Azi, zãmislita razã de luminã
Din tine mult mi-o trag ºi mã-ncunun,
Curatã-mi cade lacrima de tinã
Cu-atâta suferinþã, nici nu-þi spun.

Ai fost lãcaº de pâine ºi de zgurã,
Secarã verde, repedele vânt,
Mi-ai pus pe limbã candidã aurã,
Speranþã, bocet ºi un singur cânt.

A PÂINE AMIROASE

E varã ºi cãldura din ceruri se revarsã,
Pe firea nãclãitã ºi de sudoare arsã.

ªi carele cu grâu � imense bãrci spre mare,
Aleargã-nnebunite spre zãrile amare.

ªi nu mai am rãbdare sã fac grâul fãinã
ªi iau un spic de grâu cu tot cu rãdãcinã.

Îl pun în gurã, -l mestec ºi bobul îl ridic
Pânã la ceruri, unde mai înfloreºte-un spic.

A pâine amiroase acum tot Bãrãganul
ªi ca un cãpcãun aº devora tot lanul.

DRUM ÎN CÂMPIE

Moare dimineaþa pe sub salcâmi;
Tu, viaþã, oare cum mã îndrumi?
Nu vezi cã-i târziu? Totu-i pârjolit.
Aici mi se pare cã demult am murit.
Cade câmpia, fuge pe sub ape �
Armãsar îndrãcit care vrea sã-mi scape
Din frâul visului ºi printre degete...
Tu, drum bãtut, praful alerge-te...

PRINTRE DEALURI

Nefiresc se-ntinde umbra
Pe faþa pãmântului.
Bãrãganu-i soare negru
Rupt de biciul vântului.

Greieri muþi ºi-aprind frenetic
Începutul cântului.
Nefiresc se-ntinde umbra
Pe faþa pãmântului.

Licuricii-s stinºi de teamã...
Întunericul profund
Cade ca o ghilotinã
Printre dealuri, murmurând.

Bãrãganu-i nefiinþã,
S-a ascuns ca un rebel.
ªters, apatic, Bãrãganul
Zace prãbuºit în el.

POEM

Eu am
inventat roata;
aceastã curgere
a drumului
în sine.

ELEGIE

Zace pe frunzã cântecul uitat.
Pe cumpeni vântul s-a oprit, uimit
Asemeni unui corb ce-a-ncetinit
Zborul, din slava cerului, rotit.

Spre toamnã, când pãmântul e pustiu
ªi vãduvit de grânele celeste,
Rãmân peste þinuturile-agreste
Ecoul umbrei, nãluciri, tempeste...

PLUTIRE

În noapte,
Liniºtea pluteºte
ca o lumânare
aprinsã
în nemãrginirea
Bãrãganului.
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Vitralii

Al doilea vãr al lui
Shakespeare
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Ion Andreiþã

Primul este, se ºtie, Marin Sorescu, scriitorul complet
al literaturii române. �Singur printre poeþi�, care a
cercetat, mai întâi, �Moartea ceasului� � ºi, vãzând cã
nu mai este loc pe pãmânt, a ales �Ieºirea prin cer�. Între
cer ºi pãmânt, într-o stea sau poate în cabina unui teatru,
l-a (re)descoperit pe Shakespeare. A constatat cã seamãnã
foarte bine unul cu altul � ca niºte rude apropiate � ºi a
decretat: este vãrul meu,
Shekspeare; sunt vãrul lui,
Marin. ªi de atunci, vãrul
Shakespeare  nu s-a mai
dezlipit de sufletul vãrului
Sorescu. Într-atât de puternicã
a fost îngemãnarea, încât, ca ºi
vãrul sãu William, ºi Marin,
cãlcându-i pe urma finalã, a
plecat sã moarã puþin.

Iatã, însã, cã apare, acum, cel
de-al doilea vãr al lui
Shakespeare: este artistul
Vasile Pupeza � un actor de la
Teatrul Mic (pe când acesta era
mare!) din Bucureºti, care, în
plinã forþã creatoare, în urma
unor neînþelegeri ºi nedreptãþi
ce i se fãceau (ca multora ce
nu încãpeau în tiparele patului
lui Procust) a cerut sã plece din þarã, optând (�de bunã
voie ºi nesilit de nimeni�; zicalã care circula, pe vremuri,
pe la Serviciul Paºapoarte) pentru autoexil. Unde? Acolo
unde se zice cã �fie pâinea cât de rea, tot mai bine e-n
America� (zicere care, dupã 1989, ºi-a arãtat, pentru cei
întorºi cu gânduri bune, o a doua, crudã, faþã a medaliei:
�Fie pâinea cât de rea / Chiar ºi-aici, în þara ta, / Tot þi-o
furã cineva�).

Vasile Pupeza a aterizat în America (dupã
�dezintexicarea� ideologicã semestrialã în Italia)  pe când
la Bucureºti se aprindeau focurile subterane ale unei aºa-
zise revoluþii. Cotiturã socialã care, pe lângã câteva alte
avantaje cetãþeneºti (ºi numeroase alte dezavantaje) a
eliberat dreptul la opinie ºi dreptul la cãlãtorire. (În
parantezã spun cã, pe atunci, prin 1990, se înfiripa
maneaua �Iliescu, tropa-tropa / Am pornit prin
Europa��).

Dar Vasile Pupeza a rãstãlmãcit maneaua altfel: sã se
întoarcã la locul de unde fusese nevoit sã plece: acasã.
Ca orice ardelean cu gândirea profundã ºi analiticã, el
fiind un veritabil nãsãudean, a stat ºi a cugetat un timp.
Pânã una-alta, va veni anual sã sãrute pãmântul þãrii ºi
mormântul pãrinþilor din Nãsãud; apoi, mai vedem, mai
cugetãm�

A ales toamna � anotimpul bogat ºi luminos ca o gutuie
coaptã. Dar, în comparaþie cu �fiul rãtãcitor� din Biblie,
el n-a venit (doar) la �viþelul cel gras�; a pregãtit pentru
fiecare întâlnire cu compatrioþii câte un recital poetic de
amplã respiraþie: Eminescu, Topârceanu, Coºbuc �
spectacole susþinute, de regulã, în spaþiul Centrului
cultural �Calderon�, prin amabilitatea doamnei
directoare Elena Scurtu ºi a poetului George Anca.
Recitalurile au fost prezentate ºi în alte spaþii
bucureºtene, precum ºi în provincie, în Nãsãudul natal.

Întâlnirea din toamna aceasta a consacrat-o lui
Shakesteare. Prima punere în scenã, tot la �Calderon�
(datoritã aceloraºi binevoitoare gazde). N-a fost un
simplu recital; a fost un autentic spectacol � cu regie,
personaje, muzicã, schimbãri de decor. Atât de firesc ni l-
a adus pe Shakespeare alãturi de mintea ºi inima noastrã,
încât este uºor de priceput cã actul acesta nu-l putea face
decât cineva apropiat de marele Will; o rudã, mai ales.
De aceea n-am ezitat când l-am numit pe Vasile Pupeza
al doilea vãr al lui Shakespeare; convins cã decizia mea
ar fi fost cu bucurie acceptatã de cel plecat sã doarmã
puþin, ºtiut fiind cât de mult þinea marele dramaturg la

actori, care alcãtuiau familia lui, viaþa lui.
Spectacolul a avut mai multe faþete, dintre care am

desprins trei direcþii importante: 1. Valabilitatea, peste
timp, a replicii sociale (de ce nu? ºi politice!) din
scrierile (piese, sonete etc.) shakespeare-iene (�Smintitã
lume, smintitã rânduialã / Când totul este strâmb / Când
înþeleptul trebuie sã se plece / În faþa prostului cu punga
plinã / Când legea nu te apãrã de crimã / De ce sã-ngãdui
ca un hoit trufaº / Judecãtor ºi gâde sã ne fie / La adãpostul
temerii de legi?�); 2. Sentimentul înãlþãtor, pur ºi
purificator, al iubirii (�Înamoraþi la culme, noi îþi slãvim
doar mersul / Cãci imnul nu-l încape nici cer, nici
universul�; �Ai milã ºi-ndurare, pãcatul meu se ºtie /
Iubirea, prin iertare, rodeºte ºi-n pustie�; �Sãtul de toate,

mi-aº dori pieirea / Dar dacã
mor eu, cui îi las
Iubirea?�); 3. �A fi sau a
nu fi� � condiþia umanã,
filosofia shakespeare-ianã
(�Ce-i omul dacã n-are alta
gând pe lume / Decât sã
doarmã ºi sã se îmbuibe? /
Un dobitoc, ºi alt nimic mai
mult / Desigur, cel ce ne-a
fãcut cu-atâta / Cuprindere
de minte sã vedem / Ce-a
fost ºi ce va fi nu ne-a-
nzestrat / Cu-aceastã
judecatã ºi putere /
Dumnezeiascã, pentru-a le
lãsa / Sã prindã mucegai în
sinea noastrã�.

Recitalul este susþinut, în
parte, în limba englezã.

�Actorul Vasile Pupeza va mai susþine un spectacol
în Bucureºti; apoi încã douã, la Rm. Vâlcea: la Teatrul
�Ariel� ºi la Biblioteca judeþeanã �Antim Ivireanul� � la
invitaþia scriitorului Ioan Barbu, a actriþei Doina
Migleczi, directoarea Teatrului ºi a universitarului
Remus Grigorescu, directorul Bibliotecii.

Ieri dupã-amiazã un elicopter �Smurd� a fost chemat
sã salveze un turist strãin cãruia i s-a fãcut rãu în Munþii
Bucegi. A fost transportat de urgenþã la spital. Dupã
primele investigaþii ºi dupã ce în rucsacul lui s-au gãsit
douã cãrþi de poezie ºi trei de criticã literarã, toate fiind
semnate de autori români, medicii au ajuns la concluzia
cã pacientul a fãcut un infarct ºi a intrat în comã dupã ce
a trãit prea intens cele citite în cãrþile cu pricina. Întrucât
nu se ºtie care dintre volume a declanºat criza, personalul
spitalului a început sã facã presupuneri. Directorul
unitãþii medicale respective a dat dispoziþie ca toþi
salariaþii sã citeascã volumele incriminate ºi sã-ºi
comunice în scris concluzia la care au ajuns dupã lecturã.

Deplasându-se acolo, unul dintre reporterii noºtri a
rãmas pur ºi simplu interzis de ceea ce a putut vedea:
doctori ºi asistente, surori medicale ºi îngrijitori, pânã ºi
femeia care fãcea curãþenie citeau. Se citea în saloane,
pe holuri, pe scãri, ba chiar ºi în lift, într-o liniºte totalã.
Directorul spitalului a refuzat sã dea numele autorilor ºi
titlurilor cãrþilor, motivând cã vrea sã-i protejeze pe
scriitorii respectivi ºi cã � pe de altã parte � nu doreºte sã
facã reclamã editurilor care au imprimat volumele, ori sã
dea prilej unor piraþi culturali sã editeze ilegal, peste
noapte, textele despre care este vorba, texte care, a
precizat el, s-ar vinde ca pâinea caldã chiar ºi la poarta
unitãþii pe care o conduce, de vreme ce acolo s-au strâns
deja câteva sute de curioºi potenþiali cititori.

În orele urmãtoare este de aºteptat ºi de aflat care va
fi poziþia forurilor superioare în acest caz. Ministerul
Sãnãtãþii, Ministerul Culturii, Salvamontul, Ministerul
de Externe (care va trebui sã dea unele explicaþii
ambasadei þãrii de origine a bolnavului ºi altele).

Un zâmbet de final....

Un caz de la SMURD

ERES

Ulii rotind �
deasupra þinuturilor sterpe.
Îi poartã doar un svon

fâlf - fâlf,
ori pâlpâirea Ochiului meu
intens ºi albastru?
Câtã tristeþe ºi câtã pustie
încape -ntr-un lan de secarã !
ªatra bate daireaua � pe drumuri
cãruþele împotrivindu-se setei � Scund
Zlotea îºi piaptãnã barba.
Vântul despicã sipica �
pritocind nãpasta. Oprimate moschei
þin în echilibru ardoarea
tufelor de armurariu � Eu însumi
le-am vãzut, în albe straie
cãlãrind înspre Mare.
Dupã ºtiinþa augurilor

înCânticul verii
Umple Vãz-Duhul cu jale.
Mamã �sã plâng ce anume sã plâng�?!
Eretice cuvintele mi se întorc în trup -
Aceastã mlãdiere promite
o noapte de surghiun.
Bârfitorii spun cã umblã
sã se-nsoþeascã
c-un spaþiu fãrã contur.
Dincolo de ascunziºuri ºi vãdiri

� înapoi la îngeri.

George Theodor
Popescu
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�Intuitivã ºi tentatã adesea sã acþioneze rapid,
instinctiv, artista îºi cenzureazã cu eficienþã pornirile,
fãrã a le suprima însã, rezultatul unei astfel de strategii
concretizându-se, în planul expresiei plastice, în lucrãri
de diferite tipuri a cãror particularitate constã, de regulã,
într-o anumitã prospeþime ce reuºeºte sã se opunã cu
succes excesului de elaborare impus adesea de tehnicile
folosite ºi de destinaþia obiectului creat.� (C.O.)


