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Coman Sova
,

Frig
Frig
de-mi vine sã mã strecor
în blana unei pantere galbene.

Mariana Gavrilã Vesa - Arhetip

Editorial

Premii, distincþii, semnificaþii
În condiþiile în care societatea româneascã ºi statul nu mai acordã creatorilor de
frumos (scriitori, pictori, sculptori, muzicieni) cinstirea pe care o meritã, iar cultura
însãºi pare a fi un fel de a cincea roatã la cãruþã (o cãruþã care se chinuie tot mai mult
sã treacã prin gropile unei tranziþii care nu se mai terminã ºi nici nu se ºtie unde duce)
era/este firesc ca unele instituþii neguvernamentale sã aibã o reacþie.
ªi ea a venit/vine printr-o serie de recompense simbolice. Ele se numesc fie Diplome
de excelenþã, fie Trofee, fie Premiul pentru...(ºi aci se menþioneazã prestaþia ºi meritul
particular al creatorului) etc. etc.
Spun ºi scriu simbolice întrucât, de ani buni încoace, organizaþiile, uniunile de
creaþie, fundaþiile ºi alte instituþii nu mai dispun de bani, aºa încât totul sau aproape
totul se limiteazã la un petec de hârtie, la un obiect de ceramicã sau de metal sau
cum s-a întâmplat de curând la o butelie de vin etichetatã cu sigla celui/celei care a
oferit-o (în acest caz, Uniunea Scriitorilor din România, care i-a sãrbãtorit într-o
ceremonie pe mânuitorii condeiului ajunºi la vârsta de peste ºaptezeci de ani. Rugãm
cititorii sã urmãreascã relatarea evenimentului în pag. 2!).
Fireºte, dacã privim lucrurile numai ºi numai sub latura materialã , la nivel de
societate asta nu înseamnã mare lucru.
ªi totuºi...
Pentru un creator, indiferent cum ar gândi el, un premiu, o distincþie, un trofeu sunt
încãrcate de semnificaþii ºi au o valoare ce nu se poate cuantifica bãneºte, ci numai
moral ºi sentimental.
Creatorul de frumos creeazã literaturã, picturã, muzicã, sculpteazã, fiindcã acesta e
destinul sãu. El este chemat sã dea lumii întruchipãri care sã-i facã pe oameni mai
buni, mai sinceri, mai curaþi. Contractul unui creator nu este cu realitatea imediatã. ªi
nici cu societatea ºi vremea în care i-a fost/îi este dat sã trãiascã. Contractul lui,
dacã poate fi vorba de aºa ceva, a fost/este fãcut cu viitorul, cu eternitatea. ªi numai
posteritatea va putea cântãri drept ºi nepãrtinitor ce au lãsat/ce lasã creatorii omenirii.
Dacã n-ar fi aºa, dacã ei n-ar vieþui cu dulcea iluzie cã-ºi lasã amprenta artisticã a
trecerii lor pe acest pãmânt, dacã ar lua totul ca pe un joc gratuit ºi întâmplãtor, atunci
n-ar mai scrie, n-ar mai picta, n-ar mai sculpta, n-ar mai crea opere muzicale.
Fireºte, aºa a fost de când lumea ºi poate aºa va fi ºi în viitor.
ªi totuºi...
ªi totuºi creatorul de frumos nu poate decât sã se bucure, sã-ºi simtã menajat/protejat
orgoliul atunci când contemporanii din imediata sa vecinãtate îºi manifestã cât de
cât preþuirea pentru ceea ce iese din inima, din gândul, din mâinile lui.
Vãzute aºa, premiile, distincþiile, trofeele, diplomele sau cum s-or mai fi numind
ele, au semnificaþii multiple. Multiple ºi majore. Aduc bucurie, alimenteazã speranþe
pentru mai târziu, satisfac orgolii, sporesc încrederea celor ce le primesc în propriile
virtuþi, dar ºi obligã într-o anumitã mãsurã.
Vãzute aºa, toate aceste recompense (dacã acesta o fi fiind termenul cel mai
potrivit pentru a le numi) sunt necesare ºi binevenite, indiferent de cine ºi de la ce
nivel sunt acordate.
Fãrã îndoialã, primirea unei astfel de atenþii nu înseamnã numaidecât o atestare
incontestabilã a valorii ºi prestigiului unui creator, asta intrând în sarcina altora,
poate a timpului (ºi nu numai a lui).
Pe de altã, parte se poate pune ºi problema discernãmântului în acordarea lor, fiindcã
ºi aici, ca peste tot, abuzul poate dãuna ºi poate duce la o anume disipare, la
demonetizare, la banalizare atunci când totul se face cu o mânã mult prea largã ºi prea
des, când respectivele semne de atenþie sunt fie prea numeroase, fie acordate pentru
merite inventate numai ºi numai pentru a rãsplãti pe cineva.
Însã asta e o altã discuþie ºi-i priveºte pe organizatorii de festivitãþi care au în
programul lor ºi astfel de puncte .

Visez la cei arºi pe rug,
ce cald le-a fost.
Pânã ºi-n inima iubitei
a pãtruns frigul acesta...
O, ce frig!
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De Ziua Unirii - Omagiu Scriitorilor Români

Mãrturii ale preþuirii

Uniunea Scriitorilor din România, în colaborare cu
Institutul Cultural Român, au organizat De Ziua Unirii Omagiul Scriitorilor Români , festivitate ce s-a desfãºurat
vineri, 24 ianuarie 2014, la orele 18 în sediul ICR din Aleea
Alexandru nr. 38.
Au fost omagiaþi seniorii literaturii romane de azi, scriitori
marcanþi care au împlinit vârste rotunde 70, 75, 80, 85, 90
ºi peste 90 de ani.
Dupã o scurtã prezentare a evenimentului de cãtre
vicepreºedintele ICR, domnul Liviu Jicman, reuniunea a
fost moderatã de preºedintele Uniunii Scriitorilor din
România, domnul Nicolae Manolescu care pe un ton
prietenesc, cald, degajat a înmânat diplomele de excelentã.
Aflãm astfel cã printre cei, sã zicem de la grupa micã ,
cea de 70 de ani se afla Doina Sterescu, Radu F. Alexandru,
Florin Gabrea, Alexandru Ecovoiu, Magdalena Bedrosian
Popescu, Viola Vancea, Liviu Grãsoiu, Florin Manolescu...
Printre cei de 75-80 de ani se aflau Augustin Buzura,
Nicolae Manolescu: Cum faceþi d-le ªova ca la
Constantin Abaluta, Florin Costinescu, Constantin
80 de ani sã arãtaþi ca la 60?
Stãnescu, Nicolae Dragoº, Horia Pãtraºcu, Adriana Iliescu,
Ana Diculescu-ªova (din salã): Cu iubire! .
Coman ªova, George Genoiu, Gheorghe Zarafu, Ion Bãlu...
Aplauze
Apoi scriitori de 85-90 de ani: Dumitru Micu, Ion Ianoºi,
Foto: Tudor Bogdan Alexandru
Grigore Smeu, George Toma Maiorescu, Nina Stãnculescu,
Constantin Bãlãceanu Stolnici, Mioara Cremene, Dan Tãrchilã, Agop Bezerian ºi... Mihai ªora, care întrebat fiind de
Nicolae Manolescu ce a fãcut pentru a ajunge la aceastã vârstã frumoasã de 97 de ani, a rãspuns: Stând în picioare.
Drept!
Pe Coman ªova l-a întrebat cum face, cu ce se trateazã ca la cei 80 de ani sã arate ca la 60? Din salã, soþia acestuia
a rãspuns prompt: Cu iubire! Sala a aplaudat.
Seara s-a încheiat cu un pahar de vin roºu potrivit cu vârsta ºi recomandat celor omagiaþi. (Ana Bogdan)

la ceas aniversar
În zilele de 23-24 ianuarie a.c., la Râmnicu Vâlcea s-au desfãºurat manifestãrile consacrate aniversãrii a 24 de ani
de la înfiinþarea ziarului Curierul de Vâlcea, primul cotidian privat, independent, din România post-revoluþionarã.
În cadrul acestora s-au lansat volumele Cine sunt, de Ilie Purcaru (tipãrit cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la
naºterea acestuia), Diavolul ºi stewardesa, de Ioan Barbu ºi Între perfectul simplu ºi perfectul compus de Elena
Dican, a avut loc o sesiune de evocãri ºi amintiri din istoria ziarului aniversat ºi s-au acordat: Diploma de excelenþã
din partea Consiliului Judeþean Vâlcea unor personalitãþi culturale ºi ºtiinþifice (între cei care au primit-o s-au aflat
ºi colaboratorii revistei noastre: Acad. Mihai Cimpoi, Emil Lungeanu, Tudor Meiloiu), Marele Trofeu ºi Diploma de
Onoare a ziarului Curierul de Vâlcea 24, Trofeul Opera Omnia ºi Diploma de Onoare a ziarului (între laureaþi:
Coman ªova ºi Ion Andreiþã), Trofeul Recunoºtinþei ºi Diploma de Onoare a ziarului, Premiile pentru culturã,
Literaturã, Muzicã ºi Artã Plasticã (Marele Premiu Acad. Mihai Cimpoi pentru lucrarea Mihai Eminescu. Dicþionar
enciclopedic; Poezie: Nicolae Dragoº ºi Victoria Covalciuc; Publicisticã: Nicolae Dan Fruntelatã; Premiul Editurii
Antim Ivireanul pentru cartea de cãlãtorie: Vasile Szolga; Premiul pentru criticã literarã Al. Oprea : Florentin
Popescu, Ion Predescu ºi Ioan ªt. Lazãr; Premiul pentru Prozã Gib Mihãescu : Acad. Nicolae Dabija ºi Ioan Barbu;
Premiul Al. Cerna Rãdulescu pentru promovarea ideilor umaniste în presa culturalã: Alex. Cetãþeanu, scriitor
din Canada, Virgil ªerbu Cisteianu, directorul revistei Gând românesc din Alba Iulia; Premiul pentru picturã:
Tudor Meiloiu; Premiul pentru compoziþie ºi interpretare muzicalã: prof. Constantin Ceauºu; Premiul special Dr.
Dragoº Serafim pentru Omenie ºi Competenþã Profesionalã s-a acordat unui numãr de ºase medici din R. Vâlcea
ºi din Cluj-Napoca. De asemenea s-au mai acordat cincisprezece Diplome de Fidelitate. Revista noastrã a conferit o
Diplomã de excelenþã colectivului redacþional al ziarului Curierul de Vâlcea.În totul am asistat la o suitã de
manifestãri de înaltã þinutã, apreciate ca atare de cãtre toþi cei care am participat la ele. (Reporter)

Mircea Constantinescu
La 27 ianuarie a.c. ne-a pãrãsit pe neaºteptate eseistul, romancierul ºi publicistul Mircea
Constantinescu.
Nãscut la 18 iulie 1945 în Bucureºti, Mircea Constantinescu a absolvit liceul la Târgoviºte
(1963), apoi cursurile secþiei de filologie a Institutului Pedagogic Bucureºti (1966). Este
ºi absolvent al Facultãþii de Filosofie, secþia de sociologie a Universitãþii Bucureºti. A
debutat cu versuri în revista Amfiteatru (1968), care i-a acordat în 1968 un premiu
pentru debut.
Mircea Constantinescu a lucrat ca sociolog, funcþionar la Centrul de Librãrii, instructor
cultural, ziarist, expert la Consiliul Naþional al Audiovizualului. Opera literarã pe care o
lasã în urmã cuprinde proze scurte (volumul de debut purta titlul Ciudãþenii de familie
1968), romane ºi eseuri (Cancerul blond, Cum îndemult bucureºtenii petreceau (evocare
istoricã), Amurgul levantinilor, Îºi amintea de Casablanca, Aleargã pentru viaþa ta!, Când toca la Radu-Vodã;
Români, vã ordon sã staþi la coadã!, Impozit pe viaþã, Te rog mai trãieºte puþin, Triumful lui Fãt-Frumos (Premiul
Uniunii Tineretului Comunist 1979), Au fost ca niciodatã, Dupã Bucureºti, potopul..., Accesul liber la raft, Oraºul
de la parter, Noaptea, când toate blondele sunt brunete;Vedeta. Eseu în multimedia, Stand by, Cu noi în cârcã
Europa, Catalogul frumoaselor neruºinãri.
Preocupat în egalã mãsurã de subiecte istorice ºi actuale, Mircea Constantinescu a adus în scrierile lui o serie de
inovaþii importante în ce priveºte tehnica narativã ºi construcþia romanescã, merite recunoscute ca atare de
comentatorii ºi criticii cãrþilor sale.
Prin dispariþia acestui scriitor literatura noastrã pierde un condeier de valoare, inspirat ºi neobosit, aflat mereu în
slujba cititorilor care i-au apreciat lucrãrile, iar revista noastrã un colaborator de valoare.
Redacþia
Dumnezeu sã-l odihneascã!
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Otilia Cazimir - 120 de ani de la naºtere
Batista cu levãnþicã
Motto: tabletã din Bilete de papagal (1928, nr. 4, p. 4): În masã, ºi nici lemne de foc: Sunt umilitor de nenorocitã.
Poezia Otiliei Cazimir e ca o batistã cu douã picãturi
de levãnþicã. Poeta o scoate dinlãuntrul mãnuºii , iar
podul palmei îi zvâcneºte ca o pasãre prinsã în liliac.
Poemele ei sunt remedii pure pentru gemete ascunse
ºi schiþe de dureri.
Tudor Arghezi
Vizitatorul ce trece azi pragul casei memoriale din Iaºi
de pe fosta stradã Bucºinescu, azi Otilia Cazimir, are
imaginea completã a unei vieþi modeste, pusã în slujba
scrisului, cu prieteni statornici ºi griji casnice. Comunã,
fãrã lux ºi fast, locuinþa, ce a fost cândva gazdã pentru
elita culturalã ieºeanã, de la Mihail Sadoveanu ºi Garabet
Ibrãileanu, la, evident, George Topîrceanu, apoi Mihail
Codreanu sau fraþii Ionel ºi Pãstorel Teodoreanu
surprinde ºi azi prin abundenþa de flori, oglindã a
copilãriei din suflet a proprietarei, dar ºi prin biblioteca
din care nu lipsesc volumele tipãrite la Cartea Rusã, rod
al muncii trudnice a poetei, adesea nerãsplãtitã
îndeajuns. De altfel, poeta însãºi mãrturisea în 1959, unui
reporter local: Dimineaþa sunt gospodinã, iar seara mã
ocup de cele scriitoriceºti (Interviu cu Virgil
Dãnciulescu, Revista Magazin, nr. 144, 12 decembrie,
1959), gânduri concordante cu confensiunile
încredinþate unui alt biograf al sãu, profesorul George
Sanda: Da, mi-ar plãcea o masã caldã, o mânã de prieteni,
un pic de belºug, câteva flori în vasul meu chinezesc [...]
Oare n-am dat tot ce am avut ca sã am dreptul la un pic
de liniºte, de tihnã, acum, la sfârºit ? (George Sanda,
Destine, Otilia Cazimir, destinul unei vieþi neîmplinite,
Ed. George Sanda, Iaºi, 2006, p. 182).
De altfel, despre casa din Iaºi a poetei aveau sã scrie
mai toþi prietenii scriitori din Iaºi, începând cu Mihail
Sadoveanu ( Îmi place la mata, Otilia, parcã-i la
mânãstire , În Clipe de neuitat, din volumul Scriitori
prieteni ) sau Garabet Ibrãileanu ( Tare-mi place aici:
flori, o cãrãuºã cotitã, lemne pentru iarnã, pregãtiri de
viaþã. Sã-i spui Thaliei cã a cãutat-o profesorul
Codrescu . Se nãscuse Adela ! , remarcã
memorialista. În: Otilia Cazimir, (Pe vremea mea, Viaþa
Româneascã, an IX, 1956, nr. 2-3, p.31).
Nãscutã la 12 februarie 1894, (m. 8 iunie 1967, Iaºi,)
Alexandrina Gavrilescu (Luchi, pentru familie) a debutat
publicistic în Viaþa Româneascã , la 18 ani, iar editorial
în 1923, cu volumul Lumini ºi umbre (120 p.)
cuprinzând catrene, poezii ºi instantanee sentimentale ,
majoritatea publicate la revista Viaþa Româneascã ,
condusã de G. Ibrãileanu ºi Mihail Sadoveanu. Vorbind
despre începuturile sale publicistice, poeta mãrturisea:
Îmi amintesc de începuturile mele de scriitor. Trimiteam
câte un manuscris la tipar. Oare o sã-i placã domnului
Topîrceanu ? Mãrturisesc cã la el mã gândeam mai întâi.
Apoi la domnul Ibrãileanu, sau la Sadoveanu. Mai
târziu, la aceºtia s-a adãugat ºi Tudor Arghezi. Aceºtia au
exercitat (fãrã sã-l execute efectiv) cel mai mare control
asupra a tot ce am scris (Ibidem, p. 161). Tot redacþia
Vieþii Româneºti (se pare iniþiativa îi aparþine lui
Sadoveanu) îi stabileºte ºi pseudonimul literar (devenit
dupã 1950, nume oficial) respectiv Otilia Cazimir.
A urmat, în 1927, volumul Fluturi de noapte , recenzat
elogios de Perpessicius, Pompiliu Constantinescu, T.
Arghezi ºi G. Ibrãileanu ºi distins, la 20 iunie 1927, cu
Premiul Academiei, apoi cu Premiul Femina. Temele
predilecte: iubirea dar ºi revolta socialã: Strãbunii mei
cuminþi ce dorm în sat / În þârna melancolicei Moldave /
Ce-au scris cu braþe negre pe ogor / ªi în ceaslov cu
tremurate slove / Atâta moºtenire mi-au lasat: / Amarul
mut din sufletele lor... .
Cu tot succesul, poeta întâmpinã ºi neaºteptate critici,
cele mai vehemente venind din partea lui G. Cãlinescu,
care atrãgea atenþia asupra epigonismului topîrcenian
al poetei, în vreme ce T. Arghezi broda delicat într-o

tot ce a ºoptit ºi povesteºte, [Otilia Cazimir] s-a slujit
cu simplitate de vocea ei, ca o torcãtoare de firul
ghemului ei....
Urmeazã volumul Jucãrii (1937) pentru care poeta
primeºte Premiul Naþional pentru Literaturã, iar, un
an mai târziu, Editura Fundaþiilor Regale îi tipãreºte
un volum antologic, Poezii (42 de titluri), purtând
drept motto versurile lui Topîrceanu: Stele mici de
cositor / Ard deasupra morþilor .
De altfel, despre relaþia /legãtura/ destinul literar
comun al Otiliei Cazimir cu G. Topîrceanu s-a scris
mult. Acelaºi George Sanda realizeazã un rezumat al

celor 25 de ani de relaþie nemijlocitã al celor doi
scriitori (de la 12 februarie 1912, datã când este
consemnatã prima întâlnire, la 7 mai 1937, când moare
poetul), informaþiile, multe inedite, fiind reluate ºi
de editorul lui G. Topîrceanu, Constantin Ciopraga
(Studiu introductiv la volumul Scrieri în prozã, vol. I,
Ed. Junimea, 1971). În esenþã, cei doi au fost colegi
de facultate, iubiþi (neoficial), parteneri literari, Otiliei
Cazimir revenindu-i ºi misiunea (ingratã) de a-i îngriji
mormântul de la Cimitirul Eternitatea din Iaºi ºi,
implicit, opera manuscrisã, de care vãduva ºi fiul
poetului s-au debarasat. Deþinãtoare a manuscriselor
poetului, Otilia Cazimir a transcris, la îndemnul lui
M. Sadoveanu, opera acestuia, întocmind ºi un
repertoriu de manuscrise, oferind întreaga arhivã
Academiei Române (în 1938), îndeplinind astfel nu
doar o îndatorire moralã, cât un act reparatoriu.
Dupã rãzboi, poeta plãteºte tribut noii democraþii ,
aºa cum au procedat, de altfel ºi unii din foºtii sãi
prieteni literari: Mihail Sadoveanu, T. Arghezi sau
Gala Galaction.
ªicanatã, forþatã sã-ºi refacã de mai multe ori
Autobiografia, pentru a lãmuri situaþia politicã a
familiei (în special a tatãlui, fost institutor, vinovat
cã s-a alãturat, cândva facþiunii socialiste a
liberalilor ), poeta lucreazã, începând din 1946,
pentru Cartea Rusã, apoi pentru Editura Tineretului,
trudind, de cele mai multe ori anonim la versiunile,
în limba românã, ale unor cãrþi sovietice pentru copii.
Era o muncã atroce, primitivã motivatã de factorul
material, poeta neavând efectiv altã sursã de venit.
De altfel, în Iaºii de dupã rãzboi, lipsurile erau atât de
mari încât erau zile când poeta nu avea ce pune pe

Mâine e Anul Nou ºi noi nu avem nimic în casã , scria Otilia
Cazimir la 31 decembrie 1945 unor prieteni din Timiºoara.
În aceste condiþii traduce, între 1947-1964 peste 50 de
volume ( Lucrez la stilizãri de 15 ani ºi la Cartea Rusã ºi
la Tineret... ºi totdeauna am figurat pe copertã înaintea
traducãtorului. Nu ca acum, când apar doar O[tilia] C[azimir].
Oare stilizatorul nu e scriitor ? Eu nu þin la gloria de a fi
trecutã pe o carte stilizator sau colaborator . În aceste
condiþii, mai bine lipsã... , scria poeta la 11 aprilie 1962
directorului Editurii Academiei.)
Rezultatul este însã o operã literarã unicã ºi originalã,
sintetizatã în volumul Baba Iarna intrã-n sat , poate cea
mai cunoscutã creaþie a poetei, rãspânditã de-a lungul anilor
în peste o jumãtate de milion de exemplare. Compusã iniþial
pe motive populare ruse , dupã un volum de K. D. Uºinski,
intitulat Baba Iarna face pozne , cartea, sporitã ºi finisatã,
a intrat definitiv în folclorul copiilor, astfel încât aproape nu
existã þânc ce sã nu fi recitat mãcar odatã: Moº Crãciun,
toþi îmi spun / Cã eºti harnic ºi eºti bun / Eu îþi scriu de mainainte / Cã sunt bãieþel cuminte / ªi-þi mai scriu aºa, sã ºtii /
Cã eu nu-þi cer jucãrii / Cum þi-ar cere alþi copii... [...]
(Scrisoare, p.7, ediþia 206, Ed. Gramar, Bucureºti) sau care
sã nu se fi înfiorat la auzul poveºtii cu Moºul cel Bun: Uiteo casã colo-n vale / Cu ferestre luminate. / Moºul s-a oprit
din cale, / Cu toiagu-n poartã bate / - Bunã seara, bunã seara
! / Iaca, vin cu sãnioara / ªi cu daruri proaspete / Bucuroºi de
oaspete ? [...] (Uite, vine Moº Crãciun, ibidem, p.8).
Senine, lipsite de ideologie, versurile Otiliei Cazimir oferã
copiilor un orizont spiritual diferit de cel comercial, practicat
azi cu ardoare. Cãrþi precum A murit Luchi (o variantã
distinctã a Medelenilor , scrisã însã într-o manierã voit
naivã) sau Baba Iarna intrã-n sat nu se adreseazã neapãrat
copiilor. Ele descriu mai degrabã psihologia copilãriei,
tratatã din perspectiva omului matur. Recitind opera
scriitoarei (poezii, proze scurte, memorialistici, cu totul peste
50 de volume) nu putem sã nu constatãm cã în literaturã nu
existã scriitori minori sau secundari, ci doar autori peste
care nu se poate trece. Sub acest aspect, Otilia Cazimir rãmâne
omul care a scris frumos ºi sincer, aºa cum a trãit ºi iubit.

Marian Nencescu

Otilia Cazimir
VIS ALB
Aº vrea cu tine sã mã duc departe,
La Polul Nord, sub cerul de opal,
Când gheaþã mãrii clare se desparte
În blocuri plutitoare de cristal.
Desfãºurând culorile-i spectrale,
S-ar înãlþa deasupra noastrã ca un fald
Dantela aurorii boreale,
De purpurã, de aur ºi smarald.
Banchiza albã ne-ar aºterne-n faþa
Covoare de omãt imaculat.
ªi-n adãpostul mic, scobit în gheaþã,
Am arde-un foc de spirt denaturat.
Din larga-mpãrãþie de zãpadã,
S-ar aduna fantasticul norod
Al nopþilor polare, sã ne vadã:
Urºi albi, de vatã foci mari, de glod...
Iar când natura-n soare nou învie
ªi când vãzduhul nu mai e opac,
Într-un bazin de sticlã argintie
Ar licãri oglinda unui lac.
Acolo-n apa-i calmã ºi albastrã
M-aº duce-n zori de ziuã sã mã scald
ªi cât ar fi de frig, iubirea noastrã
M-ar face sã-mi închipui cã mi-i cald!
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Seniorii literaturii noastre:

Mã nemulþumeºte nesimþirea oficialã,
sau oficializarea nesimþirii (II)
Urmare din numãrul trecut
F.P.: Vã referiþi, cumva,
la
experienþa
dumneavoastrã de a
organiza în aceastã varã
niºte mari manifestãri cu
prilejul primei sãrbãtoriri
legiferate a Zilei Limbii
Române?
C.L.: Nu aº vrea sã mã
refer la asta deoarece
demersurile fãcute de noi,
un grup de oameni de culturã ºi de iniþiativã civicã, au
repurtat pânã la urmã un mare succes: am reuºit sã
sãrbãtorim aceastã zi prin mari manifestãri în þarã ºi multe
altele pe meridianele lumii, oriunde existã vorbitori de
limbã românã. A fost un succes deosebit de încurajator
în a persevera pentru anii viitori ºi a ridica la un ºi mai
înalt nivel cultural-patriotic manifestãrile pe care le
doresc sute de mii de români de bunã credinþã din þarã ºi
strãinãtate. Adicã, exact cei care, în ciuda piedicilor
oficiale, ne-au sprijinit ºi ne-au încurajat ºi ne-au stimulat
ºi nu ne-au lãsat pânã când imnul acestor manifestãri nu
a rãsunat cum trebuie într-o mare adunare la poalele ºi pe
Platoul Bucegilor, care s-a aflat în permanentã legãturã
prin internet (iatã din nou internetul!) cu toate celelalte
manifestãri care atunci, la 31 august, animau multe dintre
localitãþile României ºi multe dintre enclavele ºi
comunitãþile româneºti din afara graniþelor þãrii. Iar faptul
cã, înconjuraþi de miile de participanþi veniþi la
manifestarea centralã sau retransmiþându-ºi programele
pe ecranele ei, direct din locurile de rezidenþã sau de
baºtinã, ºaizeci de primari, a ºaizeci de comune de pe un
mal ºi altul al Prutului, au semnat documente de înfrãþire,
va deveni cu timpul simbolul cel mai emoþionant al frãþiei
noastre, în primul rând prin limba pe care o vorbim ºi
treptat, prin tot felul de acte politice pe plan local sau
naþional, precum acest început.
F.P.: ªi, atunci, ce vã nemulþumeºte?
C.L.: Nesimþirea oficialã, sau oficializarea nesimþirii.
Tocmai din pricina aceasta, pregãtind acum o aºa numitã
Carte Albã a manifestãrilor de astã varã când, pentru
prima datã, ca ºi confraþii noºtri de la Chiºinãu, am
inaugurat ºi noi sãrbãtorirea oficialã, la aceeaºi datã ca ºi
ei, a Zilei Limbii Române, pe lângã descrierea entuziastã
a anumitor momente, pe lângã publicarea cu bucurie a
unor documente ºi a unor studii, pe lângã Antologia de
versuri pe care deja am publicat-o, capitolul care vede ºi
lucrurile mai sumbre, cele privite critic sau care trebuie
sã ne punã pe gânduri se cheamã: SISTEMUL STATAL
ªI MORALA GUVERNAMENTALÃ LA ROMÂNI,
INDIFERENT DE PERSOANE SAU CULOARE
POLITICÃ .
F.P.: Indiferent de persoane, indiferent de culoarea
politicã ?! Ce vrea sã însemne?
C.L.: Cã, din nefericire, cu sau fãrã voia cuiva,
vicisitudinile istoriei noastre recente au configurat un
sistem statal dupã chipul ºi asemãnarea lor ºi a celor care
le-au provocat, degradând oarecum starea naþiunii; un
sistem în care se constatã atât LIPSA DE SENTIMENTE
LOIALE LA POLITICIANUL FUNCÞIONARIZAT cât ºi
NESIMÞIREA BIROCRAÞIEI ªI INCOMPETENÞA
OSTILÃ AFIRMÃRII NAÞIONALE; un sistem în care te
întrebi dacã aceastã birocraþie se manifestã CA
INCAPACITATE, ORI CA O PERFIDIE ÎNGENUNCHIND
INIÞIATIVA PRIVATÃ, CEA ASOCIATIVÃ SAU, DIN
PÃCATE, ORICUM AR FI EA. Este vorba de jurnalul
þinut la zi al unor aventuri cultural-patriotice prin care,
dupã opt ani de strãdanie pentru legiferarea Zilei Limbii
Române, în demersul de a impune de la început valoarea
cultural-patrioticã a manifestãrilor, din evidenþa
demersurilor noastre ca ONG de utilitate publicã fãcute
în aceastã varã rezultã, în ciuda unei mari adeziuni
populare ilustratã prin reproducerea a sute ºi sute de
scrisori, îndemnuri angajamente ºi programe venite din
partea micilor autoritãþi ºi instituþii locale, marilor
personalitãþi ale culturii noastre, foarte multe organizaþii

Corneliu Leu

neguvernamentale, parohii, ºcoli ºi aproape toate
publicaþiile culturale ale românilor de pretutindeni, cu
toate cã am contactat 27 de ministere ºi instituþii centrale
adresându-le oficial 51 de memorii, solicitãri apeluri,
mesaje, am înregistrat pânã la urmã 7 rãspunsuri. ªapte
rãspunsuri primite, dintre care patru negative iar, celelalte,
nu toate onorate.
F.P.: În concluzie?
C.L.: În concluzie, un rezultat pe deplin convingãtor
pentru confirmarea acelei realitãþi sociale româneºti care
spune cã deþinerea unei funcþii publice ne dã dreptul
sã nu facem nimic acolo unde nu ne iese vreun avantaj
personal ... Chiar ulterior, când am început sã sunãm la
telefon ºi sã devenim mai insistenþi în cererea unui
rãspuns, acesta a fost cel mult cã: Nu exista buget, nu
exista prevederi pentru anul acesta, deci nu poate fi
vorba de a se susþine vreo manifestare . Cu o singurã
excepþie: În zilele dinaintea datei sãrbãtoririi, tot mai
multe ºtiri, venite din tot mai multe capitale ale lumii
unde existã institute culturale româneºti, anunþau
manifestãri organizate de acestea în cinstea
evenimentului ºi, despre care, nici mãcar nu se pomenise
pe undeva cu o lunã-douã înainte. Asta, însã, doar datoritã
faptului cã întreaga conducere a ICR fusese recent demisã,
iar noua conducere, luând act de rãspunsul pe care noi îl
ceream, a acþionat mãcar pentru propriile îndatoriri. În
vreme ce alte instituþii de rang mai mare, plus întregi
Consilii judeþene, Direcþii judeþene de CulturãPatrimoniu, etc. s-au prevalat cu birocraticã nepãsare ºi
totalã lipsã de responsabilitate naþionalã de faptul cã
Legea nu avea norme de aplicare. Cu nepãsare, dupã
logica lor lipsitã de orice simþ patriotic, sau mãcar bun
simþ de funcþionar-bugetar, ei au continuat sã se bucure
cã nimeni, încã, nu formulase vreo normã de aplicare
(Legea care promulgã ºi acest amendament cerut de noi
a apãrut de abia acum, la sfârºtul anului). Nu exista, deci
vreo indicaþie directã la adresa lor, care sã-i oblige a
acþiona. Ca ºi cum a-þi cinsti neamul, originile, tradiþia,
comunicarea frãþeascã - în ultimã instanþã - nu e un înscris
genetic, nu e o pecete caracterologicã a devenirii tale ci,
la modul mercenar, trebuie prevãzutã, sau neprevãzutã
în fiºa birocraticã a postului pe care-l ocupi, fie tu ministru
sau funcþionar de rând. ªi drãmuitã ca atare, pentru a-þi
solicita cât mai puþin efort ºi a-þi aduce cât mai multe
beneficii personale. Asta e psihologia înrãitã a
funcþionarului demagog politic!
F.P.: Vã înþeleg. Aþi canalizat discuþia noastrã în aºa fel
încât sã vã spuneþi aici oful. Dar ce faceþi în continuare?
C.L.: Deocamdatã, îi deplâng pe cei care, anul acesta,
s-au constituit drept piedici ai unei stãri de puternicã
simþire naþionalã care n-a putut fi împiedicatã sã se
manifeste. Simþire care, dacã nu ºi-a gãsit susþinere
oficialã, ºi-a gãsit susþinerea popularã ce-i garanteazã un
viitor mult mai sigur. O demonstreazã toate rãspunsurile
ºi adeziunile primite, care ne-au dat energia sã organizãm
pânã la capãt evenimentul central la care au participat
peste o mie de oameni veniþi cu entuziasm din toatã þara
ºi din enclavele româneºti de peste graniþi. O
demonstreazã ºi acþiunile altor mii ºi mii de suflete
româneºti susþinându-ne prin manifestãri de la sate pânã
în marile oraºe ale þãrii ºi în comunitãþile de pe meridianele
lumii. Precum ale ºi mai multora, urmãrindu-ne pe internet
ºi cerându-ne sã-i avem în vedere sã le trimitem toate
documentele sau publicaþiile rezultate. Cele mai mult
de patru ore de filmare în paralel peste distanþe imense
pe care le depãºeam întrunindu-ne electronic pe ecranele
monitoarelor ºi construind împreunã spectacolul unei
unitãþi de trãire, ca ºi volumele antologice de versuri, de
studii asupra istoriei ºi limbii noastre, ca ºi publicaþiile
electronice care au urmãrit evenimentul în timp real, ca
ºi mesajele primite de pe acum privind dorinþa de
participare la manifestãrile de la anul, parafeazã aceastã
garanþie, care ne-a ajutat sã ne pãstrãm entuziasmul.
F.P.: Deci, aþi reuºit pânã la urmã.
C.L.: Cu ajutorul lui Dumnezeu!... Da, am ajuns sã
vãd rãsãrind peste Bucegi soarele zilei de 31 august 2013.

Postul de radio România Actualitãþi dãduse semnalul
de la primele ore, continuând cu ºtiri ºi interviuri. În
Bucureºti se anunþau acþiunile complexe de la Muzeul
Naþional al Literaturii iar la sala Studio , inaugurarea
Festivalului Ecranizãrilor din literatura românã prin
Uniunea Cineaºtilor, la Iaºi se organizau manifestãrile
redacþiei Contact internaþional , care aveau sã se mute
ºi la Chiºinãu de unde primiserãm versuri de Valeriu
Matei, Traian Vasilcãu, Tudor Palladi, Tatiana Dabija,
Renata Verejann ºi mulþi alþii, la Cernãuþi, unde studenþii
ºi profesorii lor proiectau Aleea limbii române . De
asemenea, la Bacãu se pregãteau sã intre în legãturã cu
noi scriitorii ºi cãrturarii întruniþi de clubul The Stage ,
în Baia Mare Centrul de Excelenþã Porþile Nordului
organiza un mare simpozion în legãturã cu portalul
Cititor de prozã din Londra, la Cercul Militar din
Timiºoara se întruniserã scriitorii bãnãþeni împreunã cu
confraþii lor veniþi special de la asociaþia Constantin
Brâncuºi Paris , alþii de pe Valea Timocului ºi Banatul
Sârbesc, sau revista internaþionalã Heliopolis , la
Focºani manifestãrile asociaþiei culturale revistei
Bogdania iar la Fierbinþi-Ialomiþa ale revistei
Hermes , la Ipoteºti în exegeza eminescianã a Luciei
Olaru-Nenati, la liceul din Lupeni, la casa memorialã
Cioflec din Araci-Sf. Gheorghe, la Radio Târgu Mureº,
la Centrul de Educaþie Cinciº-Cerna, la biblioteca
Alexandru ºi Aristia Aman din Craiova, la filiala
Vatra româneascã din Botoºani, la despãrþãmântul
Astra al judeþelor Covasna ºi Harghita, la Teliucul
Inferior din Hunedoara unde partenerii noºtri din Uniunea
Ziariºtilor Profesioniºti dãdeau diplome pentru
concursuri jurnalistice ºi concursuri de recitãri în limba
românã ... Pentru ca din Los Angeles sã primim filmul
manifestãrilor organizate împreunã cu noi de strãvechea
asociaþie Viitorul român cultural ºi social , din statul
Michigan sã ni se cearã sã luãm legãtura cu Biserica
Sfinþii Arhangheli din Troy unde se întruneau membri
de la Graiul românesc din Windsor-Ontario cu cei ai
asociaþiei Avram Iancu-Michigan din MelbourneAustralia cu publicaþia Românul australian , ca ºi
redacþia Pagini româneºti în Noua Zeelandã care lansa
un numãr complet dedicat Zilei Limbii Române, ziarul
Ro-Mania din Cipru care organiza o manifestare la
ªcoala românã, Centrul de Excelenþã din Dublin care,
prin al sãu Suflet românesc organizase prima
manifestare din calendarul acestei sãrbãtoriri ºi canalul
de televiziune din Canada K2/tvro . Ca sã încheiem cu
ampla manifestare organizatã la statuia lui Eminescu din
Piaþa care poartã numele României la Montreal, unde sa adunat elita Asociaþiei Canadiene a Scriitorilor
Români...
Cu vremea ei frumoasã dar ceva mai rece (mai ales pe
Platou, la înãlþime, ceea ce ne-a mai impus ºi schimbãri
de ultim moment), emoþionanta zi de 31august rãsuna de
marºul care devenea un adevãrat imn al manifestãrii
noastre:
Ne cheamã Sfinxul din Carpaþi
Sã fim alãturi fraþi cu fraþi
În miezul þãrii noastre sfânt
La ceas de mare legãmânt!...
Începea manifestarea noastrã mult visatã, Nicio
birocraþie nu o mai putea opri, nicio nepãsare nu-ºi mai
afla loc. Grupuri-grupuri veneau sub drapelele fluturânde
cetãþeni ºi formaþii din toate colþurile þãrii. Preoþii oficiau
tedeumul. Corurile ºi fanfarele þineau isonul discursurilor.
Cu eºarfe la fel de tricolore, primarii unor localitãþi
dinãuntrul ºi dinafara þãrii se pregãteau sã semneze
documentele înfrãþirii comunelor lor, ca o prefaþã ºi ca
un temei la cele ale marii reînfrãþiri prin conºtiinþa limbii.
Pe ecranele care mãreau imaginile captate prin InternetStreaming ne înfrãþeam, de asemenea, cu manifestãri care
celebrau limba românã pe multe dintre meridianele lumii.

Interviu realizat de Florentin Popescu
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O captivantã sintezã de
istorie literarã
În 1973 (când publica romanul Culorile sângelui), în 1977 (când
îi apãrea un alt roman, Adevãrul retorului Lucaci), apoi în 1980
(când vedea lumina tiparului o a treia naraþiune de mari dimensiuni
(Marele cântec) nimeni nu putea intui cã aceste scrieri, proiectate de
autorul lor, Mihail Diaconescu, într-un corpus mai larg al
fenomenologiei epice a spiritului românesc în dezvoltarea sa
istoricã puteau sã fie interpretate mai târziu ca un fel de pregãtire a
unui studiu pe cât de larg tot pe atât de original ºi de captivant o
noutate absolutã în plan editorial: Istoria literaturii daco-române
(1999), apãrutã într-o ediþie a doua, revizuitã ºi completatã în anul
2013 (Editura Fundaþiei Internaþionale Mihai Eminescu , Bucureºti).
Consideratã, poate exagerat ºi pe nedrept în cel mai bun caz un
gest de curaj, þinând de un uluitor spirit al fantazãrii , (cum scrie un tânãr cercetãtor, Andrei
Milca în cel de-al patrulea volum din Dicþionarul general al literaturii române, editat de Academie
(2004), istoria d-lui Mihail Diaconescu, departe de a fi o fantazare , ne apare ca o lucrare bine
documentatã ºi temeinic argumentatã prin trimiterea la surse bibliografice dintre cele mai serioase
ºi apreciate ca atare de cãtre specialiºti în materie, de la noi sau de la alþii.
Este adevãrat, stilul fluent, comentariul realizat cu mijloacele scriitorului beletrist (adicã mai
puþin rece ºi sec , practicat în astfel de cãrþi) poate induce în eroare ºi poate isca anume
suspiciuni. O mai atentã lecturã, însã, are darul de a risipi toate îndoielile.
Aceastã a doua ediþie a Istorie d-lui Mihail Diaconescu (fiindcã la ea vom face referirile de mai
jos), al cãrei titlu a fost grafiat într-un singur cuvânt dacoromânã ºi nu daco-românã tocmai
pentru a incumba dintr-un început ideea existenþei unui corpus de scrieri unitar, cu o individualitate
accentuatã, a fost elaboratã iniþial, ne asigurã autorul, ca o succesiune de prelegeri destinate
studenþilor de la douã facultãþi din Bucureºti , cãrora le-au fost adãugate comunicãri ºtiinþifice
prezentate la Academia Românã, la Institutul de Istorie ºi Teorie Litera rã G. Cãlinescu al
Academiei Române..., la unele conferinþe ºi colocvii internaþionale organizate de Universitatea
Sorbonne Paris ºi de Deutscher Akademischer Austtauschdiest Bonn . Comunicãrile, ni se
mai spune, constituie partea principalã a acestui volum , ele fiind completate, cum era ºi firesc,
cu unele interpretãri ºi date inedite .
Noi, neavând la îndemânã prima ediþie ca sã putem vedea unde ºi cum s-au operat schimbãri,
ne vom limita la lectura ediþiei de faþã.
Aºadar, într-o primã secþiune autorul ne propune o Cronologie comentatã , care începe de la
domnia regelui Burebista ºi se opreºte la anul 2009, când apare O istorie a literaturii române de
la origini ºi pânã în prezent, semnatã de Ion Rotaru, pe care d-l Mihail Diaconescu o considerã
drept cea mai amplã ºi mai importantã sintezã de istorie a literaturii române din câte au fost
realizate pânã acum în cultura noastrã , sinteza cu pricina cuprinzând ºi pagini consacrate literaturii
daco-române .
De utilitatea acestei cronologii aproape cã n-ar mai trebui sã spunem nimic, ea având evidentul
rost de a-i oferi cititorului date istorico-geografico-etnografico-culturale pentru înþelegerea
cadrului, a ramei temporale în care se înscriu evenimentele, biografiile autorilor comentaþi,
scrierile supuse analizei ºi toate celelalte elemente care demonstreazã existenþa literaturii pentru
care pledeazã autorul.
Întinsã pe spaþiul a aproape o sutã de pagini în format academic, cronologic detaliazã reperele
pe care d-l Mihail Diaconescu le-a avut în vedere. Nicio afirmaþie, nicio datã, nicio trimitere nu
trezeºte îndoieli, în tot locul autorul apelând la surse documentare precise, care sunt luate deopotrivã
din istorie, din literaturã, din culturã, din sociologie etc. etc.
Pe aceeaºi linie a susþinerii tezelor privind existenþa unei adevãrate, variate ºi originale literaturi
getice (sau daco-române) se înscriu ºi capitolele urmãtoare. Ele vizeazã teoria, metoda ºi
periodizarea literaturii respective, receptarea epocilor literare în istoriografia românã ºi în cea
europeanã (aci sunt prezentate momente, personalitãþi ºi lucrãri de specialitate), apoi perioadele
temporale vãzute din perspectivã socio-istoricã, dupã care d-l Mihail Diaconescu purcede la
prezentarea propriu-zisã a literaturii getice, a autorilor creºtini pãgâni la începutul erei creºtine
, continuând cu o secþiune specialã Începuturile literaturii creºtine , cãreia îi succed ceea ce
analiºtii domeniului au convenit a fi ªcoala literarã de la Tomis ºi ªcoala literarã de la Dunãrea
de Jos .
N-au fost scãpate din vedere nici unele Aspecte ale limbii ºi stilului evidenþiate de operele
literare dacoromâne ºi nici locul acesteia în patrimonial naþional ºi universal.
În fine, concluzive, ultimele douã capitole poartã titlurile Contribuþia scriitorilor teologi
dacoromâni la evoluþia identitãþii etno-spirituale româneºti ºi Operele scriitorilor teologi
dacoromâni parte importantã a patrimoniului cultural ºi spiritual românesc .
Despre o astfel de carte, gâlgâind (ierte-ni-se cuvântul) de documente, de trimiteri ºi de
argumente se poate scrie mult. ªi bine ºi mai puþin bine (dacã existã premise). N-o putem face
noi, fiindcã nu suntem îndrituiþi în acest sens, iar spaþiul, fatalmente redus al rubricii de faþã nici
nu ne îngãduie sã extindem aprecierile. În schimb, chiar ºi aºa, la simpla semnalare a apariþiei
volumului se cuvine sã subliniem câteva merite indubitabile ale istoricului literar ºi câteva calitãþi
esenþiale ale Istoriei d-lui Mihail Diaconescu.
În ce-l priveºte pe autor, remarcãm, pe lângã seriozitatea ºi bogãþia documentãrii ºi a structurãrii
materialului, o anume acribie prin care, respectând documentele, a ºtiut sã punã în luminã
virtuþile fiecãrui text pe care d-sa îl arondeazã literaturii daco-române în general, aceasta fiind, cu
mici excepþii, o literaturã cu caracter religios, aproape în întregime necunoscutã publicului larg
cititor.
Se ºtie cã înainte de 1989 o astfel de literaturã abia dacã era publicatã în tiraje mici de cãtre
bisericã, fiind studiatã doar în seminariile ºi facultãþile de Teologie. Conexiunea dintre evenimentele
de naturã istoricã sau culturalã sunt realizate aci inteligent ºi ingenios ceea ce, desigur, face
lectura ºi mai captivantã, volumul parcurgându-se de ce nu? aidoma unuia de beletristicã în
sensul deplin al cuvântului. Aº mai remarca apoi înþelegerea faþã de autorii citaþi, respectul pentru
aceºtia fiind vizibil chiar ºi în cazurile în care d-l Mihail Diaconescu considerã cã trebuie sã le
amendeze ideile sau aserþiunile.
Cartea are meritul de a fi accesibilã în egalã mãsurã studenþilor ºi profesorilor din domenii
culturale, dar ºi publicului neiniþiat, dar dornic de cunoaºtere, de instruire, de înþelegere a acestei
literaturi în desfãºurarea ei cronologicã ºi în conexiunile sale cu spiritualitatea europeanã ºi cu
cea universalã.
Nu în ultimul rând în paginile volumului se simte pulsând un sincer ºi continuu patriotism, o
iubire puternicã pentru patrimoniul ce contribuie la identificarea ºi impunerea noastrã ca naþiune
ºi ca popor în istorie ºi în lume. Sunt atent comentate ºi puse în luminã valorile care ne-au
înnobilat trecutul, cele cu care venim de acolo ºi vom merge în viitor.
Toate acestea înseamnã mult, mai ales într-o vreme a globalizãrii, când forþe adesea oculte ar
dori ºtergerea identitãþii noastre naþionale.

Florentin
Popescu
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Un roman de facturã
europeanã
E deja un loc comun sã afirmi cã lui Emil Lungeanu,
scriitor total pentru cã se manifestã în toate genurile ºi
speciile literare, nu-i plac deloc cãrãrile bãtãtorite sau
deschise de alþii. O lucrare de pionierat, prin aceea cã aduce
Irlanda actualã în literatura românã este ºi romanul de
,
stringentã actualitate, prin problematicã ºi prin perspectivã
abordativã, Jocul (Editura Betta, Bucureºti, 2013).
Romanul lui Emil Lungeanu este deopotrivã o radiografie a lumii politice
contemporane cât ºi o meditaþie despre manipulãrile ideologice din vremurile
noastre. Într-un text beletristic bine structurat ºi articulat impecabil sunt trecute în
revistã, fãrã nici cea mai micã ostentaþie, toate mecanismele prin care sunt minþite
masele populare de cãtre cei care au acces la putere sau doar vor sã ajungã la ea,
despre cum sunt iniþiate atentate astfel încât, pe cãi dintre cele mai sofisticate ºi mai
oculte, autorii ºi artizanii lor sã se erijeze în salvatori. Criminalii, proxeneþii, hoþii,
escrocii ºi rãufãcãtorii de toate calibrele sunt inventaþi de guverne spre a-ºi consolida
apoi imaginea prin lupta împotriva acestora ori a crizelor economice, morale ºi
spirituale pe care ei înºiºi au avut grijã sã le declanºeze ºi sã facã în jurul lor o cât
mai deºãnþatã ºi mai apocalipticã vâlvã e întotdeauna ºi invariabil câºtigatã de
marii ºi versatilii potentaþi ai planetei. Cum poate fi fabricat, prin intermediul
jocurilor pe calculator, un viitor ucigaº care nu-ºi va cunoaºte nicicând angajatorul
ne-o spune ºi mai ales ne-o demonstreazã romanul exotic al lui Emil Lungeanu. La
recrutarea unui astfel de tueur sans gages, cum ar spune Eugen Ionescu, contribuie,
în primul rând, cei din anturajul imediat al protagonistului manipulat care este
coºtiinciosul genealogist celibatar Justin O Neill: afaceristul Dolovan, dr. Isaak
Schultz de la Brittish Muzeum, tribunul McNamara aflat în plinã campanie electoralã
ºi care ºi-l voia colaborator, Roberta Shea care-ºi zice Bobby ºi care e o nimfomanã
nicicând satisfãcutã sexual de vreme ce se dãruie bãrbaþilor chiar ºi în toaletele
berãriilor de cartier. Aluziile ºi insinuãrile acestora converg spre ºansa unei nesperate
îmbogãþiri a protagonistului ca urmare a câºtigãrii premiului de 10 000 de lire.
Motivaþia jucãtorului astfel captivat constã în posibilitatea de a cumpãra o monedã
unicã pe care fusese imprimat chipul rãzvrãtitului transilvan de la 1784, cu inscripþia
Horea rex Daciae, monedã pe care Justin o închiriase, cu 25 de lire pe zi, de la un
emigrant din interiorul arcului carpatic românesc ºi pe care spera s-o vândã, la un
preþ exorbitant pentru valoarea ei de unicat istoric în lume, în cadrul unei licitaþii
dupã care snobii îmbogãþiþi se dau în vânt pe toate meridianele planetei. Paginile
consacrate personalitãþii lui Horea sunt printre cele mai interesante din carte ºi ele
dezvãluiesc adevãruri pe care istoria oficialã le-a ocultat, din considerente de ordin
politic, decenii în ºir. De ce-ar fi acceptat francezii cã Revoluþia lor de la 1789 a fost
anticipatã, conceptual ºi faptic, cu cel puþin 5 ani înainte de o miºcare din o cu totul
altã parte a Europei? Astfel, isteþul þãran ardelean horitor care a devenit capul
compatrioþilor sãi rãzvrãtiþi se afla în graþiile Împãratului Josef al II-lea care urma
sã-l facã guvernator al Transilvaniei. Au intervenit însã nobilii unguri care i-au
înscenat povestea cu moneda de aur de care am fãcut pomenire mai sus ºi capul
încoronat de la Viena, tiran luminat de altfel, n-a putut tolera un asemenea afront ºi
moartea uzurpatorului, membru al lojei masonice din Transilvania, s-a produs în
chinuri dintre cele mai groaznice. Justin O Neill are însã revelaþia cã imaginea de pe
moneda cãreia îi schimba periodic locul prin cãnile cu condimente din bucãtãrie era
în realitate cea a lui McNamara ºi lucrurile încep sã se precipite, genealogistul
realizând cã e el însuºi obiectul unei manipulãri fãrã precedent. Procesul de
dezumanizare în care a intrat e unul galopant ºi fãrã întoarcere, el frizând paranoia
ºi chiar nebunia.
Misteriosul joc Metropolis, de ce nu Necroplis, ajunge sã-l obsedeze pe Justin
O Neill. El face calcule matematice care sã-l ajute sã termine jocul în cele 90 de
minute care-i erau afectate ºi chiar identificã, în cele din urmã, oraºul labirintic din
joc cu cel din realitatea care-i servise de izvod diabolicului programator. Depistarea
inadvertenþelor de ordin toponimic îl apropie de dezlegarea enigmelor, îi oferã, cu
alte cuvinte, o cheie de-a dreptul providenþialã. Cu cât însã e mai aproape de a
dejuca planul celui ce întocmise jocul, ca ºi al bãncii ce i-ar fi livrat câºtigãtorului
importanta sumã de bani, cu atât numãrul sabotorilor navigãrilor sale pe monitor e
mai mare ºi insistenþa lor e mai acerbã, culminând cu pisãlogeala, la telefon, venitã
din partea tribunului tocmai când Justin era pe cale de a elucida enigma ºi de a ieºi
triumfãtor din cursa contracronometru cu sine însuºi.
Jocul lui Emil Lungeanu e o carte scrisã alert, frumuseþea ei stilisticã fiind una
incontestabilã. Ar fi nedrept sã nu evidenþiem încãrcãtura ei poeticã, replicile de
efect umoristic, finalurile paradoxale de capitole, asociaþiile culturale erupând dintro memorie culturalã pantagruelicã ºi, îndeosebi, prospeþimea comparaþiilor pe care
le întâlneºti la tot pasul ºi care ar merita un studiu special, eventual într-o lucrare de
licenþã de cãtre un absolvent de filologie. Spicuim aproape la întâmplare: O vãzurã
pe blondinã dezumflându-se ca o saltea de plajã cu dopul scos (p.22); Doctorului
Schultz îi scãpã un râset atât de puternic, încât fumul de tutun nãvãli în încãpere ca
dintr-o þeavã de eºapament (p.49); O Neill cãscã gura ca un turist chinez rãtãcit
printre localnicii din Gaeltacht (p.51); nisipul colectat în clepsidrã îl durea ca o
piatrã la rinichi (p.94); - ªi ziceþi cã n-aþi vizitat niciodatã Irlanda? se mirase
O Neill ca de un ruznac care nu vizitase încã mormântul lui Lenin (p.100); Cel
mai rãu se lãsase indus în eroare de toponime, pe care Cosmo le alesese cu o ºirtenie
de nobil ungur care trage pe sfoarã împãraþi austrieci (p.119) etc.
Cuvintele pe cât de avântate pe atât de exacte pe care Eliza Roha le spune despre
un alt roman al lui Emil Lungeranu, e vorba de Jurnalul lui Henry Wilde (2011), se
potrivesc de minune ºi Jocului: un roman pe cât de concis pe atât de bine conturat
(...) în care scriitorul cu o logicã de fier, despicã fiecare fir ale încâlcitelor iþe ce þin
de interesele profitorilor care fac din construcþia construcþiei giganticelor nave
trigemene ºi publicitatea deºãnþatã doar o sursã de venituri fabuloase ºi nemeritate .
ªi Jocul, care ar putea sta oricând la baza unul scenariu de film ofertant, dacã ar fi
apãrut într-o limbã de circulaþie europeanã, ar fi obþinut cu siguranþã un premiu
prestigios. Nu-i deloc timpul trecut sã-l obþinã acasã, din partea USR, a unor reviste
sau edituri.

Bucureºtiul literar ºi artistic, Anul IV, nr. 2 (29), februarie 2014

Ion Rosioru

6

CONSEMNÃRI

Dimineþile poeziei

Silvia Butnaru: DARURILE MINÞII
(Dotes ingenii), Ed. Global, 2013
Bunul cel mai de
preþ pe care ºi l-a luat
în braþe Silvia
Butnaru, la plecarea
ei definitivã (?) în
Germania (1987), a
fost graiul românesc,
duhul sfânt al limbii
române. Tot acesta a
alinat-o
prin
evantaiul de dureri, întristãri ºi alte griji traversate în
toþi anii care au trecut pânã acum schimbãri de locuinþã,
decesul soþului, creºterea copiilor sãi ºi a nepoþilor,
inundaþiile nãzdrãvanului pârâu Nahe Bad Kreuznack
(oraºul de reºedinþã), dificultatea unui job statornic etc.
Însã de limba maternã nu s-a deslipit nicio secundã,
aceasta fiindu-i ghid, far, sfãtuitor, sprijin ºi leagãn.
Debutul editorial cu Orizontul infinitului din 1955
a aºezat-o pe Silvia Butnaru în reflectoarele favorabile
ale criticii literare de întâmpinare. Chiar ºi proza sa scurtã
din volumul Spectograme (2011, ediþia I) descinde
tot dintr-un cer suveran al poeziei.
Darurile minþii pare un generic atoatecuprinzãtor,
developând harul polivalent al autoarei, dar ºi cãutãrile
sale în cât mai înaltul ideii de a nu pãrãsi calea clarã a
luciditãþii ºi a introspecþiei lirice, evitând debusolãrile
conºtientului aflat sub presiunea unei lumi tot mai ostile
precum cea pe care o traversãm astãzi.

Gheorghe Istrate

Pentru justificarea actului sacrificial al destinului sãu
de a subzista sub semnul a douã patrii ºi a douã idiomuri
(românã ºi germanã), Silvia Butnaru îndrãzneºte
(riscând!) sã îºi înscrie poezia sub un motto ovidian al
marelui exilat de la Pontul Euxin:
Vreme altoiului vine: pe ram pune ram sã prindã
ªi sub frunziºul strãin pomul sã-þi vezi înãlþat .
Tristele expatriatei Silvia Butnaru sunt strãfulgerate
de astfel de obsesii. Volumul chiar se deschide cu
versurile: nu-þi spun adio, Bucureºti! / îþi spun: pe
mâine! . Sau, potecând
cum nimerit se exprimã ,
poeta se întreabã dureros: peste culmea dinspre vest /
voi porni-napoi spre est?
. ªi continuã: unde ai
plecat / suflete/mpãrat? . Strecurându-se printre malurile
întunecate ale vremii, cugetarea ei curge fãrã oprire,
tentatã de comparaþii strivitoare: cu paºii mei de Rac, /
am trecut veac dupã veac / ºi din Mileniu în Mileniu /
devin fãrâma unui geniu . Dar se consoleazã,
melancolizând: port în mine / timpul din trecut , cu
speranþa: ne vom renaºte doar din zgurã ºi cã va
supravieþui într-o carte mãcar, printr-un cuvânt , fiindcã
poetul / rãmâne-n timpuri un ecou .
Un alt strat interferat cu cel al tãrâmului pierdut, în cãutarea
altuia care se dovedeºte a fi tot atât de convulsiv, este Iubirea
arcã de argint . Silvia Butnaru chiar gãseºte o definiþie
subtilã acestui sentiment crucial al fiinþei, convinsã cã Erosul
este Cristalul ce ne ajutã / sã strãbatem întunericul neputinþei
noastre umane . Ceea ce este adevãrat.

Cu o simplicitate cuceritoare, descãrcatã de efecte
stilistice artificioase, poeta se mãrturiseºte astfel:
eu nici nu vând ºi nici nu cumpãr
iubirile se dãruiesc
ºi-nchise-n suflet, ca-ntr-un cufãr,
prin versul meu le preþuiesc
dar numai una e supremã
iubirea ce se-mparte-n doi
ºi egalarea ei nu-i temã
decât în vârful de condei
eu nici nu cumpãr, nici nu vând
ce Dumnezeu oferã-n dar,
iar anii mei i-aºez în gând
ºi-i torn din lacrimi în pahar
Ca ºi în volumele anterioare, ºi în cel recent dorul de
Þara Pãmântului Dac vibreazã acut pe portativele
poeziilor sale, peste rãni necicatrizate vreodatã.
Cãrþile Silviei Butnaru sunt, de fapt, tot atâtea jurnale
lirice, poeta simþind nevoia imperioasã ca în subsolul
majoritãþii poemelor sã precizeze data ºi locul creaþiei,
uneori chiar ºi ora elaborãrii (îndeosebi dimineaþa), toate
acestea fiind borne ce marcheazã un destin predestinat
neliniºtii, autocãutãrii, autodefinirii.
Neîndoios, Darurile minþii ar putea fi, totodatã, ºi
dorurile minþii
aspiraþii cãtre o împlinire stilisticã ºi
mai rodnicã.

Marian Barbu - 75

Riscul de a nu fi oricui pe plac
Scrisul are responsabilitatea
lui în timp. Complimentul þine
de efemer precum acoladele în
reuniunile mondene. O judecatã
criticã impune un autor, o carte,
o idee. Marian Barbu nu
acceptã sã fie vânzãtor de iluzii.
O astfel de alegere i-ar fi scurtat
drumul. Ca atâtor altora. A ales
sã trãiascã printre cãrþi iar
aceastã nobilã povarã o poartã de decenii cu vigoare,
seninãtate ºi satisfacþii.
Elegant pânã la pedanterie în relaþiile obiºnuite cu
oamenii, profesorul Marian Barbu, atunci când intrã în
roba de critic literar îºi ia adesea riscul de a nu fi pe plac
oricui. În viaþa de scriitor - existã o astfel de viaþã, mai de
plumb ºi mai complicatã decât cea prin care trec fiinþele
fericite de noroc - câºtigul cel mare este sã fii sesizat,
criticat chiar, de o autoritate, decât lãudat de un prieten
îndatorat. Aºa încât, mulþi dintre cei care îºi gãsesc
numele în ,,Trãind printre cãrþi trebuie sã se
mulþumeascã chiar ºi cu întâmplarea cã nu au fost ocoliþi.
Marian Barbu prelungeºte în critica literarã grija
profesorului de a semnala promisiunile generaþiilor
tinere. Sau de a indica o direcþie corectã în culturã.
Acestei calitãþi trebuie sã i se adauge un dar din ce în ce
mai rar în critica literarã româneascã: inapetenþa pentru
reverenþe. Sã nu se înþeleagã de aici cã profesorul este
ispitit într-atât de rigoarea judecãþii critice încât sã dea
în pãcatul de a fi lipsit de admiraþie sau de respect pentru
cei care ºi-au ales religia probitãþii literare. Aºa cum
profesorul se implicã în criticã, la rândul lui criticul simte
nevoia sã-ºi verifice criteriile sau convingerile în propria
creaþie. Marian Barbu scrie povestiri pentru copii, prozã
scurtã, poezie, roman în care exerseazã cele mai noi ºi
moderne tehnici de prozodie ºi construcþie. ªi cum
materia poeziei eterne iubire/dragoste îl stârneºte,
evident, din adolescenþã pânã hãt-târziu, poetul þine sã
introducã pe lector prin câteva indicaþii strânse în
deschiderea plachetei ,,Înfricoºata iubire sau statuile
iubirii : ,,Dupã 1990, pentru criticul ºi istoricul literar
actual, din spaþiul României, au dispãrut încet, dar sigur!,
orientãrile teoretice, ca ºi dezbaterile în consens despre
autentic, despre original... Critica de direcþie lipseºte
cu desãvârºire. Autorul este suveran exclusiv pe ceea ce
scrie doar el, indiferent de înãlþimea lui artisticã ºi

George
Apostoiu

intelectualã . Sever ºi drept, criticul ironizeazã visul cã
poezia (de azi) pluteºte liberã doar pe graþia subþire a
preferinþelor. Nu lipsesc gloanþele nici când în bãtaia
puºtii apare vânat ales. În cronica la ,,Poveºti de dragoste
la prima vedere publicatã la Ed. Humanitas, în 2008,
Marian Barbu se opreºte la un moft elitist, uºor de
rezervat astãzi. Gabriel Liiceanu, Adriana Bittel, Ana
Blandiana, Nicolae Manolescu ºi Ioana Pârvulescu s-au
hotãrât sã încredinþeze tiparului cinci proze scurte despre
experienþele, probabil personale, în afurisita materie a
risipirii eterne iubire/dragoste. Este de la sine înþeles cã
mãcar o parte dintre cei cinci autori nu aveau... exerciþii
anterioare de prozatori. Totuºi, criticul le-a acordat
destulã atenþie, nu neapãrat necondiþionatã. ,,Într-o
ipoteticã ierarhie a valorilor literare româneºti
contemporane, - posibilã, dar ºi periculoasã prin imediate
consecinþe ale orgoliilor rãnite numai cinci scriitori ar
putea fi incluºi în avangardã, de ce nu?, aceeaºi cinci ºi
în ariergardã? (,,Trãind printre cãrþi , vol. VI, 2012).
Preþuiesc, mãrturisesc, micile dispute cu autoritãþile
literaturii române.
Marian Barbu are o teorie proprie despre diaristicã, pe
care ºi-o verificã în abordãri cazuistice cu cei care au
întreþinut jurnale sau au avut opinii despre acest gen de
scriiturã. Incursiunea în culturã este impresionantã ºi,
constat, nu rãmâne numai un teoretician, ci realizeazã în
aceastã materie un capitol substanþial de istorie literarã.
Eugen Simion este pretextul pentru o investigaþie
serioasã în particularitãþile literaturii auto-confesive.
Frontiera dintre literaturã ºi jurnal, în cazul marilor
scriitori, devine difuzã, ficþiunea înnobileazã,
biografismul ,,personal este servit mai consistent decât
un registru notarial. Interesul lui Marian Barbu faþã de
acest gen de scriiturã se transformã, atunci când este
cazul, în admiraþie. Eugen Simion îi rãmâne dator în
aceastã privinþã. Nu este cazul sã intru în detalii. Vreau
sã mã folosesc de amplul studiu consacrat volumului
,,Întortocheate sunt cãile...biografului pentru a face un
mic inventar de nume evocate, fie ºi pentru a sugera
repertoriul de referinþe folosit de Marian Barbu. Iatã:
Marc Aureliu, Cicero, Sf. Augustin, Montaigne, J.J.
Rousseau, Sainte-Beuve, Lev Tolstoi, Balzac, Novalis,
Gerard de Nerval, fraþii Goncourt, Andre Gide, Wirginia
Wolf, Kafka, Ernst Junger, Kierkegard etc. etc., iar la
români: cronicarii, Cantemir, Eminescu, Titu Maiorescu,
Nicolae Iorga, G. Cãlinescu, Camil Petrescu, Mihail

Sebastian, Alice Voinescu, N. Steinhartd. Mircea Eliade,
Marin Preda, Marin Sorescu etc. etc. ªi, bineînþeles,
Eugen Simion cu ,,Timpul trãirii, timpul mãrturisirii ºi
,,Jurnalul german . O precizare: conceptul construit de
profesorul craiovean despre diaristicã depãºeºte graniþa
însemnãrilor de jurnal. Cu îndreptãþire sunt luate în seamã
memoriile: ,,Memoriile scriitorilor capãtã infuzie stilisticã
vrând ne-vrând. Eul creator se divide în: cel fiinþial, cu
existenþã, cu istorie (eu biografic) ºi eul proiectat, ca un
rever de joc (eul pur). Cât se încorporeazã dintr-unul
sau dintr-altul în structura memoriilor, prin orice disecþie
posibilã, este greu de stabilit. Dacã însã eul pur dã
Amintiri din copilãrie, (atunci) eul biografic, prin
absorbþia literaturii, s-a pierdut în ficþiune. Imaginarul
narativ obþinut propulseazã frumosul, esteticul,
durabilitatea . O bunã ocazie de a glosa pe marginea
acestui gen de scriiturã îl oferã ºi ,,Jurnalul Secret al lui
Alex. Stefãnescu, care îi atrage atenþia pentru ,,severele
mãrturisiri . Prefer sã mã opresc la o notã cu valenþe
psihanalitice, deloc de neglijat, sesizatã de Marian
Barbu: ,,Este aici o neliniºte a intelectualului care
depoziteazã ceea ce vede, dar ºi ceea ce gândeºte despre
ceea ce i se întâmplã sau judecã. Pentru Alex Stefãnescu,
«actualitatea controversabilã» (Marian Popa),
descoperitã ºi înregistratã la nivelul cãrþilor în Jurnalul
de critic (1982), s-a prelungit în viaþa cotidianã din
Bucureºti . (,,Trãind printre cãrþi , vol. IV, 2005).
Marian Barbu este unul dintre scriitorii, am mai scriso cândva, care a probat energia inepuizabilã creativã a
Provinciei în momentul în care Capitala îºi risipea prea
multe forþe prin interferenþe politice partizane ºi sterile.
Fie ºi pentru atât ºi Craiova are motive sã se bucure ºi sãl preþuiascã. A publicat 13 cãrþi de criticã ºi istorie literarã
care vor rãmâne o solidã bazã de referinþã pentru istoria
de mâine a literaturii române, patru romane, nouã volume
de poezie ºi zeci de alte volume, unele cu caracter
didactic. În câteva vorbe scurte: ºi-a dat o frumoasã
ostenealã pentru a scoate în luminã cãrþile altora, cãrþile
bune.
Îmi place sã cred cã, în Cetatea Banilor, ecoul
recunoaºterii acestei demnitãþi se va auzi ºi în ziua
aniversarã a lui Marian Barbu. Mie mi-a plãcut cã, trãind
printre cãrþi, ºi-a luat riscul de a nu fi pe placul oricui.

La mulþi ani, Profesore!

Bucureºtiul literar ºi artistic, Anul IV, nr. 2 (29), februarie 2014

POEZIE ROMÂNEASCÃ LA KM 0

Coman Sova:
,
El va porunci îngerilor Sãi
sã te pãzeascã
în toate cãile tale .
(Psalmul 90)
Cerul se sprijinã pe doi plopi
ºi pe nesomnul meu,
aºteptarea e nesfârºitã,
ah, pulsul,
frunzele sunt nerãbdãtoare.

Paharul
cu
îngeri
Autoportret
pânã la marginea morþii.
Fii geamãnã cu tot ce sunt muritor,
umãrul tãu, vocea ta,
umãrului meu, vocii mele gemene;
felul tãu de a fi cum eºti
geamãn felului meu de a fi cum sunt.

Începe propria-mi naºtere,
umbra din colþul odãii
întinde degete lungi,
un cal alb de cremene
cutreierã oraºul galopând,
privirea femeii
îmi umple Paharul cu îngeri,
ah, pulsul,
ºi legãnarea arborilor,
ºi legãnarea.

Timpul mã ia în primire,
mã þine în palma lui uscatã
ºi mã trece prin vârste
ca printr-o zi de vineri.
Trãiesc atracþia corpurilor ce mã înconjoarã,
a ferestrelor deschise,
trenurile de noapte mã cheamã,
asfaltul mâncat de viteze,
apa fãcând tumbe la Duruitoare,
cascade, avalanºe, scene turnate.
Iubirea-i haina mea de fiecare zi,
sângele meu liber,
altfel cum ar putea o respiraþie,
o privire, un gând, un ritm, o moleculã
ale trupului acesta cãruia îi simt
greutatea rãnind pãmântul
cãlãtori în visele sale
ºi cât de departe ajunge
unde nicio aripã n-a strãbãtut
ºi ce copilãros pãºeºte pânã hãt
în atunci ºi în acolo ºi în va fi,
înfãºurat în momentul lui de uimire.
Vine ea
Cu pericolul tot în genele lungi,
catapeteasmã sunt sânii
în somnul bãrbatului tânãr,
neastâmpãr, mister, nefiinþã, fugã,
pãmânt, apã, luminã, nucleu,

respirând greu
o iarnã tânãrã,
prietenã cu spitalele ºi troleibuzele albastre,
cu ora ºase ºi jumãtate, cu sticla de lapte,
cafeaua ºi ceaiul,
cu imposibilul ºi gripa,
o iarnã umedã mã împresoarã,
mã poartã pe braþe
trecându-mã încã o datã prin ceea ce a fost,
vãd fereastra, bradul þâºnitoarea de apã,
mersul unei fete pe calea feratã,
rotativa de ziare,
fluviul de apã de varã uºoarã,
dealuri, pante
ºi pante
cascade,
scene turnante.
Încetineºte, Îngere, puþin câte puþin
rotaþia astrului acesta.
Se-ntunecã ziua,
cresc întâmplãrile ºi ceaþa,
plumb în mâinile pline de daruri,
fiii vor fi, peste margini,
inele din lanþul sângelui fãrã sfârºit,
ºi nu mai este da,
ºi nu mai este vreau,
ºi nu mai este este.

În acest trup înfãºurat în enigme
stã scris lungul meu drum,
tiparul dinlãuntrul,
ceea ce nu se vede
ºi care nu se poate vedea,
locul cuvintelor, jocul, norocul.
Aud fãptura albã a laptelui venind,
simt miresmele mierii,
sãnãtatea toamnei,
apa freaticã
pentru setea de mai târziu
ºi focul amirosind a pãdure.

7

ªi deodatã totul se lumineazã,
ºtiu ce sunt cât sunt ºi pentru cine,
statura mea se vede de departe,
deºi sunt de aceeaºi staturã,
vorbele mele au miez,
deºi nu mai mult ca atunci
când nu aveau;
aºtept sãrbãtori pentru suflet ºi trup
când fructele se coc,
e cald ºi se nasc prunci.
Eu
rezemat de focuri albe
meºteresc la cercul roþii
cu umerii crescuþi cât vara
ºi mi se aratã chipul gloriei
sub formã de pasãre cãlãtoare
viu coloratã, mãrindu-se ºi micºorându-se
pânã se face punct
e mai de laudã, îmi zic,
umbletul lin al roþii
decât zburãtoarea nestatornicã.
ªi vine
Vârsta
Pe firul subþire
al orei miezului de noapte,
în miez de viaþã ºi miez de colind.
Trebuie sã fii piatrã nestematã
ca sã te respecte palma asprã a timpului,
care ºlefuieºte uºor, cu rãbdare,
pânã te face nisip fin
pe plaje anonime.
ªi mã ajunge din urmã

Nedumerire pe tavanul cu umbre,
paºii tocmai mi s-au oprit,
mâinile aproape foarte aproape,
nu se mai ating.
Stingerea!
þipã toate grasurile,
ºi noaptea este aici întreagã de gheaþã,
plânsul ei neauzit
prin urechea iubirii
încearcã sã fugã spre altceva.
Stingerea!
þipã toate grasurile.
Cineva îmi calcã umbra,
îmi tot calcã umbra
ºi din când în când îmi aruncã în faþã
câte o prãpastie,
umblã cu grijã sã nu clinteascã aerul
ªi spre searã
trece o andrea vânãtã
ca un frig
printre coastele mele,
apoi vine altcineva, Tatãl poate,
scoate andreaua,
o aºazã pe marginea nopþii,
mângâie cu palma uºoarã
locul însângerat,
ºi-mi întinde Paharul cu îngeri.
În jur nu mai este
decât nimeni
dilatându-se în cercuri concentrice
din ce în ce.
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FERESTRE

Nobel Prize - 1948

T. S. ELIOT

Titus Vîjeu

Thomas Stearns Eliot,
cunoscut dupã celebrul tipic
al contragerii onomastice
anglo-saxone drept T. S.
Eliot s-a nãscut în 1888 la
Saint-Louis, în statul american
Missouri. Contemporan ºi
afin al lui Ezra Pound va
pãrãsi ca ºi acesta Lumea
Nouã în care se nãscuse
pentru a-ºi rândui viaþa pe

bãtrânul continent european.
De altfel întâlnirea dintre cei doi mari poeþi americani s-a
produs în 1914 la Londra când Ezra Pound era deja recunoscut
drept un autor dinamitard, pãrinte al ereziei artistice a
vorticismului .
T. S. Eliot îºi publicã prima carte de poeme în 1917, pe când
era funcþionar al celebrei bãnci Lloyd s, funcþie pentru care-l
recomandaserã studiile americane de la Harvard ºi cele britanice
de la Oxford University. Zece ani mai târziu, în 1927 poetul va
dobândi de altfel cetãþenia britanicã ºi va adera la Biserica
anglicanã. Acest din urmã fapt echivalent cu o convertire de
substanþã, nu de formã, s-a soldat ca experienþã în plan artistic
cu poemul religios Miercurea Cenuºii dar ºi cu celebra sa
tragedie liricã Moartea în catedralã din 1935.
De altfel convingerile religioase ale scriitorului vor fi prezentate
în 1940 publicului prin eseul Ideea unei societãþi creºtine.
Dar, revenind la începuturile poetice ale lui T. S. Eliot vom
aminti rândurile pe care i le-a consacrat criticul american Edmund
Wilson unul dintre cei mai competenþi cercetãtori ai poeziei
moderne:
E adevãrat cã poemele sale par a fi roadele unei concentrate
experienþe emoþionale ºi cã el pare a se fi îndreptat cu un fel de
înverºunare spre cãrþi, pentru a afla cãldura pe care nu o putea
lua din viaþã.
E, desigur un fel de ostilitate în tot ceea ce scrie domnul Eliot,
ca ºi cum ar cãuta o compensaþie a propriilor limite într-o afirmare
iritatã a superioritãþii. Dar tocmai aceastã suferinþã acutã, aceastã
teribilã stare de subnutriþie e ceea ce dã forþã artei sale. ªi, aº
spune, domnul Eliot e un poet: sensibilitatea lui are intensitate,
are simþ al discernãmântului, cuvintele lui sunã firesc, în versuri
frumoase; aºa încât indiferent de zidurile între care trãieºte, el
face parte dintr-o lume a celor aleºi... Grãunþele acestea, deºi s-ar
putea sã fie fãrâme de cremene sunt în acelaºi timp adevãrate
cristale.
Judecata criticã a lui Edmund Wilson dateazã din 1922 ºi ea
avea în vedere poemele de început ale autorului din volumul
Prufrock ºi alte observaþii (1917) cuprinzând aºa zisele
cântece de dragoste ale unui anume J. Alfred Prufrock, apoi în
Poeme -1920 ºi Tãrâm pustiu din 1922.
Adevãrul este cã încã din acele momente T. S. Eliot era

recunoscut ca un autor decis sã schimbe înfãþiºarea poeziei din
þara sa de adopþie Anglia, impunându-se ca o reacþie demolatoare
la adresa obositului romantism postvictorian. Poemele de început
ale lui T. S. Eliot sunt influenþate de simboliºtii francezi, de la
Baudelaire ºi Mallarmé la Tristan Corbière ºi Jules Laforgue.
Tentaþia de a le fi emul era determinatã de libertãþile pe care
poezia acestor maeºtri le permiteau.
Un limbaj eliptic, cu nuanþe argotice
ºocant ºi nelipsit de cinism
reprezenta realitatea esteticã
permisivã a acestora.
Interesant este faptul cã în acelaºi
timp Eliot era preocupat de poezia
medievalã englezã ºi de poeþii aºa ziºi
metafizici ai secolului al XVII-lea.
Amplul sãu poem despre Þinutul
pustiu din 1922 este un cumul al
experienþelor poetice ale umanitãþii,
de la miturile antice la Dante ºi
Shakespeare. T. S. Eliot încearcã sã
dea o nouã vibraþie, o nouã
dimensiune gândirii lirice de pânã la
el, adoptând aceeaºi strategie pe care
o pusese în practicã ºi Ezra Pound în
celebrele sale Cantos-uri,
concentrând parcã douã milenii de
poezie, de la autorii greci ºi latini,
trecând prin autori renascentiºti ºi
ajungând pânã la moderni.
Desigur, putem fi tentaþi sã vorbim
simultan despre elitismul ºi eliotismul acestei poezii în care
citatul cultural reprezintã structura de rezistenþã a emoþiei
autorului. Dar, se pare cã acela care a impus acest model de
creaþie alãturi de Eliot ºi de Ezra Pound a fost Joyce.
Într-o carte intitulatã Due maestri dei moderni: James Joyce
e Thomas Stearns Eliot, apãrutã la Roma în 1967, criticul
italian Mario Praz aminteºte faptul cã în noiembrie 1923 Eliot
scria despre romanul Ulysse al confratelui sãu irlandez (în The
Dial):
Folosind mitul, manevrând o paralelã continuã între
contemporaneitate ºi antichitate, Joyce urmeazã o metodã pe
care ºi alþii trebuie sã o adopte dupã el...
În volumul Miercurea Cenuºii din 1930 T. S. Eliot va
renunþa însã la acest demers, pentru a se dedica meditaþiilor
religioase ºi de ce nu? filosofice. Tema destinului
omniprezentã aici va fi dezvoltatã dramaturgic la cote
impresionante în tragedia versificatã Moartea în catedralã, operã
disputatã în egalã mãsurã de istoria teatrului ºi de istoria poeziei.
Capodopera sa liricã e reprezentatã de cele Patru Cuartete
din 1942, sintezã a timpului identificat în istorie, a veºniciei ºi a
memoriei, a realitãþii ºi a proiecþiei spirituale. Chiar dacã fiecare

în parte beneficiazã de o anume autonomie prin precizarea
locului în care se petrece meditaþia autorului cele patru cuartete
formeazã un întreg, în exemplarã unitate a respiraþiei lirice
T. S. Eliot a fost un mare poet, dublat de un valoros teoretician.
A fost un critic literar pe care eminentul René Wellek îl considera
încã din 1956 drept cel mai important critic al secolului al
XX-lea din lumea anglofonã .
Eseurile sale despre poezia clasicã ºi modernã au eliminat
ambiguitatea creând o adevãratã structurã a cuvintelor
complexe . El a fost cel care l-a exaltat pe Dante ºi l-a repus
practic în circulaþie pe John Donne, cel mai important reprezentant
al metafizicilor englezi din secolul al
XVII-lea, i-a comentat avizat pe simboliºtii
francezi ºi a ajutat la impunerea lui Erza
Pound prin eseul ce i l-a consacrat încã din
1917.
Ceea ce-l fascinase pe T. S. Eliot la Dante
Alighieri adicã forþa vizualã a descrierilor
ºi limbajul limpede ºi concis constituie
pentru cititorul de azi al autorului celor
Patru Cuartete elemente de identificare
ale valorii acestui scriitor despre care s-a
spus cã încã de la debuturile sale literare a
ocupat în lumea de limbã englezã o poziþie
asemãnãtoare cu acelea deþinute de Ben
Johnson, Dryden, Pope, Samuel Johnson,
Coleridge ºi Mathew Arnold (v. Delmore
Schwartz), aºezându-se adicã între
dictatorii literaturii engleze, sau, mai
exact spus, între spiritele ei de direcþie.
Judecata criticã precisã, exprimatã întrun stil la fel de precis, constituie
caracteristica esenþialã a acestui rafinat
comentator al literaturilor lumii, ºi, în
primul rând al literaturii engleze.
Gândurile consacrate lui Shakespeare ºi Ben Johnson, lui
Wordsworth ºi Coleridge, Shelley ºi Keats dar ºi lui Dante,
Baudelaire, Poe ºi Valéry configureazã un teritoriu al marilor
idei literare pe care laureatul Nobel din 1948 le formuleazã cu o
eleganþã supremã. Iatã spre pildã aceste paragrafe din What is a
classic? (Ce este un clasic?): Un scriitor care are, în chip
individual, un spirit mai matur, poate face parte dintr-o epocã
mai puþin maturã decât un altul ºi, din acest motiv, opera lui poate
sã fie mai puþin maturã. Maturitatea unei literaturi oglindeºte
maturitatea societãþii ce o naºte: un autor precum Shakespeare
sau un Vergiliu poate aduce o contribuþie proprie la dezvoltarea
limbii lui dar nu poate contribui la maturizarea limbii dacã operele
înaintaºilor sãi n-au pregãtit-o pentru aceastã superioarã împlinire.
Ca urmare, o literaturã maturã are în urmã o istorie, o istorie care
nu-i numai o cronicã, un ºir de manuscrise ºi scrieri de un fel ori
altul ci o dezvoltare ordonatã, fie ºi inconºtientã a limbii, spre
împlinirea potenþialitãþii specifice, în cuprinsul propriilor ei limite.
Prin întreaga sa operã T. S. Eliot s-a integrat firesc acelei
categorii a umanului pe care adoratul sãu Dante Alighieri o
considera ca aducând virtute lumii, alungându-i ceaþa .

SIMULTAN COJAN
Marii maeºtri ºahiºti dau frecvent simultane, la care
pot participa mulþi jucãtori cu ambiþii de a-l întrece pe
maestru. Existã ºi altfel de simultane, care ar putea fi
numite expoziþionale. Un asemenea eveniment se va
întâmpla chiar în viitorul apropiat, în lunile februarie ºi
martie. În prima lunã de primãvarã se vor împlini o sutã
de ani de la naºterea lui Aurel Cojan (3 martie 1914,
Beceni, judeþul Buzãu 28 noiembrie 2005, Paris,
Franþa), pictorul român care a trãit ultimele patru decenii
ale existenþei sale, ca un autoexilat, la Paris.
Centenarul Cojan va fi omagiat, în Franþa, printr-o
expoziþie cu lucrãri realizate în Franþa, în cadrul Galeriei
Alain Margaron, din cartierul Marais al capitalei Franþei.
Proprietarul galeriei i-a mai organizat expoziþii personale
artistului ºi, întotdeauna, în expoziþiile de grup, au figurat
lucrãrile românului, alãturi de nume care astãzi figureazã
pe simezele Centrului Pompidou. Un lucru care trebuie
remarcat este cã respectivul galerist a scos ºi o monografie
semnatã de Emmanuel Daydeé, în versiune francezã ºi
englezã, cu un titlu sugestiv: Cojan, le piéton de l air.
Simultanul va continua la Bucureºti. M-am strãduit sã
organizez mai multe evenimente:
vernisajul expoziþiei Lumea lui COJAN, care va avea
loc marþi, 4 februarie 2014, ora 18, la Muzeul
Municipiului Bucureºti, Palatul Suþu. Expoziþia va
rãmâne deschisã pânã pe 3 martie 2014, data naºterii
pictorului;

marþi, 4 martie 2014, ora
18.30, va avea loc lansarea
volumului Conu Ricu, la
Anticariatul UNU, str.
Academiei nr. 4-6; volumul
este o culegere de texte despre
picturile lui Cojan, pe care leam publicat în decursul
timpului, alãturi de crâmpeie
memoralistice;
marþi, 18 martie 2014, ora
10.30, va avea loc in Aula
Bibliotecii
Academiei
Romane o masã rotundã
despre viaþa ºi opera lui Aurel
Cojan. Vor lua cuvântul o serie
de critici ºi pictori care l-au
cunoscut. Va rula ºi filmul
Aurel Cojan
Incomodul
Cojan, admirabilul Cojan,
realizat de doamna Ruxandra
Garofeanu pentru TVR;
tot marþi, 18 martie, la ora 13.00, va avea loc in Sala
de expoziþii a Bibliotecii Academiei Române Bucureºti
vernisajul expoziþiei Jocul liniilor ºi al culorilor în opera
lui Aurel Cojan. Expoziþia rãmâne deschisã pânã în
2 aprilie 2014.

În ambele expoziþii, de la
Muzeul Suþu ºi de la
Biblioteca
Academiei
Române, vor fi expuse ºi o
serie de tablouri ale altor artiºti
români importanþi, pe care
Cojan i-a apreciat în mod
deosebit. Celebrarea unui
artist cu o îndelungatã
activitate ºi vastã creaþie este
un gest normal într-o societate
civilizatã. În ultimele decenii,
la Galeria Contrapunct s-a
organizat expoziþia Cu
gândul la Cojan (1999), iar la
sediul Ministerului Culturii,
expoziþia Mereu tânãrul
nonagenar (2004), care s-a
vernisat
în
prezenþa
sãrbãtoritului, revenit în þarã
dupã o absenþã de 35 de ani.
Au mai fost expoziþii la Colors Art Galery Abstractul
în pictura lui Cojan ºi la Sala Dialog a Primãriei
sectorului 2 Aurel Cojan, inedit, cu lucrãri din colecþia
Rozalia ºi Victor Becherschi.
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POEZIE UNIVERSALÃ LA KM 0
Lin se coboarã noaptea peste clipa ce plânge
Ora de-napoiere în tabãrã ne-ajunge
Un doi trei numai þie þi-nchin viaþã ºi sânge

CLOTILDA
(CLOTILDE)

Limpede sete-i noaptea iubire ºi seninã
O Lou azi ceru-mi pare o undã de luminã
Un suflet am de tine îmi e inima plinã

Anemona ancolia
În grãdinã s-au ivit
Unde-n somn melancolia
E-ntre dor ºi-amar cumplit

La ceas de rãmas bun îþi spun Adio iar
O sã mã-ntorc e ora nouã fãrã un sfert
Un doi trei Adio din Nimes aici din Gard
4 febr. 1915

EXERCIÞIU
(EXERCICE)

Guillaume Apollinaire
1880-1938

CORNURI DE VÂNÃTOARE
(CORS DE CHASSE)
Povestea noastrã-i nobilã ºi tragicã
Precum o mascã de tiran
ªi nici o dramã simplã sau chiar magicã
Nici vreun detaliu oricât de banal
Nu-i dau iubirii aurã pateticã
Ca Thomas de Quincey sorbind
Opium otrava dulcea casta
La Ana lui biata visând
Vom trece noi ºi peste asta
Iar eu voi reveni curând
E corn de vânãtoare amintirea
Al cãrei cânt se pierde-n vânt.

DRAGI OCHI UIMIÞI
DE-AMANTÃ TRÃDÃTOARE
(TENDRES YEUX ÉCLATÉS DE
L AMANTE INFIDÈLE)

Spre un sãtuc din spate de linii se-ndreptau
Patru bombardieri mergând agale
ªi-atât de plini de praf erau
Bieþii din cap pânã-n picioare
Vorbeau aºa-ntre ei despre trecut
Privind largul câmpiei peste zare
Abia de-ntorceau capul când ºi când
De vreun obuz tuºea din întâmplare
În clasa ºaiºpea toþi patru erau
De vremi de-altdat vorbeau nu ºi de viitor
ªi astfel renunþãrile se prelungeau
Spre-a-i învãþa sã moarã mai uºor

CLAR DE LUNÃ
(CLAIR DE LUNE)
Melifluenta lunã pe buze miere pune
Nebunilor în noapte sunt burguri nesãtule
Stelele toate parcã albine prind sã fie
Cu miere de luminã picurând peste vie
Din cer povarã dulce ca pentru mângâiere
Fiece razã pare un fagure de miere
Eu neºtiut las gândul spre-o dulce aventurã
Sã zboare teamã-mi este de-albina Arcaturã
Care mi-a pus în palme tristeþea razelor
ªi-a luat miere lunarã rozei vânturilor

Pe-aici trec ºi-umbrele noastre
Care-n noapte se desfac
Umbrele-s în soare-albastre
Sorii-n umbre se prefac
Peste ape zeitãþi
Îºi rãsfirã lunge plete
Nu te-opri ca-n alte dãþi
Plimbã-þi umbra pe-ndelete.

BUCLA REGÃSITÃ
(LA BOUCLE RETROUVÉE)
El regãsi în amintire
Bucla din pãru-i de-ambrã nouã
Îþi vine-a crede cã ea þine
Sorþile noastre amândouã
ªi Boulevard de la Chapelle
Auteuil Montmartre-ul nostru drag
Eu mi-amintesc de timpu-acel
În care mi-ai sosit în prag
ªi-a cãzut bucla-amintire
Cum cade toamna peste vii
Destinul nostru nu te mire
E-o zi care se va sfârºi

ÞIGANCA (LA TZIGANE)
Þiganca aceea ºtia de ani buni
De vieþile noastre cu noapte tivite
I-am spus adio ºi pe negândite
Speranþa a tâºnit ca din fântâni

GRAÞIA EXILATÃ
(LA GRÂCE EXILÉE)

Greoaie ca un urs în douã labe
Iubirea-n faþa noastrã dãnþuia
Pasãrea-albastrã penele-ºi pierdea
ªi cerºetorii rugile cu Ave

Dragi ochi uimiþi de-amantã trãdãtoare
Obuze-n vâlvãtãi
De-ai ºti tu înºeuatul meu cal ce nume are
Calul cu ochii ca ai tãi

Dispari din calea-mi curcubeu
ªtergeþi-o voi culori fermecãtoare
Acest exil este chiar rostul tãu
Infantã cu eºarfe schimbãtoare

Se ºtie cã blestemul pândeºte-n umbrã parcã
Dar setea de-a iubi mereu ne mânã
ªi totuºi stând aºa mânã în mânã
Ne tot gândim la ce-a prezis þiganca

Loulou i-am spus iubitã Lou acestui
Focos mândru-armãsar
Roºcat ca pletele-þi de jar
Cu crupa plinã ca un mãr rotat
Cal ce m-aºteaptã înºeuat

ªi curcubeul chiar s-a exilat
Fiindcã se exileazã tot ce-nseamnã
Luminã dar un steag fu înãlþat
În locul tãu în rece vânt de toamnã

Pe Rhin în luna mai barca pe valuri
Niºte femei privesc din vârf de stânci înalte
Cât sunteþi de frumoase dar barca e departe
Cine-a fãcut sã plângã trestiile pe maluri

REFUZUL COLOMBEI
(REFUS DE LA COLOMBE)

Livezile în floare s-au depãrtat demult
Petalele cãzute din cireºii de mai
Par unghiile celei ce mi-a fost vieþii rai
Petalele-ofilite ca pleoapele ei sunt

Mai trebuie sã ºtiu acum mãsura
Exactã a degetului tãu Lou adoratã
Vreau sã-þi sculptez inel de preþ din pura
Carne-a metalului cu moarte frãmântatã

ADIO
(ADIEU)
Liberã e iubirea nicicând supusã sorþii
O Lou a mea e încã mai grea ca greul morþii
Un suflet am ºi-acesta þi-e umbrã-n calea nopþii
La mine fã s-ajungã scrisori din depãrtare
O scrisoare când vine pe-aici e sãrbãtoare
Una pe zi iubito sã-mi scrii fãrã-ncetare

Minciunã de Bunãvestire
Ce minunatã ºi amarã
E-aceastã renunþare rarã
Crãciunul fost-a Pãtimire
ªi când colomba-njungiatã
Sângerã încã de-acel nu
Eu aripile-i smulg pe datã
Poemului care-ai fost tu

Pe drumul de pe malul fluviului trec agale
Niºte þigani c-un urs, un câine ºi-o maimuþã
Urmând un mãgãruº ce trage la cãruþã
Vine-un parfum de raiuri din viile renane
Se stinge-n depãrtare un cânt de regiment
Frumoasa lunã mai peste ruine-a pus
Corzi de viþã ºi ruguri de trandafiri sãlbatici
Vântul de Rin apleacã arbuºtii singuratici
Trestiile foºninde se leagãnã ca-n plâns.

Traducere de Paula Romanescu
Traduceri din volumul Le souvenir est cor de
chasse / E corn de vânãtoare amintirea , Ed. Crater,
Bucureºti, 1999
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EVGHENI EVTUªENKO PE LIMBA LUI ªTEFAN DIMITRIU

Sub acest titlu a apãrut la Editura Vremea (Bucureºti, 2013) volumul intitulat Porumbelul din Santiago ºi alte poeme, al celebrului
scriitor rus Evgheni Evtuºenko, cel care într-un motto pus cãrþii mãrturiseºte: România a fost prima mea þarã strãinã (vizitatã). Am
simþit atunci cã n-ar trebui sã avem hotare între inimile noastre. Era exact ce-am simþit ºi atunci când m-am îndrãgostit întâia oarã. Aºadar,
ºi România este prima mea dragoste . Dar ceva mai încolo, într-un fel de scrisoare adresatã cititorilor români, poetul adaugã:
traducãtorul este obligat sã-ºi aducã ºi partea sa de contribuþie la opera iniþialã, dar important este ca el sã-ºi contopeascã fiinþa sa
creatoare (o spun din proprie experienþã!) cu fiinþa creatoare a celui tradus ºi, mai ales, sã realizeze nu o copie, ci un original, la fel de viu,
de puternic, de emoþionant, în care contribuþia proprie sã fuzioneze perfect cu întregul. Ceea ce ªtefan Dimitriu reuºeºte ca nimeni altul,
atât în traducerea despre care vorbeam, dar ºi în antologia de faþã, pe care am verificat-o de astã datã aici, în America, prin aceleaºi
mijloace. ªi pe care o socotesc, fãrã nicio exage-rare, una din cele mai inspirate traduceri a versurilor mele, din toate limbile ºi din toate
timpurile.
Greu, dacã nu cumva imposibil de rezumat în doar câteva fraze orizontul poeziei lui Evtuºenko! De aceea vom spune doar cã traducãtorul
a reuºit, în cele peste trei sute de pagini ale cãrþii sã ne aducã aproape de inimã ºi de suflet unele dintre cele mai reprezentative poeme ale
acestui mare poet în ale cãrui versuri nobleþea, generozitatea ºi umanismul se întâlnesc la tot pasul, fireºte încorporate în imagini ºi
metafore de o mare ºi inconfundabilã prospeþime, fiindcã, zice el undeva: Bãtrân, eu niciodatã nu voi fi, / nici singur-cuc ºi trist ºi-al
nimãnui. / Din toþi ceilalþi mã voi alcãtui, / ca un poem din versurile lui.

O CARTE DESPRE POETUL CARE SE ÎNTREABÃ DACÃ N-OM FI GREªIT GALAXIA
«Impunãtor, dinamic ºi sociabil, Calistrat Costin (alias Costin Costinel dupã actele de stare civilã), poate fi identificat uºor de la
distanþã. Cu o înãlþime peste medie, nas acvilin ºi barbiºon maiorescian , îºi duce, cu eleganþã, rotunjimile de sorginte hedonistã, dar ºi
semicalviþia, pornite deja ascunzându-ºi-le cât poate, dar fãrã sã-ºi abandoneze zâmbetul strunit ce alimenteazã o umoare mobilã ºi
imprevizibilã, având pentru orice situaþie nouã o contrareplicã neechivocã , figurã cunoscutã în Bacãul actual, dar nu ca poet, cât, mai
ales, ca director al Teatrului Bacovia ºi al Teatrului de Animaþie , scriitorul mai sus amintit devine iatã! subiectul unei monografii
(Grigore Codrescu, Ironicul reflexiv Calistrat Costin, Rovimed Publishers, Bacãu, 2013) pe care o aºteptam demult ºi pe care cel care a
provocat-o o merita cu prisosinþã, dupã publicarea a aproape douãzeci de volume de o originalitate incontestabilã ºi pe care, din varii
motive, criticii nu le-au supus îndeajuns radiografierii ºi analizei.»
Personalitate literarã accentuatã (în sensul pe care-l dãdea noþiunii Kharl Leonard), Calistrat Costin este un poet la care ironia ºi
sarcasmul fac bunã casã cu liricul bine camuflat, nostalgicul dupã o lume care ar fi putut, dar n-a fost sã fie (cum o visa în copilãrie) cu
criticul ºi practicantul unui umor când spumos, când negru într-un melanj ce dã originalitate fiecãrui text.
Autorul monografiei, având experienþa literarã pe care o presupune un astfel de studiu, îºi centreazã atenþia, în jumãtãþi egale, atât
asupra biografiei cât ºi a operei celui despre care se pronunþã. Scriitura este ºi ea adaptatã întrucâtva stilului costinian , adicã e vioaie,
alertã, uºor de parcurs, plãcutã în toate articulaþiile ei. Judecãþile sunt ºi ele de bun simþ, echilibrate, bine argumentate. Poetul, dar mai ales
omul Calistrat Costin, aºa cum l-am cunoscut ºi noi în urmã cu mulþi ani, pe când îºi fãcea ucenicia ziaristicã la un cotidian din Miercurea
Ciuc, se regãseºte, astfel, într-un portret care îi pune din plin în valoare virtuþile literare (ºi nu numai). Avem nevoie de asemenea cãrþi ºi
salutãm apariþia celei de faþã.

TEOLOGIE PENTRU NEINIÞIAÞI
Preotul Sava Bogasiu, autor ºi al altor cãrþi de cãlãuzã pe calea credinþei creºtine, a publicat de curând un nou volum, Duhovnicul un
devotat prieten de suflet (Editura Alpha MDN, Buzãu, 2013). Dupã cum sugereazã ºi titlul, lucrarea abordeazã problema locului ºi rolului
pe care îl poate juca în viaþa unui credincios ortodox duhovnicul, cel la care se poate afla liniºtea sufleteascã ºi anume cãi de urmat. Iatã
ce putem citi în Precuvântare : Trãim vremuri grele din toate punctele de vedere. Avem mare nevoie de un povãþuitor bun, de o cãlãuzã
care sã ne scoatã la limanul mântuirii. Existã multã confuzie, dezinformare ºi toatã societatea se aflã într-o crizã fãrã precedent. Iatã de ce
e mare nevoie de un duhovnic în viaþa noastrã. El ne cere prietenia, ne întinde o mânã caldã, ne primeºte cu braþele deschise, ne ºterge
lacrimile deznãdejdii ºi ne aratã pe ce drum sã mergem ºi ce sã facem ca sã ajungem la bunul Dumnezeu .
Bogat împãnatã cu citate din Biblie ºi cu pilde din istoria bisericii, cartea, scrisã într-un limbaj uºor accesibil tuturor categoriilor de
cititori, cuprinde capitole precum: Misiunea de suflet a unui duhovnic, Cum poþi sã descoperi un duhovnic devotat?, Duhovnicul ºi
tinerii, Duhovnicul ºi persoanele vârstnice, Duhovnic sau psiholog terapeut?, Recunoºtinþã veºnicã duhovnicilor destoinici, Ghidul de
spovedanie pentru adulþi, Prima spovedanie cea mai frumoasã experienþã sufleteascã, Ce face duhovnicul pentru mine? º.a.

UN ROMAN AUTOBIOGRAFIC
Romanul Fisura, de Ion Haineº (Editura Semne, 2004), de sorginte autobiograficã este interesant mai ales în prima lui parte cea în care
autorul descrie cu lux de amãnunte cele douã experienþe de dragoste ale lui: una eºuatã brusc, iar cealaltã finalizatã prin cãsãtorie.
Desigur, într-o literaturã ca a noastrã, în care romanele de dragoste nu numai cã nu lipsesc, dar au ºi o bogatã tradiþie, fiecare nouã carte care
abordeazã iubirea trebuie judecatã prin comparaþie ºi mai ales în mãsura în care cele semnate de înaintaºi au fost întrucâtva depãºite (ca
viziune, ca unghi de abordare, stilistic etc.).
Meritul d-lui Ion Haineº este acela de a ºti sã surprindã frumuseþea, naivitatea ºi de ce nu? frumuseþea sentimentului de dragoste în
forma lui nudã, fãrã înflorituri, aproape de naivitatea copilãriei sau a adolescenþei adicã aceea în care eroul catã sã-ºi impresioneze
aleasa inimii prin recitarea unor poezii, ori prin lungi tirade în care se avântã în prezentarea unor scriitori care au cântat dragostea (eroul
povestitor este profesor de literaturã), în fond tot atâtea forme de a-ºi masca propriile sentimente.
Fisura,construit pe ideea cã în tot ceea ce curge normal în viaþã sau în societate se poate ivi, la un anume moment, o fisurã intereseazã
mai ales prin senzaþia puternicã de viaþã pe care o lasã cititorului. În context, de altfel, nu sunt greu de recunoscut personaje ºi situaþii
reale, pe care autorul dorind sã le proiecteze în ficþiune nu reuºeºte sã le ºteargã identitatea concretã, probabil ºi fiindcã totul se
petrece într-o istorie relativ recentã (vezi cazul lui Al. Oprea, director la Muzeul Literaturii sau al Gabrielei Negreanu, poetã ºi editoare,
ca ºi altele).
Pornit bine, cu anume cursivitate, romanul are un sfârºit nu tocmai reuºit. ªi nu pentru cã viaþa nu i-ar fi oferit autorului argumente
literare suficiente pentru o creaþie literarã, ci, mai degrabã fiindcã, inflamându-ºi condeiul ºi gândul, d-l Ion Haineº îl sfârºeºte în termeni
ºi formule ce þin mai puþin de beletristicã ºi mai mult de pamflet ºi articol gazetãresc. Oricum, volumul se citeºte cu interes ºi în bunã
mãsurã convinge.
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UN MARTOR VIZUAL PE CARE SE POATE CONTA

Cum-necum, tagma pictorilor ºi sculptorilor este tot mai mult vãduvitã de cronicarii de care are nevoie. Mai ales azi, când autoritãþile
pun din ce în ce mai puþin (sau chiar deloc!) preþ pe creaþia artisticã, neaducãtoare de profit mare ºi imediat, cum se aºteaptã rechinii mai
mult sau mai puþin deghizaþi ai tranziþiei. Din nefericire, se întâmplã aºa nu pentru cã n-am mai avea cronicari, ci, mai degrabã, din lipsa
de interes a publicaþiilor culturale pentru cronicile plastice.
Cu siguranþã (fapt dovedit de ani buni încoace!), Corneliu Ostahie se numãrã printre ultimii mohicani care cred în cronica plasticã ºi
o practicã cu devoþiune de profesionist ori de câte ori socoteºte cã pictorul, sculptorul sau tapiserul meritã sã fie aduºi în atenþia
publicului, sã fie comentaþi pe mãsurã, cu îngãduinþã, dar de cele mai multe ori ºi cu exigenþã. El poate fi vãzut mai la toate vernisajele,
indiferent cã are sau nu formatã o idee despre expozant (expozanþi). Dar ºi în atelierele unor pictori ceea ce i-a facilitat/îi faciliteazã, între
altele, susþinerea paginii de Arte vizuale , de mai bine de doi ani încoace, în revista Bucureºtiul literar ºi artistic .
Martor vizual (Editura Detectiv, 2013), care vine ca o continuare la Ghid facultativ de încântat privirea (douã ediþii, 2009, 2012) este
un volum cu douã mari secþiuni: Alte portrete la lumina zilei ºi Însemnãri de cronicar. Ele, secþiunile, vorbesc de la sine despre conþinut.
De adãugat doar cã volumul, în ansamblul lui, este nu numai un ghid de orientare în lumea atât de diversã a artiºtilor contemporani, ci ºi
o caldã pledoarie pentru înþelegerea mesajelor ºi ideilor artistice cuprinse în lucrãrile de artã plasticã. Volumul este cu atât mai valoros cu
cât într-o tranziþie fãrã sfârºit ca a noastrã creaþia poate fi ºi un benefic spaþiu de refugiu sufletesc ºi moral din faþa agresivitãþilor vieþii.

PRIN MEANDRELE SUFLETULUI FEMININ
Teodora, noul roman al d-nei Eliza Roha, autoare cu bune ºi recunoscute prestaþii în dramaturgie, în prozã, în criticã ºi în poezie (douã
dintre piesele de teatru au vãzut luminile rampei la teatrele din Brãila ºi Bacãu, iar mai de curând autoarea s-a bucurat de o originalã
exegezã criticã ce i-a fost consacratã într-o carte semnatã de Emil Lungeanu) dovedeºte încã o datã cã avem a face cu o scriitoare care
cunoaºte îndeaproape psihologia femininã, pe care o sondeazã cu succes în pagini nu numai de o cursivitate demnã de toatã admiraþia, ci
ºi, în mare mãsurã, captivante ºi seducãtoare. Tânãra cu nume de reginã, Teodora, funcþionarã la o firmã oarecare, trãieºte de-a lungul
câtorva ani drama iubirii neînþelese. Idolul ei nu este altul decât ºeful instituþiei la care lucreazã, ins afemeiat cãruia catã sã-i sugereze câte
ceva despre sentimentele ce o frãmântã, dar care nu-i acordã nicio atenþie. Întrucâtva destinul celor doi se desfãºoarã paralel: tânãra îºi
trãieºte frãmântãrile într-o discreþie cvasitotalã, confesându-se doar unei colege (prietene), pe când adoratul ei se complace în fel de fel de
legãturi amoroase, fãrã o finalitate precisã. Destinul face, însã, ca eroii sã se apropie în urma unor rãsturnãri de situaþie: din ºef el ajunge
ºomer în urma falimentãrii firmei pe care o conducea; serioasã ºi conºtiincioasã, Teodora îºi încropeºte o situaþie materialã onorabilã ºi
prosperã, câºtigând ºi un contract de muncã pe timp de doi ani în Germania.
Pe traseul devenirii ei apar, la un anume moment, doi constructori: Neluþu ºi Vasile. Cu cel dintâi eroina are un copil (nãscut în urma unei
partide de sex forþate, amintind mai degrabã un de viol). Întoarsã în þarã, Teodora locuieºte în aceeaºi casã cu fostul iubit, cu actualul soþ
ºi cu tovarãºul acestuia, nerãmânându-i, zice autoarea, decât sã-l descifreze pe bãrbatul cãruia i-a jertfit visele ºi speranþele de odinioarã.
D-na Eliza Roha deþine arta de a intui ºi descrie miºcãrile sufleteºti ale personajelor, dar ºi pe aceea de a sesiza amãnuntele semnificative
din viaþa acestora, cultul detaliului concurând benefic la potenþarea acþiunii/acþiunilor.
Bine structurat, cu personaje verosimile, romanul d-nei Eliza Roha mi se pare a fi o izbândã cu totul remarcabilã a prozei noastre de azi.

O COPILÃRIE PIERDUTÃ, DAR ªI O LECÞIE PENTRU VIITOR
«Cred cã trebuie sã ne amintim de ororile comunismului ºi sã nu uitãm în veci prin ce am trecut, dar sã ne aducem aminte ºi de cuvintele
lui Mircea Vulcãnescu: Sã nu ne rãzbunaþi! . Copilul din mine strigã, pe de o parte, dupã copilãria furatã, iar pe de altã parte plânge
pentru ce li s-ar mai putea întâmpla ºi altor copii».
Am decupat aceste gânduri din cartea intitulatã Copii duºmani ai poporului, Lãcrãmioara Stoenescu (Editura Curtea Veche, 2007), pe
a cãrei ultimã copertã Eugen Negrici noteazã: «Mi-ar plãcea sã ºtiu cã aceastã carte va ajunge repede pe masa cititorilor de bunã credinþã,
care prea tineri fiind nu au cunoscut direct abjecþia regimului comunist sau se îndoiesc de amploarea tragediei prin care am trecut. Ea are
toate ºansele sã convingã întrucât reprezintã povestea emoþionantã a copilului care-ºi pierde copilãria. Este, cu alte cuvinte, o carte scrisã
din perspectiva unei fiinþe smulse din universul magic al pãpuºilor ºi îmbrâncitã nemilos în lumea infernului comunist, unde la numai
zece ani va fi însemnatã cu fierul roºu ºi va primi stigmatul de duºman al poporului ».
Volumul cuprinde experienþa nefericitã (autobiograficã) a unui copil care a suferit, alãturi de mama sa (tatãl fiind închis de comuniºti)
teroarea regimului (deportarea în Moldova, exmatricularea ºi multe alte necazuri ce au decurs de aici). Documentul de arhivã alterneazã
cu amintirea, descrierea cu evocarea etc. toate într-o scriiturã deopotrivã emoþionantã ºi captivantã, ce se parcurge aidoma unui roman
încãrcat de semnificaþii.
De pe bãncile ºcolii în închisorile comuniste, de aceeaºi autoare (Editura Curtea Veche, 2010), cuprinde o serie de interviuri cu oameni
care au fãcut parte din organizaþii subversive de tineret (între anii 1950-1960) ºi au fost bãgaþi la închisoare, unii pentru ani grei. Un
volum, aºijderea, bogat în informaþii ºi tulburãtor prin tristele adevãruri comuniste, aduse, acum, pentru prima oarã, la cunoºtinþa cititorilor.
Un documentar original, o fereastrã prin care este privit trecutul nostru nu prea îndepãrtat. ªi, fireºte, o sui-generis lecþie de istorie.

PORTRETE PE SIMEZELE TIMPULUI
Printre cãrþile de pe mãsuþa din apropierea biroului descopãr, între volumele primite în ultimele luni, ºi o carte apãrutã ceva mai demult
(Romaniþa Maria ªtenþel, Destine pentru eternitate, Editura Six, 2006). A nu se înþelege, însã, cã ar fi singurul tom primit cu autograf pe
care, din varii motive, n-am avut încã rãgazul sã-l parcurg ori ºi mai rãu cã împãtimitul cititor care sunt ar fi neglijat sau lãsat pentru
mai târziu sau pentru nicicând multe lucrãri care, fãrã îndoialã, ar fi meritat atenþia .
De ce aºez în paginã aceste impresii despre un volum, apãrut în urmã cu atâta vreme? Simplu. Rãspunsul poate fi ghicit: fiindcã lucrarea
se numãrã printre acelea care nu se perimeazã în timp ºi care pot fi parcurse cu acelaºi interes azi, ca ºi peste nu ºtiu câþi ani.
În cazul de faþã, este vorba despre un mãnunchi de interviuri pe care autoarea le-a solicitat interlocutorilor ei pe vremea când realiza
emisiuni la Radio ºi când a gãsit de cuviinþã (fericitã inspiraþie!) sã invite la microfon o serie de personalitãþi din diferite domenii
(scriitori, oameni de ºtiinþã, academicieni, oameni politici, artiºti, ziariºti, diplomaþi). Dialogurile n-au avut propriu-zis o temã anume
de unde ºi lejeritatea rãspunsurilor ºi de ce nu? viabilitatea mãrturisirilor în timp. Aºadar, partenerii de dialog ai autoarei au putut
vorbi despre trecutul, copilãria, formarea ºi afirmarea lor, despre idealuri ºi împliniri, despre proiecte etc. etc. Remarcabilã este ºi arta de
a pune întrebãri, pe care d-na Romaniþa ªtenþel a deprins-o de-a lungul carierei sale de reporter.
Cartea se citeºte cu plãcere, conþine informaþii valoroase ºi interesante, iar pentru a ne face o idee despre mesajul ei în ansamblu este
suficient sã notãm ºi numele celor intervievaþi. Ei sunt: Ion Brad, Paul Cornea, Dan Mircea Enescu, Veronica Focºeneanu, Ileana Hogea
Veliºcu, Solomon Marcus, Alexandru Mironov, Marian Moºneagu, Dumitru Dorin Prunariu, Eugen Simion, Valentin Tãnase, Gheorghe
Tinca, Alexandru Tomescu, Neagu Udroiu ºi Eugen Uricariu.

Pagini realizate de Florentin Popescu
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CONSEMNÃRI

O poetã ºi comentatorii ei (II)
Icoane din cuvinte în poezia Iulianei Paloda-Popescu
Editura
Tipo
Moldova
ºi-a
î m b o g ã þ i t
p a l m a r e s u l
publicând
în
Colecþia OPERA
OMNIA POEZIE
CONTEMPORANÃ
o antologie care
cuprinde patru din
volumele de poeme
ale doamnei Iuliana
Paloda-Popescu ºi
anume Urme pe
zãpadã
(1992),
Dincolo de mãceºii
roºii (2006), Cu
privighetoarea pe umãr (2010), Luminã pentru Manuel
(2012), venind astfel în întâmpinarea iubitorilor de
poezie ce vor gãsi între copertele acestei cãrþi un regal al
cuvântului.
Indubitabil, în literatura religioasã, Divinitatea îºi
desemneazã aleºii prin condeiul cãrora sã ne transmitã
mesajele - poeþi de o integritate moralã ºi probitate
intelectualã intangibilã: Vasile Voiculescu, Radu Gyr,
Ioan Alexandru º.a. Oare cui i-a încredinþat de data aceasta
marele creator cuvântul sãu? Îi privesc portretul. Un chip
angelic, aplecat asupra sfintelor icoane din vechime
cãrora sã le redea prospeþimea culorilor ºi subtilitatea
simbolisticã: poeta Iuliana Paloda-Popescu, expert
restaurator bunuri cultural-artistice icoane pe lemn ºi
pe sticlã.
Antologia Cu privighetoarea pe umãr a distinsei
doamne Iuliana Paloda-Popescu a însemnat pentru mine
o adevãratã revelaþie, fiind o nouã Rugã fãrã de sfârºit cu
sfinte ecouri ale melosului din vechime: Doamne, de
ne-ai mai lãsa/ Îngerii ºi lacrima,/ Sã ne-aline duh cernit/
Prin lume cãlãtorit,/ Sã ne-aline trup curat/ În tainã
înveºmântat/ Cu tãmâie ºi cu mir/ ªi Luminã din Potir
(Închinare), pe care s-a altoit sensibilitatea poeticã a unei
intelectuale de înaltã clasã: Iatã-mã, ºi numeºte-mã,/

Eliza Roha

dacã vrei sã îmi întâlneºti/ palmele cãptuºite cu
dragoste,/ dacã vrei sã-nceteze uitarea/aºternutã pe
semnul din inimã!... (Viaþa cu umbra I), cu neuitate
rãdãcini de iubire: Existã un Munte-al-Rãbdãrii/ ºi un
apostol pe care iubindu-l,/ mama/ primeºte scrisori de
la ochii mei. (Tatãl meu).
Personalitatea omului se muleazã perfect pe harta
insolitei creaþii literare. Poemele curg ºuvoi ca o
incantaþie tandrã, blândã, cu
puteri tãmãduitoare, adunând o
sumã
de
înþelepciuni
dintotdeauna:
Împãrãteasã a
cerului/ ºi a Pãmântului,/Maicã a
Semnului,/Leagãn
al
Cuvântului,/
Maicã
Vindecãtoare,/ Maicã Luminatã,/
Maicã Îndureratã,/ Maicã
Rãbdãtoare,/ Maicã Iertãtoare,/
Maicã Învingãtoare,/ Maicã a
Rugului Aprins,/ primeºte ruga ce
am scris/ ºi mântuieºte-ne de
chin, acum ºi pururea,/ Amin!
(Rozariu). Adâncindu-ne în
lecturã, ne lãsãm purtaþi de un
susur curat de versuri luminate în
închinãciuni: I/ Haloul inocenþei
atingea pe rând/ gândul, inima,
lacrima,/ pânã când ochiul mai
pur înflorea!.../ Împreunã lunecam peste umbrã,/ iar
lumina-n tãcere trecea,/ în timp ce Îngerul Bun alegea
urmele,/ pregãtindu-le pentru noapte!...// II/ Spre Tine
vin mereu, neîmpãcatã,/ de parcã n-aº mai fi nimic,/ din
ce ºtiam sã fiu cândva,/ întru oglinda Cerului curatã!.../
Din îndoialã trãim, Doamne,/ din îndoialã pierim,/ din
teama de urã ºi dragoste,/ Din îndoialã, nimeni nu trece/
mai departe de inima Ta!... (Efemer); un descântec
elaborat de o intelectualã-poetã-pictoriþã, un periplu
religios prin care ne poartã poeta cu suflet de copil pe
aripile inefabile ale miracolului, pentru cã aceste versuri
închinate mântuirii sufletului, nu sunt altceva decât un
miracol poetic.

Blândeþea, eleganþa exprimãrii, invocaþia credinþei
creºtine, a simbolurilor sale, dobândite la vârsta suavã ºi
neprihãnitã ºi uimitã de cerul fãrã margini, cu luna,
soarele, îngerii ocrotitori, apoi câmpul roditor, pomii în
floare, anotimpurile ce se succed, iubirea, imensa iubire
ce freamãtã în tot ce existã, pentru mama, sora, fratele,
pãmântean ºi din înãlþimi, Domnul Iisus, Maica
Domnului
toate acestea însemnând iubirea
necondiþionatã din inima curatã
a copilãriei, a sufletului ce nu
cunoaºte o altã stare.
Un capitol aparte este închinat
Sfântului Martir Manuel,
sãvârºit din viaþa lumeascã la 30
octombrie, ziua în care pogora
pe pãmânt harul întruchipat de
Iuliana, de parcã Sfântul ar fi
izvorâtorul talentului cu care a
fost dãruitã existenþa poetei:
Am privit în oglinzi/ ºi-am
vãzut chipul/ cum se fãcea
pasãre/ºi din pasãre suflet,/ iar
din sufletul tãu/ mã nãºteam eu
(Luminã pentru Manuel,
LXXVII). În versuri de o
cutremurãtoare frumuseþe, poeta
invocã numele sfântului, fiindui aproape, ca un înger pãzitor, în
omenescul trãirilor ºi oniricul spiritului: Manuel,/ am
vãzut iar veºminte/ de un alb nelumesc, lucitor,/ pregãtite
în tainã, cuminte,/ pentru sufletul meu cãlãtor!/ ...
Manuel,/ dã-mi un semn din vecie,/ tot mai singurã trec
ºi mi-e greu/ scriu cu lacrimi ºi-i doar poezie/roua strânsã
în sufletul meu!.../ Manuel,/ am scris iar pentru tine / te rugai ºi-aveai aripi în vis,/ coborând de prin Ceruri,
la mine,/ iar un Înger în carte ne-a-nchis!...
Poezia doamnei Iuliana Paloda-Popescu, iluminatã de
fiorul religios al iubirii ce sensibilizeazã strãfundurile
conºtiinþei cititorului, se înscrie pe o culme iconograficã
a expresivitãþii literare, înnobilând lirica zilelor noastre,
înaripând speranþa în puterea cuvântului neîntinat.

DESPRE HAR sau Luminã pentru Manuel
La prima lecturã a volumului
de poezie, Luminã pentru
Manuel , al doamnei Iuliana
Paloda-Popescu, sau, ceea ce se
cheamã lectura de plãcere ,
cititorul, ºi nu vorbesc de
cititorul ideal , este surprins,
deocamdatã, de acel altceva,
faþã de... zarzavaturile, legumele
sau fructele obosite de pe
tarabele sau galantarele cu ºtaif
din târg ºi impuse cu gura pânã
,
la urechi sau, dimpotrivã, cu
gura pungã de supãrare cã nu
cumperi (neavenit ce eºti!...), produsele de o calitate
rarisimã . Da, bunul simþ face alegerea potrivitã, iar în
cazul de faþã calitatea productului este evidentã.
Îndrãznesc sã presupun cã stilul în care autoarea acestei
Poeme în 100 de cânturi (cifrã fastã), ºi-a condus, da
capo al fine, creaþia este congruent ºi consonant structurii
d-sale intime; mai mult, creaþia însãºi este un refugiu,
unul din ºi spre ...; dar Arta, în sine, nu este marele
refugiu al robului Ei?
Mãrunþind conþinutul acestui volum de poezie
( Luminã pentru Manuel ), notãm cã, alternanþele de
intensitate ale acestei / acestor lumini, sunt date nu doar
de metafore sau imagini, ci ºi de ritmul, deºi delicat,
bine strunit (iamb sau dactil... ) al versului nu întotdeauna
alb, ca ºi al celui în formã fixã. O tehnicã þinând ºi de

Ioan Mazilu
Crângasu

sensibilitate ne oferã disjuncþiile: Totul era scris / eu
aici, tu dincolo... , sau: Manuel / îþi scriu de departe /
lumea e altfel, ziua s-a stins. ziua s-a stins...spune poeta,
înþelegând prin asta: ceva s-a sfârºit!
Citeºti suplul volum de poezie al dnei Iuliana PalodaPopescu ºi þi se pare, uneori, cã eºti
cu ochii într-o carte de magie...
tãiam viespea / timpului cu un cerc
de luminã, / pânã la carne, pânã la
sânge... . În alte cânturi (XX partea
II-a), ai senzaþia cã auzi niºte
dominante dintr-un exerciþiu de
digitaþie pentru pianoforte.
Cu toate cã acest volum este
construit pe o temã datã, autoarea
cerceteazã profunzimile lirismului
poetic, scoþând la suprafaþã, totuºi,
puritãþi clasice (cântul XXII), într-o
imagisticã sfericã (cântul XV º.a.),
generate de o inspiraþie bine
temperatã pe tema propusã ºi
(presupun) adânc frãmântatã,
inepuizabilã într-atât, încât permite
improvizaþii... à la mono corda.
Dacã unele din aceste cantos , ori
invocaþii (cum le-am numit mai înainte), par simple
repetiþii, ele constituie continuitatea/permanenþa
discursului liric (vezi cânturile XXXIV ºi XXXVII),
finalizând quod erat demonstrandum prin distihul:

fluturele memoriei / þese punþi nelumeºti , sau aceastã
imagine pe care se poate ridica un întreg poem: pasãrea
ucisã undeva, la rãscruce / de timp, sângele þâºnea din
trupul / tãiat, frângându-ne liniºtea... .
În tripticul L , gãsim o revoltã cu rãdãcini milenare
în care poeta se aratã a fi... poet (bãrbat).
ªi acum, finalul apoteotic ( C ):
Primeºte-mi, Doamne, ruga târzie, /
cuvântul singur, primeºte-l sus, /
mã-mbracã-n rouã de apã vie / ºi fã-mã
jertfã întru Iisus!...
De remarcat în aceastã strofã de final,
cuvântul singur, percepându-l
(personal) ca unicitate în creaþia
domniei sale.
Viziunile poetei sunt profund
comprimate, ºi totuºi aerisite, clare, dar
ºi de admiraþie, dãruite pentru credinþa
martirului; o participare simbolicã,
sensibilã ºi vie la supliciile lui Manuel.
Identificarea cu tragicul erou este
sublimatã prin tot ce radiazã versul
doamnei Iuliana Paloda-Popescu, vers
scurt, îngânat, gemut...
Poezia conþinutã în Luminã pentru
Manuel , este asemeni Fetei cu ulciorul , lirica plasticã
a lui N. Grigorescu, într-un salon sufocat de abstarcþii,
non-figurativi, megaliºti...
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PROZÃ ROMÂNEASCÃ LA KM 0
În avion, oamenii devin
alþii. Brusc, lasã impresia
cã existenþele lor lineare se
fractureazã, dând la ivealã
abisuri imprevizibile.
Mã simt ca într-o lume
sever compartimentatã,
dominatã de o formidabilã
disciplinã. Din când în
când, trece prin dreptul
meu, împingând masa pe
rotile, o fatã înaltã, cu pãrul
ca smoala, atât de negru cã
batea în albastru. Decor
hiperhollywoodian.
ªãnþuleþul dintre cei doi
sâni abundenþi îi iese în
evidenþã. Frumuseþea ei dezmorþeºte chiar ºi sufletele ferecate.
ªmechereºte, îºi aruncã o ºuviþã de pãr peste cap, mângâie unul
din sânii poleiþi cu dulceaþa privirilor din jur, în clipa când trupul
sãu unduios se pierde în bãtaia razelor argintii ale dimineþii ivite
prin hublourile avionului. Ne încruciºãm privirile. Ridicã din
sprâncene cu subînþeles ºi pe obraz i se desenã o gropiþã sub
formã de semilunã. Salut, cu eleganþã, înclinând capul. O aud
îngãimând cu glas uºor, gutural:
La revedere, domnu !
Deja ne zâmbea pãmântul.
Forfotã mare. Cãlãtorii împovãraþi de bagaje golesc aeroportul.
Taxiuri, autobuze, autoturisme care aºteaptã într-o mulþime
fremãtãtoare Cobor scãrile înspre metrou, intrând în noaptea
subpãmântului unde lucesc ireal, ca în apa unui acvariu uriaº,
trenuri fosforescente, venite parcã dintr-o altã existenþã. Aici,
jos, oamenii se leapãdã de toate mãºtile. Feþele li se înmoaie.
Umerii se cautã ºi se ating. O neliniºte surdã, fierbinte pluteºte
în aerul resorbit de sute de guri, peste trenul care aleargã, vuind,
sub pãmânt. Câteva minute ºi oamenii se vor despãrþi, vor deveni
piese mute pe o tablã de ºah. În jur, ochi care tânjesc, buze albe ºi
roºii care freamãtã, ca într-o beþie de opiu. Am senzaþia cã trenul
duce spre nicãieri niºte existenþe apãsate de plictisealã.
Apare stewardesa. Trage dupã ea, prin acel puhoi de grãbiþi,
geamantanul cu care coborâse din avion. Mã recunoaºte. Fãrã

Ioan Barbu

16 aprilie 1982
Vinerea Mare Zi de doliu la creºtini. În toate bisericile
ortodoxe se oficiazã Denia punerii lui Iisus în mormânt.
Prohodirea mã duce cu gândul la anul 33. Era tot într-o zi de
vineri. La ora 15.00, Mesia a fost crucificat pe dealul Golgota,
unde se afla înmormântat Adam, primul om zidit de Dumnezeu,
pãrintele.
Când Mântuitorul murea pe cruce, cerul tot s-a umplut de
sânge, primãvara se prefãcu în iarnã ºi pãmântul fu nins cu fulgi
roºii ca purpura. Un cutremur cum altul nu mai fusese s-a abãtut
peste þinutul Nazaretului, sfâºiind în douã Catapeteasma Marelui
Templu. Caiafa, fãþarnicul, ºi-a pierdut preoþia ºi s-a smintit, iar
Pilat din Pont, lepãdându-se de rostul
ce i se cuvenea ca pretor roman, s-a
aruncat în adâncul ochiului de apã ce-i
tot iþea propriul chip în cale.
Eu stau singur în celulã de ºapte luni.
În acest rãstimp, n-am schimbat vreo
vorbã cu cineva. Doar cu gardianul,
uneori. Însã, dinspre el, spre mine. Ceaº avea sã-i spun?
17 aprilie 1982
Noaptea Paºtelui Toatã ziua a
plouat. Ploaie mãruntã de primãvarã.
Când s-a înserat de-a binelea, L-am zãrit.
Tatãl a venit ºi s-a oprit lângã celula
morþii . Nu e prima oarã când vine. Atâta
suferinþã are de vãzut!
M-am pregãtit prin post, priveghere
ºi rugãciuni pentru canonul Învierii.
Pronia divinã lucreazã în favoarea mea.
Îl simt pe Dumnezeu în mine.
Celula, dintr-odatã, e inundã de o luminã cum nu mai vãzusem.
Pãrintele meu, bine ai venit!
Bine te-am gãsit, fiule.
Bunul meu Pãrinte, i-am ascultat porunca ºi postul acesta
al Paºtelui a fost ca o purificare. Simþeam în mine o oarecare
limpezime omeneascã, dar care nu venea de la Tine, Doamne.
Sunt pregãtit pentru aceastã întâlnire. Mi-am primenit sufletul,
am fost surd ºi mut la insulte, lovituri, suplicii, la foame ºi
sete Doar de mângâierea Ta, Doamne, am fost încãlzit. Prin
rugãciuni, care mi-aduc alinare.
18 aprilie 1982
Mai e puþin pânã la miezul nopþii.
Bat clopotele în bisericile de enorie ale Aiudului.
Ora 24.00. Intru cu rugãciunea în suflet în Duminica Sfintei

S T E WA R D E S A
sã-mi dau seama, în clipa aceea subteranã existenþa mea s-a frânt
într-un punct care bucurã ºi doare.
*
M-am trezit în zori. Eram singur.
Lângã pernã, un bilet: Am plecat. Nu mã mai cãuta. Doar þi-am
spus: trei zile. Anamaria îþi va da unele lãmuriri. Aurora.
Seara îmi spusese:
Mâine o sã plec!
M-am fãcut alb. O întrebare scurtã, aproape ºoptitã:
De tot?
Da, þi-am mai spus: doar trei zile.
Noaptea asta este a noastrã, nu?
Fireºte.
S-a dezlãnþuit asupra-mi cu o sãlbãticie de fiarã
înfometatã, îngropându-mã în neant.
Sun la recepþie, dupã Anamaria. Menajera ei. O
însoþise sã ne serveascã pe timpul ºederii noastre la
cabana Picior de munte din Predeal.
Unde e Aurora?
A plecat.
Se mai întoarce?
Nu. V-a lãsat un bilet.
Fãrã sã mã slãbeascã din ochi, ca ºi cum s-ar fi
temut sã nu-i sar de gât, a fãcut un pas în spate.
Apoi, a dat drumul poveºtii care i-o spusese Aurora
la plecare, sã mã îmbrobodeascã.
Capul îmi vâjâie.
Domniºoara Aurora s-a dus direct la aeroport. Are cursã la
Paris. Când se întoarce, merge la tatãl ei, la Ploieºti. E foarte
bolnav. A chemat-o pe patul morþii s-o încredinþeze logodnicului
pe care i l-a ales, un negustor tânãr ºi foarte bogat. Bãtrânul ei
tatã este un om tare sãrac ºi doreºte sã-ºi lase fata aranjatã. Nici
vorbã de dumneavoastrã. Laurence e prea bãtrân pentru mine ºi
nu e destul de bogat , mi-a spus domniºoara Aurora. Mai zicea
cã prima oarã când a intrat în casa dumneavoastrã i s-a pãrut cât
o colivie. Casa logodnicului pe care mi l-a gãsit bãtrânul meu
tatã este somptuoasã. Pe deasupra, e tânãr ºi are bani destui.
Nu mai ºtiu cum i-am replicat. Când am ieºit a încuiat grabnic
uºa în urma mea.

Am rãtãcit pe strãzi, pânã înspre prânz, când m-am pomenit
într-un restaurant abandonat printre niºte arbori groteºti. Abia ce
am luat ceva în gurã, nu prea aveam poftã de mâncare. M-am
hotãrât sã merg la Bucureºti. În aproape douã ore sunt în capitalã ,
mi-am zis.
Din Gara de Nord m-am dus direct pe strada Ardeziei, unde
Aurora avea o casã veche, moºtenire
de la bunicã-sa dinspre mamã. Strada
era tãcutã, ca un cimitir. Casa în
întuneric. Am luat tramvaiul pânã la
Ciºmigiu. Am revenit pe Ardeziei a
doua, a treia zi. Nimeni. A avut
dreptate Anamaria. A venit din cursã
ºi acum este la tatãl ei.
Cu o zi înainte de a mã hotãrî sã
plec la Ploieºti s-o caut, spre searã
mi-am fãcut curaj apropiindu-mã de
vechea casã. Dãrâm cu umãrul uºa de
la intrarea din dos. Pustiu, sãrãcie.
Într-una din odãi, pe un umeraº,
frumosul chimonou alb cu flori mari,
roºii. Un fel de capot, lung pânã la
cãlcâie. Într-una din zilele când am
vizitat-o, Aurora era îmbrãcatã cu el.
Mi s-au pãrut atunci niºte flori
fantastice, care tremurau ca vii în
boarea amurgului.
Ieºind din casã, am rezemat uºa cu un par gãsit prin grãdinã.
Am luat-o spre Ciºmigiul aflat la vreo jumãtate de ceas de mers
agale. M-a prins pe drum o ploaie uºoarã, zuruitoare, care mai
mult lumina decorul decât sã-l întunece. Pe o alee, lângã un
copac, mi s-a nãzãrit c-ar fi Aurora. Dar nu singurã. O strângea
la piept un bãrbat tânãr. Nu-l distingeam clar de la distanþa la care
mã aflam. Sã fi fost vreo 90-100 de metri. Îmbrãþiºarea lor a þinut
poate o clipã, poate o orã, dupã care, înlãnþuiþi, au luat-o în
direcþia casei ei.
În lumina unui fulger le-am desluºit chipurile. Într-adevãr, ea
era, Aurora! Iar tânãrul M-am frecat la ochi, nevenindu-mi sã
cred.
Tânãrul era propriul meu fiu. Doamne, Dumnezeule!.

U N D R AC F RU M O S
(din Jurnalul unui înger cãzut)
Învieri cu sufletul primenit de rugãciuni.
Vãd totul prin ochii Tãi, Doamne. Preoþii, înconjuraþi de
slujitori, aprind câte o fãclie mare ºi frumos împodobitã de la
candela de deasupra sfintei mese. Îºi fac loc printre sfintele uºi
ºi, stând pe solee sau între sfeºnicele împãrãteºti, înalþã fãclia cu
ambele mâini ºi rostesc chemarea: Veniþi de luaþi luminã!
Cuvintele rãzbat prin zidurile groase ºi reci ale
închisorii, vin ca un mesaj divin cãtre noi,
amintindu-ne cã Iisus Hristos a înviat biruitor din
morþi ºi din viaþa Lui dã viaþã tuturor.
Nici nu bag de seamã cum trec minutele. Cânt
neîncetat, în gând, Hristos a Înviat! Simt nevoia
sã murmur, sã-mi aud sufletul cântând. Sparg
liniºtea de mormânt a închisorii, cânt mai tare,
mult mai tare, sã mã audã ºi ceilalþi deþinuþi: Hristos
a înviat din morþi/ Cu moartea pre moarte cãlcând/
ªi celor din mormânturi/ Viaþã dãruindu-le.
Gardianul vine în dreptul celulei mele, deschide
vizeta ºi strigã:
Taci, þap împeliþat, cã acuºi intru la tine ºi te
las fãrã glas. Mnezeii tãi de bandit!
Încetez. Nu vreau sã mi se tulbure noaptea
Învierii.
Ora 7.00. Dimineaþa Sfintelor Paºti. Nicio razã
de luminã. Nici n-ar avea pe unde sã intre la noi.
Aerul expirat miroase a fecale. Ce n-aº da pentru
un cer cu nori ºi pentru o picãturã de ploaie rece!
Sã mã izbeascã, greoaie, în faþã.
De cum m-am trezit nu cred cã am dormit douã ceasuri
spun continuu Hristos a Înviat! De zeci de ori, de sute de
ori Ca sã intre adânc în mintea mea ºi în inima mea Adevãrul
Învierii.
Se schimbã garda la secþia specialã, cea a pedepsiþilor. ªase
gardieni, în ºir indian, mãrºãluiesc pe culoar. Se opresc în dreptul
celulei mele. Cel care ia în primire secþia, în noul schimb, se
desprinde din rând ºi-mi deschide uºa la celulã. Conform
regulamentului, cât timp gardianul inspecteazã mica încãpere,
trebuie sã stau cu faþa la perete. În dimineaþa asta voi sta cu faþa
la gardian. A deschis uºa. Eu, stanã de piatrã. A fãcut niºte ochi
mari, sticloºi, ca ai unui ºorecar gata sã înhaþe prada. Cum
îndrãzneºte ãsta s-o întreba sã mã sfideze?
Anghel Groza, pe care eu l-am numit diavolul roºu , este
unic între gardieni. Am aflat cã se trage, dintr-un sat din apropiere.

Pãrinþii sãi lucreazã la colectiva agricolã. Oameni nevoiaºi. Anghel
are pânã în 25 de ani. Bãiat înalt, subþirel, cu ochi albaºtri. Se
îmbracã elegant, cu un costum croit pe el, curat, în comparaþie cu
ceilalþi gardieni. A vãzut careva un drac frumos? El este acela.
Nu pot sã-mi explic cum un asemenea tânãr angelic se poartã aºa
de crud cu deþinuþii. Este otrãvit de urã. Dacã bãiatul ãsta nu bate
5-6 deþinuþi în timpul gãrzii lui nu se simte bine, nu pleacã împãcat
acasã. Pe câþi nu i-a lãsat el în baltã de sânge! De câte ori n-am
leºinat ºi eu sub pumnii ºi bâtele lui! Îmi e mai uºor sã suport
chinurile la care sunt supus, decât sã asist la scenele de groazã
din timpul torturii celorlalþi deþinuþi.
Pentru tânãrul gardian nimic nu este sfânt. În dimineaþa asta,
înmãrmurit cum a rãmas, n-a apucat sã scoatã vreo vorbã. I-am
luat-o înainte:
Hristos a Înviat!
A întors capul spre colegii lui, care n-au schiþat niciun gest.
Gardianul a fãcut un pas înspre mine ºi mi-a rãspuns:
Adevãrat a Înviat!
A plecat fãrã altã vorbã, zãvorând uºa celulei.
Am înþeles, atunci, cã nu el mi-a rãspuns. Adevãrat a Înviat!
a venit de la Îngerul Domnului. Cel care, stând lângã sfântul
mormânt, a întrebat: Pentru ce cãutaþi între cei morþi pe Cel ce
este viu? Oare nu-l vedeþi pe dumnezeiescul Iisus deschizând
mormântul? El este Regele care deschide temniþa bieþilor
osândiþi.
Prin gura tânãrului gardian, Îngerul mi-a confirmat Învierea
Domnului. Aveam nevoie de aceastã confirmare. Dumnezeu a
vrut sã-mi spunã Adevãrul Învierii prin glasul vrãjmaºului meu.
Câteva ceasuri, pânã înspre prânz, celula mea a fost plinã de
luminã.
La schimbul urmãtor al gardianului am repetat:
Hristos a Înviat!
L-ai vãzut tu, nemernicule?
Pumnul, ca de piatrã, mã izbeºte între ochi. Vãd stele negrealbastre
Mã, bandit vândut imperialiºtilor, faþa la perete!
Dintr-o datã, lumina care inundase celula se stinge în pâlpâiri
de lumânãri...

Din volumul de povestiri Diavolul ºi
stewardesa , cu ilustraþii de Tudor Meiloiu
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Constantin Mateescu

Pe
masa
º e f u l u i
Serviciului de
cadre de la
I.C.I.A. au apãrut
la
începutul
sãptãmânii douã
denunþuri
iar
dupã patru zile
încã
unul.
Denunþurile îi
vizau pe ºeful
laboratorului de
zaharoase, pe un
cercetãtor de la
serviciul Frig ºi
pe un amploaiat
de
la
compartimentul

contabilitãþii.
Aceastã întâmplare neplãcutã ºi destabilizatoare mai
ales l-a inspirat pe ºeful Serviciului de cadre sã emitã
memorabilele cuvinte care au circulat o vreme printre
investigatorii din serviciu: ei, tu-i lãuta mã-sii de afacere!
Tovarãºul Ciubotea, ca orice ºef pãtruns de importanþa
conjuncturii, a convocat imediat activul din Serviciu ce
se compunea de fapt din numai trei persoane. Dupã o
introducere bine simþitã, în care a subliniat cã niciodatã
de când lucreazã în Institut nu s-au înregistrat atâtea
denunþuri anonime (la drept vorbind, niciunul), i-a
avertizat pe lucrãtori sã þinã cu sfinþenie secretul
operaþiei fiindcã intenþiona sã declanºeze o amplã
operaþie de investigaþii , a apelat la abnegaþia,
devotamentul ºi priceperea activului, a folosit cuvinte
ca Partidul, clasa muncitoare, pacea ºi înfrãþirea între
popoare, mãreaþa vecinã de la Rãsãrit ºi numele
generalisimului Stalin iar dupã aceastã sãnãtoasã
pregãtire ideologicã a campaniei, i-a repartizat pe fiecare
din cei trei lucrãtori la câte unul din cazurile de denunþ.
Tovarãºul Trezitu a ridicat problema dacã denunþurile
anonime pot constitui o informaþie responsabilã ºi i s-a
rãspuns cã orice informaþie e responsabilã dacã se
dovedeºte a fi exactã. Nu existã fum fãrã foc a explicat
Ciubotea, apelând la înþelepciunea popularã.
Dupã o ºedinþã operativã fulger þinutã cu uºile închise
în care s-au discutat tematic detaliile de abordare a
investigaþiei, bãieþii au pornit a doua zi cu trenul în trei
direcþii diferite, lui Ionuþ repartizându-i-se Sighetul
Marmaþiei ca fiind mai tânãr, iar Sighetul oraºul cel mai
depãrtat de Capitalã. Avea de cercetat dosarul
amploaiatului de la compartimentul contabilitate, un
tip anost, în pragul pensiei, zaharisit, care fusese se
specifica în anonimã translator la comandamentul unei
mari unitãþi germane în timpul rãzboiului infam din
Rãsãrit.
Investigaþiile au durat trei zile, a cercetat arhive, a
discutat cu autoritãþile locale ºi cu o duzinã de veterani
care fãcuserã rãzboiul în Rãsãrit ºi-l cunoºteau mai mult
sau mai puþin pe amploaiat ºi a obþinut pânã la urmã trei
declaraþii ferme, venite de la persoane respectabile, ce
confirmau corectitudinea denunþului. Când s-a întors în
Capitalã, Serviciul de cadre era în fierbere în urma
apariþiei unui noi denunþ care-l viza pe însuºi tovarãºul
Cosoiu, secretarul organizaþiei de bazã.
Bãieþii, regrupaþi în urma deplasãrilor fãcute în
provincie, discutau aprins evenimentul-bombã. Atât
Trezitu cât ºi Alecu Zidãroiu se întorseserã cu probe
neîndoielnice cã denunþurile pe care le verificaserã erau
o farsã dar sentimentul de frustrare ce apãrea de regulã
consecutiv investigaþiei ratate pãlea în faþa
spectaculosului denunþ care-l viza pe ºeful lor pe linie
de partid. Erau cu toþii de acord cã pâra e nãscocirea
vreunui salariat al Institutului, o rãfuialã personalã cu
secretarul care era un om de o probitate ºi verticalitate
exemplare. Se insinua în bileþelul insalubru trimis prin
poºtã (cu un timbru de doi lei) cã secretarul ar fi fost
agent al Siguranþei plãtit pe state în timpul dictaturii
antonesciene.
Persoana cea mai afectatã din Serviciu a fost,
bineînþeles, tovarãºul Ciubotea. Le-a spus bãieþilor sã
facã dracu mucles cã-i mãnâncã gaia ºi s-a baricadat în
cabinetul sãu de ºef, lãsând consemnul cã astãzi nu
primesc pe nimeni, poa sã fie el ºi Mussolini. De ce s-a
referit expres la Mussolini nu s-a aflat dar investigatorii
s-au abþinut sã comenteze acest detaliu, la drept vorbind
nesemnificativ.
A doua zi, la prima orã de program, Ciubotea a apãrut
ceva mai luminat. Le-a declarat bãieþilor cã porcãria
(adicã denunþul) tre sã fie o lucrãturã criminalã a
duºmanului, o înscenare murdarã, reprobabilã, dar cã el,
ca factor responsabil, e obligat sã cerceteze cazul ºi i-a
desemnat pe Nea Alecu ºi pe Ionuþ sã se ocupe de
problemã. În ºase zile sã am pe masã rezultatul, oricare
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ar fi sã fie, a zis, ºi s-a retras în cabinetul sãu de lucru.
Problema e, a socotit tovarãºul Alecu ca om care trãise
vremuri încurcate, cã cercetarea trebe fãcutã acilea, în
Capitalã. Tre sã arãm puþin arhiva Siguranþei, cã poliþiºtii
ãia imperialiºti erau ai dracului de tipicari în ce priveºte
scriptele ºi nu pierdeau o filã din tot rahatul de hârtii ce
alcãtuiau dosarele secrete din vremea Mareºalului.
Aºa au ºi fãcut, doar cã arhivele ce li s-au pus la
dispoziþie de niºte plutonieri bãtrâni în funcþie conþineau
vreo treizeci de volume cu foi îngãlbenite ºi nea Alecu sa prezentat la ºef ºi i-a comunicat cã treaba e mai
complicatã decât se aºteptau ºi cã le-ar trebui de douã
ori mai multe zile decât se învoiserã, ca sã acopere toþi
anii dictaturii militare. Ciubotea s-a gândit un pic, deci
doisprezece zile, a murmurat, apoi s-a mai gândit o datã
ºi a zis sã fie doisprezece, cred cã tovarãºul Cosoiu meritã
atât deranj din partea Secþiei, numai cã dacã nu veniþi cu
marfa care trebe, vã dau cu capu de pereþi pe amândoi ºi
a arãtat cu mâna spre peretele din spate unde fusese
atârnatã lozinca Prin pace, la întãrirea prieteniei între
popoare.
Ionuþ ºi nea Alecu ºi-au împãrþit dosarele frãþeºte ºi în
a noua zi de cercetãri Ionuþ a dat exact peste dovezile pe
care le cãutau deºi sperau sã nu existe
rapoarte,
informaþii, state de platã semnate olograf de secretarul
de partid de astãzi, toate din perioada februarie-noiembrie
1942. Ca orice lucrãtor de cadre, s-ar fi cuvenit sã fie
mulþumit, dacã nu chiar încântat de fulminantul rezultat
al cercetãrii sale dar adevãrul e cã nu s-a bucurat deloc
ba chiar s-a ruºinat cã lui îi revenise povara unei
descoperiri atât de scandaloase. Cosoiu era pe drept
cuvânt un comunist integru, sincer devotat Partidului ºi
clasei muncitoare ºi faptul cã omul ãsta de nãdejde
colaborase cu odioasa dictaturã militarã i se pãrea de
necrezut, abominabil. Cu cine ai mai putea mãrºãlui umãr
la umãr, încolonat în oastea luptãtorilor pentru
democraþie ºi socialism când un model ca el se dovedea
a nu fi fost decât un jalnic susþinãtor al dictaturii
antonesciene? Ce-or sã mai jubileze duºmanii înrãiþi ai
patriei când or sã afle de trista biografie a lui Cosoiu!
La întoarcere, cei doi s-au prezentat la ºef ºi lui Alecu,
ca mai vârstnic, i-a revenit ingrata misiune de a da
raportul despre isprava descoperitã în arhivele Internelor.
Ciubotea l-a ascultat atent ºi la sfârºit a zis, sau mai
degrabã a bombãnit, tu-i ceaºca ºi clistiru mã-sii dacã
puteam sã crez aºa ceva ºi a tãcut, cu ochii pironiþi asupra
portretului cu pipã al lui Stalin.
La un semn discret al lui Alecu, bãieþii s-au strecurat
afarã, înþelegãtori.
În Institut nu s-a aflat nimic despre investigaþiile fãcute
de Serviciul cadre dar dupã zece zile a circulat un zvon
cum cã tovarãºul Cosoiu s-a internat într-un spital sau
sanatoriu de boli mintale. La încã cincisprezece zile
dupã, biroul organizaþiei de bazã a anunþat ºedinþa de
alegere a unui nou birou ºi a unui nou lider de partid. Ce
nimeni n-a aflat, nici chir din zvonuri, e cã pe biroul
ºefului Serviciului de cadre a apãrut un nou denunþ,
vizându-l pe inginerul Stamate Iamandi de la laboratorul
de morãrit-panificaþie.
Dupã demiterea discretã a lui Cosoiu, rata denunþurilor
la Partid sau la Serviciul de cadre a diminuat în mod
spectaculos. Cercetãtorii din secþii ºi laboratoare, care
trãiserã o vreme bunã sub teroarea concedierilor sau a
transferurilor obligatorii în provincie, au început sã simtã
aerul respirabil al destinderii. Bodega Partizanul de la
conjuncþia strãzii Gogol cu Musorgski, se umplea în jurul
orei 16 de ingineri chimiºti ºi laboranþi care sorbeau o
bere sau o votcã ºi discutau despre femei, despre etapa
diviziei A de fotbal sau despre noile încruciºãri genetice
ale lui Miciurin.
Biroul organizaþiei de partid al Institutului avea acum
o nouã alcãtuire ºi o nouã concepþie, mult mai dinamicã,
despre activitatea de agitaþie ºi propagandã. Tovarãºul
Mocanu, noul secretar al b.o.b.-ului, dãduse dispoziþia
sã se reînfiinþeze gazeta de perete abandonatã cu ºase
luni în urmã din lipsã de articole, sã se monteze trei
lozinci agitatorice în holul de la intrarea principalã ºi sã
se înlocuiascã portretul lui Pasteur din cabinetul
directorial cu cel al Olgãi Lepeºinskaia. La poarta I.C.I.A.
fuseserã plantate trei drapele douã roºii ºi unul tricolor
ºi un panou imens, purtând mobilizatoarea povaþã
leninistã Învãþaþi, învãþaþi, învãþaþi!
Bãieþii de la Cadre îºi consumau în tihnã momentele
de binecuvântatã relaxare de dupã marea bãtãlie în care
colindaserã nebuni prin toatã þara, pânã în cãtunele uitate
de civilizaþie, ca sã confrunte denunþurile anonime cu
realitatea ascunsã sub fustele pline de surprize ale
arhivelor. Un duh al solidaritãþii de breaslã plutea printre

investigatori ºi o justificatã furie împotriva poetronilor
ceºi confecþionau biografii imaginare ca sã pãtrundã în
funcþii remunerate generos din truda celor ce muncesc
în fabrici ºi în uzine.
Pe Ionuþ îl apãsa ideea sâcâitoare a vinei. O vinã mai
degrabã abstractã, aidoma aºa-zisului pãcat originar, care
existã numai în mãsura în care crezi ºi accepþi povestea
biblicã, cu tot alaiul ei de interpretãri sofisticate. I se
pãrea nedrept sã poarte povara unei culpe atât de grave,
cum era cea comisã de nevastã-sa, în condiþiile în care
erau realmente despãrþiþi, fapt ce-l exonera de orice
responsabilitate ce i s-ar fi putut atribui ca soþ. Cãzuse
pur ºi simplu victima hazardului, a unui concurs nefericit
de împrejurãri. Era sortit sã ducã în spate bagajul de
pãcate al altuia.
Aceste frãmântãri chinuitoare basculau în jurul
întrebãrii dacã îi revenea sau nu îndatorirea sã anunþe pe
linie ierarhicã regretabila întâmplare ce explodase în
familia sa. Ca lucrãtor de cadre nici n-ar fi trebuit sã stea
în cumpãnã în privinþa hotãrârii pe care trebuia s-o ia
dar se izbea de fiecare datã de ispita dulce a amânãrii, a
trecerii într-o rezervã sine die a actului de bãrbãþie ce i
se impunea. Îºi amintea de atâtea cazuri care zãcuserã pe
masa sa de lucru ºi care se soldaserã fãrã excepþie cu
demiterea, retrogradarea din funcþie sau chiar trimiterea
în judecatã a indivizilor care trecuserã printr-o situaþie
similarã cu a sa ºi niciodatã nu cercetase sau nu-ºi pusese
întrebarea dacã subiecþii aveau sau nu vreo vinã cã soþia
(sau soþul) dezertase de la obligaþiile cetãþeneºti ºi
patriotice ºi se aruncase orbeºte în braþele duºmanului.
Ceea ce trebuia sã se întâmple s-a întâmplat pânã la
urmã. Dupã trei zile de dezbateri ºi confruntãri cu sine,
în care decizia de a se purta cu demnitate alterna cu
ºovãiala, cu slãbiciunile atât de omeneºti ºi dificultatea
confruntãrii cu realitatea, Ionuþ s-a hotãrât sã batã la uºa
ºefului Serviciului de cadre. Tovarãºul Ciubotea
aºternuse pe masã un ºerveþel brodat ºi ronþãia cu
sârguinþã un picior de pui stropit din abundenþã cu
mujdei. Pe masã zãcea într-o comuniune idealã dosare
ale tovarãºilor cercetãtori ºtiinþifici alãturi de felii de
brânzã telemea ºi de salam, conserve la cutie, murãturi,
o franzeluþã ºi un pahar pe jumãtate plin cu bãuturã
strãvezie ce ar fi putut sã fie votcã. Biroul mirosea ca o
cantinã de unitate militarã.
Te aºteptam, a zis bãtrânul ºi a râgâit uºor, lãsând sã
cadã ciolanul pe ºervet. Adicã mã gândeam cã þi-a rãmas
atâta responsabilitate încât sã vii acilea singur, nu adus
de alþii. ªtim tot. Chiar astãzi am primit o înºtiinþare de
la organele abilitate. Se pare cã ai dat-o-n barã.
Se înþelenise temeinic între braþele fotoliului ºi îºi
pregãtea inevitabila alocuþiune moralizatoare. Ionuþ
spera sã depãºeascã repede momentele penibile cu care
urma sã se confrunte ºi îºi fixase ca punct de sprijin
mustãþile impunãtoare ale generalisimului Stalin.
Ascultã mãi bãiete, cã nu pot sã-þi mai spui tovarãº, nu
cred cã pricepuºi, ºi dacã nu pricepuºi cu atât mai rãu, ce
ruºinare ºi ocarã aruncaºi pe umerii Serviciului nostru.
Cã pânã azi nu s-a mai întâmplat ca un om de-al nostru,
din sistem, sã facã un delict atât de grav cum e cu soaþa
ta cu care stai n casã ºi împarþi tainul ºi te culci cu ea, tui patrafiru mã-sii de situaþie, cum se fãcu cã soaþa ta,
ziceam, sã fugã dincolo, la imperialiºti, adicã sã-ºi vândã
patria ºi poporul care o trimisese s-o reprezinte cu onoare,
ºi sã declare acolo, pe un post de radio, cã cicã þara
noastrã zace sub cisma grosolanã a Kremlinului ºi cã
trãim cu spaima în suflet sã ne ne-nhaþe organele
Securitãþii ºi alte vorbe proaste, de acelaºi soi, inventate
de oficinele de propagandã Occidentale, pãi spune tu
acilea, în faþa mea, ce educaþie i-ai fãcut muierii tale de
gândeºte ca ultimul slugoi al Casei Albe, cum s-a ajuns
ca partenera ta de viaþã, nevastã-ta, cum ar veni, sã se
exprime atât de ticãlos iar tu sã n-ai habar de cum
gândeºte ea, deºi trãiþi de-atâta vreme sub acelaºi
acoperãmânt, sau dacã chiar ºtiai de ce n-ai anunþat
organele sau pe colegii tãi de la serviciu?
Pe mine, ºi-a continuat discursul, mã doare la o adicã
în cur de ce fãcu nevastã-ta, cã într-un fel mai bine cã
plecã ºi lefteri pãmântul patriei de un bandit ºi un
vânzãtor de þarã dar vina ei se întoarce acum spre tine cã
cum se poa sã se întâmple sã tolerezi atâta timp în casa
ta o viperã iar gândul îl duce, pe oriºicare ar fi sã se
gândeascã, la faptul cã dacã nu fuseºi în stare sã stârpeºti
duºmanul de pe ogorul tãu, cum o sã poþi s-o faci cu cei
ce uneltesc perfid ºi pe ascuns, prin colþuri ºi genune, cã
Lenin a zis cã cine nu e cu noi e împotriva noastrã, ºi
cum s-avem încredere în tine când chiar la sânul tãu au
supt balauri veninoºi ºi aprigi
N.R.: La 31 ianuarie a.c. dl. Constantin Mateescu a
împlinit 85 de ani. Îi dorim multã sãnãtate ºi noi împliniri
literare!
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Viaþa în fiºe de roman

Vrãjitoarele
A fost odatã o împãrãþie, în care unele
dintre femei erau vrãjitoare; ca, de altfel,
Vasile Szolga peste tot în lume. Sigur, lucrurile se
petreceau ca pretutindeni: bãrbaþii se
cãsãtoreau, fãrã sã ºtie ce fel de femei sunt soþiile lor. Dar, când,
dupã o zi de lucru, bãrbatul se culca ºi adormea rãpus de
oboseala de peste zi, femeia vrãjitoare se scula frumuºel, se
urca pe coada mãturii, ºi pe-aci þi-e drumul; zbura sã se
întâlneascã cu celelalte vrãjitoare; se încingeau petreceri sub
clar de lunã, se fãceau schimburi de reþete de poþiuni de dragoste,
de vindecãri, de diverse alte bãuturi miraculoase ºi multe altele.
Sigur, ziua ele se comportau absolut normal: îngrijeau ºi creºteau
copiii, dereticau prin casã, fãceau de mâncare, spãlau ºi tot ce
mai þinea de bunul mers al gospodãriei. Aveau însã mare grijã
de mãturã, vehiculul cu care noaptea se deplasau acolo unde
voiau.
Cu timpul se cam aflã de aceste lucruri, pentru cã, dacã cineva
s-ar fi plimbat noaptea, avea toate ºansele sã observe zburând
aceste fiinþe deosebite. Lumea nu era deranjatã de acest lucru.
Însã sfetnicii regelui acelei împãrãþii, niºte oameni hârºiþi în
rele, ca peste tot în lume, invidioºi pe aceste fiinþe care, de fapt,
fãceau mai mult bine decât rãu, îl sfãtuirã pe rege sã punã capãt
situaþiei ºi sã prindã vrãjitoarele. Se iscã o mare vânãtoare de
vrãjitoare: orice femeie care vindeca sau care fãcea un lucru ce
pãrea cã iese din obiºnuit era consideratã vrãjitoare ºi, dupã
interogãri ºi torturi, ajungea pe rug. Totuºi, acest procedeu nu
a dat rezultatele dorite de sfetnici. Atunci au cãutat alte mijloace
de eliminare a vrãjitoarelor.
Unul dintre sfetnici veni cu o idee ciudatã: dat fiind faptul cã
vrãjitoarele se întâlneau ºi schimbau impresii ºi se organizau
noaptea deplasându-se pe mãturi, sã se interzicã în þarã
producerea, procurarea ºi folosirea mãturilor.
Se dãdu ordin împãrãtesc ºi, într-adevãr, din toate casele se
confiscarã mãturile. Cine avea o mãturã era pasibil de pedepse
grele. Dacã pânã atunci toate casele erau curate, fãrã pic de
murdãrie, acum, uºor, uºor, devenirã din ce în ce mai murdare.
În curând, împãrãþia fu acoperitã de gunoaie, de murdãrie ºi
praf, oamenii plecarã care încotro, iar þara se pustii ajungând o
mare groapã de gunoi.

Cu unele date de calendar,
ne-am cam obiºnuit: jocul de
societate continuã. Nu se
apropie bine o aniversare, cã se
ºi gândesc mãsuri de reacþie
...activã. Cu alte cuvinte, ºtim
cine vine de la Bucureºti la
festivitãþile, sã zicem, de la
Focºani ori Iaºi. E de al nostru?
În consecinþã, îl menajãm. E de
al lor? Le pregãtim tacâmul pe
care îl meritã ºi de care ne ºtim
în stare: sloganuri scrise ºi orale, atitudini victorios
afiºate ºi toate cele. Evenimentul va trece, dar cãutãm
motive de harþã socialã în viitorul apropiat. Cu alte
cuvinte, mergem mai departe, ignorând cu bunã ºtiinþã
de la ce am plecat.
Unirea Principatelor, marcarea evenimentelor de la
Mãrãºeºti ori a luptelor de la Cãlugãreni au fost nu o
datã subiecte de atitudine socialã. Pentru formaþiuni
politice ori pentru simpatizanþii aflaþi în tranºee.
Ne rãmâne bucuria de a constata cã rãmân în imediata
noastrã apropiere suficiente adrese la care oamenii nu se
pierd cu firea ºi rãmân solidari cu rosturile care le-au
adus pe lume ºi se simt datori sã ne reaminteascã mereu
ºi mereu cã avem de ce sã le batem în poartã. Cine priveºte
cu atenþie peste agenda de toatã ziua a zeci ºi zeci de

Neagu Udroiu

Poveºti de trezit copiii
- jurnal bãtrân -

Epitaf pentru Dumnezeu
Un scriitor adevãrat din Est, ªtefan Mitroi, prozator al câmpiei nebune
din decindea Dunãrii , om care are mult din forþa lui conu Zaharia
Stancu în poveºtile tulburãtoare despre un sat scufundat în timp, cu pãrinþi
cu tot, cu iubiri cu tot, ªtefan Mitroi, zic, a avut ºansa sã stea un timp în
Portugalia.
Acolo, a contactat o boalã grozavã. Boala lui se cheamã José Saramago,
portughezul genial care a trãit în Spania mare parte din viaþa lui, care a
scris ca un nebun frumos, ca fraþii lui din Americile Sudului, ca Marquez,
ca Llosa, ca Sabato. De fapt, nu de o boalã a suferit prietenul meu, ci de un
dor atât de adânc, de saudade (ºtiaþi cã numai portugheza are un cuvânt
asemãnãtor lui dor din românã, prin complexitatea semanticã, acest
saudade care miºcã pânzele fado-ului ºi ale cântecului genialei desculþe
Cesaria Evora?).
ªtefan Mitroi ºi-a descoperit tatãl spiritual. L-a citit cu patimã, l-a iubit ºi-l iubeºte, simte cã
între Azinhaga ºi Deliormanul lui natal se aflã numai un pas ºi-un pârâu de cuvinte care seamãnã
izbitor.
ªi ca sã se vindece de aceastã boalã, ºi ca sã se plãteascã de aceastã bucurie a spiritului, Mitroi
a scris o carte extraordinarã, Biblia pentru furnici , care nu este altceva decât un epitaf pentru
Dumnezeu. A murit un Dumnezeu al lui, tatã spiritual ºi stãpân al lumii lui ºi al cuvintelor lui.
Îi retrãieºte viaþa ºi iubirile - luminoasã acea incantaþie ce adunã numele tuturor femeilor care
i-au arat sufletul, de la copila cu care încerca sã descopere dragostea la Ilda-Isabel-Pilar.
Viaþa unui scriitor e o alergare între stele fixe: iubirile lui, pãrinþii lui, personajele lui cruciale,
scriitorii pe care-i simte ca pe niºte dumnezei care l-au construit.
Mitroi adunã în paginile unei cãrþi toatã aceastã constelaþie Saramago, îi miºcã amintirile, de
la mãslinul din grãdina natalã, la ceremonia acordãrii premiului Nobel, la întâlnirea cu papa Ioan
Paul al II-lea, îi aduce lângã sicriu, ce viziune uºor ironicã ºi, în acelaºi timp, plinã de frumuseþe
stranie, a unei tradiþii care seamãnã atât de mult cu tradiþia româneascã!
Iatã un argument. În colecþia lui Constantin Brãiloiu, existã un text de obicei de înmormântare
din Gorj care sunã aºa: Scoalã, Ioane, scoalã,/ Uitã-te la vale,/ Vezi ce-a coborât,/ Un cal
mohorât,/ Cu frâul de-argint,/ Cu frâu de mãtasã,/ Sã te ia de-acasã.
Acesta este ºi ceremonialul portughez.
Moare regele, moare lumea lui. Amintiþi-vã de ideea cu care Eugen Ionescu, nu întâmplãtor
nãscut din tatã de la Slatina Olt, îºi construia o piesã genialã, Regele moare .
ªi în cartea scrisã de ªtefan Mitroi, regele moare. Pentru el, pentru autor, Saramago este mai
mult decât un rege. E un Dumnezeu. Îi spune asta frumos, într-o secvenþã care-þi taie respiraþia:
scrisoarea prin care un scriitor din Est îi oferã lui Saramago câþiva ani din viitorul lui pentru o parte
din gloria portughezului cu care simte la fel.
Saramago are o poveste pe care Mitroi ne-o aminteºte: aceea a secerãtorului care, depãºit de
ceilalþi pentru cã i se rupe secera, întinde mâna, ia secera lunii ºi cu ea, aprinde tot grâul pânã la
capãtul lumii.
Acesta e tâlcul, aceasta e metafora esenþialã.
Doar nu pui semnul egalitãþii între oameni ºi furnici. Ele n-au citit Biblia niciodatã. Nu ºtiu
nimic despre tine. Cu toate acestea, aflã cã, de la nivelul cerului, vã vedeþi la fel.
Cartea lui ªtefan Mitroi e o recunoaºtere ºi o rugã!

UNIREA ªI PUTEREA
instituþii, poate observa perseverenþa ºi consistenþa
iniþiativelor apãrute pe afiº,în Capitalã ori în diferite
judeþe, în cãutarea motivelor plauzibile pentru a ne
recâºtiga interesul pentru evenimentul istoric, cultural,
religios ori social care ne priveºte.
A trecut pe lângã noi încã o datã Ziua Unirii. De pe la
televiziuni active în a atenþiona asupra lucrurilor
esenþiale ce ne privesc existenþa, am luat act de reacþia
strãzii într-una din Cetãþile Unirii Româneºti - Iaºi. Cine
a fost fluierat cu mulþumirea de a i se trimite bulgãrii de
zãpadã direct în obraz ºi pentru cine a trebuit acceptatã
cu resemnare injuria de la distanþã, în lipsã de altceva.
Cum anume s-a înscris în acest an pe harta sãrbãtoreascã
a evenimentului din ianuarie 1859 nu ne-a fost dat sã
aflãm. Poate ºi viscolul de afarã sã fi contribuit decisiv,
poate ºi alte fenomene meteo-politice sã fi deturnat
atenþia formatorilor de opinie din preajma noastrã sã fi
atrofiat resursele comunicaþionale ale celor cu oarece
datorie de a ne aduce aminte ºi alte întâmplãri cruciale
care ne marcheazã existenþa, precum cine mai pleacã din
partidul unde îl (o) ºtiam pentru a nu pierde locul pe
platforma cu tichete de favoare. Mãcar faptul cã am trecut
pe lângã o cifrã oarecum rotundã ar fi meritat un bob
zãbavã în caseta respectivã de calendar.

Nicolae Dan
Fruntelatã

Insist pe un exemplu la îndemânã. Mãrturiseam
chiar în acest colþ de paginã despre un drum la Iaºi pe
finalul anului trecut. Am ajuns chiar în vatra de legendã
numitã Ruginoasa ºi m-am regalat cu trimiteri la Cuza ºi
la timpul sãu. N-am ezitat sã mã interesez cum îi mãsoarã
paºii de atunci timpul nostru de azi. Poate ºi plecând de
la constatarea cã referinþele noastre prin cartea de istorie
pornesc furtunos cu chipul lui Carol I, galopeazã poetic
ºi la fel de adulator în dreptul reginei Maria, aflãm destule
lucruri interesante despre epoca lui Mihai I(toate
beneficiind de tehnici de secretariat care sã dea bine la
public). Aud de iniþiativa cuiva de a reconfigura grupul
statuar din Piaþa Universitãþii înfãþiºându-l pe I.C.
Brãtianu. O idee de aplaudat, pe care ne-o dorim cât mai
repede pusã în practicã.
Darã el, Alexandru Ioan Cuza? Capitala a ezitat sã-l
cinsteascã printr-o statuie similarã celei consacrate lui
Kogãlniceanu. Busturile nu lipsesc. Darã Statuia? Dar
faptele sale cândva proslãvite de istorie, chiar nu se bagã
de seamã cã riscã sã intre în uitare, sub loviturile
criticiºtilor de ocazie, dispuºi sã venereze la nesfârºit
defectele domnitorului, sãrind cu dibãcie peste cam tot
ce a însemnat el în existenþa noastrã?
Revin la Iaºi ºi la Muzeul Unirii, reºedinþa domneascã
de pe Bahlui. Aratã atrãgãtor ºi emoþionant. O autoritate
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Calendar

Februarie 2014
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4 februarie 1809: S-a nscut Vasile Cârlova (m.1831)
22 februarie 1819: S-a nscut Grigore Alexandrescu (m.1885)
25 februarie 1834: S-a nscut Alexandru Depreanu (m.1865)

9

15 februarie 1840: S-a nscut Titu Maiorescu (m.1917)
6 februarie 1891: S-a nscut Adrian Maniu (m.1968)
14 februarie 1892: S-a nscut Constantin T. Stoika (m.1916)
12 februarie 1894: S-a nscut Otilia Cazimir (m.1967)
6 februarie 1908: S-a nscut Geo Bogza (m.1993)
9 februarie 1908: S-a nscut Cicerone Theodorescu (m.1974)
3 februarie 1926: S-a nscut Tudor George (m.1992)

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Petre Anghel (n. 3 februarie 1944),
romancier i publicist. Colaborator.

Ioan Mazilu Crângaşu (n. 15 februarie
1938), poet, prozator i traductor.

Radu Cârneci (n. 14 februarie 1928),
poet, prozator, editor i traductor.
Senior Editor.

Liviu Ioan Stoiciu (n. 19 februarie 1950),
poet i publicist. Colaborator.

Vasile Szolga (n. 22 februarie 1948),
prozator i publicist. Colaborator.

Aºa cum Iisus Hristos, biruitor
în confruntarea cu ispititorul, este
slujit în pustiu de cãtre înger,
poeta Camelia Iuliana Radu este
ajutatã de har divin ºi inspiraþie,
(scriind volumul de poeme,
intitulat Oman, apãrut în 2012 la
Editura Karta-Graphic, din
Ploieºti), sã intuiascã, cu sufletul
ei de artist sincretic, cã deºertul,
în care a vieþuit o vreme, poate fi
un loc propice revelaþiilor; ea
descoperã cã sacrul se manifestã
prin hierofanii, iar acestea, la
rându-le, întemeiazã ontologic lumea. Folosindu-se de
elementele, în aparenþã profane,deºertul, nisipul,
cãmilele ºi curmalii, arborele de tãmâie, plaja, povestea
sãgeþii, toiagul, oraºele ºi palatele, istoria ºi credinþele
oamenilor, femeia deºertului, miresmele ºi culorile
specifice locului, autoarea realizeazã prin imagini
originale un spaþiu liric în care acestea înceteazã sã mai
aparþinã profanului, iar sacrul poate fi trãit ºi ca
transcendent, ºi ca imanent, stãri contrare ce dau naºtere
, prin cele patru secvenþe lirice ale cãrþii (Peisaje din
Oman, Povestea deºertului, Fire de nisip, Confesiuni)
unei tensiunei lirice paradoxale din care þâºneºte poezia,
nãscãtoare de vise în cuvinte (Plimbare prin Matrah,
noaptea). Deºi nu transpune grafic imaginea poeticã, cele
33 de crochiuri, aparþinând autoarei, sensul/sugestia
poemelor intrã în rezonanþã cu semantica desenului,
creând cititorului momente superbe de reverie ºi încântare
esteticã.
Ralitatea ultimã ºi beatitudinea, la fel ca în Coran
,natura readusã la starea originarã a fiinþei sunt poemizate/
trãite în termeni de grãdinã: Binecuvântate sunt stelele
prezentului/când stau de veghe în nisipuri./Desenate
între munþi,/semnele lor zãmislesc albe grãdini/ale pãcii/
în care foºnesc proaspete/proiecte (Sharia); Priveam
grãdinile nopþii/cum scãpãrau ºi ardeau bucuria/
înfoiate/de parcã lumea creºtea/în fiecare felinar aprins
(Plimbare prin Matrah, noaptea).
Aidoma misticii creºtine, poeta mutã simbolismul

Daniel
Nicolescu

Hierofanie omanezã
rodiilor în plan spiritual, asociindu-l cu dispoziþia
aproape magicã a cuvintelor, care aduc în mintea
receptorului o suitã de ecouri, ce deschid o largã vedere
ochiului interior ºi, exaltând spiritul ,îl ridicã deasupra
lumii materiale: umbra în poveºti e asul printre rodii de
cuvânt,/stele de vrãjit adâncul are magul în cuvânt
(Arabesc); Fãrã cuvânt/nici o pasãre/doar pietre uriaºe/
povârnite/în oala deºertului (Fire de nisip-3). Sãrutarea
dintre cuvânt ºi natura umanã, ca simbol al întrupãrii,
sugereazã ideea cã hierofania nu indicã un sens unic, aºa
cum pare la prima vedere: ªal cu model omanez (.......)
sãrut/ brodat cu soare pe o faþã/ (.......)/Când îl întorc/
scriu pe cer poeme/te chem/sub acoperiºul unui sãrut /
cuvintele încolþesc galaxii. Stim cã la început a fost
Cuvântul, acel Cuvânt care devine sinonim cu
creaþiunea, cu eternitatea: Cuvântul tãu sã fie al
eternitãþii (Învãþãtorul). La Camelia Iuliana Radu
Cuvântul devine sinonim cu duhul sãu, deci cu ceea ce
simte, iar în cele din urmã cu gândul sãu, devenit poezie
prin transfigurarea realitãþii, a profanului într-o zonã de
sacralitate prin aceeaºi hierofanie.
Povestea deºertului ne învaþã, dacã poezia ne poate
învãþa ceva,cã nu existã o mai bunã cale de a ne alina
condiþia trecãtoare, de a opri scurgerea timpului, decât
puterea de a ordona visuri ºi de a le întrupa prin Poveste.
Lumea trecãtoare se resoarbe, ca o vrajã, în Poveste,
oferindu-ne iluzia de a avea ce nu avem, dar mai ales de
a fi ceea ce, în realitatea profanã nu suntem: Azi/ramele
scrîºnesc ºi se sparg/din ele se revarsã pietre ºi ramuri
de curmal/nisipul/în care a rãmas lumina/ºi o voce
necunoscutã/povestind (Despãrþire de Nizwa). Visul,
iluzia, realizeazã comunicarea dintre sacru ºi profan,
trecerea obiectului în hierofanie devenind
transubstanþiere: Cufãrul nopþii se deschide,/ºiraguri de
iluzii/zornãie în palme/cumpãrãtori ºtiutori se tocmesc/
pentru un vis (Bazar); arome rare înnoadã/aerul cu
funde înstelate/pe creºtetul viselor/cântec de mir (Al
Sawadi); La marginea nopþii/întâlnesc marea/cu spatele
la þãrm o gãsesc/atât de fragilã de parcã/e doar

închinare/ºi vers (Bandar-Al Jissah).
Eul liric al Cameliei Iuliana Radu are o imperioasã
nevoie de a se instala în structura cosmicã a fiinþei,
nevoie ilustratã prin încercarea recuperãrii ºi consacrãrii
legãturii dintre microcosmos ºi macrocosmos, dintre om
ºi univers. Cosmomorfismul se manifestã prin dorinþa
ardentã de a sta de vorbã cu îngerii, creaturi în care apare
deja desãvârºitã transformarea vizibilului în invizibil,
proces hierofanic prin excelenþã: aº sta /sub poleita
cupolã/de vorbã cu îngerii/pânã la rãsãrit (Al Sawadi);
Un înger bãtrân/sãdeºte seminþe în nisip./ (........) În
Salalah,/Dumnezeu lãcrimeazã/din arborele de tãmâie/
doar cer albastru (Salalah). Prin hierofanie se manifestã
ºi complementaritatea timpului sacru, echivalent cu
eternitatea, cu timpul profan, ireversibil, însemnând
devenire: Cândva, lumina venitã din soare/era un
paliativ/dar despre acele vremuri nu mai ºtie nimeni/
chiar ºi pietrele au pe deasupra/giulgiul altei istorii./
Pe muchia timpului se întrezãreºte/marginea dospitã a
unei oglinzi/peste ea trec stranii cuvinte/în colonii de
luminã bãlaie (Trecerile timpului). O nostalgie a
Paradisului, pierdut odatã cu cãderea în timp, bântuie
universul liric din Oman; se produce nediferenþierea
originarã, sterilã, întinderea superficialã simbolizatã în
Islam de Deºert. Poeta simte dureros cum Omul devine
un orb ,incapabil sã întrezãreascã Fiinþa divinã ascunsã
înãuntrul aparenþelor domestice.Liniºtea, care cade grea
peste lume, devine un preludiu al deschiderii spre
revelaþie, un adevãr primordial, prin care Fiinþa poate
regãsi starea adamicã dintru începuturi: Glasurile se
topesc fãrã amintire,/nici firele de nisip de sub paºi/nu
se aud,/eºti singurul locuitor de pe Terra,/eºti primul
.Tãcerea poate conferi lucrurilor mãreþie ºi poate reînvesti
Omul, desacralizat, comparat cu casa mobilatã greoi,
înghesuitã de culturã, cu atributele divine, dãruite
acestuia la Facere: tãcerea eºti chiar tu,/Devii fântânã
înecatã în cer, din care urcã zvonurile/începutului (Plaja
Shatti-al Qurum versiunea pentru europeni).
(continuare în pag. 19)
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Mariana Gavrilã Vesa: O reîntoarcere în casa bunicilor
Cea mai recentã expoziþie
personalã a Marianei
Gavrilã Vesa ( Arhetipuri
relicvare, gesturi ºi semne ,
Centrul Cultural al Artelor
Vizuale Cãminul Artei), al
cãrei vernisaj a avut loc în
data de 28 ianuarie a.c., este o reuºitã demonstraþie
referitoare la faptul cã, o datã cu trecerea anilor ºi cu
îmbogãþirea experienþei proprii, un artist tenace ºi
profund responsabil faþã de destinul sãu profesional se
poate manifesta în numeroase moduri, rãmânând însã el
însuºi, întotdeauna recognoscibil ºi mereu autentic.
Spun asta gândindu-mã în primul rând la varietatea
tehnicilor utilizate de Mariana Gavrilã Vesa ulei pe
pânzã, acril pe pânzã, acuarelã, pastel ºi la apariþia, în
premierã pentru creaþia sa, a unor modalitãþi de exprimare
aflate departe de zona în care ºi-a gãsit consacrare
(respectiv, cea a picturii), cum ar fi instalaþiile. Pe de altã
parte, impresioneazã ºi multitudinea abordãrilor stilistice
care ilustreazã atât perspectiva realist-simbolicã, oscilând
între figurativul cuminte , decorativ ºi cel metaforic,
pe alocuri descriptiv, cât ºi pe cea abstractã, esenþializatã.
Între aceste douã extreme îºi fac însã simþitã prezenþa
numeroase nuanþãri de limbaj ºi de sintaxã
compoziþionalã, dintre care cele mai vizibile, dar ºi mai
fecunde în planul reprezentãrii plastice propriu-zise sunt
cele ce amintesc de gestualism ( Înger pãzitor , La

Corneliu Ostahie

poarta raiului etc). Totodatã, dacã este sã þinem cont de
abundenþa arhetipurilor ce pot fi identificate cu
uºurinþã în expoziþie de la fereastrã la suveica folositã
la rãzboaiele de þesut ºi de la cusãturile de mânã de pe
ºtergare la mãmãliga tãiatã cu aþa în patru nu pot sã nu
mã gândesc la ceea ce un artist sucevean, pe numele sãu
Constantin Severin, propunea încã de acum câþiva ani,
ºi anume introducerea între paradigma figurativã ºi
paradigma abstractã a unei a treia cãi, numitã de el
paradigma arhetipalã (de naturã expresionistã în cazul
picturii sale) care sã valorifice într-o manierã
postmodernã ceea ce existã, ca elemente de vocabular
plastic, din timpuri imemoriale în stare de potenþialitate,
adicã arhetipurile, pe care el le grupeazã în trei mari
categorii: sacre, culturale ºi utilitare. Paranteza pe care
am fãcut-o pe marginea acestui subiect se justificã prin
faptul cã toate aceste trei genuri de arhetipuri se regãsesc
ºi în creaþia Marianei Gavrilã Vesa, evident în contexte
compoziþionale originale.
Aºadar, revenind la frazele de început ale textului de
faþã, simezele sãlii de la etaj a Cãminul Artei dezvãluie
publicului vizitator o diversitate de tehnici ºi stiluri atât
de mare încât îþi vine sã te întrebi dacã nu cumva artista
a riscat prea mult, din dorinþa de a-ºi etala în interiorul
aceluiaºi demers expoziþional întreaga sa viziune de
ultimã orã ºi, deopotrivã, toatã gama de performanþe
tehnice la care a ajuns în prezent. Rãspunsul este în mod
cert nu, deoarece existã un liant tematic, dar nu numai

tematic, în mãsurã sã confere unitate ºi coerenþã
ansamblului creaþiilor ei din ultima perioadã de timp.
Este vorba despre universul copilãriei sale, petrecute în
satul bunicilor, în casa acestora ( Loc sigur ºi etern în
sufletul meu... , dupã cum spune pictoriþa), dar ºi în curtea
asemuitã cu o lume neîngrãditã .
Nu avem de a face totuºi, aºa cum s-ar putea crede la o
privire superficialã, cu o simplã evocare, dominatã de
nostalgie ºi încãrcatã de lirismul specific romantismului
mai mult sau mai puþin desuet, ci cu un proces de
reconstituire a unor trãiri unice ºi irepetabile cu scopul
de a pãstra mereu contactul cu temeliile propriei deveniri.
Iar cum un astfel de proiect trebuia aºezat neapãrat sub
semnul autenticitãþii pentru a nu aluneca pe panta
pitorescului sau în hãurile temporale ale paseismului,
Mariana Gavrilã Vesa a adus în expoziþia sa o adevãratã
colecþie de arhetipuri rustice, pe care le-a tratat însã cu
mijloace plastice dintre cele mai moderne, rezultatul fiind
un spectacol vizual de neîndoielnicã valoare, susþinut
cu vigoare ºi de cromatica specificã paletei deja
consacrate a artistei, paletã dominatã frecvent de culori
reci (în special, verde ºi albastru), dar care reuºesc sã
transmitã o binefãcãtoare cãldurã datoratã chiar curajului
de a fi puse împreunã pe pânzã într-un fel anume care
denotã exerciþiu îndelung, profesionalism ºi o insaþiabilã
(însã discretã) poftã de a experimenta.
Reproduceri în pag. 20

Aniversãri UNESCO: Sergiu Celibidache
Era ca acel pom plin de
fructe, în care au dat cu pietre
ºi sãraci cu duhul, ºi bogaþi
cu carul, dar din pãcate ºi
colegi de breaslã, critici
muzicali, ziariºti. Am fãcut o
sintezã a anului 1996, în care
am parcurs circa 300 de
articole publicate în numai
trei zile dupã moartea sa,
rãmânând stupefiat de
explozia uriaºã în presã
mondialã. Era expresia vie a
dispariþiei titanului. Comparat cu Nikish, Toscanini, Furtwangler,
dar mai ales cu marii sãi contemporani precum Bernstein ºi Lorin
Maazel, Sergiu Celibidache a rãmas în posteritate ca dirijorulvedetã al unei epoci de uriaºi ai baghetei , a explicat
prof. Univ. Dr. Viorel Cosma zilele acestea, la Academia
Românã, cu ocazia lansãrii a douã volume despre Sergiu
Celibidache. Adversar declarat al conservelor denumite
discuri ( muzicã, dacã nu e cântatã pe viu, atunci nu
existã! ), maestrul a intrat în istorie fiindcã a pretins
directorilor de orchestrã ºi impresarilor minimum 1012 repetiþii de fiecare concert .
Volumele Despre fenomenologia muzicalã (de
Sergiu Celibidache) ºi Celibidache: Întâlniri cu un om
de excepþie (de Patrick Lang ºi Stephane Muller) au
fost lansate de curând, de cãtre Editura Spandugino, în
cadrul Festivalului Sergiu Celibidache 100 (organizat
cu ocazia celebrãrii a 100 de ani de la naºterea marelui
dirijor român). Anul 2012 a fost declarat Aniversare
Unesco Sergiu Celibidache.
Viorel Cosma, prof. Univ. Dr.:
Fãrã sã fie interesat sã devinã celebru, a refuzat
adeseori orice publicitate în jurul persoanei sale.
Pentru el muzica nu era un concert, ci o formã de
înþelepciune pe care încerca sã o împartã cu ceilalþi.
Puþin ataºat de lucrurile materiale, cunoscându-le adevãrata
naturã, era un om de o generozitate ieºitã din comun.
Avea, de asemenea, o viziune foarte largã ºi deschisã asupra
religiei, precum ºi o mare credinþã.
«M-am dus la Sergiu Celibidache ºi, pur ºi simplu în 5 minute,
aveam senzaþia cã-l cunosc de o viaþã. Unde? La Filarmonica,
sus, la Salonul Galben Câþi sunteþi? Vreo 40-60... (eu, mai
modest, cã nu cumva sã lipseascã dintre ei) Adu-i pe toþi, sã
stãm de vorbã, sã-i vãd ºi eu . ªi când a venit ºi a vãzut Salonul
Galben arhiplin, iar în prima bancã erau Elenescu, Iosif Conta,
Mircea Cristescu, a zis: Vai, ce tineri sunt ãºtia de aici! (erau
toþi trecuþi de 60 de ani). Acesta a fost Celibidache, acesta a fost
omul.»
Nu a existat dirijor român în secolul XX mai stimat, mai
aplaudat, mai comentat, mai adulat, dar ºi contestat, atacat de
presã strãinã, criticat ºi blamat... ca Sergiu Celibidache. A fost
omul cel mai bogat în care s-a dat cu pietre. Era ca acel pom plin
de fructe, în care au dat cu pietre ºi sãraci cu duhul, ºi bogaþi cu
carul, dar din pãcate ºi colegi de breaslã, critici muzicali, ziariºti.

Dan Anghelescu

Dar maestrul a intrat în istorie fiindcã a pretins directorilor de
orchestrã ºi impresarilor minimum 10-12 repetiþii de fiecare
concert. ªi, mai ales, pentru cã a refuzat înregistrãrile pe discuri.
Sã mai adãugãm ºi asprimea aprecierilor de breaslã? Pe Carajan
l-a catalogat un bun dirijor, dar muzician slab. Avea o idee falsã
despre muzicã . Furtwangler - nu se pricepea la tehnica
dirijatului, dar a rãmas inimitabil.
Ce mai putea scrie presa americanã, în 1984, când, la urcarea
în avion, le transmitea urmãtorul mesaj:
Sub raport tehnic, aveþi cele mai mari orchestre, cei mai buni
interpreþi din lume. Dar n-aveþi muzica!
Sergiu Celibidache, cãtre presa americanã
Pentru dirijorul român: Muzica trebuie s-o ai în cap, în inimã,
în urechi, în oase. ªi sã poþi sã o treci de la citirea notelor ºi
executarea sunetelor la gândirea ei .
Biografie Sergiu Celibidache

La 28 iunie 1912, în oraºul Roman din judeþul Neamþ, se
nãºtea unul dintre cei mai renumiþi dirijori ºi compozitori ai
lumii: Sergiu Celibidache.
La ºase luni de la naºterea sa (1913), familia Celibidache se
mutã la Iaºi - unul dintre cele mai importante oraºe culturale ale
României. Precum o altã mare personalitate a culturii romaneºti
(Lucian Blaga), copilul Celibidache a stat într-o tãcere absolutã,
nerostind niciun cuvânt în primii sãi ani de viaþã. La vârsta de 4
ani, Sergiu Celibidache începe sã cânte la pian, iar mai târziu ia ºi
lecþii, nivelul sãu ºcolar fiind unul excelent. La vârsta de 18 ani
s-a produs ruptura de tatãl sãu, Demostene, un influent ofiþer de
cavalerie ºi prefect al regiunii, care prevãzuse pentru fiul sãu
având o inteligenþã ieºitã din comun, o carierã politicã. Însã
Sergiu Celibidache vroia cu orice preþ sã devinã muzician. În
cele din urmã, Celibidache pãrãseºte casa pãrinteascã pentru
totdeauna.
A studiat matematicã, filozofia ºi muzica în Iaºi, iar dupã
despãrþirea de familia sa ºi-a continuat studiile la Bucureºti,

câºtigându-ºi existenþa în calitate de pianist corepetitor la o ºcoalã
de dans.
Odatã absolvit stagiul militar (1935), Sergiu Celibidache se
mutã la Paris ºi îºi continuã studiile acolo, apoi dã curs invitaþiei
lui Tiessen ºi învaþã în cel mai scurt timp limba germanã, urmând
apoi sã se înscrie, în Berlin, la Facultatea de Muzicã a Universitãþii
Friedrich-Wilhelm de Muzicã þi Muzicologie.
Un alt contact marcant pentru Celibidache în Berlin, în 1939,
este întâlnirea cu preotul budist, germanul Martin Steinke (Dao
Jun), care îl introduce în budismul-Zen ºi de care îl va lega o
frumoasã prietenie.
Încã de la început, Celibidache uluieºte prin memoria lui
extraordinarã, el cunoscând toate lucrãrile dirijate pe dinafarã. În
plus, Celibidache a organizat concerte camerale sub bagheta sa
cu un ansamblu de studenþi ai Facultãþii de Muzicã din Berlin printre altele s-au interpretat atunci Concertele Brandenburgice
de Bach. Realizãrile sale impresioneazã încã
de timpuriu, dat fiind cã profesorul sãu Heinz
Tiessen specificã, într-un interviu al acelor
timpuri, cã dirijorul sãu preferat, pe lângã
Furtwangler, este Sergiu Celibidache!
La finalul anilor de studiu, Celibidache
scrie o lucrare de doctorat despre Elementele
formative în tehnica de compoziþie a lui
Josquin des Pres ( Formbildende Elemente
în der Kompositionstechnik Josquins des
Pres ).
Prima apariþie semnificativã a lui
Celibidache dupã rãzboi ca dirijor este un
concert din 11 august 1945 cu Orchestra de
Camerã din Berlin. La scurt timp dupã, ia
parte la un concurs de dirijat, organizat de
Orchestra Radio din Berlin (Rundfunk
Sinfonieorchester Berlin) pe care îl câºtiga
cu brio, având pe atunci doar 33 de ani.
În acest timp, Orchestra Filarmonica din
Berlin se confruntã cu faptul cã dirijorul ºef
Wilhelm Furtwangler fusese exilat pânã la terminarea procesului
sãu de denazificare.
În 1946, în prima stagiune cu Orchestra Filarmonica din
Berlin, Celibidache a dirijat nu mai puþin de 108 concerte. În
acelaºi an are loc ºi prima întâlnire cu Wilhelm Furtwangler în
Berlin, concomitent începând corespondenta dintre cei doi.
Celibidache începe sã predea la Institutul Internaþional de Muzicã
din Berlin.
În 1948, Celibidache conduce pentru prima oarã o altã
orchestra de vârf - London Philharmonic Orchestrã. În acel an
are loc ºi primul turneu de dupã rãzboi în Anglia al Orchestrei
Filarmonice din Berlin. De asemenea, în acel an s-a semnat ºi
primul (ºi singurul) contract de înregistrãri al lui Celibidache cu
renumitul producãtor Walter Legge. Din acel moment, dupã ce a
ascultat sunetul fad, Celibidache nu a iubit niciodatã înregistrãrile,
preferând caracterul direct al concertelor live. El considera cã
înregistrãrile împiedicau implicarea ascultãtorului în muzicã ºi
nu puteau oferi decât o reprezentare deformatã a realitãþii .
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Cãrþile
Tatianei
Tapalagã,
adresate
(pre)ºcolarilor,
prefigureazã prin boala
socraticã (citeºte: vraja
interogaþiei dãtãtoare de
sens ºi semnificaþii, dar ºi
arta de a conºtientiza
cititorul în formare, de
imposibilitatea
rãspunsului unic), prin
insolitare ºi fictivizarea
ludicã, prin poetica
titlurilor, prin închiderea
ºi deschiderea textelor
lirice/
epice,
prin
accesibilitatea limbajului
ºi activarea unor coduri (social, cultural, moral,
topografic, onomastic, religios), prin (co)relaþia fabuloasã
între instituirea lumii reale ºi instituirea universului
ficþional, prin viziunea ludicã etc. , o ºcoalã de
înþelepciune în care nu se ºtie cine dã ºi cine primeºte .
Adresându-se copiilor, cititori în formare, autoarea
mizeazã pe starea de funcþionare a titlurilor, pe
capacitatea generativã a acestora, încât lectorul intuieºte
rapid o analizã a relaþiilor dintre acestea ºi textele pe
care le precedã ºi le anunþã: Anotimpurile. Fiºe, povestiri,
poezii pentru dragii mei copii, 2012; Antonime în
povestire ºi în rime, 2009; Povestiri, ghicitori, poezii
despre animale hazlii, 2008; Un bãiat ºi o fetiþã, 2009;
Ce e bine, ce e rãu?, 2009; 99 Ghicitori toate-n rime ºi
culori, 2009; Ghici, ghicitoare despre animale, 2012;
Flori ºi tot felul de lucruri simpatice în ghicitori
matematice, 2012; Animale simpatice în ghicitori
matematice, 2012; Fructe, legume ºi flori în 60 de
ghicitori, 2012; Fructe ºi legume simpatice în ghicitori
matematice, 2012 etc.
Secretul literaturii pentru copii pe care Tatiana
Tapalagã se pare cã l-a descoperit este de a ieºi din
lecturã cu stimã sporitã pentru om (Cãlinescu), încât
autoarea urmãreºte programatic, cu acribie pedagogicã,
ca funcþia artisticã a scriiturii sã integreze cele trei
coordonate definitorii ale artei cuvântului (cognitivã sau
informativã, esteticã, formativã), sã cultive la micul
cititor, spiritul critic, obiºnuinþa analizei ºi a
problematizãrii, plasticitatea spiritului poetic, spiritul
de observaþie, limbajul, efectele benefice ale interogaþiei
etc.
Atât în Poezii, cât ºi în Povestiri scrise pentru dragii
mei copii , autoarea se copilãreºte abandonându-se
viziunii ludice, cu scopul de a restitui lumii de lângã noi
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Educaþia - un perpetuum ludic
ºi lumii din noi, sensibilitatea ingenuã, specificã
copilãriei vãzutã ca vârstã a tuturor vârstelor (v. Un bãiat
ºi o fetiþã, Cãpºunica, Aºtept Paºtele sã vinã, La cireºe,
Gurã cascã etc.). Scriitoarea îºi propune sã arate copiilor
lumea cum este/ Ca un joc ºi ca poveste (Nu uitaþi de
Dumnezeu!) sugerând contextual cã fiinþei îi este
imanent un instinct al jocului, încât educaþia, cultura,
civilizaþia umanã, se nasc în joc ºi ca joc . Homo
sapiens, homo faber ºi homo ludens se configureazã
simbolic în copilul-personaj din Poezii, Povestiri ºi
Ghicitori. Lectura interactivã este asiguratã prin joc,
mai întâi în Ghicitori ºi Poezii, tocmai pentru cã
satisface idealuri de exprimare, idealuri sociale,
educative, cognitive, estetice, religioase. Înlãuntrul
spaþiului de joc (grãdiniþã, ºcoalã, familie, curte etc.)
domneºte o ordine proprie ºi absolutã . Orice abatere
de la ordine stricã jocul (de-a grãdiniþa, de-a ºcoala
etc.), îi denatureazã caracterul, îi suprimã valoarea
esteticã, moralã, educativã etc.
Vocaþia Textului configurat de Tatiana Tapalagã este
sã exprime binele ºi frumosul. Ca ºi ordinea (necesarã în
educaþie, în ºtiinþa lecturii/comunicãrii, în matematicã
etc.), factorul estetic întrepãtrunde jocul în toate
aspectele lui. Se ºtie, jocul leagã, dezleagã, captiveazã
ºi conþine douã însuºiri importante: ritmul ºi armonia.
Nu întâmplãtor, T.T. îºi intituleazã una din cãrþi: 99 de
ghicitori, toate-n rime ºi culori, 2009. Alteritatea ºi
secretul jocului ( poetic, didactic, sacru etc.) sunt
exprimate de autoare în deghizare. Aceastã disimulare
potenþeazã cei doi poli ai stãrii de spirit din timpul
jocului didactic: exuberanþa ºi extazul. Tatiana T.
insinueazã cu tact pedagogic, ideea de competiþie ca
element principal al vieþii sociale. Citez la întâmplare,
spre a-i oferi cititorului o secvenþã din retorica autoarei:
Cu privirea în pãmânt/ Mã întreb eu cine sunt? /Tata
vrea sã fiu ca el,/ Mama mã vrea ca Gigel./ Bunicul mã
vrea viteaz,/ Bunica un pic mai breaz./ Domnul meu
învãþãtor/ Vrea sã fiu inventator./ Cum sunt eu nu este
bine,/ Ce au oamenii cu mine? De ce nimeni nu mã vrea/
Cum sunt eu, da, uite aºa?! (Uite-aºa!). Intuind cã
jocul este prima poezie a lumii (Jean Paul) scriitoarea
sugereazã cã Educaþia, Cultura, Arta, ªtiinþa, Dreptatea
nu încep ca joc ºi nici din joc, ci în joc (Huizinga,
Homo ludens). Preferinþa scriitoarei din Bacãu, pentru
ghicitori aminteºte de ghicitoarea de supravieþuire
din basmele/ miturile româneºti, adicã de un text magic
de a cãrui soluþie e condiþionatã însãºi viaþa. Rãspunsul
la întrebarea enigmisticã este o soluþie , o dezlegare a
unui nod gordian, ºtiinþific, matematic, artistic etc., pe

care educatorul l-a folosit, pentru a-l lega pe copil. De
aceea, soluþia corectã, gãsitã de copilul cititor, în cele
mai diverse domenii (corpul omenesc, animale sãlbatice,
legume, plante ºi flori, animale domestice, ºtiinþe etc.) îl
face deodatã, pe învãþãtor sã-ºi piardã puterea: Instalat
într-o rachetã/ Pleacã spre altã planetã/ De acolo saducã veste/ Despre lumi extraterestre ; Capul pe umeri
îl þine/ ªi de vrei sã-þi fie bine/ Iarna când te joci afarã/
cu un fular îl înfãºoarã . Ghicitorile sau întrebãrile cu
caracter enigmistic, din textele lirice sau din poveºti,
schiþe, alegorii, mici parabole rãmân, fãcând abstracþie
de efectul lor magic asupra copiilor, importante elemente
polemice ºi agonale ce ajutã la formarea iubitorului de
sapienþialitate, la formarea prin joc a spiritului
competitiv. Arta poeticã din cele 12 cãrþi ale Tatianei
Tapalagã este simultan învãþãturã, divertisment festiv,
joc de societate, iscusinþã, punere la încercare, sarcinã
enigmisticã, catehism de înþelepciune, persuasiune,
magie, previziune, întrecere. Pentru autoarea vol. Ce e
bine, ce e rãu?, poiesis este o funcþie ludicã ce se
desfãºoarã într-un spaþiu de joc al minþii, într-o lume în
care mimesis-ul ºi phantasia creeazã o lume nouã în
care poetul ( la arabi, poetul e ªa ir = ºtiutorul) exercitã
asupra copilului, concomitent, funcþie sacralã ºi literarã/
esteticã. Astfel, poezia continuã funcþia ei originarã, de
factor al culturii arhaice, ce se naºte în joc ºi ca joc.
Meritul incontestabil al perseverentei scriitoare pentru
copii, Tatiana Tapalagã constatã în faptul cã intuieºte
omniprezenþa poeticului în realitatea cotidianã ºi
profeseazã la catedrã, o anume diplomaþie sub formã
ludicã, cultivând cu dezinvolturã numeroase forme de
exprimare ale poeziei (liricã, epicã, dramaticã). Nevoia
de nemaivãzut este o funcþie tipic ludicã, pe care T.T. o
impune textelor sale, cu scopul de a potenþa jocurile
inteligenþei . Facultas ludendi , capacitatea de a se
juca, aplicatã concomitent ca principiu psiho-pedagogic
ºi ca poiesis, dominã gândirea poetico-pedagogicã,
clasicã (frumos, bine, util) a Doamnei Tatiana Tapalagã
ºi confirmã teza lui Huizinga cã educaþia, cultura,
literatura sunt un perpetum ludic. Autorul celebrei cãrþi
Homo ludens a intuit cã Mintea omeneascã nu se poate
deschide din cercul magic al jocului decât îndreptându-ºi
privirea spre tot ce e mai sfânt . Ar fi, probabil, cea mai
rodnicã direcþie estetic vorbind pe care ar trebui s-o
urmeze talentata scriitoare pentru copii, Tatiana
Tapalagã.

Radu Cârneci o bibliotecã de sentimente
Un respect deosebit faþã
de cititori, o dragoste
nesfârºitã pentru literaturã ºi,
nu în ultimul rând, un talent
autentic, probat prin
numãrul mare de cãrþi
valoroase, scrise de Radu
Cârneci, la care se adaugã
cele pe care le-a tradus ºi,
de asemenea, excepþionala
acþiune de antologare ºi de
promovare, astfel, a unor
scrieri de referinþã ale literelor româneºti, îl determinã
pe neobositul poet sã dãruiascã, în 2013, lumii culturale
româneºti un volum, pregãtit cu acribie ºi nu folosesc
la întâmplare cuvântul, pentru cã, într-adevãr, volumul,
excelent prezentat publicului de editura bucureºteanã
ANAMAROL, dovedeºte cunoaºterea, seriozitatea,
corectitudinea omului de carte adevãrat, cel care ºtie, de
la Miron Costin citire, cã fiecare ar trebui sã dea seamã
de cuvântul pe care-l scrie, putând fi un exemplu
incontestabil pentru fãcãtorii câtã frunzã ºi iarbã de (de
cele mai multe ori) presupuse cãrþi de azi , în care
sintetizeazã o parte din cele mai însemnate momente ale
vieþii sale, dedicate, în majoritate, artei. Spun o parte,
pentru cã, oricât de bine concepute, trei sute ºi ceva de

Mioara Bahna

pagini nu pot aduna decât prea puþin din preaplinul unei
vieþi.
Paradoxal sau nu, încãrcãtura de sentimente a
bibliotecii e ordonatã cu maximã rigurozitate, începând
cu datele referitoare la conþinutul copertelor ºi
continuând cu al fiecãrei pagini, pentru cã scriitorul nu
lasã nimic la voia întâmplãrii, dezvãluind sursele,
informaþii legate de tot ce cuprinde cartea etc.
Reiterare, mutatis mutandis, a jertfei pentru creaþie,
la care poetul însuºi face aluzie, în cuvintele (Purtãtorul
de cuvânt...) care prefaþeazã volumul Stãpânit de acest
gând [cã este, acum, cel mai vârstnic poet din România],
mã strãdui de câþiva ani lungi a strânge între
coperþile unei cãrþi unice, ca într-un panopticum, faptele
pe care, de-a lungul vieþii, le-am zidit (pe mine aºezândumã-n ele), dând astfel scribului încununarea cuvintelor
, cartea este ºi o dovadã a modestiei celui care, aºa cum
mãrturiseºte, nu are cutezanþa de a se vedea, totuºi, aºezat
sub raza acelui aere perenius, de sub care, de douã
milenii, surâde nemuritorul Horaþiu.
Punându-se în slujba atât de generoasei iubiri de
adevãr ºi de frumos în variatele ei forme, dragostea de
þarã, de stirpea din care ne tragem, de limba în care
locuim (...) ºi, nu în ultimul rând, iubirea de femeie, pe
care o defineºte drept egala noastrã în simþiri ºi în trãiri
unice, cea care ne uimeºte ºi ne împodobeºte ºi care, din

tainice ºi miraculoase puteri, ne zãmisleºte cu chip,
dându-ne pãmântului ºi cerului deopotrivã... , Radu
Cârneci face din aceasta adevãrata sa profesiune de
credinþã.
Biblioteca de sentimente este structuratã în zece pãrþi
(Viaþa ºi opera; Participãri la manifestãri în afara þãrii
întâlniri internaþionale ºi popasuri culturale; Miniantologie liricã; Referiri critice; Aniversãri; Þara lui
Lal; Basarabia sau dincolo de Prut, la noi acasã; Siliºtea
Snagov spre capãtul drumului; Omul cultural
mãrturisiri aproape sentimentale ºi Desene, ºarje
amicale ºi manuscrise inedite), iar indexul alfabetic de
la final adunã 122 de nume ale principalilor semnatari
din paginile acestei ediþii. Este, aºadar, o carte prin
intermediul cãreia scriitorul îi dãruieºte cititorului
posibilitatea de a se apropia de universul unei opere ºi
de a o parcurge cu mai multã uºurinþã decât dacã ar fi
lãsat sã-ºi taie singur cãrãri, poate nu totdeauna cele mai
nimerite, pentru a ajunge în inima acesteia spre a-i simþi
fascinantele bãtãi.
Îi mulþumesc lui Radu Cârneci, pe aceastã cale, pentru
cartea pe care mi-a oferit-o cu prietenie ºi aleasã preþuire
ºi pentru faptul cã mã numãr printre semnatarii paginilor
acestei ediþii, dorindu-i putere de muncã, în continuare,
pentru realizarea altor ediþii!
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PE ULTIMA SUTÃ DE METRI
Vitralii
Biruit-au gândul
O monografie este o cronicã despre un loc ºi oamenii lui.
Despre viaþa acelui loc ºi a acelor oameni. Viaþã adusã adesea din
trecutul îndepãrtat ºi neguros, pânã în piscul limpede al zilei
contemporane celui ce scrie. Întâmplãri, fapte, evenimente,
rostogolite în caleidoscopul destinului alese, ordonate,
sistematizate, eºalonate de cãtre cronicar, spre a putea fi mai
lesne înþelese.
A te încumeta la o astfel de lucrare nu este o întreprindere
uºoarã. În istorie, cronicarii sunt numãraþi pe degete; de aceea
statura gestului lor capãtã semnificaþie de simbol pentru urmaºi.
Pentru cã gestul lor este un act de conºtiinþã ºi sacrificiu. Nu
întâmplãtor Miron Costin (care, de altfel, a plãtit cu viaþa) îºi
începe lucrarea De neamul moldovenilor cu o zicere cãreia
timpul i-a conferit valoare axiomaticã: Biruit-au gândul sã mã
apuc de aceastã trudã, sã scot lumii la vedere felul neamului (el
concretizând, în continuare, scopul propus:
din ce izvor ºi
seminþie sântu lãcuitorii þãrii noastre, Moldovei ºi Þãrii Româneºti
ºi românii din Þãrile Ungureºti toþi un neam ºi odatã discãlicaþi
sântu ).
Sã citim, aºadar, încã o datã pilduitoarea mãrturisire: Biruit-au
gândul sã mã apuc de aceastã trudã, sã scot lumii la vedere felul
neamului
Aceeaºi grea responsabilitate apasã ºi pe umerii cronicarului
modern, contemporan, care îºi asumã actul scrierii unei
monografii; fie ea de judeþ, de oraº, de comunã ori de sãtuc
pierdut prin cine ºtie ce scorburã de vreme. El ºtie, trebuie sã ºtie
cã, dincolo de orice ispite, Coliba din þarina sa ºi bordeiul în
pãmântul sãu sunt mai mult decât palatele în strãinãtate . (apud
Dimitrie Cantemir). El ºtie, trebuie sã ºtie cã, dincolo de orice
închipuire, Patria nu e pãmântul pe care trãim din întâmplare, ci
e pãmântul plãmãdit cu sângele ºi întãrit cu oasele înaintaºilor
noºtri . (apud B. ªt. Delavrancea). El ºtie cã trebuie sã fie ºi sã
rãmânã un cronicar înþelept, sincer, modest, devotat locului care
l-a nãscut ºi pe care este dator sã-l slujeascã. Aºa cum îþi
slujeºti pãrinþii, fraþii, propria viaþã. Profesorul Mihai Barbu
din comuna Perieþi, judeþul Olt ºtie aceste lucruri, poate ºi ceva
pe deasupra. ªi le-a asumat pe toate atunci când biruit-a gândul
ºi s-a hotãrât sã dea samã de istoria locului ºi a oamenilor din
comuna sa natalã; a sa ºi a mea a noastrã, a celor care, cu o
silabã de cântec haiducesc, ne numim astãzi perieþeni.
( Monografia comunei Perieþi, judeþul Olt , Editura Antim
Ivireanul, Rm. Vâlcea, 2013).
Cu priceperea dascãlului, cu rãbdarea educatorului, Mihai Barbu
a strâns o cãruþã de documente, din timpuri mai vechi ºi mai noi,
dupã cum i-au fost puterile, dupã cum i s-au dezvãluit izvoarele,
pentru a ciopli statuia unei aºezãri cu rezonanþã secularã. A stat
de vorbã cu bãtrânii satului, a ascultat cântecele locului, a bãtut
cu piciorul cele patru puncte cardinale, care aici se cheamã Pitulata,
Balomiru, Coada Oblegului ºi Vediþa, strãduindu-se sã le pãtrundã
sensurile misterioase.
Nu ºtiu prin câte peripeþii a trecut Mihai Barbu în tot acest
periplu al documentãrii, dar sunt convins cã n-a fost iertat de
priviri pieziºe, zâmbete superioare, urãri de pagubã. Poate chiar
mai mult decât atât, cãci românul, când e sã-þi punã beþe-n roate,
te trezeºti cu toatã cãruþa distrusã. Nu degeaba suntem noi autorii
celebrei zicale Sã-i moarã capra . Mihai Barbu a biruit toate
aceste vicisitudini ºi a rãmas, pe malurile Iminogului, un pescar
în ape limpezi. ªi a scos recoltã bogatã.
Apoi a trecut la scris: aºezat, gospodãreºte, apostoleºte. A
cântãrit cuvintele, le-a încercat sunetul ºi le-a aºezat la locul
potrivit în salba cronicii sale, fãcând din aceastã monografie o
amplã, impresionantã baladã a unui loc hãrãzit de Dumnezeu cu
tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte. Se impune cu atât
mai elocvent, mai pilduitor gestul sau, cu cât Mihai Barbu este
profesor de matematicã (ºtiut fiind cã, îndeobºte, monografiile
sunt scrise de profesori de istorie sau românã). Matematicã. O
ºtiinþã exactã, a axiomelor ºi teoremelor, a adevãrurilor pure. De aici
alegerea exactã a cuvintelor, în montura teoremei existenþei noastre.
Dar Mihai Barbu nu a fost singur în aceastã trudã: ºi-a luat
alãturi, ucenic de nãdejde, pe destoinica dãscãliþã Claudia-Teodora
Truþã fiica sa un autentic, modern Domn Trandafir al
zilelor noastre. Ea este cea care l-a secondat, cu inteligenþã ºi
modestie, prin toate cataractele documentãrii ºi ale scrisului,
câºtigându-ºi astfel, cu trese eroice, brevetul de cronicar.
Într-una din poeziile de început ( Testament ) Arghezi are un
vers cutremurãtor, legat de cartea pe care o lasã moºtenire fiului
ºi, implicit, urmaºilor: Robul a scris-o, Domnul o citeºte .
Fie binecuvântaþi cu o creangã de liliac înzãpezit de dragostea
recunoºtinþei, robii Mihai Barbu ºi Claudia-Teodora Truþã.
Fie, de asemenea, binecuvântat cu o creangã de nemurire,
Domnul Perieþi, domnii perieþeni, cãtre care se îndreptã mai
întâi aceastã carte.

Ion Andreiþã

Hierofanie omanezã
(urmare din pagina 16)

Puterea de simbolizare a culorilor se asociazã fericit
cu sentimentul de dezmãrginire, ca experienþã interioarã
provocatã de întâlnirea cu spaþiul omanez. Pescarul, ca
apostol al Domnului, Mai tânãr ca oricând, albastrul
va locui în el/peºtii vor veni singuri/fãrã nãvod
.Albastrul, cea mai imaterialã dintre culori, sugereazã
drumul fiinþei cãtre infinitul, în care realul, printr-un
demers hierofanic, se transformã în imaginar. Culoarea
verde, asociatã cu Islamul, este glorificatã în
monumentele religioase ridicate de strãmoºi în deºert,
iar pentru creºtini conoteazã ideea de speranþã: Palmele
mele sunt pasãrea/cu pene de vânt/nãscoceºte toate
atingerile zilei/Unele albe,/......../Am atingeri albastre,
amestecate nostalgic/sau verde mugur indecis,/Sunt ºi
atingeri de foc sau tãcere,/dragoste pentru tine,/
mãiastre pene negre de cernealã,/aduse în scris./Gri
citadin, de prin pieþe ºi târguri,/......../ (Culori pentru
pasãrea depãrtãrii). Dupã cum se poate lesne observa,
la poeta-graficianã, culorile albastru, verde, negru, gri
- implicã o exprimare cromaticã a trãirilor, lucrurile
spirituale fiind întrupate în semne vizibile.
Ultima secvenþã intitulatã Confesiuni este un elogiu
adus perechii bãrbat-femeie, în care fiecare, printr-o iubire
mistcã, este capabil sã trãiascã viaþa celuilalt: Bem
amândoi aceeaºi cafea/a ta amarã, a mea dulce/sorbim
diferit/tu vrei fierbinte/eu mai rece,/tu pui lapte/eu prefer
simplã/....../între douã mãri/una de apã ºi alta de nisip/
un poem echivoc (Gusturi).
Hierofania sugeratã de poemele Oman(ului) ne propune,
nouã cititorilor, un acolo - spaþiul arab real - situat într-o zonã
imanentã ºi un aici etern, situat în transcendentul din noi.

Unirea ºi puterea

Colonia Vlãsia
I
Surprins în atelierul brigãzii de mecanizare dormind.
De cãtre ºeful sãu direct în inspecþie, respectiv Stelicã
Zãbavã.
Cum ziseºi tu Pandele?!
Apãi, acu stãm, rãspunde încurcat. Da suntem în
grafic.
Aha ! A lu Anþicã, tu?
Io tovarãºu
ce sã zic?! Apoi sigur pe sine:
Deocamdatã îl ajutam pã colegu .
Aºa?!... nu-i rãu. Nu-i rãu deloc. Într-un fel
descumpãnit, ãsta se duse precum veni. În urmã Pandele
rãmase de parcã-l lovise careva-ntre coarne mut ºi plin
de-o uimire galeºã. Auzi la el d e o c a m d a t ã Bãi sã fie
al dracului! ªi cam toatã ziulica gândul lui se învârti
obsesiv în jurul acestui cuvânt, fãrã al desluºi pe
de-a-ntregul Pãi cum vine asta?!! Târziu dupã ce se
tratã, de unul singur, în drum spre casã c-o cinzeacã,
îndrãzni o concluzie straºnicã:
Scurt pã doi: D-e-o-c-a-m-d-a-t-ã, ãsta nu-i prost
degeaba .

II
Ex-tra-or-di-nar...! Nu se poate.
Extraordinar extraordinar Ce te-oi fi minunând
aºa?!
Pãi n-auziºi mã femeie?!... A murit Stan, cicã.
Ei... ºi? Ce, þi-oi fi zis cã-i nemuritor!
Ãsta nu-i dintr-ai lui Bidã, de ne-a vândut nouã iapa?
Când cu comasarea
Aºa pã Tisa ºi ?
De-asta zic ªi se ducea într-ale lui.
Proverbiala fragilitate disimulatã a tatei.

(urmare din pagina 15)

în materie, prof. Aurica Ichim, face ce face ºi are de grijã
sã nu considerãm data de 24 Ianuarie doar o zi a regretelor
cã nu vine la Iaºi toatã floarea cea vestitã a puterii de azi,
pentru a putea folosi prilejul manifestãrilor publice de
trotuar. Iaºii se ºtiu ce au fost dintotdeauna iar dacã unii
doresc a-l ºti doar în carnaval, sunt fiinþe care îl doresc
mereu în aura de neuitat a apropierii, prin veac,de la
Mihai Viteazul încoace, a Unirii Þãrilor Romane. Drept
care, iatã, chiar la o cifrã nu pe de-a-ntregul rotundã, s-a
pus mânã de la mânã pentru a dovedi cã unirea face
puterea. A fost mai întâi un simpozion menit sã omagieze
pe fãptuitorii Unirii. Avem dreptul la acest gest toþi
românii, oriunde ne-am afla. A mai fost un film
documentar realizat de o echipã ce colaboreazã la
Naþional Geografic, pusã în miºcare de un prieten ºi
admirator al Muzeului, doctorul Adrian Streinu Cercel.
S-a juxtapus un vibrant recital susþinut de cvartetul
Universitãþii de Arte George Enescu, condus de prof.
Luminiþa Ciobanu.
ªi a fost, mai ales Expoziþia documentarã
ALEXANDRU IOAN CUZA ªI DIPLOMAÞIA UNIRII.
Curatorii Aurica Ichim ºi Sorin Iftimi au colaborat
camaradereºte cu MAE - Unitatea Arhive Diplomatice,
cu Arhivele Naþionale ale României, cu direcþiile
judeþene din Iaºi, Galaþi. Graþie acestor resurse de
imaginaþie, iniþiativã ºi travaliu necenzurat, iatã-ne în
situaþia de a putea sã ne lãsãm privirile despletite peste
obiecte ce vin de dincolo de noi: uniforma civilã de
diplomat a lui A.I. Cuza, sigiliul cu monogramã ºi ceasul
de buzunar al Domnitorului, decoraþii strãine primite.
Sclipeºte complice în dreptul nostru sabia ce i-a fost
oferitã de principele Serbiei Mihail Obrenovici în
1863.Au fost aduse din Lunca Siretului ,din casa lui
Alecsandri obiecte din inventarul diplomatic al fostului
ambasador cuzist pe Sena - bicornul de diplomat al
poetului, o mapã cu monogramã ,,Ordinul Steaua
româniei în grad de Mare Cruce . De la Galaþi au fost
împrumutate acele obiecte personale ale diplomatului
Costache Negri, necunoscute nici mãcar publicului
ieºean. Primãria Iaºiului ºi Direcþia judeþeanã pentru
culturã ºi patrimoniu Iaºi au pus mâna pentru caligrafierea
acestui ,,Monument pro tempore al Unirii de la Iaºi

George Theodor Popescu
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ATELIERUL ARTELOR VIZUALE

MARIANA GAVRILÃ VESA

Mariana Gavrilã Vesa a adus în expoziþia sa o
adevãratã colecþie de arhetipuri rustice, pe care le-a tratat
însã cu mijloace plastice dintre cele mai moderne,
rezultatul fiind un spectacol vizual de neîndoielnicã
valoare, susþinut cu vigoare ºi de cromatica specificã
paletei deja consacrate a artistei. (C.O.)
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