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A. Mirea*
Ciºmigiu
Lui M.Sadoveanu
Penultimele frunze s-au scuturat pe-alee
ªi salcia cochetã cu plete elegiace,
Ce se privea în apã cu drag ca o femeie,
A pleºuvit cu totul... prind fulgii de-omãt sã joace.
Radu Adrian - Vãzul

Editorial
Nici mãcar minciuni electorale frumoase...
Ca orice român trãitor în aceste vremuri am urmãrit ºi eu cu interes cea mai mare
parte a campaniei electorale presidenþiale cel puþin atâta câtã a fost pânã la închiderea
ediþiei de faþã a revistei noastre. ªi mãrturisesc din capul locului cã m-am simþit
aidoma celebrului personaj din O scrisoare pierdutã a lui Caragiale (cel care se
întreba cu cine sã voteze). Promisiuni peste promisiuni ºi deasupra alte promisiuni, ca
sã zic aºa. Droaia promisiunilor a fost cu atât mai mare cu cât în primul tur s-au înscris
în campanie peste zece persoane, unele foarte cunoscute în viaþa social-politicã a
þãrii, altele mai puþin ori chiar deloc cunoscute. Nu-i nimic de mirare, mi-am zis, aºa e
normal sã se întâmple într-o democraþie. Poate candida pentru fotoliul de la Cotroceni
oricine vrea, are ºi îndeplineºte condiþiile prevãzute de Constituþie.
Curiozitatea cu care am urmãrit campania/ campaniile electorale pentru primul tur
al alegerilor n-a venit, cel puþin pentru mine, din cine ºtie ce virtuþi de politician sau
de comentator al fenomenului/ fenomenelor politice de dupã 1989, ci din cu totul alte
motive. Eram dornic sã vãd dacã vreunul din candidaþii ale cãror nume, din motive de
propagandã ºi de atragere a alegãtorilor face vreo referire la culturã, la multe alte
probleme cu care aceasta se confruntã în condiþiile de azi.
Când aºtern pe hârtie aceste rânduri încã nu s-a încheiat campania pentru primul tur,
dar cum cea mai mare parte a ei s-a consumat ºi încã n-am aflat nici o referire cât de
micã la culturã, e greu de crezut cã va face cineva aºa ceva în puþinele zile care au mai
rãmas pânã la încheierea respectivei campanii.
Ce concluzii se pot trage de aci?
Întâi ºi-ntâi, îmi zic, una simplã: Pe politicienii noºtri nu-i intereseazã nici cât o
ceapã degeratã cultura, susþinerea ei într-un fel sau altul. Mãcar prin vorbe, dacã
material, financiar adicã n-ar face-o la o adicã atunci când s-ar vedea în fotoliul
presidenþial.
E adevãrat o ºtim din experienþa sfertului de veac de când avem vot liber! în
toate campaniile electorale se spun minciuni, se fac promisiuni care se uitã numaidecât
dupã alegeri, dar, naiv cum sunt în materie de politicã, parcã simþeam nevoia ca ºi noi,
scriitorii, creatorii în general sã fim mãcar minþiþi frumos. Nu de alta, dar dupã aceea
mãcar sã ne putem strânge în jurul unei cafele ºi sã ne putem spune unii altora, cu
nostalgie: ªi-ai vãzut, îþi aminteºti ce frumos ne minþea candidatul cutare, care se
dorea a fi preºedintele tuturor românilor?
Când revistele literare abia mai supravieþuiesc (fiind la mâna unor sponsori care se
lasã cu greu convinºi sã le ajute), când o instituþie ca Muzeul Naþional al Literaturii a
fost silitã sã sucombe aproape, fiind mutatã la Casa Presei, când Uniunea Scriitorilor
nu mai are sediu, când, potrivit unor zvonuri care tind sã se adevereascã chiar ºi
Muzeul de Istorie al României va fi evacuat (fiindcã imobilul în care se aflã ar fi fost,
zice-se revendicat de Poºta Românã), când nu mai avem un sistem de difuzare a cãrþii
la nivel naþional ºi volume de mare interes intrã în anonimat de îndatã ce ies de sub
teascurile tipografice, când cei mai mici învãþãccei au fost lipsiþi de Abecedar, cea
dintâi carte a vieþii lor ºi câte ºi câte altele concurã (ca ºi cum ar fi vorba de o cabalã,
de o acþiune generalã, abil regizatã de distrugere a culturii) la distrugerea culturii
politicienilor noºtrii nu le pasã nici cât negru sub unghie.
Mã întreb ºi la rândul meu îi întreb pe conaþionalii noºtrii: Oare chiar atât de mare
sã fie lupta pentru ciolanul politic încât furia ei sã alunge pânã ºi cea mai micã urmã
de patriotism?
Cãci pânã la urmã trebuie sã spunem rãspicat lucrurilor pe nume: de aceastã lipsã
este vorba.
Pãcat, domnilor care veþi rãmâne în cursa pentru postul de preºedinte dupã
2 noiembrie! Pãcat cã nu v-aþi gândit (dar, cine ºtie, poate o veþi face în al doisprezecelea
ceas!) ºi la intelectualii acestei þãri!
Dacã nu din alte considerente, mãcar pentru faptul cã ei reprezintã o bunã parte din
masa de alegãtori. ªi v-ar aduce ceva voturi...
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Platanii, uriaºii grãdinii, se despoaie
De coaja lor frumoasã ca dupã scarlatinã...
S-a ramolit acuma ºi falnica gherghinã
Zvârlindu-ºi, ca în Lenau, pe vânt pãlita foaie.
Ca un calic ce-ar cere la trecãtori pomanã
Un tei la o rãscruce întinde-un ram schilod
ªi vântul milogeºte o tânguire vanã
Dosind, ca bani de aur, al frunzelor norod.
O foaie de catalpã pe-o bancã solitarã
Cum stã uitatã-þi pare un pergament pierdut
Al cine ºtie cãrui poet necunoscut,
Ce a dormit pe-acolo în nopþile de varã...
Un carpen îºi aºteaptã sã-i vie spânzuratul,
Cu legãnãri de pendul sã-ºi miºte umbra-n lunã...
Acuaticele lebezi au îndrãgit uscatul
Ca niºte simple gâºte...
Fanfare nu mai sunã.
S-au dus ºi doici ºi bone ºi mândri vistavoi...
Cu florile în serã închis stã grãdinarul...
ªi trist e Ciºmigiul precum e calendarul,
Din care-o mânã rupe cele din urmã foi
*A. Mirea este pseudonimul poeþilor Dimitrie Anghel
ºi ªt. O. Iosif

Dionisie Duma
A înviat din nou...
Lui Vasile Voiculescu, in memoriam,
la împlinirea a 130 de ani de la naºterea lui
Mã doare rana ta ce nu se vede
Ea nerostitã plânge în tãcere
E un coºmar când nimeni nu te crede
ªi-n jurul tãu nu-i nici o mângâiere.
Când nu se vãd, nici soarele nici luna
ªi cerul a cãzut cu tot cu stele
Iar zilele þi-a prins în zãbrele
În suflet se dezlãnþuie furtuna!
Nu te-ntrista! A mai rãmas Speranþa
Un înger þi-o vesteºte apropiat
Un punct într-un ungher s-a luminat
Încet, încet se nãruie distanþa
Spre noi lumina ºi-a-nclinat balanþa
înviat
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AGENDÃ CULTURALÃ
Toamna Bacovianã 133, ediþia a IV-a
Revista Ateneu - 50

Timp de patru zile (8-11 octombrie), Bacãul, locul de baºtinã al celui ce ne-a
dat Plumb-ul ºi Scânteile galbene (nãscut în urmã cu 133 ani), poate cel mai
tipic rapsod al anotimpului în care ne aflãm, a gãzduit douã manifestãri de
anvergurã: Toamna Bacovianã ºi aniversarea unei jumãtãþi de secol de la
apariþia seriei noi a revistei Ateneu .
Bogatul program al celor douã manifestãri a cuprins, între altele: Colocviul
Ateneu ieri ºi azi, lansãri de carte (între acestea ºi o monografie a publicaþiei,
semnatã de Victor Mitocaru), vernisajul unei expoziþii de picturã a Letiþiei
Opriºan, un recital instrumental susþinut de membri ai Orchestrei Simfonice
Mihai Jora din localitate, recitaluri de poezie la statuia lui Bacovia, întâlniri
cu elevi ºi studenþi la colegiile ºi Universitãþile bãcãuane.De asemenea, au avut
loc festivitãþile de decernare a premiilor revistelor Ateneu ºi Plumb , precum
ºi ale Festivalului Toamna Bacovianã ºi ale Filialei Bacãu a Uniunii Scriitorilor.
Întrucât spaþiul nu ne permite o relatare detaliatã a tuturor manifestãrilor, ne
vom limita la consemnarea premiilor acordate:
- Premiul Naþional George Bacovia: Adam Puslojic
- Premiile Festivalului Toamna Bacovianã : Mihai Cimpoi (Premiul pentru
exegezã), Doina Cernica (Premiul pentru publicisticã literarã), Emilian Marcu (Premiul de excelenþã), Paul Blaj
(Premiul special al juriului);
- Premiile Revistei Ateneu -2013: Radu Cârneci (Premiul Opera Omnia), Eugen Uricariu (Prozã), Cristian Livescu
(Istorie ºi criticã literarã), Theodor Codreanu (Istorie ºi criticã literarã), Ion Tudor Iovian (Poezie), Victor Mitocaru
(Premiul special).
- Premiile Filialei U.S.R.-Filiala Bacãu-2013: Adrian Dinu Rachieru (Criticã), Nicolae Cârlan (Restitutio), Maria
Elena Cuºnir (Prozã), Mihai Merticaru (Poezie), Ion Dinvale (Poezie), Nicolae Pogonaru (Poezie), Valeria MantaTãicuþu (Poezie), Viorica Petrovici (Prozã), Cristina ªtefan (Debut criticã).
-Premiile Revistei Plumb -2013: Camelia Iuliana Rad (Poezie), Ioan Culiþã Uºurelu (Prozã), Livia Ciupercã
(Istorie literarã), Daniela Ingrid Cozma (Debut în prozã). (F.P.)

Dl. Acad. Gheorghe Pãun ºi-a susþinut
Discursul de recepþie la Academia Românã

Gheorghe Pãun

Vineri, 24 octombrie a.c. dl. Academician Gheorghe Pãun ºi-a rostit Discursul
de recepþie la primirea în Academia Românã cu o temã ce priveºte relaþia dintre
matematicã ºi calculul structurii ºi rolului membranei celulelor fiinþelor vii,
subiect cu caracter multidiscipinar ºi de larg interes în lumea cercetãtorilor. În
rãspunsul sãu dl. Acad. Solomon Marcus a subliniat meritele deosebite ale noului
primit în galeria nemuritorilor, prestigiul internaþional de care acesta se bucurã,
precum ºi multiplele colaborãri pe care le are cu universitãþi, academii ºi institute
din toatã lumea, neomiþând nici meritele de literat ale d-lui Gheorghe Pãun
(este, între altele, autorul unor romane, volume de versuri ºi de memorialisticã ºi
totodatã fondatorul ºi redactorul ºef al revistei Curtea de la Argeº ).
Îl felicitãm ºi noi ºi promitem sã revenim cu detalii în numerele viitoare.
(Fl. Popescu)

Istorie literarã în imagini

Autografe
în premierã
Ion Brad

Cãrþile prietenilor mei
(Editura Anamarol, Bucureºti, 2014)

Sunt fericit cã am ajuns sã vãd într-un singur volum
cãrþile celor 118 colegi ºi prieteni.

Florentin Popescu
Seniorii literaturii noastre
vol. 1
(Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2014)

20 de scriitori, editori, alþi oameni de culturã, ajunºi
la senectute, se confeseazã în tot atâtea interviuri despre
viaþã ºi creaþie, despre lumea prin care au trecut ºi despre
gândurile, frãmântãrile, împlinirile ºi neîmplinirile lor,
despre lumea de ieri ºi de azi.

Cristian Livescu

Eminescu ºi enigmele Caietului
vienez
(Ed. Crigarux, Piatra Neamþ, 2014)

Lansarea cãrþii lui Carol Roman Amintiri de la Scânteia Tineretului (librãria M. Sadoveanu, apr. 2014). În Imagine,
foºti redactori ºi colaboratori ai ziarului. Sus: Grigore T. Pop, D. Matalã, N.D.Fruntelatã, V. Rãvescu, N. Arsenie,
Iustin Moraru, ªerban Cionoff, Emil Stanciu, Ov. Marian, Corneliu Ostahie, Florentin Popescu. Jos: Lucreþia
Lustig, Carol Roman, ªt. Mitroi, Neagu Udroiu, N. Dragoº. Unii dintre ei participã astãzi ºi la realizarea revistei
noastre. Foto: revista Balcanii ºi Europa

Pentru prima oarã încerc o analizã a modului în care
Mihai Eminescu ºi-a încredinþat tiparului propria-i
creaþie literarã, urmãrind o strategie sinuoasã, aceea a
debuturilor succesive, fiindcã, se ºtie, Eminescu ºi-a
calculat foarte atent ieºirile în public, unele reuºite , altele
ratate, de fapt tot atâtea experienþe de naturã sã dea o tot
mai mare consistenþã practicii imaginare.
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Gib Mihãescu - 120 de ani de la naºtere
(1894-1935)
Cu Gib Mihãescu intrãm într-o zonã a universului
obsesiv, esenþialmente erotic, prin încercarea de
sondare a insondabilului, de aducere în prim plan a
unor psihologii tulburi, a unor temperamente pãtimaºe,
prin proiecþia halucinantã a unor stãri acaparatoare,
devorante.
Fin analist, din familia spiritualã a lui Camil
Petrescu, cu care, de altfel, a ºi fost comparat (de
cãtre G. Cãlinescu), Gib Mihãescu dezvoltã la noi
proza psihologicã, impunând o lume numai a sa,
inconfundabilã.
Scriitorul a debutat cu nuvele, adunate în
volumele La Grandiflora (1928) ºi Vedenia
(1929). Vom descoperi aici, afirmate cu putere încã
de la început, temele ºi personajele caracteristice,
care vor defini universul romanelor de mai târziu:
elementele stranii, tipuri ce trãiesc mai mult sub
imperiul imaginaþiei, al unor obsesii dramatice,
halucinatorii, situaþii ieºite din comun. Toate
acestea au îndreptãþit critica sã-l raporteze pe Gib
Mihãescu la Dostoievski sau la Caragiale, cel din
nuvelele tragice, dar, mai presus de orice,
prozatorul venea cu propria sa sensibilitate,
proiectând în eroii sãi propriile-i aspiraþii ºi idealuri.
Braþul Andromadei (1930) reia o temã veche
a literaturii române: aceea a inadaptabilitãþii
intelectualului la un anume mediu obtuz, opac,
care-i provoacã, în cele din urmã, drama. Eroul
romanului, Andrei Lazãr, este un umil profesor
de liceu care, asemeni lui Miroiu din Steaua fãrã
nume de Mihail Sebastian, încearcã sã evadeze
din cercul îngust, limitat al mediului provincial,
dominat de interese mãrunte ºi meschine, prin
pasiunea lui pentru astronomie, prin descoperirea
frumuseþii tainice a lumii astrale sau prin inventarea
unui perpetuum mobile, proiecþia dorinþei sale de
ideal. Eroul este însã un însingurat. Între planul real
ºi cel ideal, aºa cum se întâmplã în toate romanele lui
Gib Mihãescu, este o prãpastie imensã, iar aceastã
rupturã devine tragicã. Îndrãgostit de Zina Cornoiu,
soþia ºefului local de partid, ministru, politician lipsit
de orice scrupul, profesorul Andrei Lazãr face din
aceastã femeie, de o frumuseþe tulburãtoare, idealul
sãu erotic, cãruia este gata sã-i sacrifice totul. Aceasta
însã, dupã ce-i dã vagi speranþe, crezându-l nebun, îl
abandoneazã în favoarea uºuratecului Nae Inelescu.
Andrei Lazãr se sinucide.
Obsesia femeii ideale, inaccesibile e realizatã
magistral în Rusoaica (1933), capodopera scriitorului.
Romanul este, de fapt, jurnalul intim al
locotenentului Ragaiac, care povesteºte întâmplãrile
din perioada cât a fost de pazã într-un loc îndepãrtat
ºi pustiu de pe graniþã. În bordeiul sãu sãrãcãcios de
pe Nistru, eroul este hotãrât sã-ºi schimbe viaþa, sã
abandoneze modul facil de a trãi ( adio vinul bun,
fetele vesele ºi viaþa asta cu sindrofii, cu baluri, cu
întâlniri furiºe ), de aceea, el este bucuros de ordinul
care s-a dat, de a trece cu detaºamentul de pazã pe
Nistru, convins cã este menit unei cãi cu totul alta
decât celei pe care apucasem .
În acest sens, el înlocuieºte cãrþile de joc cu cãrþile
adevãrate ºi cere unei librãrii din Bucureºti sã i se
trimitã numai cãrþi serioase, mai mult de ºtiinþã:
istorie, filosofie, fizicã, matematicã, Sfânta Scripturã,
Coranul, Iliada ºi o grãmadã de texte latineºti ºi
greceºti, cu douã enorme dicþionare . Cere, de
asemenea, câteva romane ºi câteva volume de versuri,
crezând cã, astfel, va sfârºi-o cu nopþile pierdute.
Chemând în ajutor literatura, eroul încearcã sã scape
de dragostea de viaþã, de real, refugiindu-se în

imaginar, într-un plan al visului superior, ideal,
acela al frumuseþii absolute, care i se pare a fi...
Rusoaica!
Cine este Rusoaica ? Este, desigur, femeia
idealã, închipuitã în orele de singurãtate ºi de vis,
femeia misterioasã, îndepãrtatã, inaccesibilã, a cãrei
imagine concretã, capãtã trãsãturile unor celebre

eroine din literatura rusã: ªi pentru a o vedea mai
bine, împrumatam fetei mult aºteptate, când
trãsãturile Avdotiei Alexandrovna, sora lui
Rascolnicov, când ale Zinei, ori Dariei din
Posedaþii, ale Nataºei din Rãzboi ºi pace, ale Anei
Filipovna din Idiotul, ale Ecaterinei Ivanovna, ori
Gruºenkãi, din Fraþii Karamazov, sau ale Soniei
din Crimã ºi pedeapsã. / Apoi mã gândeam la
copilele enigmatice din Andreev ºi din întreaga
literaturã rusã, / /eu visam o subþire cazacã palidã,
citind ºi acompaniindu-se din ghitarã, aºa ca întruna din micile Povestiri vânãtoreºti ale lui
Turgheniev .
Fata mult aºteptatã nu este una concretã , realã,
dar eroul ºtie cã ea va veni. Ea trebuie sã vie .
Aceastã aºteptare îi dã sens întregii sale existenþe,
deºi eroul, în fond, un îndrãgostit de viaþã, un
pãtimaº, trãieºte în planul real plãcerile adevãrate
ale iubirii, în braþele la fel de pãtimaºei Niculina
sau ale Marusiei sau ale Mariucãi. Între ideal ºi
real, între concret ºi abstract, între aproape ºi
departe, apare permanent o tensiune, generatã atât
de puternica sete de viaþã, cât ºi de tãria încrederii
în ideal. Locotenentul Ragaiac este, deci, un suflet
dual, trãind, cu egalã intensitate, între sacru ºi
profan. Visând Femeia, el nu renunþã la femei. Nu
se refugiazã în ascezã. Niculina, soþia
contrabandistului Serghe Bãlan, este o amantã
iubitoare, înflãcãratã, senzualã, dar ea nu-i poate
oferi eroului totul. La fel, Marusea. Pãrãsindu-ºi
mirele chiar în noaptea nunþii, ea i se oferã întreagã
lui Ragaiac. Acesta însã viseazã la Rusoaica cea de
departe, care îi apare când etericã, în ceaþã, când
concretã, materialã, luând diverse întrupãri. Visul
acesta devenise o obsesie. i iatã cã Rusoaica din

vis apare. Dar nu în zona lui, ci a locotenentului Iliad,
vecinul sãu de sector. Ea este o tânãrã refugiatã, Valea
Gruºina, o imagine realã a femeii visate. Ragaiac aflã
despre apariþia Valiei de la colegul ºi prietenul sãu Iliad.
Imaginaþia lui înflãcãratã continuã cu atât mai mult sã
caute în depãrtare, în necunoscut, ivirea femeii ideale,
dar aceasta rãmâne permanent o promisiune, o proeicþie
vagã, de vis, o aspiraþie.
Aceeaºi obsesie eroticã o vom întâlni în Donna
Alba (1935), cealaltã operã fundamentalã a
scriitorului. De data aceasta, femeia idealã existã. Dar
e inaccesibilã. Ea este principesa Ypsilanti ( Donna
Alba ), soþia prinþului Georges Radu erban, mare
avocat. Este o femeie de o frumuseþe tulburãtoare,
dar rece, misterioasã ºi orgolioasã, afiºând cu o
superioarã detaºare descendenþa ei nobiliarã,
aristocraticã.
Întâlnind-o întâmplãtor pe Alba, tânãrul Mihai
Aspru, de provenienþã socialã modestã, rãmâne fascinat
de frumuseþea ei, care-i apare ca un ideal suprem ce-i
modificã întreaga existenþã. El îºi propune sã cunoascã
acest ideal, încercând sã treacã peste orice obstacole.
Mihai Aspru este un Ragaiac care ºi-a întâlnit rusoaica
ºi se strãduieºte sã o cucereascã prin mijloace
îngãduite , scria erban Cioculescu. ( erban
Cioculescu, Aspecte literare contemporane, Ed.
Minerva, Bucureºti, 1972, p. 318). Ambiþia eroului
aminteºte de aceea a lui Julien Sorel, cum s-a observat.
(Vladimir Streinu, Pagini de criticã literarã, E.P.L.,
1968. p.127). Totuºi, noteazã erban Cioculescu în
acelaºi studiu, iubirea lui Mihai Aspru nu este
sorelianã, a unui cerebral voluntar, a unui lucid careºi propune un scop grandios, numai din ambiþia
plebeului. Mihai Aspru este stãpânit de zece ani de un
sentiment intens pentru aceea care, dincolo de atributul
nobiliar, figureazã pentru el încarnaþia superiaorã a femeii.
(Op. cit.).
Spirit aventuros, cu studiile întârziate ºi din cauza
rãzboiului, tânãrul Mihai Aspru, dup ce-ºi ia licenþa în
drept, reuºeºte sã se angajeze secretar particular al
avocatului Georges Radu erban. Alba îi rãmâne însã
permanent îndepãrtatã ºi inaccesibilã, ceea ce provoacã
profunda dezolare a eroului, care încearcã imposibilul ca
sã ºi-o apropie. Treptat, trecând prin întâmplãri din cele
mai neaºteptate (s-a vorbit despre caracterul poliþist al
romanului, ca ºi despre poliþismul psihologic Vladimir
Streinu, Op. cit., p. 128), descoperã viaþa secretã
aventuroasã, de asemenea, a Donnei Alba, scrisorile
compromiþãtoare, aflate în mâinile lui Preda Buzescu, un
aristocrat decãzut, care vroia s-o ºantajeze pentru dragostea
ei faþã de prinþul Tudor Buzescu, ucis în duel. Reuºind,
dupã multe peripeþii, sã intre în posesia acestor scrisori,
Mihai Aspru le oferã, în cele din urmã, cu generozitate
Albei, pe care , în sfârºit o cucereºte.
Romanul prilejuieºte lui Gib Mihãescu o excelentã
analizã criticã a aristocraþiei descompuse (Preda Buzescu,
Raoul Ypsilanti), deºi simpatia sa se îndreaptã (ca ºi la
Mateiu Caragiale) spre trecutul acestei categorii sociale,
sau, mai exact, spre idealul de puritate ºi de nobleþe al
aristocraþiei, vãzut în plan simbolic.
Pe aceeaºi temã, Zilele ºi nopþile unui student
întârziat (1934) se aflã sub nivelul valoric al celorlalte
romane.
La o privire mai generalã asupra prozei române
interbelice, vom observa cã ºi alþi scriitori s-au oprit asupra
acestei atrãgãtoare teme tipul femeii ideale pe care o
întâlnim la Camil Petrescu ºi G. Cãlinescu, la G. Ibrãileanu
ori Mircea Eliade.
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DIALOGURI CULTURALE
Seniorii literaturii noastre:

Mihail Diaconescu: Fenomenologia
epicã a spiritualitãþii române este o
creaþie necesarã (II)

Mihail Diaconescu
F.P.: Ce sentimente v-au trezit scrierile lui Hegel?
M.D.: Am fost uluit sã descopãr cã Hegel a conceput
Fenomenologia spiritului ca pe o poveste, receptiv ca pe
o istorie a trãirilor sufleteºti ale oamenilor de
pretutindeni, trãiri devenite conºtiinþã, dar ºi a conºtiinþei
afirmatã tot mai puternic, în cuprinsul unei evoluþii
istorice ºi spirituale multimilenare.
În Teologia ortodoxã ºi arta cuvântului. Introducere
în teoria literaturii, lucrare în care Hegel este atât de des
utilizat ºi citat, am insistat asupra genului epic, ca
reuniunea de forme (specii, instituþii literare) în care
filosoficul îºi poate afla un adãpost adecvat.
Cred cã nu greºim dacã afirmãm cã Hegel a conceput
Fenomenologia spiritului ca pe un roman, receptiv ca pe
o epopee a conºtiinþei, cu evoluþii terminate,
contradictorii, el le spune dialectice, cu momente de un
intens dramatism.
Epopeea lui Hegel are o logicã a acþiunii, o desfãºurare
de mare amploare, demnã de o povestire iniþiaticã, ºi
numãram nuclee epice ºi speculative risipite pe parcurs.
De altfel el crede în relaþia dintre istoric ºi logic.
De aceea Fenomenologia spiritului poate fi asociatã
(ºi acest lucru a fost fãcut de unii istorici ai filosofiei) cu
Odiseea lui Homer sau cu Don Quijote al lui Cervantes.
Poate fi asociatã, de asemenea, cu nuvele fantastice ale
lui Mircea Eliade ºi Vasile Voiculescu. ªi aceste nuvele
au caracter iniþiatic.
Pe lângã fascinaþia pe care au exercitat-o asupra mea
studiile din revistele teologice primite de la tata ºi
lucrãrile lui Fichte ºi Hegel, la care sunt dator sã mai
adaug pe cele ale lui Schleiermecher, teoreticianul modern
al hermeneuticii, noul Origen, cum i s-a spus, trebuie sã
mai amintesc aici sugestiile oferite de teatrul medieval,
în care noþiuni abstracte precum Frumuseþea, Binele,
Pãcatul, Bucuria, Mila, Avariþia, Ura, Viaþa, Salvarea ºi
multe altele apãreau ca personaje în aºa numitele
moralitãþi, piese de teatru prezentate pe scene în pieþele
publice, în faþa unor mari mase de oameni. Le-am vorbit
despre moralitãþi studenþilor, masteranzilor ºi
doctoranzilor la cursurile mele de sociologia culturii ºi
la cele de literaturã universalã ºi comparatã.
Este fascinant, pur ºi simplu, sã constatãm cã
Fenomenologia spiritului semnificã, într-un monolog
filosofic de un superlativ rafinament speculativ, unele
momente, tensiuni ºi etape din propria devenire a lui
Hegel. În acest sens Fenomenologia spiritului este o
autobiografie mascatã. Este ºi o autobiografie pateticã.
Hegel pune experienþele ºi etapele vieþii sale în
perspectiva devenirii universale. Ca homo viator, cum
spun teologii, el merge pe un drum al crucii, al calvarului,
respectiv al conºtiinþei pururi însetate de Absolut.
Cãutând Absolutul conºtiinþa se spiritualizeazã.
Fenomenologia spiritului, integratã în devenirea
universalã, nu este linearã. ªi nici calmã. Este marcatã de
tensiuni, dificultãþi, contradicþii, cãutãri ºi cãderi,
dureroase de multe ori, de opriri, reluãri ºi etape.
Pentru fiecare dintre etapele pe care le-a considerat
mai importante, Hegel a scris câte un capitol... Evoluþia
conºtiinþei subiective a fiecãrei persoane, se integreazã
evolutiv, diclectic ºi tot mai activ în conºtiinþa universalã
pururi însetatã de absolut. În aceastã evoluþie, crede
Hegel, identicul ºi diferitul s-au aflat mereu în conflict.
De multe ori acest conflict a fost ireconciliabil. A sosit
însã timpul, adaugã el, unei mult dorite reconcilieri între
identic ºi diferit, între dorinþa fiecãruia pentru sine ºi
dorinþa pentru alþii, între continua perfecþionare a

persoanei ºi a oamenilor de pretutindeni. Din tensiunile
trãite de oameni pe acest drum spre reconciliere, ºi spre
perfecþionare spiritualã se naºte progresul umanitãþii. În
fond, Fenomenologia spiritului are nu numai o
dimensiune filosoficã, cât ºi una istoricã, ºi încã una
teologicã. Aºa cum are ºi o dimensiune moralizatoare, în
sens creºtin.
Nu trebuie sã uitãm cã la Facultatea de Teologie a
Universitãþii din Tübingen, unde a fost student , Hegel a
beneficiat de cursurile unor mari dascãli de exegezã veterã
ºi neotestamentarã, de patrologie ºi de acþiune pastoralã.
Acolo a fost coleg cu poetul Friedrich Hõlderlin cel
mai important creator liric din istoria romantismului
german, ºi cu viitorul filosof Friedrich Wilhelm Joseph
von Schelling.
F.P.: Existã o cheie pentru înþelegerea cãrþilor dvs.?
M.D.: Cine vrea sã înþeleagã în profunzime cele zece
romane semnate de mine despre care eu spun cã formeazã
o fenomenologie epicã a spiritualitãþii române este
obligat sã porneascã nu numai de la lectura lor integralã,
ci ºi de la teologia dogmaticã ortodoxã, în special de la
scrierile pãrintelui Dumitru Stãniloaie, ale lui Nichifor
Crainic, care pentru mine este un model literar, civic ºi
moral sublim, ale marelui savant patrolog Ioan G. Coman,
dar ºi de la convingerile care susþin ºi orienteazã scrierile
lui Hegel, Fichte, Schelling, Schleiermacher ºi Brentana,
scrierile acestor mari personalitãþi ale culturii române ºi
germane mi-au oferit temeiuri pentru aspiraþiile mele
epice, teoretico-estetice ºi istorico-literare.
F.P.: Vã rog sã ne spuneþi cum apare esenþa spiritualitãþii
româneºti în ciclul celor zece romane pe care le-aþi
publicat, respectiv în fenomenologia epicã a
spiritualitãþii româneºti !
M.D.: Înainte a expune ce cred eu despre esenþa
spiritualitãþii româneºti ºi cum apare ea în romanele
parabole pe care le-am publicat, cred cã ar fi bine sã
amintesc ºi faptul cã preocupãrile speculative sistematice
în domeniul fenomenologiei sunt relative recente La
mijlocul secolului al XVIII-lea Johan Heinrich Lambert,
cel care a creat termenul de fenomenologie, a dorit sã
înþeleagã, între altele, logica interioarã a celor mai diferite
manifestãri ale realului, respectiv dinamica existenþei
lor profunde.
Immanuel Kant, care opereazã cu binecunoscuta
distincþie noumenal ºi fenomenal a dat, prin scrierile sale,
impulsuri importante dezbaterilor despre fenomene ºi
fenomenologie. Ca autor al fundamentalei
Fenomenologia spiritului, Hegel a fost un continuator
al lui Lambert ºi Kant
În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea ºi la începutul
secolului al XX-lea, Franz Brentana, preot catolic de mare
prestigiu spiritual, cu preocupãri de teologie
fundamentalã, cel care a discutat despre caracterul
intentionel al actelor de conºtiinþã, respectiv despre
intenþionalitatea mentalului, a devenit un fel de spiritus
rector al preocupãrilor în domeniul fenomenologiei. Aºa
cum în secolul al XX-lea cel mai ilustru cugetãtor în
domeniul fenomenologiei a fost Paul Ricoeur. De altfel,
Paul Ricoeur a dat numeroase lucrãri nu numai în
domeniul fenomenologiei, ci ºi al epistemologiei,
ontologiei, hermeneuticii ºi filosofiei culturii. Pentru noi,
românii, este important faptul cã Paul Ricoeur a fost unul
dintre marii admiratori ai personalitãþii ºi operei lui
Mircea Eliade.
Dacã preocupãrile speculative pe care le ridicã
fenomenele ºi fenomenologia sunt relativ recente, cele
dedicate problemei teoretice a esenþei sunt mult mai vechi.
În cuprinsul scolasticii bizantine ºi occidentale au activat
filosofi preocupaþi de problema esenþei.
John (Johannes) Duns Scotus, profesor de teologie ºi
filosofie la Cambridge, Oxfort ºi Paris, decedat la Kõln,
unde am vizitat de mai mule ori catedrala care îºi
adãposteºte mormântul, a fost preocupat de problema
esenþei în relaþia cu noþiuni de maximã generalitate

Urmare din numãrul tecut
(genera generalissima) precum existenþã, transcendenþã,
timp, spaþiu ºi altele.
Important este faptul cã esenþa se manifestã ca
necesitate, continuitate, legitate, stabilitate ºi forþa
revelatoare în orice fenomen. De aceea filosofii ne spun
cã esenþa se fenomenologizeazã.
Fenomenologia epicã a fost construitã pentru a
exprima modul cum eu înþeleg esenþa spiritualitãþii
române. În acest sens romanele mele vorbesc despre
îmbinarea dintre eroic, tragic, moral, sacru, misionar ºi
sublime componentele esenþei revelate de fenomenul
spiritual românesc.
F.P.: Vãrog sã detaliaþi!
M.D.: Desigur, fiecare dintre romanele mele poate fi
citit separat. Dar numai cine le citeºte pe toate poate
sesiza unitatea lor în varietate, modul meu de a înþelege
esenþa spiritualitãþii româneºti. Apelul meu constant la
forma epicã a parabolei, variabilã, desigur, de la un roman
la altul, þine cont de capacitatea acesteia de a revela
esenþa, care mã preocupã pe mine. Altfel spus, esenþa
spiritualitãþii româneºti, ca îmbinare de eroic, tragic,
moral, sacru, misionar ºi sublim impune în mod necesar
ca romanele care o evocã sã fie concepute ºi realizate
sub forma unor parabole epice de mari proporþii. Ele au,
desigur, caracter tezist, insistent demonstrative. Dar este
un tezism asumat
Eu nu uit demonstraþiile preotului,
teologului, folosofului ºi psihologului Brentano, care a
demonstrate, cu o mare risipã de fapte ºi argumente, cã
orice act uman conºtient exprimã o intenþie.
Intenþionalitatea fiecãruia dintre noi are un sens.
Intenþiile care prezideazã ºi susþin construcþia literarã pe
care am numit-o o fenomenologie epicã a spiritualitãþii
române au sens demonstrativ, respectiv moral, cinic,
naþional, patriotic ºi artistic.
În aceeaºi ordine de idei este deosebit de important sã
reamintim faptul cã pãrintele Dumitru Stãniloaie a vorbit
de intenþie ºi intenþionalitate în opera sa fundamentalã
Iisus Hristos sau restaurarea omului. Gãsim aici
demonstraþiile Pãrintelui Stãniloaie despre prezenþa
intenþionalã ,
intenþionalitatea conºtientã ,
intenþionalitatea deplinã prin comuniune ,
intenþionalitatea ultimã care este divinã ºi umanã ,
intenþionalitatea nereþinutã , despre Hristos care este
prezent într-un mod mai mult decât intenþional lângã
acela care îl ignorã.
De fapt, în opera vastã a Pãrintelui Stãniloaie, aflatã
aflatã într-un dialog permanent ºi deosebit de activ cu
scrierile unor mari teologi, dar ºi cu cele mai importante
tendinþe din filosofia secolelor al XIX-lea ºi al XX-lea,
gãsim cele mai cuprinzãtoare ºi mai profundã prezentare
a omului ca subiect de intenþionalitate din câte au fost
realizate pânã acum în cultura universalã. În acest sens
Iisus Hristos sau restaurarea omului este una dintre
marile cãrþi ale umanitãþii.
Recunosc faptul cã ideile care fundamenteazã,
tuteleazã ºi orienteazã fenomenologia epicã a
spiritualitãþii române au gãsit în opera Pãrintelui
Stãniloaie temeiuri cel puþin tot atât de importante
precum în scrierile lui John Duns Scutus, Johan Heinrich
Lambert, Immanuel Kant, Johann Goltliel Fichte,
Friedrich Wilhelm, Joseph von Schelling, Georg Wilhelm
Friedrich Hegel, Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher,
Franz Brentano ºi Paul Ricoeur.
Intenþiile care prezideazã ºi susþin fenomenologia
epicã a spiritualitãþii române au sens demonstrativ, au
sens moral, cinic, naþional, patriotic ºi artistic. Într-o altã
ordine de idei ele aratã cã înþeleg eu prin umanismul
creºtin al zilelor noastre. Succesul de criticã, dar mai ales
de public al romanelor mele m-a ajutat sã fiu disciplinat
ºi stãruitor la masa de scris. Acest succes aratã cã romanele
mele sunt cãrþi necesare.

A consemnat Florentin Popescu
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Bibliografia,
ca portret literar
E foarte posibil ca ideea de a considera o biblografie criticã
drept virtual portret literar al unui scriitor sã nu fie tocmai
nouã, deºi cel puþin în ultimii zece cinsprezece n-am
prea vãzut-o nici emisã ºi nici scrisã undeva. E adevãrat,
lipsa ei ar putea fi pusã pe seama faptului cã în intervalul
temporar amintit au apãrut foarte puþine bibliografii
cuprinzãtoare, cãrora sã le fi fost rezervat un întreg volum.
Desigur, cum lesne o ºtie pânã ºi un ºcolar mai rãsãrit, sã
alcãtuieºti o bibliografie serioasã, temeinic documentatã,
bine structuratã ºi invulnerabilã, ori prea puþin vulnerabilã,
nu este deloc uºor luni (dacã nu cumva chiar ani!) de cãutãri,
de rescoliri în arhive, de investigaþii în colecþiile
bibloitecarilor ºi în alte locuri pentru aflarea cât mai multor informaþii.
În vremurile agitate pe care le trãim, în graba ºi lipsa de timp cu care ne-au
blagoslovit înnoirile tehnice ale ultimilor ani, ca ºi multe alte motive (nu e locul aici
sã le evocãm ºi sã le analizãm) a fi bibliograf a devenit o raritate, fiindcã doar
pasionaþii, împãtimiþii iubitori de culturã se mai dedicã domeniului cu pricina. De
aceea, atunci când întâlnim astfel de oameni se cuvine sã-i preþuim, sã-i lãudãm din
toatã inima ºi cu cele mai potrivite cuvinte.
Tot ce poate pãrea o simplã teorie în frazele de mai sus mi s-a relevat ca un mare
adevãr, argumentat în aproape ºase sute de pagini într-o carte care mi-a parvenit de
curând: Lina Codreanu, Theodor Codreanu: Bibliografie criticã (Editura Bibliotecii
Municipale B.P.Hasdeu din Chiºinãu, 2012).
Theodor Codreanu (o ºtiu toþi cei ce sunt familiarizaþi cu literatura ºi cu presa
literarã contemporanã din România ºi din Basarabia) este o personalitate
omniprezentã în agora culturii. Autor de studii ºi eseuri, de monografii, de nenumãrate
articole nu numai pe teme strict literare, ci ºi de sociologie, de politicã umanitarã,
ca ºi de antologii, de cronici ºi medalioane, de nenumãrate recenzii, de prefeþe ºi
cuvinte introductive la volumele unor confraþi mai tineri, d-sa a devenit un reper
important în viaþa spiritualã de azi, cãrþile ºi opiniile fiindu-i citate în multe locuri
drept certitudine a unor idei valoroase, la care trimiterile sunt neapãrat necesare.
Cu acribie, o rãbdare ºi o competenþã demne de toatã preþuirea (ºi, de ce nu?,
invidia) multor bibliografi, ca ºi a tuturor literaþilor în general, d-na Lina Codreanu
a purces la întocmirea unei cãrþi cu mânã ºi gândire de profesionalist în cel mai
deplin sens al cuvântului, aºa încît fãrã a exagera cu nimic carte d-sale ni se
înfãþiºeazã ca un portret complet al celui ce a format subiectul volumului: cãrturarul
Theodor Codreanu.
Într-un necesar Argument d-na Lina Codreanu spune, între altele: «Într-o
perspectivã axiologicã, o asemenea lucrare, pe lângã imaginea documentarã social
istoricã ºi culturalã a unei perioade, o oferã posibilitatea cunoaºterii complexe a
unei personalitãþi, situatã în epocã în mod asemãnãtor unui detaliu într-o freascã.
Pare de mirare, dar cine ºtie citi într-o biblografie, oricât de sterilã a pãrea, vede
atmosfera epocii, ºi-ºi emite propria grilã de evaluare a personalitãþii trãind într-o
cetate evenimenþialã, în care sperã, este dezamãgit, se aventureazã, este revoltat,
iubeºte, este îndârjit, îi înfruntã pe alþii, este învins etc. într-o succesiune de alternaþie,
cum expresiv afirma Lucian Blaga prin conceptul filozofic deal-vale . Dincolo de
biografia subþire (Eminescu), se citeºte structura intelectualã a criticului în
oglinda culturalã a vremii ºi, mai ales, rãmâne opera. În ce ne priveºte profilul
documentãrii noastre îl constituie opera scriitorului Theodor Codreanu».
Este foarte interesant de observat cã autoarea respectã, dar ºi depãºeºte canonul
unei lucrãri de acest tip, scopul fiind acela de a oferi cititorului nu un portret sobru
ºi rece, clasificat ºi definitiv fixat în tonurile ºi nuanþele unor culori ce ar elimina
orice fel de adãugiri, de retuºuri ori altfel de intervenþii, ci unul viu, în continuã
miºcare ºi devenire, cãruia chiar ºi dupã lectura cãrþii i se pot adãuga noi nuanþe,
noi valenþe, întocmai cum a fost/este însuºi modelul personajul bibliografiat .
Prudentã, d-na Lina Codreanu îºi avertizeazã lectorii: «N-am putut evita structura
clasicã, însã, pe lângã sumare informaþii, am gãsit oportun sã includ în arhitectura
volumului extrase care sã puncteze ideea/ideile esenþiale dintr-o carte sau dintr-un
articol. Fagmentele alese se constituie aidoma unor uºi sau ferestre discret
întredeschise, care aºteaptã cu tenacitate ca cineva sã le pãºeascã pragul sau sã
arunce o privire peste pervaz pentru a le pãtrunde înþelesurile Doar cercetãtorul
atent va descoperi delicii critice, istorice, estetice, stilistice etc. din volume. Extrasele
din volume, articole ºi studii, interviuri, corespondenþã etc. au fost alese cu
discernãmânt ºi impersonalizate, tocmai la gândul de a oferi cititorului o viziune
poliedricã asupra personalitãþii lui Theodor Codreanu».
Cel puþin în ce ne priveºte, vrem s-o asigurãm pe d-na Lina Codreanu (ºi facem cu
acest prilej ºi o mãrturisire publicã) nu numai cã am pãºit ºi noi pragul despre care
scrie, ci ºi cã am privit cu mare atenþie înãuntru. Înãuntrul în care am avut ce vedea
ºi ce preþui: Un personaj, am zice un spiriduº (dacã ni se permite sã ne exprimãm
aºa!) în continuã miºcare, un ins pentru care creaþia literarã, ca ºi nevoia implicãrii
în mai toate problemele care privesc istoria, cultura, civilizaþia, aspiraþiile de ieri ºi
de astãzi ale þãrii, patriotismul curat ºi profund au constituit de patru decenii încoace
(bibliografia are în vedere intervalul 1973-2011) nu doar o preocupare constantã, ci
însuºi un mod de a fi, de a gândi, de a acþiona, de a dori sã lase urme în cultura
naþionalã.
Înzestrat de Dumnezeu cu un talent pe care autoarea, pe bunã dreptate îl considerã
poliedric (fiindcã toate feþele poliedrului, vãzute în ansamblul ºi unitatea lor
înseamnã ipostaza de creator : critic ºi istoric literar, eseist, prozator, analist socialpolitic, moralist, umorist, publicist º.a.) d-l Theodor Codreanu, graþie multiplelor
sale prestaþii în planurile amintite, merita sã se bucure de o astfel de biografie. O
bibliografie prin care d-sa dã seamã în faþa contemporanilor lui, dar mai ales în faþa
posteritãþii despre o falie biograficã dintr cele mai interesante, umplutã cu clipe de
viaþã bogate în roade, aidoma unui pom fructifer în anii lui cei mai rodnici.
Nu ne îndoim cã, chiar ºi aºa, în modestul tiraj de numai 100 de exemplare, cartea
aceasta va deveni un reper pentru criticii ºi istoricii literari, dupã cum nu ne îndoim
nici de faptul cã lucrarea culturalã a personajului ei, aflatã în continuã desfãºurare,
va impune nu peste multã vreme o ediþie nouã, completatã cu noi ºi noi informaþii.

Florentin
Popescu
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Sub un fascinant pavilion
postmodernist
Abordându-l pe Tudor Cicu în oricare dintre manifestãrile sale
literare ce converg spre ipostaza de scriitor total, domnia sa fiind
deopotrivã, dupã cum se ºtie, poet, prozator, eseist ºi critic literar,
nu poþi sã nu parafrazezi cunoscuta zicalã generatã de legenda
lãcomiei Regelui Midas ºi anume: Pe ce pun mâna, se face aur ºi
sã nu concluzi cã orice gând al cunoscutului literat dobrogeanobuzoian se transformã în literaturã de îndatã ce i-a trecut prin cap.
Aceastã impresie e întãritã ºi de savurarea volumului sãu compozit, cel de al 11-lea dintre cele
ce-i poartã semnãtura, Balaurul mãrilor (sau) povestiri de acasã (Editura Rafet, Râmnicu
Sãrat, 2013, 176 de pagini).
Tudor Cicu, prezenþã hiperactivã la întrunirile de profil, trãieºte, cu o rarã intensitate ºi cu o
voluptate pe mãsurã, tot ceea ce þine de lumea mirificã a cãrþilor. Mai mult decât elocventã în
acest sens e povestirea titularã în care naratorul, copil pe atunci, ºi bunicul sãu sunt contemporani
cu perosonaje literare celebre din romanul Moby Dick al lui H. Melville, ca ºi din alte poveºti
marinãreºti fascinante la vremea copilãriei, precum cãpitanul Barbã Roºie, secundul Starbuck,
cãpitanul Ahab ºi multe altele. Revãrsarea donquijotescã a fascinantei lumi a cãrþilor de aventuri
peste realitatea altminteri derizorie constituie toatã sarea ºi tot piperul seducãtoarei naraþiuni
serializate în mai multe capitole. La fel de liber ºi de dezinvolt, precum realul cu livrescul,
comunicã trecutul cu prezentul sãu autobiografic. Povestirile, schiþele, notele de cãlãtorie,
pamfletele, însemnãrile diaristice, parodiile, confesiunile, reportajele, scrisorile, tabletele,
anecdotele sevoase ºi nostime, cronicile literare ºi celelalte specii abordative ce se hibrideazã ºi
se potenþeazã reciproc constituie un fermecãtor ºi alert spectacol intertextual de zile mari. Literatura,
cu preponderenþã cea ruseascã, e mereu raportatã la întâmplãrile reale pe care le relateazã naratorul,
fie ca punct de plecare, fie ca punct de sosire, fie tangenþial în timpul depãnãrii firului narativ.
Astfel, figura unui camarad de armatã, Filat lipoveanul din povestirea omonimã, e asociat cu
Paºka din schiþa Fugarul de Cehov. Amintirile, deloc puþine, ale autorului, sunt declanºate ºi
potenþate de operele literare citite ºi în care el se regãseºte precum în poemele din La lilieci ale lui
Marin Sorescu.
Scriitorul e conºtient de menirea sa ºi exercitã aceastã artã ca pe un obstacol în calea uitãrii.
Încã de copil a devenit conºtient cã politicienii ºi miniºtrii sunt înghiþiþi de valurile vremurilor, ca
ºi cum n-ar fi existat niciodatã: Dupã ce a trecut ziua aceea, tot mai puþin s-a auzit, apoi, de
Petru Groza. Aºa va fi ºi cu limbricii neamului acesta. Vom uita cã au existat. De aceea, timpul,
cât îl mai avem, ne dã ghes sã scriem. Mãcar cât un micuþ, acolo, Shakespeare român, ca semn
cã ºi nebunii noºtri sunt geniali când sunt storºi ºi transformaþi în literaturã (Când abia
desluºeam lumea). Plãcuta povarã a scrisului e perceputã ca o datorie ancestralã ºi e mândru cã
destinul l-a ales de a duce mai departe harul de povestitor al bunicului, unul dintre cele mai
îndrãgite ºi mai emblematice personaje nu doar ale cãrþii de faþã ci ºi ale altora scrise anterior. De
altfel, povestirea cu care a debutat în revista Tomis a fost una despre acest inepuizabil tâlcuitor
care i-a fermecat copilãria cu relatãrile sale mereu revãzute ºi adãugite: ...eu eram, acum, cel
numit de ursitoare sã ducã traista cu basme a bunicului prin lume! (Când am fugit de-acasã).
Prozatorul nu e un polemist, cel puþin nu în sensul practicat la noi, aºa cum o ºi afirmã, de
altfel, în Bre-ban am fost, bre-ban sunt încã, pamflet civilitar în care se ridicã ºi se dezbate
problema scriitorilor cu dosare la CNSAS. Revelaþiile nefaste despre autori care au colaborat cu
fosta Securitate ºi au fãcut poliþie politicã pot duce, în optica lectorilor care i-au venerat cândva,
la adevãrate, dramatice ºi ireparabile prãbuºiri de mituri. Radiografia social-politicã a tranziþiei
e fãcutã fãrã menajamente ºi ipocrizii. Un personaj din Diavolii pe Pãmânt se întreabã: Ce
sperãm de la 2013? (...). Sã se facã dreptate poporului ºi sã se înceapã cu Iliescu, cã de-acolo a
început tot rãul. Ãla e marele vinovat de ce ni se întâmplã acum (p.160). Cei care s-au revoltat
în iarna lui 1989 au fost înºelaþi în aºteptãrile lor, iar dacã s-a schimbat ceva a fost tot mai spre
rãu ºi mai spre absurd. Acelaºi personaj, întrupând opinia publicã, peroreazã: Nu vezi, naºule,
cã tot cine furã azi o gãinã face puºcãrie, iar cine furã o uzinã, e bãgat în guvern sã ne conducã?...
(idem). În Se însereazã cu gânduri-pãsãri (poveste de rãzboi) se face o strigãtoare paralelã
între pensia mizerabilã a unui veteran de pe frontul de est ºi indemnizaþiile nesimþite ºi pe viaþã
ale revoluþionarilor din inutilul dacã nu chiar blestematul decembrie 89. Ca sã sublinieze
aceastã frapantã nedreptate socialã, prozatorul, meºter neîntrecut în a înrãma povestiri în povestiri,
relateazã un episod din mascarada la care a fost martor în timpul evenimentelor din iarna în care
s-au schimbat între ele eºaloanele I ºi II ale partidului unic de guvernãmânt. Lucrãtorii fabricii în
care lucra naratorul trag rafale de foc ºi iau cu asalt crângul din vecinãtate unde se postaserã,
chipurile, teroriºtii. A doua zi, precum în trilogia Tartarin al lui A.Daudet, se constatã cã bravii
reprezentanþi ai clasei muncitoare se luptaserã cu un mãgar rãtãcit ºi încurcat în niºte liane. Mulþi
asemenea ipochimeni au fost ridicaþi, la apelul de searã, la rang de generali, fãrã sã fi tras mãcar
o datã în viaþa lor cu vreo armã.
Emoþionantã e revenirea, dupã 30 de ani, a scriitorului în satul natal. Fiul risipitor doneazã
ºcolii la ziua cãreia a fost invitat, pe 5 apprilie 2013, mai multe exemplare din cele zece cãrþi pe
care le-a editat în intervalul în care s-a stabilit pe meleaguri buzoiene. E primit cu fast ºi bucurie,
dar scriitorului îi e greu sã-ºi recunoascã ºi sã-ºi revadãbcasa pe care ai sãi o vânduserã prin
1985 ºi se mutaserã la Mereni ºi de acolo, mai departe ºi definitiv, sub colþul ierbii aspre a stepei
dobrogene, cartea de faþã cuprinzând, astfel, miºcãtoare pagini ºi profunde secvenþe de recviem
ºi de meditaþie pe tema lui ubi sunt sau fugit irreparabile tempus. (Acesta e satul meu? Dar ceaþi fãcut cu satul copilãriei?, Trecurã ani, ca nouri lungi..., Cântecul de demult). De
menþionat, ºi Tudor Cicu o face cu pioºenie, cã în satul Tãtaru s-a nãscut ºi poetul tãtar Negip
Hagi Fazâl (1906-1948), ucis de Securitate ºi care îºi doarme somnul de veci în cimitirul turcesc
de la marginea localitãþii..
Tudor Cicu s-a cantonat într-o perpetuã uimire, pricinuitã încã din fragedã copilãrie, de
fenomenul literaturii ºi nu se concepe în afara ei. El simte mereu nevoia sã împãrtãºeascã ºi
altora aceastã bucurie sãrbãtoreascã. Aºa se întâmplã ºi în ograda casei pe care socrii i-au lãsato moºtenire în satul Negoºina, de la poalele Penteleului, nu departe de locul de origine al
poetului Florentin Popescu. Aici, în timp ce întinde un gard de plasã de sârmã zincatã le þine
celor ce-l ajutã, un frate ºi un fin, o adevãratã lecþie de iniþiere în poezia locului (spiritus loci) ºi
îºi sprijinã ori îºi consolideazã afirmaþiile pe poeme din Obsesia pãsãrilor în care se regãseºte
ca într-o oglindã; Toatã poezia lui Florentin Popescu, de care le vorbesc ºi celor doi tovarãºi de
muncã, se simte în fiecare colþiºor de aici (p.167).
E imperios necesar sã menþionãm în finalul acestor impresii de lecturã ºi cele ºase Scrisori
din strãinãtate, scrisori în care relateazã experienþa turisticã ºi culturalã ocazionatã de prima sa
ieºire din þarã, cu sejururile de rigoare în Budapesta ºi Viena.
Balaurul mãrilor este un exemplu de navigare literarã sub un fascinant pavilion postmodernist.
Tudor Cicu face, ºi prin aceastã apariþie editorialã, dovada unui entuziast ºi contaminant spirit
constructivist ºi altruist, ceea ce, într-un timp ºi într-un mediu în care toatã lumea înjurã pe toatã
lumea, nu-i deloc puþin lucru.
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JURNAL DE PE FRONTUL IUBIRII
Mã
îngândur
dinaintea colii albe,
întrebându-mã cum sã
încep. Unde sã aflu
întâia piatrã dintr-o
viitoare temelie pe
care sã aºez mãreþia
existenþei unui OM
n e p e r e c h e ?
Consecinþã a multelor
lecturi din ºi mai
multele lui cãrþi,
sufletu-mi rãtãceºte
prin istorii ºi biografii
cercând a prinde în contururi ºi limpezimi fiinþa celui
care pe toate le-a adunat în sine, despre toate mãrturisind.
Cãci iatã, prin pânza ochilor mai mereu umezi aºterne el
cuvinte despre oameni ºi ale lor, despre rãul din multe ºi
binele mai mereu nãzuinþã, punând amaruri ºi disperãri
fix sub tuºa unei aºa iubiri cum numai sfinþii o pot avea.
Ori, cum doar cei înzestraþi poartã în ei adânca înþelegere
a fenomenului în care omul stãpân ºi omul rob nu-ºi mai
recunosc începutul comun, tulburând astfel sângele
istoriei în mers.
Ioan Barbu. Nenea . Adicã cel mare, îngãduitorul cu
vârstele, povãþuitorul, cumpãna dintre aºa nu ºi aºa
da , pilda, încrederea cã urmându-i sfatul ºi îndemnul
nu ai cum rãtãci calea. Delavâlcea , sã se ºtie, cum
vrerea celor ce-i sunt aproape ºi-l preþuiesc au hotãrât cã
trebuie. Poet, prozator, eseist, cronicar ºi jurnalist, Nenea
Ioan Barbu Delavâlcea este o enciclopedie de frumuseþi

Mihai Antonescu

ºi miresme, cum ºi de lacrimi sfârâind lângã candela
vremuirii unui trecut aspru ºi colþuros. La icoana
demnitãþii nenumãraþilor martiri ai neamului românesc
stã de veghe omul care scrie Vulturul albastru ori
Diavolul ºi stewardesa . Mari caractere, mari suferitori
precum Radu Gyr sau Dumitru Cristea, aproape ies din
paginile acestor cãrþi cu umbra lor cu tot, cu un surâs
amar în colþul gurii ºi-n zornãit de lanþuri ce-mi îngheaþã
inima în piept. Sã nu ne rãzbunaþi a ºoptit îngerulpoet dinaintea morþii lui. Din acest îndemn rugãciune
parcã îºi croieºte toiag vârstelor ºi condei întru scriere
Nenea Ioan Barbu, cãci e uluitoare forþa transcederii
suferinþei în literaturã ºi document totodatã, la el. Uluitor
stropul de bunãtate ºi mângâiere ce-l presarã pe rãnile
crudei realitãþi fãcând-o cumva mai suportabilã inimilor
slabe, dar poate tocmai ºi prin asta demonstrând calitãþile
unui scriitor de excepþie. Mã alãtur bucuros celor ce au
adeverit asta cu mult înaintea mea, bunãoarã Florentin
Popescu, lui Aureliu Goci, Emil Lungeanu ori Ion
Andreiþã.
Îngerii emigraþiei , În drum spre Bruxelles .
Interviuri, consemnãri, memorialisticã. Despre cei plecaþi
cu trupul sã-ºi afle vindecare ºi o rãsplatã a trudei zilnice.
Cu trupul, cãci inima le-a rãmas acasã, aici, rouã pe iarba
etern verde, pe graiul în care au ºoptit întâia oarã cuvântul
dor . Unii alþii, din pricini de neacceptare a
vremelnicelor politici, au plecat. Unii alþii, învinºi de
mirajul depãrtãrii ºi-al credinþei cã altã luminã le va
întocmi umbra pe strãine meleaguri. Cã astfel vântul unei
libertãþi interzise acasã le va zvânta lacrima. Transpare
asta cu asupra de mãsurã din interviuri memorabile cum

ar fi cel luat poetului George Filip ori lui Alex Cetãþeanu
unde, cum bine spune Ilie Purcaru în prefaþa la Îngerii
emigraþiei : Ioan Barbu interlocutor cu o desãvârºitã
politeþe, de o perfectã civilitate, care nu ascunde sub
întrebãri capcane în care sã cadã preopinentul, dar care
sub eleganþa conversaþiei aºeazã fermitatea propriilor
convingeri, lãsându-i cititorului libertatea de a opta
pentru ce crede el sau pentru ce crede cel cu care discutã .
Pelerin printre oameni ºi destinele lor, Nenea Ioan
Barbu adaugã la rãbojul cãrþilor ºi-al rãmânerii fapte,
întâmplãri, dând consistenþã iluziei care adeseori
speranþã se numeºte, subliniind biografii demne de istoria
lor, care pânã la urmã tot literaturã de cea mai bunã calitate
se vãdeºte a fi.
Citesc ºi mã îngândur, iatã. Omul, mai frumos ca
muntele ºi mai blând ca somnul privighetorii, îmi stã
alãturi trãgând cu urechea la foºnetele dinlãuntru-mi.
Foºnete verticale, miºcând cetini ºi înfiorând apa Lotrului
dintotdeauna. Acum îmi amintesc! L-am întâlnit pe Ioan
Barbu mult înainte de a-l fi cunoscut cu adevãrat. Pe
atunci aduna în el miresme de brad tânãr rãstignit pe
crucea vie a cerului, întru odihna vulturilor. Pe atunci
vorbea puþin. Aduna cuvinte seminþe pentru cãrþile de
mai târziu. Purta cãmaºã albã de in, iar ochii lui înserau
pe izvoare, pe pietre ºi inimi ca o binecuvântare. Aºa era,
aºa a rãmas, aºa ESTE.
Uitându-mã acum la el, aº voi sã-i spun: Te iubesc,
Nenea, pentru tot ce eºti, pentru tot ce însemni în
alcãtuirea asta de viaþã, bunã - rea, dar a noastrã.
Surâde, semn cã mi-a auzit gândul. Îi întind în tãcere
prima filã dintr-un posibil Jurnal de pe frontul iubirii.

De lemn, de plastic ºi de tinichea
Ce-i drept e drept.
Într-o vreme, deºi n-ar
fi chiar aºa multã ca sã
pot începe cu refrenul
a fost odatã dar
oricum, într-o vreme
ne cam obiºnuisem
într-adevãr,
cu
limbajul ãla care deabia mai târziu ºi-a
cãpãtat o poreclã mai
potrivitã; mai co-respun-zã-toa-re. Cum era sã-l împodobim, tot noi ºi tot
atunci, în aceeaºi vreme, cu titlul ãla derizoriu, limbajul
de lemn, odatã ce-l îmbrãcam, ca pe o hainã de sãrbãtoare,
nu numai la ºedinþe, ci ºi în existenþa noastrã de fiecare
zi? De altfel erau, nimic de zis, aºa de numeroase
ºedinþele alea ºi adunãrile - ºi conferinþele ºi
consfãtuirile, cã se revãrsau dincolo de programul de
lucru, în viaþa noastrã cea de toate zilele. Ca sã devenim
neapãrat adevãrate modele demne de laudã la locul de
muncã ºi acasã dupã cum acelaºi limbaj ne predica.
Nici nu venea prea greu s-o facem, în atâtea ºedinþe, cu
dezbaterile lor interminabile, fiindcã nu prea mai avem
vreme sã ajungem acasã. Una la partid, una la sindicat,
una pe linie de, încã una pe linie de, plus învãþãmântul
politic, plus informaþiile operative pur ºi simplu
munceam ºi trãiam dintr-o ºedinþã în alta, cu alte cuvinte
în chip comunist, ca sã folosesc o sintagmã din aceeaºi
panoplie. Multora le ºi convenea stilul ãsta de viaþã ºi
pe bunã dreptate: se pricepeau mai bine sã dea din gurã
decât sã dea din mâini. Sub o denumire la prima vedere
restrictivã ºi doar aparent înþepenitã, limbajul ãla de lemn
încuraja o sumedenie de modalitãþi de lucru, care de
care mai pline de învãþãminte. Toate subînþelese într-o
lozincã de mare succes în acea vreme: Timpul trece,
leafa merge, noi cu drag muncim.
A nãvãlit apoi revoluþia, sau ce-o fi fost ea, ºi, ce-i
drept e drept, între nenumãratele binefaceri pe care le-a
prãvãlit asupra noastrã, se numãrã ºi profundele
modificãri provocate pomenitului limbaj de lemn; în
adâncurile lui de substanþã ºi de semnificaþii. Binenþeles,
ca ºi în celelalte multe domenii ale noii democraþii, cei
ce s-au rãzvrãtit în primul rând împotriva defunctului
limbaj au fost cei care, pânã nu demult, îl folosiserã ca
pe limba lor indigenã. Lucru normal ºi chiar obligatoriu,
la urma urmei: în calitatea lor de buni conducãtori, tot ei
trebuiau sã-i dezvãluie, sã-i ves-te-jeas-cã ºi defectele.

Dumitru Matalã

Nu tot aºa procedaserã profesioniºtii de pânã mai ieri în
aºa-numita politicã a partidului, cei care se ºi cuvenea
sã ne predea astãzi lecþii de democraþie? Nu tot aºa
profitaserã de cunoºtinþele lor în economie, în
administraþie, în comerþ experþii care ne tãlmãcesc astãzi
legile economiei de piaþã? Nu putea sã facã excepþie de
la regula generalã tocmai limbajul care, în definitiv,
asigurã comunicarea fluentã, de-ne-lip-sit, între toate
componentele unei socitãþi. Aºa cã nu m-aº ambala nici
eu, mai departe, sã-l þintuiesc încã o datã la stâlpul
infamiei, dupã ce mi l-am însuºit temeinic, ani de zile,
laolaltã cu teoreticienii ºi defãimãtorii lui de azi.
Mult mai profitabilã ºi mai con-struc-ti-vã, ca sã zic
aºa, ar fi tentativa de a mo-ni-to-ri-za transformãrile ºi
cuceririle vechiului limbaj, inevitabil demodat, în noile
condiþii politice ºi sociale; cele care ne-au blagoslovit
pe toþi, de-a valma, cu binefacerile noii orânduiri. De
câþiva ani buni, limbajul de lemn îi ocupã locul, stãruitor
un altul; mai suplu mai maleabil mai melodios, aº
zice. Limbajul de plastic, l-aº boteza tot eu, cãci chiar
aºa vrea sã fie: mai...shoping. Nu mai zicem, de niºte ani
buni de zile, reducere, ci discount, nu mai zicem
expoziþie, ci showroom; nici frizer ori coafezã, ci
hairdresser. ªi tot aºa:funny cool brand trandy. Se
pare cã nu mai existã cuvinte în limba românã pentru tot
mai multele noþiuni perimate, cãrora trebuie totuºi sã le
zicem cumva, nu? Nici rudimentarul vai, de pe vremea
lui moº Ion Roatã, nu mai poate fi pronunþat, astãzi,
decât cel mai în formã waw! Treceþi pe lângã piaþa 1
Mai ºi veþi fi martorii unor exemple de un ridicol
desãvârºit. O firmã, ca toate firmele , ne comunicã
sentenþios: ADA SHOES. Dedesubt, însã, se precizeazã,
ceva mai explicit: încãlþãminte româneascã. Chiar în
burta pieþei, un birt, o micã prãvãlie, serveºte, dupã cum
ne asigurã firma, mâncare tradiþionalã româneascã. Cum
credeþi cã se numeºte prãvãlia? BISTRO ORIENT! Pe
vremea când încã se mai lupta cu asemenea inepþii
lingvistice, profesorul George Pruteanu nu înceta sã se
minuneze, pronunþând aºa pe româneºte: UNIREA
ªOPING CENTER? Ce-o fi însemnând asta? Profesorul
a dispãrut de ceva vreme, dar inepþia a rãmas intactã,
triumfãtoare. Mai de mult, înaintea noastrã, francezii au
traversat ei înºiºi o perioadã din asta, de slugãrnicie
lingvisticã, botezându-i limbajul, în derâdere, franglais.
Noi n-o sã ne putem însã rãzbuna nici aºa, cu porecla
romglais. Cu atâtea companii denumite Romgaz,
Romtelecom, Romprest, Rompetrol, ar crede toatã
strãinãtatea cã România s-a preschimbat în Þara þiganilor.

Ce-i drept e drept însã. Nici asta nu-i decât o etapã, o
perioadã de tranziþie, cãtre ceea ce vrea sau nu vrea sã
devinã jargoul postrevoluþionar. În acelaºi timp
evolueazã ºi prinde rãdãcini o molimã mult mai
primejdioasã, care nici nu ºi-a atins încã propria...coolme.
Pericolul e cu atât mai mare cu cât de data asta procesul
nu se mai furiºeazã pe dedesubt, infiltrându-se cu o
anumitã discreþie, ci este pur ºi simplu cultivat, cu bunã
ºtiinþã ºi cu bunã voie, ba chiar cu dezlegare de la
stãpânire. Ce-i care-l încurajeazã cu perseverenþã sunt
acum oamenii politici, cu poziþiile lor înalte, de
parlamentari ºi demnitari cu puterea cu care noi, naivii
lor alegãtori, i-am învestit. Iar limbajul utilizat de ei þine
pur ºi simplu de vorbirea de tinichea. Cum o sã mai
rostim, or fi cugetat ei adânc, experienþã? cã se trage din
alte vremuri, din experienþa de partid. Ce-ar fi sã zicem
altfel, expertizã? Parcã-i ceva mai soft, nu-i aºa? N-are
nicio însemnãtate cã, pânã ºi în incultura lor, una-i una
ºi alta-i alta. Totul e sã nu fie cumva suspectaþi
de...nostalgii comuniste. Tot aºa ºi-n alte nenumãrate
cazuri: monitorizare
sau management
sau
implementare sau capabilitate sau... Cum o sã mai
zicem autobiografie, ca pe vremea când ne cerem noi
singuri intrarea în partid? Sunã mai bine, parcã,
curriculum vitae! Da, numai cã limbajul ãla de lemn
avea un sunet al lui, chiar atunci când suna a gol. Acum,
în loc de sunete, ne scrâºnesc în urechi zgomote
zornãialã trâmbiþãri guiþate de la tribunã. N-ai cum sãl numeºti altfel, oricât ai vrea, decât un limbaj de tinichea.
Cea mai bunã dovadã ni se oferã ori de câte ori ni se
recitã cuvântul român. Azi nu mai zice nimeni, de la
tribunã, cetãþeni sau alegãtori. Toþi se înghesuie sã
declame, cu gura plinã, români. N-ar zice nimeni, sã-l
pici cu cearã, poporul român, din aceeaºi fricã de a nu
rãsuna cumva prea...propagandistic, asta deºi formula sa nãscut cu mult înainte de 23 August. În schimb, în
cuvântul român încape, cu nesfârºitã mãrinimie, tot ce
n-ar avea loc în expresia strãmoºeascã: ºi sãrãcia ºi
ºomajul ºi duplicitatea ºi violenþa ºi nesimþirea ºi
ºantajul, adicã toate binefacerile cu care ne-a cãpãtuit,
într-un singur cuvânt, democraþia noastrã originalã. Nare deloc importanþã cã, dacã-l accentuezi puþin
imprudent, adãugându-i încã una sau douã litere r, ºi
dacã-þi mai scapã ºi douã-trei lacrimi televizate când îl
pronunþi, zornãiala ne trimite de-a dreptul în Caragiale
ºi zdrãngãne tot mai mult a tinichea. La urma urmelor,
ãsta e de când lumea zgomotul inconfundabil al
demagogiei de pretutindeni.
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BRAD BÃTRÂN

FÃRÃMITURI

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

Fãrãmituri de versuri, de rime, de dureri,
Pierdute printre file, gãsite nicãieri,
Dacã plutesc ca scamele de soare
ªi nicio noapte albã nu mã doare.

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

Ion Brad
CATARG
Mã sprijin de condei ca de-un catarg
Sã nu mã fure apele din larg,
Frate s-ajung rechinilor vandali
Copil pierdut prin codrii de corali,
Cu voi sã mai rãmân sã vã mai scriu
Cuvinte ce vã scapã de pustiu
Poveºti copilãreºti, ori elegii
Ce mutã toþi bãtrânii în copii...
Când ºi condiul ultim se va frânge
Din litere va nãboi doar sânge
ªi-n vãlvãtaia flãcãrilor roºii
Puteþi citi, prin mine, toþi strãmoºii
Cu munþii lor, cu þundrele lor sure,
Popor de brazi din ultima pãdure...
2011

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

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

Cine v-a dat poruncã sã mã treziþi, ºi, iar
Copil-cãrunt în lume uimit sã mai apar
Plutind pe nori, cu paºii uriaºi,
Din amintiri croindu-mi primii paºi?
Nu mã lãsaþi sã cad, sã mã fãrâm
Trezindu-mã pe celãlalt tãrâm,
Sã mã înnec în bietele-mi cuvinte,
Sã-ncerc zadarnic poarta lãcaºurilor sfinte.
Niciunul nu-i deschis? ªi-atuncea când
Sã mai venim în lumea-nsoritã cãutând
Fãrãmituri de versuri, de rime, de dureri
Pierdute printre file, gãsite nicãieri?

2011
2011

DACÃ...

LACRIMILE

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

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

2011

Când se izbesc, le simt de parcã
Se scoalã morþii din mormânt,
Cei dragi ai mei, toþi întrebând
Dacã-i primesc sã se întoarcã.
Acum silabã cu silabã
Cuvintele, sã le înviu,
Cât încã nu e prea târziu
Cât încã morþii mei întreabã.
Sã le rãspund, ajutã-mi Doamne,
Ca fiu al lor, risipitor,
S-adun ce le-am rãmas dator,
Nãscut din darul unei toamne ....
2011

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

Am plâns cu lacrimi ce nu mint
De mila mea, rãtãcitorul,
ªi la Atena, ºi-n Corint,
Mult prea sãrac fiindu-mi sporul.

INSCRIPÞIE
În mine simt, tot mai strãin, murind
Un om bãtrân. Ce moºtenire-mi lasã?
Poveºti dintr-o pãdure de argint
ªi bârnele bãtrâne de la casã.
Am rãtãcit cândva prin codrul des
ªi-n casã am crescut spãrgând tavanul ...
Din toate-acuma ce s-a mai ales
Când viaþa se mãsoarã doar cu anul?
Sunã copacii stranii în auz
ªi grinzile trosnesc de-atâtea carii.
Pe-aproape-aºteaptã ultimul refuz
ªi stavila din suflet la avarii.

Numai aici, în munþii Carpaþi,
În tot Ardealul meu de piatrã,
Am regãsit aceiaºi fraþi
Iluminând aceeaºi vatrã.
De lacrimile vechi, de sânge,
Obrazul palid l-am uscat
ªi-am învãþat cã nu poþi plânge
Pe Rãstignitul înviat.
Mai bine smulge-i de pe frunte
Însângeraþii spini, ºi du-i
În zarea veacului sã-nfrunte
Pe cei de sânge nesãtui!

Acesta sunt, de parcã nici n-am fost,
Dacã-ntrebaþi de mine voi, urmaºii.
Cã sunteþi, e supremul lumii rost
ªi singurul tipar ce.l lasã paºii ...
2011

2011

N.R. : La 8 octombrie a.c. scriitorul Ion Brad
îºi aniverseazã ziua de naºtere. Ne alãturãm
colegilor ºi prietenilor D-sale urându-i multã
sãnãtate ºi putere de muncã, spre bucuria
cititorilor.
La mulþi ani!

2011
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Varã.
Hotãrâsem
plecarea. Fuga. Evadarea.
Oricum am fi numit-o, ea
însemna pentru noi
câºtigarea libertãþii.
În anii pe când locuiam
în
Atena,
aproape
terminasem
cartea
STRIGÃT. Mai târziu
aceastã carte avea sã fie
publicatã exact cu câteva
luni înainte de revoluþia
românã. Succes! A fost
publicatã ºi în limba
englezã de International
University Press of
Missuri.
În Grecia mã oprisem
cu scrierea cãrþii exact
acolo unde eroii mei urmau sã se întoarcã în þarã sau sã
fugã. Destinul i-a reîntors pe ei în þarã. Unul a ajuns în
închisoare, iar celãlalt a rãmas cu sufletul zdrobit de o
iubire neîmplinitã.
Iar eu, în vreme ce eroii se întorceau în România,
urmam destinul soþului meu spre America.
De foarte multe ori în discuþiile noastre, soþul meu îmi
spunea:
Am visat în copilãrie întotdeauna sã ajung în America.
Iar eu replicam, ceea ce îl durea extrem de mult, dar nu
vroiam sã pricep:
Eu am detestat ideea plecãrii din þarã. Iar America nu
am dorit-o nici în coºmarurile nopþii.
ªtiu, era o rãutate în vorbele mele, dar acesta era
adevãrul pur.
Aici a fost singurul conflict major din viaþa noastrã. El
visa America, eu nu vroiam decât România sau Franþa.
Iar peste toate acestea aud cã în România rudele credeau
cã eu am fost aceea care l-am tras în fuga peste ocean.
ªi acum regreþi? mã întreba adesea peste mulþi ani,
când totul arãta bine ºi copiii erau mulþumiþi, ducând o
viaþã omeneascã.
Mi-e greu sã-þi spun, rãspundeam eu. Nu ºtiu care ar
fi fost destinul nostru acolo.
ªi dupã revoluþie i-am spus clar:
Dacã aº fi bãnuit cã va fi posibilã aceastã schimbare,
pentru nimic în lume n-aº fi plecat.
Câþiva ani mai târziu, vãzând ce se petrece în þarã dupã
schimbare, aveam sã-mi revizuiesc total gândurile.
Ora douã noaptea. O maºinã închiriatã ne ducea, spre
ºtergerea urmelor, în Salonic. Lãsam în urmã o viaþã, o
mamã, lãsam oameni pe care-i iubeam, o þarã care îmi
încãlzise, atât cât s-a putut anii copilãriei. Lãsam
prietenii ºi amintirile. Lãsam totul. Acum, mintea mea
înþelegea ce înseamnã totul. Înainte mea o ceaþã densã
în care nu se distingea nimic. Era necunoscutul, era teama,
era Lumea Nouã cãtre care mulþi aleargã nebuneºte sã
implineascã un ideal.
O ºedinþã. Una din multele din prea multele care aveau
acelaº scop.
Rãsunau în salã vorbe mari: devotament, eroism,
patriotism. Fiecare dintre ele erau pentru cei de faþã
sinonime cu cuvântul patrie. Pentru cã acesteia vroiau
sã-i jure. Acesteia vroiau sã-i mãrturiseascã. Pe ea vroiau
s-o apere. ªi numai prin ea sã trãiascã. În textul de faþã
cuvintele emoþionante pentru oricine erau greºit
conjugate. În locul patriei, în locul poporului apãruse o
mânã de tovarãºi. Cu drepturi. Cu viaþã blândã. Cu
presupuse priceperi în tot ceea ce înseamnã economie,
artã, culturã, sensurile vieþii. Apãruse în fond un singur
nume, Nicolae Ceauºescu. Un nume însoþit de
credincioºi . Pânã când, pânã unde, rãmânea de vãzut.
Oamenii ascultau fãrã sã clipeascã. ªi se întrebau
(pentru a câta oarã): Cine a mai nãscocit ºi asta? La ce
serveºte? Un nou document. O nouã invenþie. O nouã
mãrturie a fricii celor de sus. Dar ce va însemna oare o
hârtie pusã într-un dosar? Însemna avansare sau...
Închisoare. Constatãri amare! Fiecare gândea ºi alegea.
Între laºitate ºi mizerie.
Nu, nu viaþa simplã a oamenilor converteºte spiritele.
Relaþiile sociale, dogmele societãþii, legile ei de
guvernare. Iatã ce înscrie sufletelor pure simbolul
dezonoarei. Era ziua marelui jurãmânt. Al legãmântului
pe care fiecare l-ar fi fãcut în determinarea propriului
destin. Aceasta dacã conºtiinþele nu s-ar fi aflat în conflict
cu societatea însãºi. Cui sã ne plângem? Unul altuia?
Dar cine nu ºtie cã se cultiva neîncrederea ca una din
legile fricii. Una din legile aºa numitei ordini? Atunci?
Nu ne rãmâne sã facem decât ceea ce fac toþi. Altminteri
suntem trecuþi la alienaþi mintal ºi ni se atribuie spãlarea
minþii.
Adevãrul! Crud. Trist. Tragic.
Nebuni? Nebuni da, poate. Cãci cine nu e nebun atunci
când mai sperã? Atunci când încearcã sã ia în derâdere
ceea ce a fost numit de cei la putere document? Speranþã

Silvia Cinca

FUGA. TENTATIVÃ AUTOBIOGRAFICÃ
egal nebunie. Iatã cu ce se alege bietul îndrãzneþ. De ce
n-am cuteza? se întrebau poate mulþi, în sala rece de
subsol, într-o searã tristã, sau sobrã sua mãreaþã. Tot una
e! De ce n-am cuteza? Toþi. Toþi cei de aici.ªi cei de
dincolo? Toþi. Rãspuns? Au cutezat alþii ºi s-au ales cu
ce? Alþii au impus legile lor. Forþa lor.
Sã cutezãm? Nu. Nu acum. Nu e momentul. Sã semnãm
sentinþa propriei noastre vieþi, cu capul plecat. Supuºi.
Calmi. Sobri. Sã semnãm. Ce greutate mai poate avea o
piatrã în plus aruncatã peste noi ºi cãzutã între noi ºi
zborul liber al pãsãrilor?
Conform ziarelor româneºti în afarã de muncã omul
nu putea face nimic altceva. Nu trebuia sã facã altceva.
Plãcerea muncii era înlocuitã cu corvoada. Odihna
fireascã, cu epuizarea. ªedinþe prelungi, obositoare ºi
inutile doborau dreptul la gândire. Totul era impus. De
undeva de sus. Dinafarã legilor omeneºti. Din afara unei
raþiuni. De la N.C. Interese meschide, ambiþii stupide,
legi ale junglei nepãtrunse de mulþime, închideau pentru
totdeauna orice dorinþã de muncã cinstitã, orice cerinþã
organicã de odihnã, orice bunã dispoziþie. Gândirea era
strangulatã. Dreptul la gândire devenise apanajul unui
singur grup. În numele unei întregi naþiuni, în numele
unei naþiuni despre ale cãror talent, inteligenþã ºi forþã
creatoare se scriseserã tomuri întregi într-o istorie plinã
de eroism, în numele celor mulþi deci decideau puþini, o
familie, sau unul singur. Ziarele ºi revistele un arsenal
propagandistic în mâinile lui Ceauºescu semãnau leit
între ele. Aceleaºi titluri. Despre om se vorbea tot timpul.
În vreme ce omului nu i se oferea nici elementarul drept
de a gândi. Nu zic de a se exprima. Nu zic de a-ºi alege
singur calea de urmat. Nu zic de a cãlãtori. Nu ºi nu. În
limba noastrã afirmaþia devenise negaþie. ªi invers. Cãci
tot ceea ce se scria era afirmaþie. Iar tot ceea ce se petrecea
nega total aceastã afirmaþie.
Doamne, oare ce va face mama cãnd va auzi? ªtiam cã
ea nu va spune secretul nostru nimãnui. ªi nu l-a spus.
Nu se vor lãsa tovarãºii. Vor face ºedinþe în care îi vor
acuza pentru plecarea noastrã. Cine ºtie, îi vor face oare
pãrtaºi? Speram cã nu. Dar comuniºtii erau în stare de
orice. Cu siguranþã într-un fel, doar ei comuniºtii ºtiau
sã nãscoceascã ceva pentru a-i pedepsi pe ai noºtrii.
Pãrinþii aveau sã simtã numai durerea pãrãsirii, dar cei
care mai lucrau? Ceea ce s-a întâmplat aveam sã aflu
cândva, mult mai târziu. Atunci când ireparabilul se
produsese.
Acolo pentru toþi viaþa mergea înainte în acelaº fel.
Cu aceleaºi dureri. Cu aceleaºi neputinþi!
Zile de amãrãciune. Zile de ger. Necazurile ºi îngheþul
se conjugau, întrecându-se. Oamenii alergau care încotro.
Viaþã! Freamãt ºi teamã. Alergãturi, între muncã, ºedinþe,
cozi. De sus - instigarea. Unuia contra celuilalt. Ce face
vecinul? Sã nu cumva sã câºtige prea mult. A cumpãrat
frigider? Nevastã-sa e prea elegantã. Ai fost la ei? E
ceva necurat. Vezi mai departe...
În lipsa libertãþii ºi prin opresie þara devenea din ce în
ce mai coruptã. Ordinea perfectã aflatã la suprafaþã,
susþinutã de o disciplinã de fier înlãuntrul organelor de
responsabile pentru acestea, pusese minciuna ºi mizeria
moralã ºi materialã pe primul plan al existenþei.
Refãcând în minte mizeria comunistã din care abia
plecasem, îmi motivam aceea fugã , aº numi-o nebunã
sau mai exact disperatã.
Prin faþa ochilor reveneau imagini noi ºi vechi.
În Grecia aceasta din care fugeam acum, am simþit cu
adevãrat sensul familiei ºi frumuseþea libertãþii. În Grecia,
scãpasem oarecum de opresiune, scãpasem de comunism.
Cel puþin eu, care devenisem o mamã, îndeletnicire pe
care o poþi gusta ºi îi poþi simþi frumuseþea numai dacã
ai fericirea s-o practici, ºi care nu mai aveam de-a face cu
comunismul decât când ºi când, atunci când trebuia sãmi afirm prezenþa printre tovarãºi . Cât de minunat e sã
fii mamã, sã poþi fi mamã, am simþit-o doar în cei câþiva
ani petrecuþi în Grecia.
Revedeam micul apartament de la subsolul unei clãdiri
din strada Xenocratus. Simþeam bucuria pentru cele
câteva portocale pe care le aducea soþul meu, primite în
dar de la cine ºtie ce afaceriºti greci.
În istoria pãmântului, de la sclavie pânã la comunism,
au existat tot felul de instrumente de opresiune asupra
semenilor, care au luat libertatea ºi au înlocuit acest drept
Universal cu opresiunea, exploatarea, dictatura. Fuga
din sistemul comunist a fost poate cea mai periculoasã,
dar în acelaºi timp metoda cea mai larg folositã de a
scãpa de opresiune ºi de a redobândi libertatea.
Maºina alerga pe ºoseaua goalã. Ploua. Fãrã fulgere ºi
fãrã vânt. Ploua molcom, o ploaie de primãvarã la munte.
Acesta este muntele Olimp, îmi spune soþul meu.
Olimp! În imaginaþia mea era imposibil sã asociez
muntele acesta cu realitatea. Acolo sus, deasupra brazilor
întotdeauna verzi, deasupra ºoselei înguste care ne ducea

- fragment de roman -

spre speranþã, vedeam întreaga mitologie greacã. Priveam
verdele dens al unei pãduri, nãscutã încã de la poalele
înãlþimilor ºi contrastul între zidurile Atenei ºi aceastã
vegetaþie bogatã îmi sta în minte. Adesea mã mândream
cã România este o þarã care are ºes, munte ºi mare, acum
vedeam cã nu numai România are frumuseþi de basm.
Îmi amintesc când pentru prima oarã în drumul spre
Epidavros, amfiteatrul care gãzduise într-o searã o piesã
clasicã, am vãzut vârfurile unor munþi ieºind din apele
Egeei. Atunci, mi-am zis cã nu existã ceva care sã inspire
mai mult imaginaþia decât aceste contraste de înãlþimi ºi
adâncuri, lupta dintre ele ºi izbânda vârfurilor înalte.
Vedeam în Olimp nu un munte oarecare, ci o mitologie
pe care întotdeauna o îndrãgisem. Când ºi când eroi ºi
zei reveneau în lecturile mele ºi mã încântau cu isprãvile
ºi eroismul celor buni. Contrastul între bine ºi rãu care
lua forme dintre cele mai ciudate ºi pline de forþã, îmi
aducea în urechi cântecul izbânzii. Jocul unor iubiri când
rãsfãþate, când pasionate ºi rãzbunãtoare se proiectau pe
fundalul unor lupte pentru putere ºi supremaþie.
Maºina alerga pe ºoseaua dintre munþi, lãsând în voie
într-o parte valea adâncã, iar în alta înãlþimea abruptã a
muntelui Olimp.
Simþeam în strãfundul sufletului emoþia unor credinþe
altã datã îmbrãþiºate de locuitori. În atmosferã eroii
lãsaserã ceva din puterea lor, vântul aducea parfumul
delicat al Herei, iar pãmântul pãrea sã accepte vocea
autoritarã a stãpânului cerului ºi al oamenilor Marele
Zeus. El sta acolo sus, pe culmile muntelui, precum un
împãrat atotputernic, privind cu dragoste spre frumoasele
lumii terestre. Geloasa lui soþie Hera, frumoasã ºi
strãlucitoare, ocrotitoarea cãsniciilor curate cãpãta înalta
cinstire a zeilor. Mândrã de puterea sa Hera sta pe tronul
de aur alãturi de falnicul stãpân al tunetelor. Înconjuraþi
de frumuseþi ºi bogãþii, zeii aduceau cu ei forþa credinþei
ºi jocul unor ambiþii ºi gândiri lumeºti, lãsându-se pradã
ospãþurilor pline de cântec ºi de joc. Muzele se întreceau
între ele spre a dãrui tot ceea ce au ele mai bun.
Soarta oamenilor era în mâinile lui Zeus. El dãruia
deoptrivã binele ºi la nevoie rãul. La împlinirea legilor
lui veghea singur, spre a cinsti dreptatea ºi a o rãsplãti
prin fericire.
Mi-am amintit atunci de zeiþele destinului ºi le-am
asemuit cu ursitoatrele noastre. Moire, zeiþele destinului
care locuiau în palatul lui Zeus decideau soarta tuturor
inclusiv a stãpânului Zeus.
Atunci, în drumul acela de la Atena la Salonic nu
doream sã gândesc decât spre zeiþa destinului numitã
Tyhe, care aducea norocul ºi belºugul. De noroc aveam
nevoie mai mult ca oricând.
Aeroportul din Salonic era plin de oameni forfotind
care încotro. Mã uitam suspicios la fiecare ºi mã gândeam
la Dumnezeu, sperând în noroc. Ideea cã cineva ne-ar
putea recunoaºte ºi denunþa autoritãþilor româneºti era
de-a dreptul ucigãtoare. Dacã aceasta s-ar fi întâmplat,
ne aºteptau desigur ani grei de închisoare, ºi cine ºtie,
poate chiar moartea.
Þineam strâns mâna bãiatului cel mare. Cel mic sta
permanent în braþele mele.
Soþul meu a observat îngrijorarea mea ºi mi-a spus cu
un calm, cu siguranþã aparent:
Nu-þi fie fricã, nimeni nu ºtie unde ne aflãm. Nu uita
cã ei nu s-au sesizat încã de plecarea noastrã. E numai
nouã. Când ei îºi vor da seama noi vom fi departe.
Doar câteva sãptãmâni mai târziu avea sã fugã Pacepa,
poziþie înaltã în sistemul politic comunist. Locul
America. Gestul lui, credeam noi, acoperea plecarea
noastrã. Noi, eram prea puþin importanþi faþã de cel care
cred i-a adus lui Ceauºescu ºi întregii lui cohorte de
perverºi mentali, zile negre.
Un avion ne îndepãrta de Grecia ºi în acelaºi timp de
România. Am urât clipele acelea! Durerea domina
sufletul meu ºi dorul de libertate era acoperit de dorul
celor de acasã.
Am pribegit luni de zile fãrã siguranþa cã þara devenitã
acum pentru noi oaza speranþelor, ne va oferi viza de
primire. Un sponsor de departe prin prietenul lui aflat în
Europa, ne dãdea speranþe.
Poate veþi regreta aceste zile de vacanþã, ne-a spus
într-o zi prietenul acelui sponsor necunoscut încã. Acolo
e altfel, este ceva ce nu cunoaºteþi încã, ºi în vârtejul
muncii de zi cu zi, nu veþi mai gãsi timp sã vizitaþi locuri
ºi sã fiþi alãturi de copiii.
Omul cam bãgase frica în noi, dar am înþeles cã o fãcea
din dorinþa de a ne simþi bine. Noi însã doream o viaþã
stabilitã ºi aceasta putea fi observatã numai atunci când
aveam un început.
Timpul a adus ºi vestea. Eram admiºi.
În sfârºit ne aflam în avion spre America.
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EVENIMENT

PREMIUL NAÞIONAL GEORGE BACOVIA
la Festivalul Toamna bacovianã , Bacãu, 2014
Clipe ºi revelaþii cu Adam Puslojic

´´

Adam Puslojic

Îl ºtiam de pe vremea când prietenia lui cu Nichita Stãnescu ajunsese celebrã ºi fusese, nu de puþine ori
consfinþitã prin textele literare, ce vorbeau convingãtor, de legãturi sufleteºti ºi spirituale cu totul aparte între
ei. L-am ascultat ºi în aula Academiei recitând din Eminescu, iar în urmã cu niºte ani fusesem în grupul unor
scriitori invitaþi la un festival literar la Brãila, unde, ca pretutindeni de altfel, vorbea cu aceeaºi neostoitã
dragoste despre autorul Necuvintelor, despre marea lui prietenie, reuºind sã transmitã celor ce-l ascultau
fiorul metafizic al unei comunicãri literare cum nu se poate întâlni în fiecare zi ºi oriunde.
Într-un octombrie liniºtit ºi frumos, cum a fost cel din acest an, mi-a fos dat sã mã întâlnesc din nou cu el,
unde în altã parte decât la Bacãu, urbea celui ce ne-a dat Plumb-ul, dar ºi Scânteile galbene ºi toamnele
violete?
Toamna bacovialã manifestare culturalã ajunsã în acest an la a IV-a ei ediþie ne-a avut pe amândoi
oaspeþi ºi întâmplarea a fãcut ca gazdele sã ne aºeze împreunã, în grupul de scriitori care aveau sã se
întâlneascã cu studenþii Universitãþii Vasile Alecsandri din localitate, iar mai apoi sã zãbovim ceva vreme,
împreunã cu Mihai Cimpoi ºi Adrian Dinu Rachieru în jurul unui pahar de vin ºi al unei ceºti de cafea,
vorbind despre literaturã ºi prietenie, despre reviste ºi întâlniri literare ºi nu în ultimul rând despre poeþii
dragi inimilor noastre.
A spune cã Adam Puslojic este fermecãtor în conversaþie, cã magnetizeazã pur ºi simplu auditoriul este,
desigur, un loc comun, dar a menþiona cã el a tradus din limba românã în sârbã nu mai puþin de 80 de cãrþi ale
poeþilor de la noi este deja o informaþie de mare preþ pentru istoria literarã, dupã cum de mare preþ sunt ºi
amintirile lui despre clipa în care Nichita Stãnescu l-a convins sã-l traducã mai întâi ºi întâi pe Bacovia,
versurile lui în limba sârbã fiind publicate într-un elegant volum (pe care, de altfel, Adam l-a ºi adus acum cu
el).
Prin iubirea sa pentru literatura românã, dar mai ales prin marile servicii pe care le-a adus acesteia (prin
tãlmãciri, dar ºi prin texte scrise direct în limba noastrã) Adam Puslojic este în egalã mãsurã poet sârb ºi
totodatã poet român.
Îi mulþumim pentru manuscrisele ºi portretele pe care ni le-a dãruit ºi publicãm în aceastã paginã câteva
dintre ele.

La primirea premiului, Adam Puslojic citeºte din Bacovia tradus în limba sârbã

Florentin Popescu

Recital poetic la statuia lui Bacovia
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Luca Cipolla s-a nãscut la 17 noiembrie 1975 la Milano ºi este poet ºi traducãtor din limba
românã în italianã ºi invers, remarcându-se în ultimii ani printr-o bogatã activitate literarã: redactor
de reviste, comentator al literaturii ºi traducãtor care semneazã în numeroase publicaþii din
România ºi din strãinãtate. Creaþiile lui au apãrut ºi apar în multe volume colective, autorul lor
primind premii ºi distincþii din partea unor foruri culturale la numeroase festivaluri ºi concursuri
internaþionale.
Deºi pânã în prezent n-a publicat decât un singur volum, Monade (în colaborare cu Melania
Cuc, Editura Karuna, Bistriþa, 2014), Luca Cipolla, care scrie o poezie modernã, interesantã,
încãrcatã de simboluri, promite o carierã liricã originalã ºi despre care, suntem siguri, se va
vorbi în viitor.

Luca Cipolla

UNA VITA SOLA

DOAR O VIAÞÃ

ABBANDONO

ABANDON

Sopra nuvole di gesso,
Îsvara mi regge dal sogno,
sono pura materia
oggi
ma sotto quale forma?
Ho guidato carri pieni di latta
o forse li ho trainati, il mio alito sull erba pesta,
la nebbia di mâyâ.
Ho fatto voto di silenzio,
ricordo
quando ancora energia sottile
leggevo le carte al mio futuro,
gioco questo ov è difficile trovare
uno spiraglio.
Non importa più dove e quando
la mia statura proietti un ombra..

Peste nori de ghips,
Îsvara mã stãpâneºte din vis,
sunt materia purã
astãzi
dar sub ce formã?
Am condus care pline de tinichea
sau poate le-am tras, respiraþia mea pe iarba strivitã,
ceaþa mayei.
Am fãcut jurãmânt de tãcere,
îmi amintesc
când încã o energie subtilã
ghiceam în cãrþi viitorul meu,
jocul acesta unde e greu sã vezi
luminiþa.
Nu mai conteazã unde ºi când
statura mea sã proiecteze o umbrã..

Scorron stranieri
Su teli viscosi,
Istanti come formiche
E parole mosche
Nel lento divenire
Del microcosmo assorto
Dove bene e male
Leniscon i sensi
E mietono ideali di vita nuova.
Il cuscino è un sasso
E la tua mente ha già
un amico nuovo
nella terra
che suda latte.

Trec strãine
Peste pânze vâscoase,
Clipe ca furnici
ªi cuvinte muºte
Într-o devenire rarã
A microcosmului absorbit
Unde bine ºi rãu
Alinã sensurile
ªi secerã idealuri ale vieþii noi.
Perna e o piatrã
ªi mintea ta are deja
un nou prieten
în pãmântul
ce transpirã lapte.

MIGRAZIONI

MIGRAÞIUNI

L ALTRA FINESTRA

FEREASTRA CEALALTÃ

E ti perdevi nella terra promessa,
fuggendo a sentieri
d infinito
fra le corde dell oud;
amavi i boschi
e le forme di meditazione,
pietra d angolo
del tempio di Gerusalemme.
Con quale impeto cadesti a riva...

ªi te pierdeai în þara fãgãduinþei,
fugind la cãi
fãrã sfârºit
prin coardele oudului;
iubeai pãdurile
ºi formele meditaþiei,
piatrã de temelie
a templului din Ierusalim.
Cu ce avânt ajunseºi la mal...

Non potevo concepire,
erano lì - pausa - ad attendermi
nel modo loro d insegnare
e scherzare.
Il vaso al davanzale
e che candore,
il sole non pareva mai esser tramontato.
Una pellicola
soffiata dal nontempo,
la polenta fumante sulla tavola imbandita
ed una festa, storia o lezione
da narrare
e imparare.

Nu puteam sã înþeleg,
erau acolo - pauzã - sã mã aºtepte
în felul lor de predat
ºi de glumit.
Vaza pe pervaz
ºi ce candoare,
soarele nu pãrea niciodatã sã fi apus.
O peliculã
suflatã de ne-timp,
mãmãliga fumegând pe masa pregãtitã
ºi o serbare, istorie sau lecþie
de povestit
ºi de învãþat.

SI È SOLI
NELLA MALATTIA

SUNTEM SINGURI
ÎN BOALÃ

Soli si è nella malattia,
c è chi si diletta nel conto alla rovescia,
chi scommette
o fugge,
chi interpreta e sottolinea,
chi traduce
e racconta, novelli redattori..
e Dio veglia dall alto,
sereno nel patto
siglato dall uomo,
la morte che poi non esiste,
solo un nome
e
banale etichetta
da secoli applicata
sul diario del tempo
e quello dello spazio.

Singuri suntem în boalã,
cine se delecteazã cu numãrãtoarea inversã,
cine pariazã
ori fuge,
cine interpreteazã ºi subliniazã,
cine traduce
ºi povesteºte, proaspeþi redactori..
ºi Dumnezeu vegheazã din înãlþime,
senin în pactul
parafat de om,
moartea apoi ce nu existã,
doar un nume
ºi
o etichetã banalã
de secole aplicatã
pe jurnalul timpului
ºi cel al spaþiului.

IMPERFETTA

IMPERFECTÃ

Vagoli spersa
tra coni di ginepro
e semi di luna tersa;
l aroma di gelsomino
carezza i tuoi capelli,
sembri quasi seria
nella timidezza
e la gente ti confonde,
bella ed imperfetta.
Taci nel sorriso
d aurora boreale,
è nuova vita grazie a te.

Colinzi pierdutã
printre boabele de ienupãr
ºi seminþe de lunã curatã;
mireasma iasomiei
mângâie pãrul tãu,
parcã eºti cam serioasã
în timiditate
ºi lumea te confundã,
frumoaso ºi imperfectã.
Taci în surâsul
aurorei boreale,
e viaþã nouã datoritã þie.
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Poetul George Filip s-a nãscut la Tuzla - Constanþa, la 22 martie,1939 ºi a plecat din Þarã la 7 ianuarie 1979.
Deci are în rãbojul de pribeag 27 de ani. Dupã detenþie a publicat în România 4 cãrþi cu tematici diferite.
George Filip a fost arestat, judecat public la Turnu Severin, închis ºi declarat trãdãtor de neam de cãtre
regimul comunist. Biografia sa consemneazã cã poetul, persecutat de dictatura ceauºistã, a cerut protecþia
Ambasadei americane. În 1979, scriitorul a pãrãsit România ºi, dupã un periplu al emigrãrii prin Austria, Germania
ºi Franþa, s-a stabilit în Canada, unde s-a dedicat unirii între românii exilaþi .
Sosit la Montreal poetul s-a numãrat printre fondatorii Centrului Cultural Român, a fost redactor la ora de
radio în limba românã, redactor la revista multiculturalã HUMANITAS ºi director cultural la TeleRomânia,
prima televiziune din exil, în limba românã.

George Filip
DANS CU PRIMÃVARA

DANCING WITH SPRING

UNE DANSE AVEC LE PRINTEMPS

vino sã dansãm! e prea frumos.
suntem tineri, primãvarã bunã;
stelele discrete trag cu ochiul
când ne vãd frumoºi ºi împreunã.

dance me! it s most too beautiful.
we are young in this nice spring-tide;
discreet stars peep, when seeing us
beautiful and side by side.

viens danser avec moi! c est très bien.
nous sommes jeunes dans ce beau printemps;
discrètement, les étoiles nous regardent du coin de l il
quand elles nous voient beaux et main dans la main.

vino sã dansãm! ar fi pãcat
sã fugim din clipa oferitã;
doar valsând prin vãi de fantezii
vom afla cã viaþa-i infinitã.

dance me! it would be a pity
to run away from the given moment;
only waltzing through valleys of fancies
shall we find out that life is endless.

viens danser avec moi! ce serait dommage
fuir le moment offert;
seulement en dansant une valse dans les vallée
des fantaisies
apprendrons-nous que la vie est infinie.

vino sã dansãm! în trupul tãu
se ascunde veºnic o reginã;
þi-aº rosti poeme, dar mã tem
sã nu-þi tulbur pronia-þi divinã.

dance me! in your body
there hides a queen eternally;
for you I would recite a lot of poems being
afraid
I might disturb your divine destiny.

vino sã dansãm!, frumoasa mea,
paºi-n vals vreau iarãºi sã þi-i numeri; dance me! my beautiful sweetheart,
am simþit c-adorm într-un sãrut
in this waltz I would like you to count
ºi verzi primãveri mi-au nins pe umeri.
your steps;
I can feel I would fall asleep in a kiss
and that on my shoulders there fell down
only green springs

viens danser avec moi! dans ton corps
une reine est cachée à jamais;
je te réciterais des vers ayant peur
de ne troubler ta providence divine.
viens danser avec moi! ma belle,
je voudrais que tu comptes tes pas dans cette valse;
je sentis que je m endormais dans un baiser
et que sur mes épaules des printemps verts neigeaient
viens danser avec moi! ma belle,
je voudrais que tu comptes tes pas dans cette valse;
je sentis que je m endormais dans un baiser
et que sur mes épaules des printemps verts neigeaient

ÎN OGLINZI

IN THE MIRRORS

DANS LES MIROIRS

Maria... suntem doar butaforie.
ne plãsmuiesc niºte slugoi celeºti
ºi ne aruncã-n scenã pe vecie,
cu nume masacrate din poveºti.

Maria we are nothing but fake characters
created by some celestial flunkey cunning puppets
who threw us onto the stage for good
blessing us with the distorted names in the fairy tales.

Maria nous ne sommes que des faux personnages
crées par quelques larbines rusés et malins
qui nous jetèrent sur la scène une fois pour toutes
et qui nous bénirent avec des noms massacrés
des comtes des fées.

tu eºti Maimuþa... eu sunt Mãgãreaþa.
Bunicul e un Urs cu botul gros.
într-un schelet de te apucã greaþa,
minþim cã este trupul lui Hristos!

I am the Old Ass you are the Monkey
my Grandpa is the Big Mouth Bear
wrapped in a skeleton which makes you feel sick
we still keep lying that all this is Jesus Christ s body.

... de-aº fi poet ºi beat la vreo hangiþã,
sau doar mahmur, târât într-o trãsurã,
aºa m-aº vrea o lume ce guiþã,
sã-mi spele zilnic voma de pe gurã.

and if I were a poet and drunk at the inn of
a landlady
or only seedily after drinking, carried along into an
open carriage
that s how I would have liked to be a squeaking
world
to wash my vomit on my mouth daily.

nu vreau cu Paul Verlaine sã stau la masã.
ºtiu sã m-îmbãt eu, foarte româneºte.
vinul e bun... gagica mea e grasã,
doar comunismul nu îmi prea prieºte.

I won t share the same table with Paul Verlaine
because I know how to get drunk the Romanian way
the wine is good, fat is my babe
it s only communism I dislike.

toi, tu es la Guenon, moi, je suis le Vieil Âne
mon Grand-père est l Ours au Grand Museau
dans un schelette qui te soulève le c ur
nous mentons tous que c est le Christe avec
son corps.
serais-je un poète et en plus ivre chez une aubergiste
ou peut-être aurais-je la gueule de bois, transporté
par quelque voiture
c est ainsi que je voudrais bien être un monde
qui grogne
devait enlever les vomissements de ma bouche
chaque jour.
je ne veux pas rester à la même table avec
Paul Verlaine
je sais bien comment m enivrer à la roumaine
le vin est bon ma poule est grosse
c est le communisme qui ne me convient guère.

Traducere din englezã ºi francezã de Maria-Muguraº Petrescu
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Dintre sute de volume

Dintre sute de reviste

Un poet tradiþional:
Gheorghe Ifrim
Gheorghe Ifrim este autorul a trei volume de
versuri scrise în mai puþin de doi ani (POEZII, 2013,
Editura Cetatea Doamnei, Piatra-Neamþ; VERSURI,
2014, Editura Cetatea Doamnei; BUBURUZA, 2014,
Editura Cetatea Doamnei). Cu un debut editorial
întârziat (la 79 de ani) din motive ce þin de ingrate
anormalitãþi din contextul sãu biografic, se afirmã
în spaþiul ivorian al exprimãrii artistice (poetice)
aidoma unui exorcizat, care, terifiat de disperarea ºi
deznãdejdea provocate de pierderea soþiei, invocã
pronia cereascã ca sã-i uºureze povara înfrângerii ºi
suferinþei tot mai acaparatoare. Venind pe filonul
patriotic de sorginte coºbucianã ºi, în egalã mãsurã,
contaminat de vetusta ideologie literarã poporanistã, Gh. Ifrim este un versificator
sensibil ºi uºor comprehensiv. Nici nu se putea altfel, având în vedere matricea
stilisticã clasicã care l-a marcat definitiv, încã din adolescenþã.
Versurile din cele trei volume de poezii ale lui Gheorghe Ifrim trateazã, la modul
principal, marile teme ale literaturii din totdeauna: iubirea, natura, moartea, timpul,
patria, istoria, tradiþiile, natalitatea, viaþa, apele, anotimpurile, vieþuitoarele, vegetaþiile,
reliefurile, astrele, visele, ploile, dorurile, prietenia, sufletul, eroismul, fericirea, copilãria,
destinul, devenirea omului. Aºadar o gamã diversã de motive acvatice, terestre, astrale,
temporale, biologice, zoologice, botanice, geografice, psihologice, etnografice.
Titlurile poeziilor din prima carte, Poezii, 2013 (A vieþii soartã, De ce nu vii,
Adio, La mormânt, Rodica, Despãrþire, Rugã, Suflet gol, Disperare, Pânã când),
sunt foarte sugestive pentru ideea centralã propusã de autor, ºi anume cã viaþa, toate
bucuriile ºi speranþele, toate aºteptãrile, durerile ºi disperãrile ei, nu sunt decât paºi,
mai mult sau mai puþin înceþi, spre moarte ºi despãrþire ineluctabilã, o arcã dinspre
naºtere spre împãrãþia veºniciei, numai iubirea e nemuritoare.
Dedicaþia care inaugureazã volumul al doilea (VERSURI, 2014) exprimã sintetic
ºi foarte sensibil, diafan chiar, odiseea acestei iubiri cântate, cu luminile începutului
ºi umbrele separãrii definitive (,,Trec zile dupã zile/ ªi nopþile la rând,/ Tu nu eºti
lângã mine,/ Sunt singur, trist ºi plâng ). Ivitã din praf cosmic, dumnezeesc, fiinþa
umanã se întoarce de unde a pornit, aºa cum iubita s-a pierdut definitiv în infinituri.
oate temele, motivele, simbolurile, ideile, semnificaþiile de naturã poeticã, cu
întregul alai caleidoscopic, sunt trecute prin barometrul stãrilor sufletesti determinate
de iubirea împãrtãºitã ºi apoi dispãrutã. Tonalitãþi gingaºe, ºãgalnice, melancolice,
maiestoase, duioase, lamentaþii pasionale, de rãsfãþ, de romanþã transpun starea
mãrturisitoare de incantaþie a eului poetic. Imaginarul se roteºte în jurul fiinþei
iubite. Iubirea celor doi eroi este tridimensionalã, fiind proiectatã în plan cosmic,
terestru ºi acvatic. Iatã un catren dintr-un poem memorabil: ,,Tu, icoana vieþii mele/
Te privesc sfios, duios/ Rãmâi luna între stele/ Tu prea sus iar eu prea jos . - Somn
dulce, din vol. Versuri, 2014. Conferindu-i alurã de cosmicitate, iubirea dintre cei
doi eroi pare de mult a fi fost hotãrâtã în înalturi.
În lumina indefinibilitãþii iubirii, starea sufleteascã a autorului se metamorfozeazã
continuu. Dorinþa ardentã de cunoaºtere (cognoscibilitatea) ºi de comunicare cu
iubita este etalatã i promovatã într-o mare diversitate de motive ºi teme, precum:
motivul dorului, tema obsedantã a devenirii omului ºi aspiraþia spre universalitate
ºi divinitate, spre cãutarea drumului mântuirii, taina ºi pãcatul, viaþa ca o clipitã în
drumul spre moarte, ca încheiere a ciclului, viaþa ca un veºnic bun rãmas, raportul
viaþã-moarte ca problematicã asiduã ce strãbate volumele respective de la un capãt
la altul, motivul visului în care evadeazã îndrãgostitul, motivul timpului în curgerea
lui spre viitor, semnele înaintãrii în vârstã care aduc cu sine melancolii ºi tristeþi,
premoniþii îngrijorãtoare, definiþia liricã a iubirii, proiectatã ca raþiune a existenþei
acestei lumi, tema morþii care vesteºte prãbuºirea în înalturi a iubitei soþii, motivul
somnului prezentate în cel de al doilea volum. Sunt în volumele respective poeme
de o înãlþãtoare seninãtate ºi plenarã trãire a vieþii, infiltrate cu metafore ºi epitete
cu iz eminescian uneori, condimentate cu asocieri neaºteptate de cuvinte
(oximoronice ºi acrimonioase), toate împreunã, dincolo de uºurinþa compunerilor
stihuitoare ºi scrupulozitatea acribioasã, conturând un univers liric aparte, ce poartã
amprenta inconfundabilã a gândirii ºi sensibilitãþii poetului Gh. Ifrim. Existã ºi
poeme, de datã mai recentã, de adâncã disperare, de neîmpãcare cu destinul fatidic
ce i-a rãpit fiinþa dragã mult prea devreme.
În volumul de poezii BUBURUZA, 2014, Editura Cetatea Doamnei, ludicul e
preponderant, mai mereu prezent, ca ºi imaginarul puritãþii trãirii. Se profileazã aici
multe poeme ce dezvãluie forþa ºi miracolul copilãriei paradisiace, care a fost ºi a
rãmas ca o trãire plinã de mistere sub lumina ºi fascinaþia Divinitãþii.
Speciile lirice din aceastã a treia carte (pastel, elegie, romanþã, meditaþie, cântec)
vizuale, sonore ca patinã, pline de luminã sau întunecate, dramatice, fãrã sã treneze
în plicticoase acte fastidioase, curg într-un ritm anume, parcã racordate la cele douã
inimi ce au bãtut cândva la unison. Fie mirãri, uimiri, exclamaþii, interogaþii, toate
aproape transpun ipostazele de trãiri din zona infantilitãþii, însoþite de neliniºtile
ce apar în faþa misterului vieþii.
Scrise în general în versuri cu formã fixã, poemele sale, fie ele de dragoste,
patriotice sau închinate naturii, cosmosului ºi copilãriei, au pregnanþã, încearcã sã
contureze un stil propriu, dar fãrã a reuºi sã se debaraseze de niciunul din modelele
ºi curentele literare clasice, tradiþionale, deja consacrate.

Gheorghe Ifrim

anul 1, nr. 1, octombrie 2014
Am primit de curând o publicaþie despre care n-am avut încã prilejul sã scriem. ªi nu lam avut fiindcã în 2010, când apare prima ei serie, noi nu eram prezenþi nici pe piaþã nici
în agora literarã.
Absolut (Directorul Alensis De Nobilis; las cã ºtim noi cine se ascunde sub acest
pseudonim! ªtim, dar nu vrem sã-i facem public numele!) ni se pare a fi o publicaþie
inteligentã, bine scrisã, cu materiale semnate de condeie tinereºti, de autori cu umor
(Kosta Vianu semneazã un spumos Discurs cu ocazia festivitãþii de înfiinþare a Clubului
Proºtilor ), dar ºi foarte serioºi când trebuie sã se comporte ca atare. Însuºi conducãtorul
publicaþiei dl. Alensis de Nobilis iese în lume cu o foarte frumoasã ºi bine scrisã prozã
intitulatã Oameni-umbre , pe care mai an a trimis-o ºi revistei noastre ºi am þinut-o în
stand-bay, tot amânându-i apariþia din diverse motive, iar acum regretãm cã n-am fãcut-o,
inspiratã din cea mai tristã ºi crudã realitate a zilelor noastre. Vasile Anton gloseazã pe
marginea conceptelor de postmodernism ºi postmodernitate ( Poetul, liberalul, baba
comunistã ºi fiara extremistã ), iar Marin Ifrim scrie despre un mare contemporan al
nostru, poetul Ion Gheorghe, despre care nu prea se mai scrie prin revistele noastre. Poezia
e reprezentatã în acest prim numãr de Vasile Hurmuzache, Alexandra Mihalache, Ion
Cepoi, Camelia Constantin, Adrian Aghorghesei, Sanda Nicucie, Ion Roºioru, Adrian
Frãþilã, Florin Rãdulescu ºi Radu ªtefãnescu. În genere un numãr echilibrat, o publicaþie
în care ai ce citi.

nr. 3 (44), iulie-septembrie 2014
Bogat, foarte interesant ºi bine întocmit acest numãr care ne-a sosit de la Pontul
Euxin. Se vede treaba cã, pânã la urmã, cei care ºtiu sã facã reviste atractive sunt tot
scriitorii în acest caz apreciatul ºi valorosul prozator, prieten al nostru, Ovidiu
Dunãreanu.
Din sumarul publicaþiei, veritabil volum ce meritã sã fie þinut în bibliotecã, am reþinut:
un interviu inedit cu poetul Florin Mugur (autor Gheorghe Filip), textul semnat de
Marian Dopcea despre o carte amintind de Ion Negoiþescu ºi alþi prieteni de demult,
traducerile lui Ion Faiter din Carol Ann Duffi (Marea Britanie), ca ºi articolul N. Iorga
fondator al Muzeului de Antichitãþi din Mangalia (autor Virgil Coman). Nu lipsesc
rubricile de poezie ºi prozã ºi nici notele de lecturã pe marginea unor noi apariþii
editoriale. În genere, ca întotdeauna, un sumar bogat ºi atractiv, pe mãsura celor mai
exigente gusturi ale cititorilor.

nr. 9, 2014
Revista, care apare la Alexandria de Teleorman, rezervã, cum era ºi firesc, un spaþiu
larg Festivalului de Literaturã Marin Preda , desfãºurat la Alexandria ºi la SiliºteaGumeºti în zilele de 24-25 septembrie a.c. Florea Burtan, redactorul ºef al revistei îºi
intituleazã editorialul, parafrazându-l pe autorul Moromeþilor (Re) întâlnirea din
pãmânturi , exprimându-ºi bucuria cã dupã mai mulþi ani de întrerupere amintitul
festival a fost reluat în acest an. Gheorghe Stroe semneazã o cronicã literarã la volumul
Sã locuieºti într-un lãtrat de câine aparþinând laureatului Academiei de acum câþiva
ani, ªtefan Mitroi; Ana Dobre ne propune eseul De la mitul Eminescu la Cazul
Eminescu , iar Stan V. Cristea, care nu demult ne-a dat o bibliografie revãzutã ºi
adãugitã a lui Marin Preda, scrie, la rându-i, despre acelaºi scriitor relevându-ne un
Portret în oglinzi , cu adnotãri pe marginea unor cãrþi care s-au scris de-a lungul
ultimilor ani despre marele prozator teleormãnean. Sorin Preda, nepotul celui care a
scris Intrusul , Marele singuratic ºi Cel mai iubit dintre pãmânteni vorbºte întrun interviu acordat lui Gabriel Argeºeanu despre criticii, puþini la numãr, care au
analizat brutalitatea excluderii lui Marin Preda din Siliºtea, din cãminul pãrintesc .
Aºadar, un numãr dens, cu materiale care se citesc cu mare interes ºi sunt foarte utile
viitorilor cercetãtori ºi comentatori ai operei marelui scriitor.

George Brãiescu
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Alexandru Oproescu un strãlucit cãrturar
ºi bibliofil al Buzãului ºi al þãrii
Cu cinci decenii în urmã (la 1 septembrie 1960), pe atunci tânãrul ºi
inimosul Alex. Oproescu era numit director al Bibliotecii raionale
Râmnicu Sãrat. Coborâtor din neam de moºneni, purtând în suflet
freamãtul sfidãtor al munþilor încãrcaþi de brazi din împrejurimile
Nehoiului, ori tumultul vijelios al Bâscelor când îºi dãruiesc undele
cristaline apelor Buzãului, se aruncã, cu ardoarea vârstei ºi patima iubirii
de carte, în braþele unui oraº încãrcat de istorie ºi culturã. Absolvise
ªcoala tehnicã postlicealã de biblioteconomie din Bucureºti, unde
destinul avea sã-i dãruiascã pe unii dintre cei mai înzestraþi dascãli ai
timpului din domeniul respectiv. Numele lor este pronunþat ºi astãzi cu
emoþie de orice om care se dedicã muncii de bibliotecã. Cei mai
apropiaþi de sufletul tânãrului împãtimit de litera cãrþii i-au fost
profesorii Augustin Z.N. Pop, cercetãtor al vieþii marelui Eminescu,
Dan Simonescu, membru al Academiei Române, Gabriel ªtrempel
director al Bibliotecii Academiei, precum ºi Gheorghe Pârnuþã, istoric
al învãþãmântului românesc.
În cei doi ani de studii (1958-1960), Alex. Oproescu se bucurã ºi se
mândreºte la gândul cã-ºi va împlini vocaþia. Nu de puþine ori îºi
amintea cã Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Ion Bianu, generalul Radu R. Rosetti, Bazil Iorgulescu au fost ºi ei
BIBLIOTECARI. Ce muncã poate fi mai nobilã, mai aproape de sufletul omenesc, decât munca cu cartea? Poate
doar cea de medic! Dar bibliotecarul rãmâne perpetuu... medicul fãrã arginþi , precum fusese rara-avis ºi dr. V.
Voiculescu, nãscut ºi el pe Valea Buzãului...
La Râmnicu Sãrat, tânãrul director îºi apropie nu doar cititorii, ci ºi intelectuali de marcã ai urbei precum
colecþionarul de artã Octavian Moºescu (fost primar de Balcic) sau bibliotecarul George Baiculescu, de la B.A.R.
Odatã cu reforma administrativ-teritorialã din 1968, Alex. Oproescu intrã în vizorul celor care se ocupau acum
de destinele culturii în nou înfiinþatul judeþ Buzãu ºi devine inspector la Comitetul judeþean pentru culturã ºi artã,
cu sarcina de a reorganiza întreaga reþea de biblioteci. Zile ºi nopþi de cãutãri, muncã obositoare pe teren, spre a
convinge cadrele de partid care nu prea înþelegeau bine rostul bibliotecii, au început sã dea roade. Dar greul
activitãþii era chiar la centrul de judeþ Buzãu, cu cei peste o sutã de mii de locuitori, ce aveau nevoie de un adevãrat
profesionist, pasionat pentru munca cu cartea. Biblioteca oraºului Buzãu devine Biblioteca Judeþeanã. Era în anul
1973! De atunci ºi pânã în anul 2003, când Alex. Oproescu s-a pensionat, adicã timp de 30 de ani, el a fost cel care
ºi-a pus amprenta personalitãþii sale asupra acestei instituþii. Biblioteca judeþeanã, care acum poartã numele marelui
poet V. Voiculescu , devine repede centrul vital al activitãþii spirituale buzoiene. Prestigioºi oameni de artã, critici
literari ºi dramaturgi, poeþi ori editori de marcã, vin ºi revin cu mare plãcere la Buzãu ori de câte ori sunt sunaþi
de Oproescu. Treptat, treptat, numele lui Alex. Oproescu devine sinonim cu cel al instituþiei pe care o conduce.
Nume precum Zaharia Stancu, Zoe Dumitrescu-Buºulenga, Marin Sorescu, Nichita Stãnescu, D.R. Popescu, Fãnuº
Neagu, Ion Gheorghe, Ion Bãieºu, Constantin Ciopraga, Alexandru Piru, Augustin Z.N. Pop, Eugen Simion, Iosif
Constantin Drãgan, Nicolae Manolescu, Valeriu Râpeanu, Ana Blandiana, Augustin Buzura, Dan Grigorescu,
Gheorghe Istrate, Radu Cârneci, Silviu Neguþ, Florentin Popescu ºi altele se regãsesc de nenumãrate ori în cele 500
de ediþii ale Salonului literar înfiinþat în 1970 de Alex. Oproescu împreunã cu cel mai apropiat colaborator al sãu,
Nicolae Havriliuc! Dar pasiunea pentru CARTE nu se reduce numai la atât. Creeazã o secþie de Colecþii speciale ,
astãzi mândria instituþiei, precum ºi Salonul cãrþii româneºti cu autografe , unic în þarã, editura cu 70 de cãrþi
tipãrite, cenacluri ºi reviste.
Alex. Oproescu devine cel dintâi mare bibliofil al judeþului, începuturile acestei nobile iniþiative (miºcarea
bibliofilã) aflându-se la Râmnicu Sãrat în perioada în care el a fost director aici.
Dar anii au trecut. Elevul de atunci al ªcolii postliceale de biblioteconomie, care între timp îºi ia licenþa în
filologie la Universitatea din Iaºi, se pensioneazã în anul 2003. În cele peste trei decenii de director al Bibliotecii
judeþene, Alexandru Oproescu a publicat nenumãrate lucrãri de specialitate dar ºi de istorie literarã. Numai despre
V. Voiculescu a scos opt cãrþi, începând cu anul 1974 ( Articole, comunicãri, documente ) ºi încheind cu V.
Voiculescu mãrturii ºi documente , cu prilejul comemorãrii celor 50 de ani de la moartea marelui scriitor. În total
Alex. Oproescu a publicat un numãr de 24 de lucrãri, unele în colaborare cu Marcela Chiriþã ºi MioaraNeagu. În
marea lor majoritate aceste cãrþi au fost tipãrite din bani proprii!
De peste douã decenii este membru al Uniunii Scriitorilor din România. Cea mai reprezentativã dintre toate
cãrþile publicate de Alexandru Oproescu rãmâne, dupã opinia noastrã Presa buzoianã ºi râmniceanã , carte de
cãpãtâi în sprijinul cercetãtorilor istoriei din aceastã parte de þarã. Cel de-al treilea volum îl publicã abia în 2009,
deci dupã ºase ani de la pensionare!
Despre Alexandru Oproescu au scris cãrþi Alexandru Deºliu ºi Mioara Neagu ( Un nume sinonim cu biblioteca )
apãrutã în 1995 ºi Mioara Neagu, Bibliofilia la Buzãu editatã în 2011. Deºi chinuit de o boalã sâcâitoare, Alex.
Oproescu a continuat sã publice cãrþi cu un impact deosebit la iubitorii de istorie literarã. În 2011 neobositul
cãrturar dã la ivealã 250 de scrisori primite de la 94 de personalitãþi ale vieþii culturale ºi literare româneºti dea lungul a peste trei decenii. Expeditorii sunt nume de rezonanþã, mulþi dintre ei trecuþi în neuitare, dacã ar fi sã-i
amintim doar pe Marin Sorescu, Augustin Z.N. Pop, Gh. Bulgãr, Geo Dumitrescu, Const. Ciopraga, Ion Caraion,
Stelian Cucu, Traian Ionescu-Niºcov, Mihai Florea etc. Dupã treizeci de ani de la prima ediþie Alex. Oproescu
editeazã anastatic fiºierul istorico-literar Scriitori buzoieni , lucrare de refeinþã la care fac trimiteri istoriile
literare naþionale.
Nu demult a ieºit de sub tipar o lucrare de istorie literarã de mari dimensiuni intitulatã: Literatura în publicaþii
buzoiene ºi râmnicene: 1839-2000".
Dar Alexandru Oproescu, OMUL CÃRÞII, ºtie sã facã ºi gesturi de o rarã generozitate. Zestrea sa de suflet, cãrþile
primite de el cu autograful marilor scriitori le-a fãcut cadou (a se citi donaþii) bibliotecilor din Nehoiu ºi Buzãu. De
ce oraºului Nehoiu? Pentru cã acolo a vãzut lumina zilei în urmã cu 73 de ani, pentru cã acolo a desluºit pentru
întâia oarã tainele alfabetului... Numãrul cãrþilor donate Bibliotecii din Nehoiu la 28 iulie 2008 era de 226!
Bibliotecii judeþene, pe care a slujit-o cu devotament ºi înalt profesionalism preþ de atâþia ani, i-a dãruit peste 1000
de cãrþi, însoþite de documente unicat, fotografii ce imortalizeazã momentele solemne ale activitãþii cu cartea în
Aula Basil Iorgulescu , ori în diferitele localitãþi ale judeþului. Retras într-un mic apartament din cartierul Micro
XIV, nu departe de Crângul Buzãului, Alex. Oproescu, mãcinat de boalã ºi singurãtate, mai sperã sã dea, cu un ultim
efort, noi nestemate de istorie literarã localã ºi naþionalã. Ca o recunoaºtere a meritelor sale în domeniul muncii cu
cartea, oficialitãþile municipiului Buzãu l-au onorat cu înaltul titlu de CETÃÞEAN DE ONOARE. E mult? E puþin?
Din pãcate, mulþi lei din pensia sa se duc spre farmaciile oraºului! Actele de filantropie vin din partea celor care ºtiu
cã a dãrui din puþinul lor este mai mult decât un gest nobil, este o dumnezeiascã ºi sfântã poruncã. Iar Alex.
Oproescu este nu un filantrop, ci un adevãrat Mecena al actului de culturã. Pe când replica celor cu putere financiarã?
Se spune cã speranþa moare ultima...
Nicolae PENEª

Autografe
în premierã
Ion Dodu Bãlan

Viaþa ºi opera unui poet exilat
(Editura ALTIP, Alba Iulia, 2014)

Este vorba de o ediþie nouã, bazatã pe multe
documente inedite, despre un mare poet interbelic, ilustru
patriot care a iubit mult poporul ºi pãmântul românesc,
dar care-ºi doarme somnul de veci în pãmânt strãin. Prin
acest volum am încercat sã-l aduc la el acasã.

Cornel Galben
Scriitorii bãcãuani
(Editura Corgal Press, Bacãu, 2012)

O carte muncitã, un dicþionar-oglindã fidelã al
spaþiului literar bãcãuan, un instrument de lucru, sper
foarte util cercetãtorilor fenomenului literar din aceastã
parte de þarã.

Alexandru Mica

Harry Brauner între fascinaþia
folclorului ºi teroarea destinului
(Ed. Tracus Arte, Bucureºti, 2014)

«Prin prezentul excura mi-am propus sã surprind
imaginea unei epoci de tristã amintire, cu actanþii
implicaþi de voie sau de nevoie în desfãºurarea
evenimentelor, punând volumul sub deviza celebrului
publicist ºi cãrturar Nicolae Carandino: Adevãrul
trebuie spus pânã la capãt, cu orice riscuri. »

Membru al Uniunii Scriitorilor din România
Laureat al Academiei Române
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Toamna în viaþa ºi poezia româneascã
Iatã, a venit iarã! vremea în care cum se jeluie
cântãreþul, doinitorul popular: pleacã cucul ºi mierla/
ºi se culeg poamele, se arãmesc pãdurile, rugineºte frunza
în vii, ca în romanþã, se scutur frunzele de nuc ºi rândunele
se duc departe, târând dupã ele, pe cãrãrile vãzduhului,
lungi, tulburãtoare melancolii eminesciene.
Melancoliile omului din totdeauna în faþa vremii care
trece ºi nu se mai întoarce niciodatã... nãscând cântecul:
Vai, vai, vai,cum trece vremea/ toate fetele-mi zic
nenea.
Vântul boceºte pe câmpurile cu rod bogat sau veºtejite
de necruþãtoarea secetã ºi de lãsarea în pãraginã;
truditorii pãmântului îºi strâng recolta, oamenii în
genere încep ºã-ºi numere bobocii din proverb, ºcolile
ºi Universitãþile îºi deschid porþile pe care intrã dealuri
de visuri ºi de speranþe; la unii odatã cu convingerea cã
pregãtirea examenelor începe chiar din prima zi de
ºcoalã...
Pe mãsurã ce se duc de la noi rândunelele ºi cocorii:
Spre þãrile austrului în coruri cum sunã niºte versuri
din Mihai Beniuc se aºeazã o jale fãrã de leac în
sufletele nãpãstuiþilor.
Timpul în care cum zic ºi versurile eminesciene:
Afarã-i toamnã, frunzã-mprãºtiatã/ Iar vântul zvârle-n
geamuri grele picuri , pare a fi fost ºi a fi pentru
spiritualitatea creatoare româneascã cea mai generoasã
muzã, alãturi de mirifica Iarnã. Dovadã e faptul cã poetul
Ion Pillat a putut realiza o excelentã antologie din poezia
toamnei ºi cã pe atâþi artiºti plastici (Nicolae Grigorescu,
Ion Andreescu, ªtefan Luchian, Theodor Pallady,
Þuculescu, Brãduþ Covaliu, Traian Brãdean, Aurel Nobel
Achiþenie, Stoica Rãzvan, Constantin Dipºe, Octavian
Viºan ºi atâþia alþii) i-au captat bogãþia pe memorabile
pânze ºi compozitori virtuoºi i-au reþinut în tonuri
duioase, ºuierul ºi oftatul dureros al vântului, foºnetul
frunziºului, al frunzelor ce cad ca niºte lacrimi din ochii
naturii. Cãderea frunzelor a sugerat unui poet
contemporan asemãnarea cu moartea oamenilor.
Cad frunzele/ cum cad oamenii când le vine vremea./
Unele se scurg vertiginos pe pãmânt,/ vânturate de vânt/
ºi totuºi indiferente, ca o piatrã.../ au în cãderea lor
ceva misterios/ ºi rãscolitor/ca un geamãt de muritor,/
ceva din strania cãdere a stelelor/ de care-s aninate
destine omeneºti./Foarte puþin cad/ cum cad unii
oameni,/ nu cu spaimã de moarte/ ci cu sfâºietor dor de
viaþã./ Aºa cad unele frunze toamna/ cum cat câte odatã
oamenii,/ cum a cãzut Icar în apele mãrii/ ºi Meºterul
Manole de pe Mãnãstirea/ de la Argeº...
Succesiunea anotimpurilor a sugerat creatorilor
simboluri pentru marcarea marei treceri , a devenirii
vieþii umane, de la leagãn la mormânt. O asemenea
viziune a fost exprimatã genial în pânzele lui Boticelli,
Veronese, în compoziþiile lui Vivaldi sau în mult mai
vechea iconografie decorativã, de la basoreliefurile
arcurilor lui Traian ºi Septimiu Sever, la sarcofagele ºi
mozaicurile romane, pânã la fântânile ºi statuile de la
Versailles.
Dar... nu e locul aici sã facem un invetar al operelor
inspirate de Toamnã.

Mã voi referi, doar, la câteva mostre din lirica
româneascã.
Unii poeþi, de la Alecsandri la Eminescu, ºi de la el la
Arghezi, Ion Pillat, M. Beniuc, Mihu Dragomir, Adrian
Pãunescu, N. Stãnescu, Ana Blandiana, Nicolae Dan
Fruntelatã, Ion Horea, Ion Brad, Nicolae Dragoº ºi
numeroºi alþii, din pãcate daþi uitãrii, au cântat toamna,
în viziuni romantice, bucolice sau filozofice, ca un simbol
al trecerii ireversibile a timpului, i-au cântat belºugul,
culorile ºi aromele, dar ºi zbuciumãrile din amurgul vieþii,
cu inevitabilele sale tristeþi ca în poezia lui Arghezi De
ce-aº fi trist?
Nu mi-e ziditã casa cu ºiþã peste Trotuº/ De ce-aº fi
trist? ªi totuºi...
Ca ºi în celebra poezie a lui Octavian Goga, acum,
ca-n fiecare an:
Coboarã toamna-ncet din slavã/ Nãframa galbenã-i
rãsare/ ªi peste vârfuri de dumbravã/ O fluturã departe-n
zare./ Atât de jalnic geme vântul/ Cum s-a pornit acum sã
zboare/ Pare c-aud în drum cuvântul/ Unei neveste care
moare.
De remarcat cã în vizunea româneascã a lumii existã o
permanentã corespondenþã între om ºi naturã.
Pe cel mai de seamã simbolist român, G. Bacovia, îl
impresioneazã viaþa pustiitã mai mult moartã din
jalnicele târguri de provincie. În viziunea lui toamna e
încãrcatã de durere, de mizerie socialã ºi existenþialã, de
sãrãcie, splin, tristeþi, disperare ºi ameninþarea morþii
iminente.
Iatã poezia Vals de toamnã din volumul Scântei
galbene, apãrut în 1926:
La geamuri toamna cautã funerar/ Un vals îndoliat
ºi monoton... / - Hai sã dansãm, iubito, prin salon/ Dupã
al toamnei bocet mortuar...
Sau Plumb de toamnã, din volumul Plumb, din 1916:
De-acum, tuºind, a mai murit o fatã,/ Un palid visãtor
s-a împuºcat;/ E toamnã, acum s-a înnoptat...
Într-o grãdinã publicã tãcutã,/ Pe un nebun l-am auzit
rãcnind;/ Iar frunzele cu droaia se desprind;/ E vânt ºiorice speranþã e pierdutã./ Prin târgu-nvãluit de sãrãcie/
Am întâlnit un popã, un soldat;/ De-acum pe cãrþi voi
dormi uitat,/ Pierdut într-o provincie pustie.
E provincia moldoveneascã din perioada interbelicã,
sunt târgurile în care se ofilesc florile vieþii ca Tincuþa
lui Sadoveanu, din romanul Floare ofilitã, sunt locurile
Unde nu se întâmplã nimic , cum ne spune titlul altui
roman al genialului prozator pe care unii pigmei
intelectuali vor sã-l tot îngroape în vorba
colaboraþionist , ca pe mulþi alþii, de altfel: Arghezi,
Cãlinescu, Camil Petrescu, Blaga, Labiº, Sorescu, Nichita
º.a.
Nicolae Crevedia, autorul volumului de versuri
Bulgãri ºi stele (1933), Dã-mi înapoi grãdinile (1939)
ºi al volumului de prozã Bacalaureatul lui Puiu (1933)
ºi Dragoste cu termen redus, vede zilele lui octombrie
sumbre ca vãduvele de rãzboi ; mulþi ani întemniþatul
poet, Radu Gyr, autorul volumelor Liniºtiþi de schituri,

Plânge Strâmbã Lemne, Corbul de luminã, Cununi
uscate, ºi al unor inegalabile poezii din temniþele
comuniste omul acesta cu un destin atât de tragic se
aratã nu odatã pãtruns de un Fior de toamnã
cum
zice în titlul unei poezii atunci când Se sfârºea amurgul
în pomii de mãrgean , când Izbea în zare vântul de fier,
ca un ciocan,/ ªi se zbãteau arþarii aprinºi ca sã se stingã.
Vântul de toamnã e în viziunea multor poeþi limbajul
expresiv, nuanþat, colorat ºi sugestiv al Naturii care
mãrturiseºte ºi stãrile sufleteºti ale oamenilor,
dinamismul, vitalitatea unora, bucuriile lor ºi senzaþia
vigorii, tristeþile ºi neliniºtile altora, precum ale celor
din bacovienele târguri muribundeºi pustii, pe care le
evocã ºi DemosteneBotez când scrie:
Vezi, pleacã tot sub cerul cenuºiu./ ªi nori ºi pãsãri
sure au pornit/ Înspãimântate de atât pustiu.
Slpeenul, tristeþea zilelor mohorâte, melancolia
incurabilã, spaima de moarte, neliniºtea în faþa trecerii
fãrã întoarcere a timpului, sentimentul împlinirii ºi al
senectuþii, sunt sentimente care precumpãnesc în
universul artei româneºti asupra idilismului facil, de prost
semãnãtorism, asupra bucuriei rãzgâiate infantile, a
optimiºtilor de serviciu, la orice regim.
Sunt stãri ºi atitudini care mãrturisesc intensitatea ºi
profunzimea trãirilor sufletului românesc, gravitatea
portretului etnopsihologic al românului.
Dar peste toate se impune bucuria culesului roadelor
ºi a viilor ca semn al muncii sfunte a omului de la þarã.
Într-un pastel modern, absolut antologic al lui Ion
Pillat, din volumul Pe Argeº în sus, care se înrudeºte
intim cu poezii din ciclul Calendarul vieþii:
Tot mai miroase via a tãmâios ºi coarnã,/ Mustos a
piersici coapte ºi crud a foi de nuc.../ Vezi, din zãvoi
sitarii spre alte veri se duc;/ Ce vrea cu mine toamna, pe
dealuri de mã-ntoarnã? (...)
Cu galben ºi cu roºu îºi coase codrul iia,/ Prin foi
lumina sboarã ca viespi de chihlimbar,/ O ghionoaie
toacã într-un agud, ºi rar/ Ca un erou al toamnei
rãspunde tocãlia...
În acest peisaj tomnatec, în inima omului o toacã
începe încet, încet sã batã Lovind în amintire ca
pasãrea-n agud .
Toamna calendaristicã e un fel de vecernie în planul
vieþii spirituale a omului, cu ritualuri trainice, pline de
misterioasã ºi sfântã vrajã care dã sens ºi frumuseþe
existenþei în luptã cu trecere ireversibilã a timpului care
duce...
Unde duce?...
Ne rãspunde cât se poate omeneºte rãspunde poezia
unor poeþi contemporani a cãror metaforã surprinde, în
cunoscuta alchimie real-transcendent, nu numai toamna
a naturii ºi a omului în calitatea ei de sfârºit de drum
ci ºi în calitatea ei de brazdã a unui nou început a
naturii ºi a omului - , a unei noi rodiri ºi a unei noi
toamne.
E atât de multã o astfel de poezie, încât ar merita o
amplã antologie...

La aniversarã: Culiþã Ioan Uºurelu

Ion Dodu Bãlan

70

Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Bacãu, ureazã, acum, la aniversare, lui Culiþã Ioan Uºurelu, bunul ºi talentatul nostru prieten,
sã-i pãstreze Dumnezeu, în continuare, darul prieteniei fãrã de care nu ar mai avea atâta bunãtate ºi omenie, sã rãmânã mereu tânãr la minte ºi
la trup, sã-ºi ducã pânã la capãt proiectul operei sale ºi sã ne bucure cu activitatea sa meritorie din zona Vrancei, dar ºi din plan naþional!
Am citat din Salutul Filialei Bacãu a U.S.R. acest fragment care vorbeºte aproape de la sine despre acest harnic ºi talentat autor, membru al
amintitei filiale, scriitorul pe care la 17 octombrie autoritãþile ºi locuitorii iubitori de culturã din Panciu, spaþiul de baºtinã al aniversatului,
l-au sãrbãtorit într-un cadru festiv, la Casa Municipalã de Culturã, unde o serie de invitaþi, prieteni ai lui (Liviu Ioan Stoiciu, Viorel Dinescu,
Florentin Popescu, Paul Spirescu, Ioan Dumitru Denciu, Gheorghe Neagu, Petre Abeaboeru, Grigore Codrescu, Ioan Prãjiºteanu ºi alþii) l-au
felicitat ºi i-au adresat cuvinte de laudã pentru întreaga lui creaþie.
Menþionãm pentru cei care nu ºtiu cã acest scriitor a publicat pânã în prezent cinsprezece volume, într-o arie tematicã pe cât de diversã tot pe
atât de interesantã: prozã, publicisticã, teatru, criticã ºi istorie literarã, eseu. De altfel o selecþie din toate acestea este cuprinsã ºi în volumul
Opera Omnia (prozã-eseu-teatru), tipãrit de curând ºi lansat la aniversarea autorului sãu. Dl. C.I. Uºurelu este, pe de altã parte, ºi un mare
animator cultural al Vrancei: editeazã ºi conduce de paisprezecea ani revista Salonul Literar , organizeazã festivaluri ºi concursuri literare etc.
La mulþi ani ºi la noi succese, dragã prietene! (Florentin Popescu)
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PUBLICISTICÃ LA KM 0
Viaþa în fiºe de roman

Maºina de
citit
gânduri
A fost odatã o þarã unde
oamenii erau ca peste tot în
Vasile Szolga lume. În aceastã þarã, odatã,
s-a descoperit o maºinãrie, de
fapt un super calculator, care citea gândurile.
Curând, maºinãria s-a perfecþionat astfel cã putea
nu numai sã citeascã gândurile obiºnuite ale oamenilor,
dar chiar ºi cei mai ascunºi muguri de gânduri ascunse
în cele mai adânci cotloane ale minþii omeneºti.
Sigur, aceastã invenþie era þinutã în mare secret de
cãtre conducãtorii acelei þãri. Numai cã, se impuse,
printr-o lege drasticã cicã, în vederea îmbunãtãþirii
nivelului de sãnãtate al populaþiei - ca toatã lumea,
periodic, adicã cel puþin o datã pe an, sã facã un
control general al sãnãtãþii. Bineînþeles cã în timpul
acestui control se poziþiona ºi un electrod la nivelul
capului, astfel cã gândurile cele mai ascunse se aflau
de cãtre cei care doreau acest lucru.
Ca lucrurile sã fie ºi mai sigure în mâna clasei
conducãtoare, se înfiinþã un mega Laborator al
Sãnãtãþii Publice (LSP) unde toþi cetãþenii trebuiau
sã se prezinte, anual, pentru controlul adecvat. Aceastã
clãdire semãna cu o piramidã, avea zeci de intrãri,
unde populaþia se prezenta într-o anumitã ordine, sute
de camere de consultaþii ; în vârful construcþiei
trona, într-o camerã separatã, cu acces interzis, acea
maºinãrie.
Curând începurã sã disparã oameni - fãrã nici un
motiv aparent; puºcãriile gemeau de persoane
condamnate pentru diferite delicte minore, cum ar fi:
trecerea pe culoarea galbenã a semaforului, neplata la
timp a gazelor sau ridicarea tonului într-o conversaþie
în public, ºi multe astfel de mici abateri de la o
disciplinã de fier.
Dar, cum se întâmplã mereu, cele mai bine pãstrate
secrete, pânã la urmã se aflã; ºi aici, încet-încet, lumea
aflã de existenþa maºinii de citit gânduri. Prudenþi,
oamenii au început sã înveþe sã gândeascã din ce în ce
mai puþin. Ba chiar sã nu mai gândeascã deloc. A apãrut
ºi sloganul: EU NU GÂNDESC, DECI EXIST .
Aºa cum se ºtie: natura omeneascã face ca, prin
educaþie ºi prin selecþie, sã-ºi atingã scopul urmãrit.
Oamenii devenirã, astfel, niºte fiinþe care aduceau în
comportament cu animalele, pentru cã nu gândeau.
În final þara se depopulã, fiind locuitã de niºte
hominizi, care nu gândeau nici mãcar cât maimuþele.

N-a fost o simplã bãtaie cu
flori pregãtirea documentului
adoptat de reuniunea G-20 de
la Londra.
A triumfat voinþa politicã ºi
flexibilitatea, într-o fotografie
de familie nu chiar de fiecare
zi. Deºi, la drept vorbind putea
fi ºi altfel dacã þinem cont de
statura celor pregãtiþi sã ridice
mâna sus la întrebarea: Cine
este pentru?
Dar, s-a ajuns unde s-a ajuns.
Mai marii zilei din 19 state plus
din Uniunea Europeanã ºi-au
pus semnãtura pe o listã de mãsuri apreciatã ca
desemnând un punct de rãscruce pentru economia
mondialã (Barack Obama), un compromis aproape istoric
(Angela Markel), mai mult decât ne aºteptam (Nicolas
Sarkozy).
Am stabilit mãsuri fãrã precedent pentru a restaura
creºterea ºi a preveni accentuarea crizei, astfel încât
aceasta sã nu se mai repete, se exprima preºedintele
american. Acesta spunea prietenului ºi fratelui de suflet
Gordon Brown, pe când îl primise la Casa Albã: Marea

Neagu Udroiu

Jurnal bãtrân

Leul în iarnã ºi în toate anotimpurile
De nea Cornel Leu aºa i-am spus de când îl ºtiu, aºa cum le spuneam la mine în sat celor mai în
vârstã prin faþa cãrora n-aº fi trecut niciodatã, din respect ºi din dragoste m-am apropiat mai mult dupã
anul de graþie ºi de graniþã 1989, deºi îl ºtiam de ani buni ca prieten al mentorului meu de suflet, poetul
ºi gazetarul Niculae Stoian.
Leone avea legenda lui în lumea scriitorilor bucureºteni. Cel nãscut la Medgidia, ºcolit la Constanþa
ºi venit la Bucureºti deja cu blazon de gazetar ºi scriitor, membru de drept în garda veche a interbelicilor
care mai scãpaserã din furcile dictaturii proletariatului de rit sovietic, dar ºi coleg de vârstã ºi de luptã
cu alde Mihu Dragomir, cu Nicolae Tãutu, cu Niculae Stoian, cu profesorul Ion Dodu Bãlan, cu atâþia
alþii cu care lucrase în redacþia Luceafãrului , de la aceea de început a lui Mihu pânã la trupa de ºoc
a lui Eugen Barbu.
O imagine, ca dintr-un film italian: eram la mare, la Vila scriitorilor de la Neptun ºi mã duceam
dimineaþa de tot sã mã aerosolesc pe þãrm. Mã întâlneam, inevitabil, cu Leone, în costum de baie, cu o
trãistuþã atârnatã la brâu, care mergea hotãrât spre golful din spatele Vilei scriitorilor. Nu mergi cu mine
dupã scoici? , mã invita el generos ºi eu nu mergeam, era cam frig, nu le-am avut niciodatã cu pasiunile
marine, la mine, la Bãlãciþa, nu curgea decât Desnãþuiul, pârâu subþire, care n-avea nici sãmânþã de peºte, darãmite scoici.
Peste o jumãtate de orã, Leone urca la restaurant cu o capturã de scoici luate cu mâna lui, le meºterea împreunã cu bucãtarul ºi le
înfuleca la micul dejun, pentru cã nu prea gãsea amatori printre colegi sã guste gelatina cu iz de baltã pe care i-o dãruia Pontul Euxin.
E o amintire din anii optzeci ºi ceva.
Leu era pãtrãþos, muºchiulos, ca o morsã, îi cunoºtea pe toþi, era în elementul lui, el, omul de la mare care se simþea acasã la
Neptun, la Tuzla, la Constanþa.
Dupã 1989, când el devenise freelancer, Doamne, ce-mi place cuvântul ãsta, e ca un fel de meserie a lui Robin Hood, ceva între
libertate ºi disperare, iar eu încercam sã mã reconvertesc în ziarist de televiziune, tot de nevoie, fireºte, i-am propus sã facem o
emisiune, o Cafenea literarã , lucru pe care nea Cornel l-a acceptat cu plãcere ºi cu entuziasm chiar, pentru cã era pe sufletul lui de
causeur, de om doldora de amintiri ºi de poante celebre. Am vorbit acolo, fãceam emisiunea într-un club cu poze de epocã, apoi
acasã la Leone, în bulevardul Dacia, pe o terasã ori într-un salonaº cu mobilã stil (el a avut întotdeauna nebunia pieselor de colecþie),
am vorbit despre atâþia scriitori pe care el îi cunoscuse de aproape, despre oameni care pentru generaþia impetuoasã ºi, sã mã iertaþi,
uºor ignorantã, de dupã Rivuluþie, nu mai însemnau nimic.
Am vorbit despre Tonegaru, despre Dimitrie Stelaru, despre Ilarie Dobridor, despre Artur Enãºescu. Despre Arghezi, despre
Victor Eftimiu, apoi despre colegii (ºi ai mei) mai noi, despre Grigore Hagiu, despre Nicolae Velea, despre Adrian Pãunescu, despre
Constanþa Buzea.
Am citit versuri. Nea Cornel ºi-a amintit întâmplãri haioase. La câteva întâlniri l-am invitat ºi pe Nicolae Dragoº. Alt povestitor
cu vocaþie.
A fost o cafenea literarã ca o bucurie a noastrã pe care o împãrþeam cu oameni de calitate ce sunau la televiziune, care se simþeau
transpuºi într-o lume de care fuseserã despãrþiþi brutal. În arhivele TVRM, dac-or mai fi existând în aceastã nebunie a televiziunilor
de piaþã, ar trebui sã mai fie aceste documente.
V-am povestit câteva întâmplãri de gazetãrie ºi de dragoste pentru scriitorii care au trecut prin viaþa noastrã, pentru cã în centrul
lor este prietenul meu Leone, nea Cornel, Leul Mare, cum i se zice pe domeniul lui de la Poiana Þapului, unde ºi-a construit cu migalã
ºi cu talent un fel de casã de vis, cu scãri interioare alambicate, cu cãmãruþe ascunse sub tavane de lemn proaspãt, cu obiecte vechi,
cu tablouri ºi, mai ales, cu etajere pline de cãrþi.
Când el împlinea o vârstã, nu spunem care, nu face bine la domniºoare, am mers acolo cu un operator de televiziune de mâna întâi,
Miky Cacoveanu, ºi am fãcut un film-emisiune pe care l-am numit Poiana Leului.
Dacã eram în locul lui nea Cornel, fan Internet, meºter în navigaþia de toate tipurile, eu aº fi luat acest film, l-aº fi postat ºi-ar fi
devenit o piesã foarte vizitatã , cum se zice. Pentru cã subiectul, Leul, e o poveste de televiziune.
Cu el se poate vorbi despre orice. Cu argumente, pentru cã e citit, pentru cã ºtie literaturã ºi filosofie, pentru cã ºtie viaþã ºi
televiziune, pentru cã a scris, mi se sparie gândul, peste o sutã de cãrþi.
À propos, recent a lansat o carte de 1100 de pagini (una mie una sutã) cu multe romane ale lui, un cãrþoi imens, mi l-a dãruit, nu
ºtiu dacã aveam potenþa financiarã de a-l cumpãra, ºtiam multe pãrþi dar, când la douã zile dupã ce-mi dãduse cartea, m-a sunat sã
mã întrebe parºiv: Mi-ai citit cartea? m-a lãsat mascã.
Noroc de originea mea olteneascã, i-am replicat (era iunie): Întreabã-mã prin septembrie, nea Cornele!
Corneliu Leu este un experimentalist cu vocaþie. Are o neliniºte (metafizicã ori, poate, premeditatã inteligent) care-l împinge în tot
felul de aventuri sociale, intelectuale, politice.
A vrut sã candideze la preºedinþia Uniunii Scriitorilor. El cunoºtea aceastã Uniune pânã-n prãsele, pânã-n rãdãcini, pânã-n
dedesubturile nu totdeauna curate ale acestui joc de-a puterea. Ar fi deranjat multe ierarhii pentru cã e rãu de gurã, pentru cã are
cojones de luptãtor bãtrân, dar s-a gãsit o cale sã fie oprit de slugile miºcularde ale celui care voia sã meargã la sigur.
Nu ºi-a plãtit cotizaþia pe ultimul an. Scriitorul cu peste o sutã de cãrþi nu ºi-a plãtit cotizaþia, deci nu-l putem considera eligibil.
Nu-þi e ruºine, dom Nae, vestalã a templului manolescian?
Corneliu Leu, hai cã trebuie sã-i scriu o datã ºi numele oficial, a vrut sã candideze ºi la europarlamentare. N-a avut loc de tot felul
de golani ºi golance, care ºi-au pus în minte sã reprezinte România la masa valorilor, când ei (ele) nu ºtiu sã vorbeascã fluent limba
românã, de culturã nici n-avem ce vorbi!
Leu organizeazã Ziua limbii române. Leu trimite scrisori deschise (pe net, evident) unor impostori ajunºi la cele mai înalte
demnitãþi într-o Românie nedemnã.
N-am avut nici o clipã intenþia sã te laud, nea Cornele! Umorul pe care-l ai nici n-ar permite asta.
A fost felul meu de a-þi spune cã mi-e drag sã vorbesc (rareori, e drept) cu un om liber la minte, despre orice, într-o vreme când
rasa scriitorilor pursânge e din ce în ce mai rarã.
ªi mai e felul meu de a spune cã mai am foarte puþin pânã la sfârºitul cãrþii fundamentale pe care mi-ai dãruit-o. Mai am trei
capitole: Vremea rostirii libere, Politrucul ºi Rãnile soldaþilor învingãtori.
Dupã asta, vorbim. În Poiana Leului, pe bulevardul Dacia, la Boema 33. Dumneata alegi terenul! En garde!

Nicolae Dan
Fruntelatã

MOARE
ZORI
SPERANÞA NU MO
ARE ÎN Z
ORI
Britanie nu este importantã pentru mine ci pentru
poporul american, ea reprezentând pentru America cel
mai apropiat, cel mai puternic aliat. Ei bine premierul
britanic era normal de aºteptat sã foloseascã aceeaºi linie
de exprimare: Avem încredere cã planul adoptat va scurta
perioada de crizã estimatã de Fondul Monetar
Internaþional.
Îmi sunã bine aceastã sforþare a celor cu puterea la
dispoziþie, de a ne convinge cã am putea vedea mai repede
datã jos de pe noi povara fierbinte ºi greu apãsãtoare
numitã crizã financiarã. Mai ales cã statisticile ronþãie
meticulos ºi voluptuos din liniºtea noastrã de toate
zilele, anunþând în toatã desfãºurarea lor negativã,
consecinþele posibile, probabile ºi pe cele on-line:
faliment, ºomaj, sufocãri.
Reuniunea G-20 de la Londra mi se pare un bine venit
balon de oxigen. Faptul cã tratatele doldora de teorii
privind economia de piaþã sunt, pe moment, þinute în
rafturi ne permite sã exersãm cu sinceritate ºi eficienþã
în registrul realitãþilor zilei. Aºa au apãrut acele 1,1
trilioane $ gândite sã participe la combaterea crizei. Aºa
au apãrut mãsurile de reinterpretare a secretului bancar

ºi privirile pieziºe cãtre stãpânii bãncilor obiºnuiþi pânã
acum sã-ºi facã singuri regulile dupã care sã fie
dimensionate propriile câºtiguri. Aºa a apãrut decizia de
a identifica ºi bloca în faºe sursele toxice pentru riscurile
de orice fel. Se pare cã bancherii se vor vedea nevoiþi sã
vinã cu picioarele pe pãmânt când iau în consideraþie
bonusuri pentru ecusoanele cu maximã vizibilitate din
propriul teren de joc. Fondul Monetar Internaþional se
vede susþinut prin mãsuri de naturã a-i spori considerabil
resursele finanþatoare de proiect.
În atmosfera dominatã de marºuri funebre ºi refrene
prãpãstioase, cele hotãrâte pe Tamisa reprezintã un
contrapunct salutar. Speranþa nu moare în zori îºi titra
creaþia de succes un cunoscut autor. Mai ales adãugãm
noi când ziua se anunþã rotundã ºi luminoasã. Avem în
faþã, credem, un semnal de aceastã facturã.
Participanþii la întâlnirea londonezã au stabilit deja o
viitoare reuniune încã în toamna acestui an. Calendarul
se dovedeºte strâns, dovadã cã teama de a rãmâne la faza
de promisiuni are deja un antidot: revenirea la masa
tratativelor pentru a þine din scurt mersul evenimentelor.
Mare lucru!
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Monumentul Eroilor Aerului
România a avut, dintotdeauna, o strãlucitã ºcoalã de
aviaþie. Nu este vorba doar despre piloþi experimentaþi
care pe timp de pace au condus avioanele comerciale
sau au realizat performanþe în domeniul sportului aviatic,
ci ºi despre piloþi militari care în Primul, cât ºi în cel deal doilea Rãzboi Mondial au realizat fapte de vitejie,
înscrise în cronica aviaþiei ºi în istoria neamului
românesc.
Ca dovadã cã au avut o bunã
garniturã de aviatori este ºi faptul cã
au fost ºi aviatoare femei, între care
o amintim pe Smaranda Brãescu dar
ºi pe Irina Burnaia, care s-au dovedit
a fi nu numai douã aviatoare cu
excelente performanþe sportive, dar
ºi excelente combatante, realizând
cu aparatele lor fapte de vitejie în
cea de-a doua conflagraþie
mondialã.
Sã nu uitãm niciun moment pe
marii constructori români de
avioane, în frunte cu Aurel Vlaicu,
Traian Vuia ºi Henri Coandã
(pionerul avionului cu reacþie).
Mulþi dintre piloþii români au
cãzut victime accidentelor aviatice.
Unii au fost chiar eroi de legendã.
Aº da un singur exemplu. În anii
ocupaþiei þãrii de cãtre Armata
Roºie s-a tradus o carte ºi a rulat ºi
o ecranizare a Mosfilm , avându-l
în centru pe pilotul Aleksandr
Meresiev, eroul cãrþii Povestea unui
om adevãrat de Boris Polevoi.
Cartea descrie povestea unui pilot
sovietic care suferind o prãbuºire cu avionul sãu, ºi
pierzându-ºi ambele picioare (gambele), a reuºit prin
educarea voinþei, sã conducã din nou, avionul sãu,
purtând proteze, fapt socotit unic în lume.
Atunci, tot ce venea de la Rãsãrit era tabu. Nu se spunea
însã cã între cele douã rãzboaie, pilotul român
Bãnciulescu, purtând proteze, dupã un accident aviatic,
va pilota strãlucit avionul sãu, sfârºind din pãcate,
într-un alt accident în Pakistan.
Chiar dupã primul Rãzboi Mondial, aviatorii ºi-au
exprimat dorinþa de a imortaliza în bronz eroismul
colegilor cãzuþi în misiune.
Acest deziderat al slujitorilor aviaþiei româneºti, a

început sã prindã contur în anul 1924, când A.S.R.
Principele Carol Inspector General al Aeronauticii, a
devenit preºedintele unui comitet care avea drept
deziderat înãlþarea unui monument, care sã reprezinte
Sacrificiul Aviatorilor ºi Victoria Aviaþiei.
În acest scop s-a cerut câte o machetã din partea
sculptorilor: Jalea, Modrea, Severin ºi Dimitriu-Bârlad.
Toate cele patru machete au
fost respinse însã de cãtre
Comitet.
S-a organizat apoi un
concurs public, cu trei premii
care însumau 40.000 lei. S-au
primit 14 machete, care au fost
expuse la Ateneul Român, în
2 iulie 1925.
Premiile au fost obþinute de
cãtre artiºtii: Facer (Schmidt),
Lydia
Kotzebue
(din
Basarabia) ºi Spiridon
Georgescu.
Nici machetele acestea nu au
fost acceptate. S-a fãcut apel
la ataºaþii militari acreditaþi la
Bucureºti, în scopul atragerii
unor artiºti strãini. Nu s-a
primit, însã, niciun rãspuns la
apelul Comitetului.
În aceastã situaþie s-a apelat
din nou la cei trei premianþi,
cãrora li s-a cerut sã aducã
modificãri la proiectele
iniþiale. Dupã mai multe
corecturi ºi modificãri s-a ales
drept model, proiectul Lydiei
Kotzebue, la data de 27 februarie 1927.
Ca pentru orice proiect de acest gen lupta pentru
execuþie, fonduri, amplasarea monumentului, a fost
lungã ºi plinã de obstacole.
În iunie 1930, Primãria Bucureºti oferã locul din
ºoseaua Jianu (actualul Bulevard al Aviatorilor) pentru a
fi amplasat monumentul.
Ministerul de Rãzboi oferã douãsprezece tone de bronz,
necesar turnãrii pieselor monumentului.
Existând o întârziere în realizarea proiectului aprobat,
Regele Carol al II-lea se implicã personal, în accelerarea
lucrãrilor, ºi în anul 1935, de Sfântul Ilie, (Patronul
Aviaþiei), în ziua de 20 iulie, însuºi Regele va trage

cordonul multicolor, care face sã cadã enorma pânzã care
acoperea monumentul, înalt de peste douãzeci de metri.
Dupã cuvântul oficialitãþilor ºi al Regelui, a urmat o
paradã a drapelelor ºi a trupelor din Aeronauticã.
Câteva date despre autoarea lucrãrii, Lydia Kotzebue.
Nãscutã în 1885, în Rusia, la Saratov, absolvã Academia
de Belle-Arte din Moscova, iar în 1917 este angajatã de
Teatrul din Odesa, ca scenograf ºi coregraf, dupã care, în
1924, se stabileºte în Bucureºti.
Nãscutã Suchanov, va deveni soþia generalului conte
Pavel von Kotzebue. Ascendenþa rusã ºi studiile
moscovite ale artistei, au salvat, probabil, monumentul
de furia demolatoare a consilierilor sovietici ºi a slugilor
care conduceau dupã 1944 România, ºi care au distrus
valoroase monumente, ale istoriei neamului, înlocuindule cu cele ale eliberatorilor.
Interesante pot fi câteva date tehnice privind
monumentul: fundaþia are un radier din beton armat la
2,50 m adâncime, din care se ridicã, 27 de stâlpi de beton
armat, care ajung la diferite înãlþimi ale monumentului,
doar patru ajungând pânã în zona superioarã, ºi din care
o singurã ºinã latã de 50 de centimetri urcã pânã în vârf.
Soclul ºi obeliscul sunt din piatrã Banpatack, o carierã
din Apuseni. Lucrarea s-a desfãºurat sub supravegherea
unui mare arhitect, Petre Antonescu.
Pe soclu piesele din bronz reprezintã, în faþã, simbolul
eroismului aviatorilor: Crucea Virtutea Aeronauticii, iar
pe cele trei laturi pagini din bronz cu numele aviatorilor
cãzuþi la datorie. Paginile cuprind: spre apus ºi
miazãnoapte câte 58 de nume, iar la apus, alte 63 de
nume de eroi ai aerului.
În 1939, tot de Sfântul Ilie, s-au mai adãugat 7 foi din
bronz, distribuite în jurul soclului, cu numele altor 99
de persoane cãzute la datorie.
Figurile care înconjoarã obeliscul sunt puse într-o
spiralã ascendentã, simbolizând Victoria Aviaþiei.
Personajele din vârf, un Icar, cântãreºte cinci tone, are
cinci metri înãlþime ºi o suprafaþã de nouã metri pãtraþi.
Piloþii români erau recompensaþi cu Ordinul Virtutea
Aeronauticã cu spade, pânã în 1939, numãrul acestora
era de 92 de personal navigant. Desigur, în timpul
rãzboiului, faptele vitejeºti ale aviatorilor noºtri a sporit
considerabil acest numãr.
Celor cãzuþi, ca ºi celor decoraþi cu înalte Ordine nu le
putem pãstra decât o vie recunoºtinþã pentru
devotamentul lor pus în slujba naþiunii ºi a libertãþii ei.
De aceea, trecând prin faþa Monumentului Eroilor
Aerului, fiecare român, în afara unui sentiment de
mândrie naþionalã trebuie sã adreseze un gând pios
martirilor aerului.

Calendar
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TEATRU ªI ARTE PLASTICE LA KM 0
Sala
defunctului
ansamblului de cântece ºi
dansuri Rapsodia care
dupã evenimentele din
Decembrie 89 este
gestionatã de Uniunea
Sindicatelor (Cartel Alfa) ºi
a
adãpostit
când
spectacole ocazionale,
când compania PassePartout, a lui Dan Puric,
când spectacolele teatrului
Ion Creangã, a devenit
peste noapte Teatrul de pe
Lipscani ºi a deschis
stagiunea cu un ciclu, realizat de-a lungul anilor în
calitate de regizor ºi de interpret de H. Mãlãele: Podul ,
Cafeneaua , Lecþia , Mãscãriciul , Scrisoarea ,
Dineu cu Proºti , Revizorul , Femeia care ºi-a pierdut
Jartiera (cred cã le-am enumerat corect pe toate)
spectacole care au aparþinînd altor teatre, altele întocmite
la repezealã, precum cel întitulat Câte-n lunã ºi stele
(partener I. Caramitru) sau În valea cu parfum de flori ºi
zumzet de albine (de Sean O Casey, sau dupã. Sau de H.
Mãlãiele, în colaborare cu Sean O Casey sau invers), care
la prima vedere jucând cu fiul sãu, pare un spectacol de
familie, plus douã filme: Nuntã Mutã ºi Funeralii
fericite , realizate de acelaºi neobosit, neostoit, neostenit,
infatigabil H. Mãlãiele, care de multe ori îl egaleazã ºi
poate îl ºi întrece în notorietate pe alt nelininiºtit ºi
încântãtor arlechin al teatrului, Florin Piersic.

Candid Stoica

Început de stagiune
Iatã ce se scrie pe site-ul de pe Internet al respectivului
teatru: Teatrul de pe Lipscani vã invitã la «Fest pe
Lipscani», ediþia I, dedicatã lui Horaþiu Mãlãele. În
perioada 12-21 septembrie 2014, sunteþi aºteptaþi sã vã
alãturaþi celebrãrii a 40 de ani de carierã artisticã a
marelui actor. Aceastã manifestare culturalã ineditã va
reuni pe scena mare a Teatrului de pe Lipscani peste 30
de actori români, în spectacole ce poartã semnãtura
regizoralã sau intepretativã a lui Horaþiu Mãlãele. Astfel,
Teatrul de pe Lipscani celebreazã geniul artistic unic
pe care îl poartã în el actorul, regizorul ºi caricaturistul
român - un adevãrat maraton teatral, unic în peisajul
cultural românesc. Sunteþi aºteptaþi în aceastã vale
plinã de zumzete umoristice, sã pãºiþi într-o minunatã
lume a creaþiilor sclipitoare, «marca Mãlãele» .
O mostrã de prezentare encomiastã demnã de epoca
comunistã, care mã scuteºte de a mai face aprecieri cât
de cât cumpãtate sau cât de cât critice.
Despre câteva din spectacolele prezentate am scris când
laudativ când sarcastic, aºa cum cerea adevãrul situaþiei,
ºi realizarea respectivã.
Pentru cã, pardoxal, cu tot pluritalentul de care dispune
H. Mãlãiele nu e un creator constant, ºi de foarte multe
ori ia calea unor aventuri teatrale total inadevate, ca
sã folosim cuvinte decente. Deosebit de inspirat uneori
ca în cazul Revizorului de la T. de Comedie când a
reuºit un mare spectacol, readucând Teatrul de Comedie
în elita teatrului European, dar ºi de eºecuri rãsunãtoare,

aproape inexplicabile la un creator de dimensiunea lui
ca în cazul spectacolului cu O scrisoare Pierdutã de la
Teatrul Naþional, redenumit de el doar Scrisoarea , plin
de contra faceri, de elipse ºi mai ales de o interpretare
grosierã a situaþiilor ºi a înterpreþilor, denumit în folclorul
teatral al cafenelelor spectacolul burþilor .
Aceiaºi situaþie se întâmplã ºi cu cele douã filme
realizate. Dacã Nuntã mutã a avut adeziunea totalã a
critici ºi laudele au fost entuziaste, apreciindu-se
maturitatea cu totul ieºitã din comun a unui debutant în
lumea filmului, cu cel de al doilea lung metraj, Funeralii
fericite aprecierile au fost de data asta destul de critice,
unii dintre cronicari contestând aprig calitãþile peliculei,
gãsindu-i-se numeroase inconsecvenþe ºi de scenariu ºi
mai ales de realizare a unor secvenþe, cerându-i-se în
ultimã instanþã lui H. Mãlãiele, nici mai mult nici mai
puþin, sã renunþe la a mai face un viitor film. În mod
normal o asemenea situaþie, deloc comodã, ar trebui sãi dea de gândit. Dar aflu din presã cã în ciuda masivelor
contestãri, H. Mãlãiele a primit deja finanþãri de la CNC
în valoare de 2 milioane de lei pentru douã scenarii
semnate de Denis Dinulescu. Ce poate face oare un
creator în faþa unei asemenea situaþii? Cum îl cunosc pe
H. Mãlãiele sunt sigur cã va persevera.
În final revenind la Teatrului de pe Lipscani ºi la
destinul lui nu pot decât sã mã bucur de apariþia sa pe
noi baze programatice, în peisajul artistic bucureºtean
urându-i mult succes. Depinde însã ºi ce calitate de
spectacole va promova ºi mai ales ce literaturã dramaticã
va aduce pe scenã, sau cum zice un cunoscut poet: Fie
ca vântul destinului sãu sã-l înalþe spre stele .

Radu Adrian - un pietrar cu operã ºi doctorat
În 1975, la doi ani dupã
ce
participase
la
Simpozionul Naþional de
Sculpturã de la Mãgura
Buzãu, unde a fost puternic
impresionat de mãiestria
cioplitorilor în piatrã din
satul Ciuta, cãrora le-a
dedicat de altfel lucrarea realizatã pe parcursul ºederii
sale în binecunoscuta tabãrã de creaþie, Radu Adrian (n.
1945) a decis sã pãrãseascã Bucureºtiul ºi sã se angajeze
la o carierã de piatrã pentru a învãþa temeinic modul în
care trebuie sã lucreze cu acest material pe cât de durabil
ºi expresiv din punct de vedere plastic, pe atât de
pretenþios ºi imprevizibil atunci când vine vorba sã fie
abordat cu uneltele artistului fãuritor de forme în spaþiu.
Dupã câteva tatonãri care nu s-au finalizat aºa cum ºi-ar
fi dorit, artistul reuºeºte sã se angajeze la cariera de piatrã
din localitatea Albeºti de Muscel, în calitate de cioplitor
manual necalificat. Experienþa celor aproape 12 luni
petrecute în acel loc, cunoscut încã de pe vremea
romanilor, care extrãgeau din zãcãmântul de calcar
numulitic de acolo piatrã pentru construcþii, s-a dovedit
a fi nu numai extrem de utilã, ci chiar crucialã pentru
cariera ulterioarã a lui Radu Adrian. Performanþele la care
avea sã ajungã pe parcursul anilor în lucrul cu piatra, dar
ºi cu lemnul, marmura, bronzul sau aluminiul sunt fãrã
doar ºi poate strâns legate de modul în care artistul a
ºtiut sã valorifice multiplele aspecte ale implicãrii directe
în activitatea specificã a carierei, dar mai ales
numeroasele ºi complexele observaþii prilejuite de
propria sa muncã. Mai mult, stagiul de la Albeºtii de
Muscel s-a concretizat ºi într-o carte deosebit de
interesantã pe care sculptorul a conceput-o ºi a finalizato ulterior, odatã cu terminarea studiilor doctorale.
Intitulat Modelarea formei sculpturale prin cioplirea în
piatrã , volumul avea sã aparã în 2004 la editura
universitãþii din Piteºti. Deloc întâmplãtor, în prefaþa
acestuia, Gheorghe Achiþei, cunoscutul estetician care
i-a fost ºi coordonator al tezei de doctorat, a dorit sã
menþioneze în mod special faptul cã þinând seama de
puþinãtatea studiilor de profil, mai ales în limba românã,
ceea ce ne prezintã domnul Radu Adrian trebuie apreciat
la justa sa valoare. Textul se dovedeºte util sub aspectul
mãrturiei pe care un artist, bun cunoscãtor al cioplitului
în piatrã, o aduce în temeiul experienþelor sale
personale.
Devenit mai mult decât stãpân pe meserie, cum se
spune, doctor adicã, Radu Adrian ºi-a intensificat
participãrile la simpozioanele de sculpturã din þarã. În
total, a fost prezent în ºapte astfel de tabere de creaþie, în
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unele dintre ele de mai multe ori (Mãgura Buzãului
(1973), Reci Covasna (1983), Babadag (1984 ºi 1985),
Oarba de Mureº (1995), Piteºti (2003, 2006 ºi 2007),
Drãgãºani (2007), Râmnicu Vâlcea (2011), Valea cu peºti
Argeº (2013), Miroºi, Argeº (2003-20011), peste tot ºi
de fiecare datã realizând lucrãri de referinþã nu numai
pentru opera sa, ci ºi pentru patrimoniul lãsat moºtenire
acelor locuri de sculptorii care s-au perindat prin ele. La
Oarba de Mureº, de pildã, vizitatorii taberei de sculpturã
pot vedea un craniu imens, dãltuit în doi metri cubi de
rocã ºi aºezat pe o piatrã orizontalã platã, ca pe un altar.
Asemãnarea cu o masã de cult nu a trecut neobservatã,
astfel cã, aºa cum artistul însuºi a constatat în repetate
rânduri, la slujbele religioase anuale de pomenire vin
creºtinii din zonã ºi din depãrtãri, chiar rude de-ale
eroilor, ºi lasã lumânãri aprinse în orbitele adânci ale
lucrãrii. La fel de prezentã în relaþia cu privitorul,
interacþionând activ cu acesta, se dovedeºte a fi ºi
lucrarea creatã în cadrul simpozionului de la Reci
Covasna, care constã într-un jug medieval de torturã
înãlþat la nouã metri pe trei stâlpi de lemn. Între aceºti
piloni, douã pendule alungite, care oscileazã antrenate
de bãtaia vântului, lasã impresia cã mãsoarã scurgerea
timpului hãrãzit suferinþei celor trei naþiuni care trãiesc
laolaltã, de aproape un mileniu, în Ardeal. Asemãnãtor
stau lucrurile, privite din perspectiva expresivitãþii
plastice, ºi în cazul lucrãrii Omagiu soarelui ºi vieþii
de la Babadag, ºi a ciolanului uriaº de la Miroºi, Argeº.
Radu Adrian este autorul a 28 de sculpturi
monumentale din piatrã, marmurã ºi bronz amplasate în
parcuri ºi spaþii publice din opt localitãþi din þarã. Dintre
acestea, unele sunt de o importanþã civicã indiscutabilã:
Basorelieful de la Mausoleul Mateiaº închinat eroilor
din Rãzboiul de Reîntregire Naþionalã, 1916-1918,
Câmpulung Muscel (1984-1985, piatrã), Monumentul
lui Dinicu Golescu, Câmpulung Muscel (1994,
marmurã), Bustul Regelui Carol I, ªcoala Normalã din
Câmpulung Muscel (2005, bronz), Troiþa Învãþãtorilor
Eroi, ªcoala Normalã din Câmpulung (2009, lemn).
Fãrã îndoialã, cel mai cunoscut dintre monumentele
semnate de sculptor este Basorelieful de la Mausoleul
Mateiaº, al doilea ca mãrime din þarã, dupã cel de la
Academia Militarã din Bucureºti. Mãsurând nu mai puþin
de 16 metri lungime ºi 3,5 metri lãþime, lucrarea
impresioneazã prin monumentalitatea intrinsecã, dar ºi
prin dinamismul care o strãbate ºi o animã pe întreaga ei
suprafaþã.
În multe din lucrãrile de mari dimensiuni, dar ºi în cea
mai mare parte a celor create pentru spaþiile de interior,
Radu Adrian gloseazã pe marginea a douã motive
principale, care definesc cu multã acurateþe nota

distinctivã a sculpturii sale: craniul uman ºi ceea ce el
numeºte forma osoasã . În viziunea sa, tigva cu orbitele
goale ºi întunecate ori diferitele fragmente de schelet nu
reprezintã expresii ale morþii, imagini care trebuie sã ne
dea fiori reci pe ºira spinãrii. Dimpotrivã, craniul nu este
altceva decât locaºul gândirii ºi al spiritului , iar faptul
cã el dureazã, cã rãmâne dincolo de dispariþia trupului
nu înseamnã nimic altceva decât faptul cã acest adãpost
cvasiindestructibil este oricând pregãtit sã gãzduiascã
un nou spirit ºi un nou mod de a gândi. Contaminat de
filosofia indianã veche, dar mai ales de cea egipteanã,
sculptorul gãseºte în forma craniului uman un punct de
convergenþã cosmicã a cãrui menire este aceea de a uni
trãirea pãmânteascã efemerã cu expresia unor emoþii ºi
cugetãri finale, venite de sus . Cât priveºte forma
osoasã , (înþelegând prin aceasta vertebre, segmente mai
mari de coloanã vertebralã, tibii, rotule, falange etc.),
Radu Adrian vede în ea o expresie perpetuã a tensiunii
viului, a continuitãþii vieþii pe Terra ºi poate chiar în
întregul Univers. Operând de regulã cu o serie de
concepte de maximã generalitate ºi cuprindere,
sculptorul îºi adapteazã limbajul la structura ºi specificul
unui discurs elevat ºi pe undeva pretenþios, formele
elaborate de el tinzând constant spre abstract, fãrã însã
ca dimensiunea figurativã sã fie complet epuratã.
Rezultatul este, în cele mai multe cazuri, un produs
artistic împovãrat de multiple semnificaþii, pentru
înþelegerea cãruia simpla contemplare se dovedeºte a fi
insuficientã, la aceasta privitorul trebuind sã mai adauge
un efort propriu de gândire speculativã.
Pe de altã parte, registrul figurativ, atunci când este
abordat într-o manierã frustã, fãrã divagaþii eseistice sau
alegorice, îi vine sculptorului ca o mãnuºã. Stau mãrturie
în aceastã privinþã portretele sale care, indiferent dacã
reprezintã personalitãþi istorice ºi culturale, cunoºtinþe
din propriul anturaj ori inºi anonimi, se impun prin
naturaleþea atitudinii ºi prin uºurinþa cu care ele dezvãluie
universurile interioare ale cãror expresii sublimate sunt.
Sculptor, grafician, pictor, autor de literaturã de
specialitate (pe lângã teza de doctorat, de care am amintit
deja, a mai publicat ºi alte cãrþi, dintre care menþionãm
Educaþia plasticã la orice vârstã , Ed. Comphys, Rm.
Vâlcea, 2006; Ceramica utilitar, estetic, simbol , Ed.
Ars Docendi, Bucureºti, 2007, Cioplitul pietrei
tehnicitate, mãiestrie, artã , Ed. Ars Docendi. Bucureºti,
2008), cadru didactic universitar ºi nu în ultimul rând
animator al vieþii artistice a breslei din care face parte,
Radu Adrian îºi scrie în momentul de faþã memoriile. ªi
bine face, pentru cã dupã o viaþã atât de plinã de fapte,
gânduri ºi trãiri deloc comune are ce poveºti!
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FILM ªI MUZICÃ LA KM 0

Festivaluri de toamnã, valori ale filmului documentar
Capitala a gãzduit
recent mai multe
f e s t i v a l u r i
cinematografice
internaþionale
DocArt, Festivalul
f i l m u l u i
documentar croat (la
C i n e m a t e c a
Românã), precum ºi
cea de-a 21 ediþie a
I F F E S T
Document.Art,
eveniment
de
anvergurã, iniþiat de profesorul Nicolae Luca, care s-a
desfãºurat în magnifice locaþii - Aula Centralã
Universitarã, Liceul Dante Alighieri ºi Institutul
Cervantes.
Cu aproape un secol în urmã, Aula Centralã
Universitarã gãzduia, printre alte teme, un subiect ca
Opera lui Chaplin în interpretarea membrilor cercului
Kriterion . Acolada temporalã a fost închisã de proiecþiile
filmelor selectate la IIFEST Document.Art, festival cu
trei secþiuni dedicate filmului despre artã, celui despre
ecologie ºi a celui turistic. Din cele aproape 6oo de titluri
înscrise din 68 de þãri din lume, au fost reþinute 98 de
filme,
unele
coproducþii
continentale
sau
transcontinentale. În mod special în acest an s-a remarcat
secþiunea rezervatã filmului despre artã, unde s-au distins
ºi câteva notabile realizãri româneºti. Printre acestea voi
remarca Povestea ceteraºului fãrã o mânã, semnat de
regizorul clujean Sorin Grecu, emoþionantã
minibiografie a unui artist de pe Valea Someºului, dintrun spaþiu etnografic unde conlocuiesc în pace ºi bunã
înþelegere maghiari, romi, evrei ºi români. (Filmul a
cucerit Menþiunea specialã a Asociaþiei Române de Film
Document.Art.) Premiul pentru cel ma bun reportaj a
revenit regizorilor Denisa Morariu ºi Liviu Dochiþa
pentru filmul În spatele fantomei, o evocare a artistei
scenografe Maria Prodan
Bjornson, autoarea
decorurilor ºi costumelor spectacolului Fantoma de la
Operã, jucat de peste trei decenii, neîntrerupt, la Opera

Cãlin Stãnculescu

Obiºnuiþi (din nefastul
sistem concentraþionar de
dinainte de 89) ca sã
trãim autarhic, fãrã
legãturi consistente cu
lumea, adesea am crezut
cã fapte întâlnite la noi în
mod specific sunt numai
ale noastre, de ele
trebuind sã fim fãrã
mãsurã de mândri. O astfel
de naivitate (sã-i zicem,
,
eufemistic, aºa) a avut
pânã de curând publicul
românesc în privinþa naiului, ca instrument original
autohton, deºi se ºtia, din antichitate, de flautul lui Pan
ºi de fresce tot de atunci cu interpreþi specializaþi.
Iatã, însã, cã, de curând, dupã o tezã de doctorat din
anul 2006, intitulatã Naiul
istorie, prezent ºi
perspective ºi rãsplãtitã, la Universitatea Naþionalã din
Bucureºti, cu distincþia summa cum laudae , renumita
interpretã la nai Dalila Cernãtescu a tipãrit pentru marele
public prima parte (adãugitã) a acestei teze, sub titlul O
istorie a naiului (Bucureºti, Editura Glissando a
Universitãþii Naþionale de Muzicã, 2012, 160 pag., cu
ilustraþii). O istorie care, spunem din capul locului,
este deopotrivã ºi o tipologie, înregistrând diversitatea
extraordinarã de forme (ºi de nume) a acestui instrument
pe mapamond.
Nãscutã în Bucureºti, ºi cu copilãria petrecutã în Vâlcea,
fiica unui excelent profesor de muzicã ºi prodigios
constructor de naiuri, Miron Cernãtescu care a depãºit
de mult tehnologia naiului folcloric românesc,
îmbogãþind-o cu tipuri de sonoritãþi noi rezultate din
folosirea mai multor soiuri de lemn (de trestie, de cireº,
de prun, de bambus º.a.) ºi a unor componente inedite,
superioare calitativ, prin care, de fapt, a revoluþionat
aceastã tehnologie, adecvând-o ºi sonurilor mai
complexe din muzica cultã , Dalila Cernãtescu a devenit
ea însãºi nu doar o excepþionalã interpretã a folclorului
românesc, dar ºi valoroasa protagonistã, în þarã ºi în
strãinãtate, a multor concerte de muzicã cultã, muzicã de
mare popularitate sau aranjamente muzicale originale
pe teme inspirate din creaþia unor mari compozitori.
Consideratã, de la începutul carierei, drept un adevãrat
fenomen, a debutat la vârsta de 5 ani la Televiziunea

Ioan St. Lazãr

Covent Garden din Londra. Opera scenografei din
România este ºi astãzi omagiatã de autorul operei
compozitorul Webern,iar foºtii colaboratori îi pãstreazã
rodul muncii într-un muzeu. Interviuri
ºi fragmente din opera care a fãcut-o
celebrã sunt abil montate pentru
reliefarea unei puternice personalitãþi
din lumea teatrului liric european,
figurã de creator genial, aproape
necunoscut în România. Opera
sculptorului Mircea Roman a fost
descifratã în toate simbolurile ºi
metaforele ei de cãtre talentatul
Francisc Mraz, autorul filmului Duhul
lãzilor-trup, dedicate cu modestie
artistului. Filmul a primit Premiul
pentru cea mai bunã producþie
româneascã. Un inspirat documentar
dedicat obiectelor ºi rolului lor într-o
dramaturgie cotidianã a fost
Alessandro
Mendini,
teatrul
obiectelor, film distins cu Premiul
pentru cel mai bun film de artã, regia
Christian Angelli.
De asemenea, Premiul pentru cel
mai bun film educaþional a revenit
importantului documentar Caracterul
Italian, care ne propune povestea uneia dintre cele mai
importante orchestra din lume, sub bagheta genialului
dirijor Alesandro Papano, Academia Santa Cecilia, regia
Angelo Bozzolini.
Premiul pentru cel mai bun documentar de turism a
revenit lui Juan Rayos (Spania) pentru Drum fãrã sfârºit.
Familia celebrilor documentariºti români Florica ºi
Paul Holban au inaugurat Premiul Holban acordându-l
pentru stilisticã în documentarul românesc Roxanei
Andrei, regizoarea filmului Meanwhile in Bucharest, o
originalã ºi nu lipsitã de umor pledoarie fãcutã de strãini
stabiliþi în România pentru frumuseþile ºi haosul
Capitalei, care ºi-a sãrbãtorit 555 de ani de existenþã.
Marele Premiu al Festivalului a mers la Un scaun
potrivit pentru un înger, regia Raymond St.- Jean,

O istorie a naiului
Românã, a înregistrat la 10 ani primul LP la Electrecord,
iar la 14 ani a interpretat Primãvara de Antonio
Vivaldi cu Orchestra de Camerã a Radiodifuziunii
Române. Din 1991 a început o carierã internaþionalã de
excepþie, participând cu succes la
mari concursuri muzicale (Grand
Prix, Eurovision º.a.), efectuând
numeroase turnee (în þãri precum:
Austria, Belgia, Elveþia, Franþa,
Germania, Yugoslavia, Malaezia,
Ucraina º.a.), înregistrând albume cu
piese din diverse genuri muzicale la
prestigioase edituri de profil din
Europa, America ºi Canada, ºi fiind
prezentã pe ecranele televiziunilor
din Austria, Elveþia, Franþa,
Germania, Japonia etc. În anul 2001
a realizat împreunã cu celebrul
chitarist spaniol Pedro Ibanez
albumul Duo de Prestige . Din
1997 este cadru didactic la catedra
de nai a Universitãþii Naþionale de
Muzicã din Bucureºti; în anul 2008
a susþinut un Masterclass pentru
studenþii de la Academy Seni din
Kuala Lumpur, prilej cu care a
cercetat mai îndeaproape tradiþiile naiului din zona
Oceaniei (cu o parte dintre interpreþii din insulele
Solomon se aflã fotografiatã ºi pe coperta I a cãrþii sale).
Revenind la aceastã rarã apariþie editorialã prin care
Dalila Cernãtescu se înscrie în istoria muzicologiei ºi a
etnologiei, menþionãm, mai întâi, stilul sobru ºi lapidar
al autoarei, care, având ºansa de a cunoaºte de acasã
aspectele tehnologice ale instrumentului sãu (de la
soiurile de lemn la soluþiile ingenioase de realizare a
acordajului), dovedeºte o mare lejeritate de a descrie, în
puþine, dar sugestive cuvinte, fiecare dintre nenumãratele
tipuri de nai create din timpuri strãvechi pe întreg arealul
planetar investigat (peste 50 de þãri din America de Sus,
Centralã ºi de Nord, Asia, Europa, Africa, Oceania).
Impresioneazã, în al doilea rând, travaliul autoarei,
care, deprinsã de timpuriu cu munca pentru împlinirea
profesionalã, n-a pregetat sã se implice într-o cercetare
de anvergurã ºi profunzime, consultând în original peste
80 de volume în limbi strãine (francezã, englezã,
germanã, spaniolã º.a.), enciclopedii muzicale, site-urile
marilor colecþii muzeale din lume, asigurându-ºi o
documentare detaliatã, atât în planul orizontal al
tipologiei, cât ºi în acela vertical , al devenirii istorice

coproducþie canadiano-finlandezã.
Domnul Sergio Faleschini, preºedintele Vinarte, unul
dintre importanþii sponsori ai Festivalului a premiat
filmele Zucco, vinul fiului regelui
Franþei, regia Lidia Rizzo ºi Quinta
da murta, vinul lui Shakespeare,
regia David Mendes. Printre ceilalþi
premianþi s-au mai numãrat Alistair
Mc Donald, Raul Paz Pastrana,
Maciej Glowinski, Jose Maria
Esteban-Infantes,
Christian
Spencer, Kim Noce, Marcel Barelli,
Daniel Camorro, Dalton Narine,
Martin Turnes, Branko Istvancic,
Adolfo Conti, Guillermo Peydro,
Oguzhan Kaya, Roland Koch, Mark
Lyken ºi Emma Dove, Miro
Brankovic, Serrif Yenen, Libor
Spacek, Gianfranco Pannone.
Ceremonia de premiere, prefaþatã
de un microrecital al formaþiei
Muse, a fost onoratã de diplomaþi
din Finlanda ºi Canada, de
reprezentanþi ai UCIN, alt
important sponsor al Festivalului,
regizori ºi producãtori din Italia,
Trinidad-Tobago, Turcia, Anglia,
Spania, Polonia, Croaþia.
Desfãºurat sub zodia generozitãþii, Festivalul, fãrã
subvenþii CNC sau Ministerul Culturii, nãscut cu peste
douã decenii în urmã din dragostea pentru filmul
documentar a profesorului Luca s-a bucurat ºi de
frumoase aprecieri din partea elevilor ºi studenþilor, în
bunã parte mobilizaþi la un eveniment artistic de
anvergurã de doamna Mihaela Ene, un fan al filmului de
artã, un fan al educaþiei prin ºi pentru frumos. Nu în
ultimul rând , menþionez, cu regret, absenþa regizorului
chilian Rodrigo Fernandez Carbo din juriul care a vãzut
filmele, dânsul jurizând pe internet, dar prezenþi au fost
distinsele doamne Marina Roman ºi Luminiþa Boerescu
din juriul care a propus principalele premii alãturi de
subsemnatul.

summa cum laudae
ºi valorificând cu probitate analizele tipologice efectuate
de minunaþi oameni de mai înaintea sa, cei care i-au
înlesnit astfel cunoaºterea ºi înþelegerea diversitãþii
naiului pe toate continentele.
În sfârºit, pentru a sintetiza,
remarcãm deschiderea pragmaticã a
acestui demers, în care cunoaºterea
tehnologiei, a tipologiei ºi a istoriei
naiului este conceputã ca treaptã strict
necesarã pentru optima creativitate
artisticã a compozitorilor de piese
pentru nai ºi a interpreþilor la acest
strãvechi ºi mereu nou instrument,
cãruia, fãrã a-i diminua câtuºi de puþin
valoarea expresivitãþii din creaþia
folcloricã, i-au adãugat mai recent
posibilitãþi sonice ºi calitãþi expresive
noi ºi binevenite ºi în muzica cultã.
Eminamente universal - scrie
concluziv Dalila Cernãtescu , naiul
este un instrument al exprimãrii
sensibilitãþii umane, receptor al unei
game uriaºe de trãiri afective ºi
exponent al unor culturi arhaice
muzicale ce provin din timpuri
îndepãrtate, chiar din zorii civilizaþiei
umane. Tributar opticii uºor neadevãrate cã este un
instrument doar popular, în ultimele decenii, atât prin
aportul considerabil al compozitorilor de muzicã
contemporanã, cât ºi prin abordarea unor partituri de
muzicã clasicã extrem de valoroase ºi dificile scrise
pentru alte instrumente, naiul a reuºit, într-un timp
comprimat, sã dovedeascã faptul cã este un instrument
la fel de important ca ºi alte instrumente din spaþiul
sonor al unei orchestre simfonice. (El) începe sã-ºi
câºtige un loc important atât în ansamblul
instrumentelor muzicale, cât ºi în creaþiile
compozitorilor contemporani (p. 140). Între acestea din
urmã noi subînþelegem ºi partiturile originale realizate
împreunã cu pianistul, compozitorul ºi profesorul Florin
Rãducanu, cu al cãrui remarcabil grup instrumental
admirabila noastrã artistã a înregistrat albumul Revealing
the Romanian Traditional Music on Jazz, premiat ca
Albumul de Jazz al anului 2011 în România . În luna
martie a anului 2014 proiectul a fost promovat ºi la
festivalul Ednist (Kiev), unde au colaborat cu muzicieni
din Ucraina sub titulatura Romanian-Ukrainian Jazz
Meeting 2014.
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PE ULTIMA SUTÃ DE METRI
Vitralii

Toamna la “Cat
acombă”
“Catacombă”

Poeþi din Sud

De astã datã, tentaþia de reîntoarcere la Ion Pillat a
cedat în favoarea prietenului nostru, poetul Nicolae Dan
Fruntelatã, care tocmai împãrþea primele autografe din
al sãu Jurnal de toamnã , intitulat autobiografic Care
eºti, mã, de la Bãlãciþa? ºi doar ca o luare aminte s-a
evocat acum (de Dumitru Matalã mi se pare) numele
colegului de generaþie, ieºeanul Ion Chiriac, cu volumul
sãu de debut Ce se numeºte toamnã .
Aºadar, spune N.D.Fruntelatã, mulþumind toamnei
pentru copleºitoare motive, inclusiv pentru aducerea sa
pe lume sub lumina blândã a lui octombrie, când satul
miroase a struguri stafidiþi, a fum de ierburi arse ºi gutui
mari, rotunde, pâlpâind în toate ferestrele: Dacã mi-e
dor de toamnã? Da, mi-e dor tot timpul ºi aº vrea sã
emigrez cu sufletul într-o þarã, Tomnia, unde sã-mi fie
mereu bine, sã-mi miroasã aerul a stafidã de struguri în
fum de iarbã, a veºnicie .
L-am aplaudat cu toþii ºi i-am urat La mulþi ani pentru
memorabila zi de 10 octombrie.
A urmat o frenezie a lecturii ºi recitãrii de versuri
dedicate toamnei (D. Dumitricã, Ion Haineº, Vivi
Florescu, Romaniþa Stenþel, Mihai Jingulescu, V.
Rãvescu s.a.) sub biciul sarcasticilor critici Emil
Lungeanu ºi Florentin Popescu.
Tot Toamna (literarã) a fost pretextul întâlnirii
cenaclului Catacomba (prin câþiva reprezentanþi), cu
purtãtorii de condei din zona Olteniþei. Invitaþia a fost
lansatã de iniþiatoarea ºi dirijoarea cenaclului Elena
Doamna , din localitatea Negoeºti, doamna Lia-Maria
Andreiþã, cunoscut om de culturã, artist plastic (tapiserie),
diplomat de notorietate. Odatã cu noi, la aceastã abia a
doua reuniune a literaþilor din Negoieºti, au participat ºi
membri ai Cenaclului RadioTv Olteniþa, condus de
profesorul Nicolae Mavrodin (care a citit, între douã
lansãri de carte proprie, o frumoasã baladã închinatã
oraºului sãu) însoþit de Dumitru Dragan (care a ºi
înregistrat video, întreaga desfãºurare), de poeþii Maria
Pãtraºcu ºi Silviu Cristache, debutantul promiþãtor elev
al Liceului Tehnologic Olteniþa, Liviu Andrei Dobre din
ªoldanu.
Din partea Catacombei noastre, aº afirma cu toatã
aparenþa ºi des invocata lipsã de modestie, au avut o
contribuþie, aplaudatã sincer, Vasile Szolga cu
surprinzãtoarele sale povestiri de adormit copii ºi de
trezit pãrinþii , Vasile Rãvescu, cu obligatorii catrene
referitoare la alegerile prezidenþiale ºi Parodii de probã ,
Ion Andreiþã (discret de astã datã, asumându-ºi un
oarecare rol de critic), cãci, aºa cum mãrturisea: Eu am
citit mai mult, data trecutã , desconspirând prezenþa sa
(credem, hotãrâtoare!) la Cenaclul Elena Doamna , încã
de la recenta lansare. Poetul din el nu a rezistat fãrã sã
dãruiascã Atât, doar atât, o strofã de toamnã :
Se las-o toamnã grea în anotimp
Rod vârcolacii marginile lumii
ªi-n toamna oarbã se aud cãzând
Castanele pe-acoperiºul lumii.
Nimic mai potrivit în decorul din minuscula grãdinãparc a doamnei Lia, cu multe flori în jurul fântânii
arteziene, în care troneazã o nimfã greceascã, statuie
celebrã a lui Antonio Canova, reprezentând-o pe Paolina
Borghese.
Ospitalitatea gazdei a fost desãvârºitã, favorizând
prelungire dezbaterilor literare, în chioºcul luminat de
un soare generos de început de octombrie. Doamna LiaMaria Andreiþã a lãsat la urmã surpriza de vârf a
întrunirii, aº putea spune, debutul sãu de prozator,
citindu-ne povestirea Averea lui Condrea , o adevãratã
nuvelã în linia lui Slavici ºi Eliade, de un dramatism ºi
claritate, evidenþiate la adevãraþii creatori.
Staþi sã vã întristez! ne avertizase de la început, dar
nu s-a întâmplat aºa, din contra, ne-a uimit pur ºi simplu.
Bravo! (Ce idee pentru un scenariu de film!)
Încã un motiv sã credem cã tânãrul cenaclu de la
Negoeºti (reºedinþa de varã, timp de 10 ani, a
domnitorului Matei Basarab) e primit favorabil în nobila
sa misiune de revitalizare culturalã.
În ceea ce ne priveºte, avem motive sã rãspundem cu
bucurie invitaþiilor ulterioare ale Cenaclului Elena
Doamna , în deja tradiþionala colaborare cu þara
promovatã firesc de Bucureºtiul literar ºi artistic , revistã
ce patroneazã Catacomba literarã ºi apare regulat de
trei ani, împliniþi chiar în acest octombrie 2014.

Olteniþa pinten de sud al þãrii la lume; un sat de
agricultori ºi pescari, devenit oraº în ziua de 23 aprilie
1853, prin dania naºului sãu, principele Alexandru
Dimitrie Ghica (fondator ºi al Alexandriei de Teleorman)
vine/revine/se impune în arealul cultural naþional prin
iniþiativa (ºi acþiunea) câtorva inimoºi locali, cu
contribuþii notabile în planul artei, în special al literaturii.
Pe unii (mulþi) i-am cunoscut cu ajutorul mentorului lor,
profesorul-scriitor Nicolae Mavrodin, coordonatorul unei
serii de culegeri de creaþii, în care le-am citit biografiile
ºi fragmente edificatoare din opera lor. Culegerile poartã
explicitul titlu Ramuri, muguri, muguraºi , o clasificare
pe generaþii, arborele înãlþându-se armonios. Aº aminti
câteva ramuri
viguroase (ºi, adesea, model) capabile
sã susþinã, în continuare, creºterea: Mioara Glodeanu,
Florian Sofian, poeþi; Teodor ªtefan, istoric; Ion Buciu
ºi Gheorghe Glodeanu, eseiºti; Dobriþa Spirea, poetã de
inspiraþie religioasã; ºi, desigur, mentorul Nicolae
Mavrodin, poet ºi prozator. Muguri
pe cale de-a
ajunge ramuri : Silviu Cristache, Alina ªtefania Deacu
(Constantin) ºi Victor Andrei Stanciu, toþi poeþi. În sfârºit,
muguraºii
mai toþi elevi de liceu, unii în vârstã de
13-15 ani, dar talentaþi, sensibili, sinceri: Liviu Andrei
Dobre, Alexandru Cristian Drãgan, Maria Denisa Vlaicu,
Alexandru George Becheru, Maria Eftimie, Lorena
Buzoianu scriitori în vers ºi prozã. Cu toþii alcãtuiesc
un amplu ºi efervescent cenaclu, a cãrui activitate este
urmãritã cu atenþie ºi difuzatã pe postul local de RadioTV
Olteniþa, de cãtre Dumitru Dragon, patronul postului,
dar ºi cunoscut cantautor, cu vechime în Cenaclul
Flacãra , el însuºi un talentat poet.
O întrunire specialã a acestui cenaclu s-a þinut nu
demult în satul Negoeºti, amfitrioanã fiind artista tapiserã
Lia-Maria Andreiþã, care a inaugurat cu acest prilej, la
locuinþa sa, propriul Cenaclu literar-artistic Elina
Doamna (soþia domnitorului Matei Basarab, ctitora unei
Mânãstiri în aceastã localitate cãlãrãºeanã).
Între participanþi, un invitat special: Valeriu Birlan,
profesor de românã ºi francezã în orãºelul apropiat
Budeºti, membru al Uniunii Scriitorilor. A publicat pânã
acum ºase volume de versuri, de certã valoare ºi
particularã cromaticã, apreciatã în mod deosebit de
exigentul comentator ºi poet Titus Vîjeu, citând dintrun poem: Nu-mi veþi gãsi numele scris / în istoriile /
mai lungi sau mai scurte / de literaturã / Îmi veþi gãsi
numele / scris / pe florile de gutui ºi de viºin / Îmi veþi
gãsi numele scris / pe creanga caisului / Îmi veþi gãsi
numele / scris / cu litere mari / pe scoarþa argintie a
înalþilor plopi . Ceea ce l-a determinat pe Titus Vîjeu sã
afirme: Poezia lui Valeriu Birlan e ca o probã de sol
dintr-o altã planetã .
În spaþiul acestei restrânse ºi modeste rubrici e greu de
dezvoltat amplele teme ale acestui poet. De aceea,
asociindu-mã opiniei lui Titus Vîjeu, voi aduce în sprijin
câteva superbe citate poetice: Sfioasã e livada mea cu
meri / E-n firea ei atâta duioºie ºi luminã ; ªiruri, ºiruri
de melci / cu cãsuþele în spinare au nãvãlit / pe cimentul
de sub streaºinã: / Ce cãutaþi, voi, spirite ale ierbii? ;
Cãderea unei caise coapte / E cel mai dulce cataclism ;
Tristeþea acelei dimineþi cine s-o ºtie? / Începuserã sã
plângã lung, înfundat / puii de vrabie de sub streaºinã ;
La capãtul perinii / Cãmaºa ta verde-albastrã / Am
aºezat-o / În ea îmi îngrop faþa / ªi e ca ºi cum m-aº
îmbrãca / Pe dinãuntru / Cu tine ; Te-am aºteptat prin
toate epopeile lumii ; De o jumãtate de veac / Aºtept
trenul tãu, iubito / De o jumãtate de veac / Stã la prima
staþie ; Da, dar apasã pe clanþã / Vino spre mine pe alee
/ Chiar dacã ar trebui sã-mi aduci / Ultima cinã a
gladiatorului .
Nicolae Mavrodin este plãmãdit dintr-un aluat în care
umorul þine locul drojdiei, fãcând pâinea sã creascã
frumos având în Topârceanu un înaintaº de elitã. În
scrierile lui poetice precumpãnesc parodiile dupã
Alecsandri, Vlahuþã, Minulescu, Eftimiu, Arghezi,
Sorescu, Pãunescu. El este ºi un iscusit epigramist:
Învãþãmântul românesc este sublim / Elevii nu ºtiu carte
mai deloc / Iar dascãlii, din factorul cel prim / Au devenit,
din cheie un breloc . Impun, de asemenea, poeziile
originale: Bãtrânii plâng în cumpeni de fântânã / ªi
duc solia-n vârfuri de toiag / Ei graviteazã fãrã nici o
vinã / ªi pun vieþii tainic rãmãºag // Bãtrânii duc oceanele
de spice / Spre cele mai aprinse catedrale / Înmiresmând
ogoare ºi colnice / ªi scotocind prin vremi patriarhale .
Dumitru Dragon, martor ºi catalizator, a filmat
întreaga manifestare ºi a dat-o pe post în aceeaºi searã, la
RadioTV.Oltenita.ro putând fi gãsitã ºi astãzi, în arhiva
respectivului post, apelând desigur la Google.

Ion Andreiþã

Don Basilio

Evaluând cruciº nimicul
Câinele
În lungul Podului gloata îl pãrãsi. Amestecatã cu frigul
de-afarã.
Sunteþi niºte nemernici, rânji în sinea sa Kyril, abia
prãbuºit pe scândura udã.
Aºa gândi ºi câinele.
Ca sã-ºi aducã aminte de lucruri pe care alþii le-au
uitat, pipãi lumina hangerului ºi-ºi mutã privirea pe
acoperiºul stabilimentului. Acolo picotau la un loc un
cal alb ºi-o nãframã roºie. Tremurând de soarta
cuvintelor de care era legat, se cununã c-o tristeþe mai
veche. Douã lacrimi îi înflorirã în colþul de jos al
ochiului. Cel beteag.
Se dovedi încã odatã cã are vocaþia izbânzii incerte.
Sufletul i se înmuie de mãreþie ºi asta îi plãcu. Rãdvane
viu colorate i se rãsturnarã în sânge, înnodându-i trupul
într-o pâclã solzoasã ºi rea. Mahmureala din cap îi
accentuã simþurile într-un exces de împãtimire.
ªi toate se strângeau în biata inimã.
Dinspre gârle, vântul asimetric, aducea subit tot mai
puþinã îngãduinþã ºi tot mai multã ironie ºi sarcasm. Se
rãsleþise fãrã a se întreba de-i e de trebuinþã ºi se lãsã
pradã unei luciditãþi demolatoare.
Astfel îºi înghiþi umbra.
Icni cu un ultim rudiment emoþional, stabilind pentru
ce va urma,dimensiunea surghiunului.
Venise vremea unor decizii ºi revizuiri. Îl rãvãºea de
bunã seamã întru acest novembre cu timpurie brumã ºi-l
rãdica den cea mai grea boalã ce pare a fi-înstrãinarea.
Însufleþi în rãspãr un joc plin de riscuri.
Descoperi astfeliu mierea cuvintelor precum ºi otrava
lor.
Tainica reprezentare înºiratã de-a lungul mai multor
generaþii valahe corcite, gâlgâia sugestiv ºi persista
mlãdiu aºa încât devenise probã comédiei recente.
Grãmãtic al atâtor nelegiuiri cã doar le-o dovedi, cu
ele sã-ºi izbândeascã, Kyril se simþi deodatã liber.
Soare rãsbit, luna în Scorpion. Un rest de luminã ca un
deliciu sta rãsfrânt sã-i îmbrace trupul evghenit. O lume
pârâtã îi dãdea târcoale.
ªi-acum ce ne facem?! pare a-l întreba evaluând
cruciº nimicul, câinele. Ce ne facem noi? ªi acestea nu
erau decât vorbe. Steaua de-i zice Allutus rãtãcea singurã,
stãpânã pe ceea ce nu-i era îngãduit.
Era târziu. Bucureºciul încã uneltea mistic, meridional.
Din adâncuri vegheat de Turnul Colþei.

George Theodor Popescu
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RADU ADRIAN

Operând de regulã cu o serie de concepte de maximã
generalitate ºi cuprindere, sculptorul îºi adapteazã
limbajul la structura ºi specificul unui discurs elevat ºi
pe undeva pretenþios, formele elaborate de el tinzând
constant spre abstract, fãrã însã ca dimensiunea figurativã
sã fie complet epuratã. (C.O.)
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