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Florentin Popescu

Editorial

Am vrut sã fiu pãdure
Am vrut sã fiu pãdure umblãtoare
cu aºteptarea vietãþilor în ochi
pândind primãvara.
Sã mã hrãnesc cu hribi, coarne de cerb
ºi triluri de mierlã,
sã pot vorbi cu norii
ca de la om la om.

Am mai vrut
sã vibreze
în timpanul sensibil al lumii
sunetul glasului meu,
sã ard scândura scenei sub paºi,
sã mã pãtrund de nobleþea lui Cehov
ca de aerul pe care-l respir;
pânã la mãduva osului meu de actor
totul sã fie Oedip sfârtecând lumina
ca pe-o cãmaºã albã,
sã cred cu toatã fiinþa când mi se uitã-n ochi
bãtrânul Arbore...

Dar eu
scriu noaptea despre noapte,
ziua despre zi,
la faþa locului despre faþa locului,
în miezul faptei despre faptã...

ºi n-am uitat,
din când în când,
sã fiu
pãdurea visatã... umblând.

Numai nisipul tãcea
A fost o mare numai pentru noi,
a fost o varã a noastrã întru totul,
aerul nãºtea pescãruºi, orizonturi,
nourii ne atingeau cu botul.

Eram unul al altuia pânã la cer,
cerul se-ntrupa din vorbele noastre,
marea cu toate valurile ne repeta numele;
când verzi, când albe, când albastre...

Fericiþi priveam depãrtãri nevãzute,
trupurile noastre; coaja aceluiaºi ou,
numai nisipul tãcea, absorbindu-ne,
în albastrul mãrii ecou.

www.bucurestiul-literar.ro

Bezmetica noastrã tranziþie, care nu se ºtie când se va termina ºi cu atât mai puþin
unde va duce, se pare cã i-a aiurit de tot pe conducãtorii noºtri de la toate nivelurile,
începând de la Preºedinþie, Guvern ºi ajungând pânã la ultimul primar din þara asta, de
vreme ce nu-i mai intereseazã în niciun chip cultura.

Dupã ce nu cu multã vreme în urmã Uniunea Artiºtilor Plastici a fost scoasã din
sediul ei central de pe strada Nicolae Iorga, a urmat Uniunea Scriitorilor, Casa Monteoru
fiind evacuatã în urma procesului câºtigat în instanþã de cãtre proprietarii ei.
Funcþionarii ºi secþiile care se aflau acolo s-au înghesuit în fostele camere ale servitorilor
de pe vremuri din clãdirea Vernescu, incinta principalã fiind închiriatã, cum multã
lume ºtie, unui cazinou ce aduce ceva bani Uniunii Scriitorilor, bani atât de necesari
pentru acoperirea salariilor ºi pentru finanþarea puþinelor reviste aflate în subordinea ei.

ªi iatã cã de curând un nou frison rece a trecut pe ºira spinãrii scriitorilor: clãdirea
care gãzduieºte Muzeul Naþional al Literaturii Române a fost ºi ea retrocedatã ºi
întreg patrimoniul de manuscrise, cãrþi rare, obiecte care au aparþinut marilor ºi
importanþilor noºtri scriitori de ieri ºi de azi va fi mutat la Casa Presei Libere, probabil
în niºte subsoluri sau încãperi unde nu le va mai putea vedea ºi admira nimeni.

Ca unul care a lucrat în Casa Presei ºi o cunoaºte foarte bine, trebuie sã spun din
capul locului cã acel imobil o fi el potrivit pentru orice altceva (birouri, sedii de
instituþii etc.) numai pentru un muzeu, oricare ar fi el, nu. Se ºtie, de altfel, cã o
instituþie muzealã presupune spaþii comerciale, în care exponatele sã se afle la vedere,
iar circuitul de vizitare sã fie fluent ºi cât mai atrãgãtor. Ori la Casa Presei nici nu se
poate vorbi de aºa ceva.

Nu ºtiu care va fi fost cazul clãdirii din strada N. Iorga, unde a funcþionat pânã mai
an Uniunea Artiºtilor Plastici, dar cunosc cu exactitate situaþia Casei Monteoru ºi pe
cea a Muzeului Literaturii. De amândouã se leagã o bunã parte a istoriei literaturii
noastre, ca ºi biografiile mai tuturor scriitorilor români contemporani � fie cã este
vorba în cazul Casei Monteoru de vestitul, pe vremuri, Cenaclu �Nicolae Labiº�,
veritabilã pepinierã de talente pentru poezia, proza, critica, teatrul care s-au scris în
ultimii vreo cincizeci de ani, fie cã ne gândim la multele manifestãri care au avut loc
acolo (de la simple lansãri de carte ºi pânã la colocvii, simpozioane, spectacole,
concursuri literare º.a.).

Probabil cã Perpessicius, care a trãit pentru ºi întru Muzeul Literaturii, pe care l-a
înfiinþat, s-ar întoarce în mormânt dacã ar vedea ce se întâmplã astãzi cu instituþia
cãreia i-a consacrat întreaga lui viaþã. Comori inestimabile (piese de mobilier, obiecte
personale care au aparþinut unor mari scriitori, manuscrise, multe dintre ele inedite,
nenumãrate alte mãrturii privind viaþa spiritualã din România ultimei sute de ani ºi
chiar de mai înainte vor fi împachetate ºi depozitate la Casa Presei. ªi teamã mi-i cã
vor rãmâne uitate acolo nu se ºtie câtã vreme, departe nu numai de cei care ar dori sã
le vadã, ci ºi de cãtre cei chemaþi sã le studieze, sã le punã în valoare, într-un cuvânt
sã le redea circuitul public.

Desigur, dacã Legea Retrocedãrii a impus evacuarea Muzeului Literaturii trebuie sã
i ne supunem (Nimeni nu e mai presus de lege!, cum zice ºi Constituþia), dar acum vin
întrebãrile neliniºtitoare: Autoritãþile nu puteau gãsi o altã soluþie? Nu se putea afla
un spaþiu adecvat, undeva în centru, într-o clãdire care sã poatã fi vizitatã ºi sã rãmânã
în circuitul cultural al Capitalei? Ne îndoim. Dacã ar fi fost vorba de vreo firmã care
ar fi adus bani buni la buget, precis s-ar fi descoperit o clãdire potrivitã. Dar aºa? Pe
cine, pe care dintre cei ce conduc treburile þãrii ºi ale Capitalei sã-l mai intereseze
cultura, moºtenirea scriitorilor, patrimoniul pe care ni l-au lãsat ei?

Vedem cum banii se duc pe schimbarea nesfârºitã a dalelor, pe fel de fel de festivaluri
ºi agape strãlucitoare, pe ornamente care nu folosesc nimãnui ºi nici mãcar nu sunt
frumoase din punct de vedere estetic, în vreme ce cultura e lãsatã de izbeliºte.

Pãi dacã o þarã europeanã sau chiar S.U.A. ar avea patrimoniul literar pe care îl avem
noi n-ar ezita o clipã ºi ar construi, probabil, imediat o clãdire pentru un muzeu de
acest calibru ºi de o astfel de importanþã.

Sau poate cã în vâltoarea globalizãrii ºi a europenizãrii cu orice chip pe conducãtorii
noºtri nu-i mai intereseazã nimic din ceea ce þine de specificul, de istoria, de moºtenirea
culturalã a României? Se sperie, vorba cronicarului, gândul la o astfel de idee!

Când ne vom trezi?

Dimitrie Tony Stanciu - Peisaj

Patrimoniu cultural marginalizat.
Nu mai avem nevoie de artiºti?

Coman Sova,
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Stan V. Cristea
Eminescu ºi Teleormanul
(Editura AIUS, Craiova, 2014)

Autografe
în premierã

Dan Anghelescu
Excomunicãrile

Maºinului de scris
(Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014)

O carte de poeme care încearcã sã spunã ceva despre
ceea ce suntem ca ºi despre ceea ce nu reuºim sã fim.

Eminescu, comemorat la Bucureºti

�Dunãrea - calea regalã a poeziei�

În general, elementele de biografie eminescianã
transcend în operã ºi pe temeiul unor experienþe de viaþã
- ºi pe acestea am cãutat a le descifra, rostul cãrþii fiind,
înainte de toate, acela de a pune în luminã interferenþele
dintre spiritul eminescian, aºa cum s-a exprimat el în
contextul epocii ºi spaþiul cultural teleormãnean,
înþeles ca rezonator ºi receptor pentru cel dintâi.

George Cãlin
Jurnalul cãutãtorului de vise

(Editura Rawex Coms, Bucureºti, 2013)

Împlinirea a 125 de ani de la moartea poetului nostru naþional a prilejuit organizarea �
ºi în Capitalã � a unor manifestãri consacrate lui.

Pe lângã obiºnuitul pelerinaj la mormântul scriitorului, a mai avut loc un spectacol
special la Ateneul Român (la care ºi-au dat concursul personalitãþi ale vieþii noastre
culturale), cu recitãri din opera bardului ºi o sesiune specialã de comunicãri la Academia
Românã.

În aula celui mai înalt for ºtiinþific românesc au fost prezenþi cu alocaþiuni, alãturi de
academicienii Eugen Simion, Mihai Cimpoi ºi Adam Puslovici, eminescologi unanim
recunoscuþi, rectorii universitãþilor de stat din Bucureºti, Iaºi, Timiºoara ºi Cluj, care au
abordat diferite aspecte ale operei eminesciene, punând în luminã actualitatea ºi perenitatea
ideilor din poezia ºi publicistica poetului. S-a remarcat în mod deosebit comunicarea
susþinutã de Acad. Prof. Ioan Aurel Pope, rectorul Universitãþii Cluj, care a adus în atenþia
publicului ºi totodatã a combãtut ideea cã Eminescu ar fi fost un naþionalist, neconcordant

cu principiile societãþii europene moderne. Au fost citate exemple din opera unor contemporani poeþi cu Luceafãrul
liricii româneºti (Puºkin, Taras Sevcenko), scriitori care au exprimat în opera lor aceleaºi gânduri ºi sentimente pe
care le regãsim, ºi în atât de înscriminata, pe nedrept, �Doinã� eminescianã. (Florentin Popescu)

Sub acest generic, în oraºele Galaþi, Brãila, Isaccea, Tulcea ºi Sulina, în perioada 3o mai - 3 iunie 2014 s-au derulat
numeroase evenimentele culturale legate de ediþia a XVI-a Festivalului Internaþional �Serile de literaturã ale revistei
ANTARES�, organizate de Fundaþia Culturalã �Antares�, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România -
Filiala Sud-Est, Bibliotecile judeþene �V. A. Urechia� (Galaþi) ºi �Panait Istrati� (Brãila). Cu acest prilej, fundaþia
organizatoare a tipãrit în mai multe limbi o �ANTOLOGIE  LIRICÃ / LYRICAL ANTHOLOGY�, sumarul cuprinzând
numele a 18 poeþi, printre care invitaþi din Chile (poetul ºi traducãtorul Mario Castro Navarette), Spania (poetul
Miguel Rubio Domingo � secretar al Asociaþiei Mondiale a Poeþilor), Italia (poeta Laura Caravaglia � membrã a Pen
Clubului Italian), Turcia (poetul Metin Cengiz � eseist, editor, teoretician al literaturii, membru al Pen Clubului
Turc ºi poeta Muesser Yeniay, traducãtoare ºi membrã a Pen Clubului din Turcia), Israel (poetul Menachem M. Falek
� vicepreºedinte al Asociaþiei Scriitorilor Români din Israel), Uruguay (poetul Iulio Pavanetti vicepreºedinte al
Asociaþiei Mondiale a Poeþilor) ºi ziarista italianã Elisabetta Broli. Din România, au participat: Virgil Diaconu,
Nicolae Grigore Mãrãºanu, Daniel Saucã, debutantul Laurenþiu Pascal, Marin Moscu, Valentin Talpalaru, Liviu Ioan
Stoiciu, Doina Popa, Viorel Coman, Marius Dopcea, Ioan Gh. Tofan, Livia Antoniu, Florin Ciocea, ªerban Codrin ºi
Titi Damian.

Eforturile organizatorice au fost extraordinare, totul apãsând pe umerii poetului Corneliu Antoniu, preºedintele
Fundaþiei Culturale ANTARES ºi directorul revistei cu acelaºi nume, în grija poetei Simona Toma, a doamnei
Brânduºa Pintilie, a criticului ºi traducãtorilui Viorel ªtefãnescu.

Lecturile publice au avut loc la Casa �Al I. Cuza� ºi la galeriile �Mantu� din Galaþi, la Biblioteca Judeþeanã ºi la
Casa Memorialã �Panait Istrati� din Brãila, la Liceul Teoretic �Dimitrie Brãtescu� din Isaccea, la Casa Lipovenilor
din Tulcea, la Sulina - întâlnirea cu elevii Liceului Teoretic �Jean Bart.� Deplasãrile pe Dunãre la Brãila, cu autocarul
spre Tulcea, apoi pe braþul Sulina pânã la oraºul Sulina, pe canalele din feerica Deltã a Dunãrii ºi întoarcerea pe la
mãnãstirea Cilic Deri � s-au transformat într-un veritabil turism cultural.

Ultima searã, într-un cadru festiv, la restaurantul �Mareshal�, au fost decernate premiile: pentru poezie (Diana
Corcan ºi Valentin Talpalaru), prozã (Constantin Gherghinoiu), criticã literarã (Viorel Coman), roman (Titi Damian),
literaturã pentru tineret (George Lixandru), dramaturgie (Victor Cilincã), traduceri (Petru Iamandi), eseu (Ilie Zanfir),
debut (Laurenþiu Pascal). (T. Damian)

Cu întârziere despre o mare pierdere a
literaturii române: GEORGE ASTALOª
Dramaturgul, eseistul, poetul ºi prozatorul George Astaloº ne-a pãrãsit luni, 27 aprilie

2014. Sufletul sãu nobil s-a înãlþat la cer, dar  ne-a lãsat o moºtenire literarã de mare preþ.
George Astaloº s-a nãscut la Bucureºti în data de 4 octombrie 1933 ºi a devenit cetãþean

francez în 1976. A fost inclus în numeroase antologii de piese de teatru ºi de poezie în
Europa ºi peste Ocean, fiind considerat de acelaºi calibru ca Samuel Beckett ori Eugen
Ionesco.

În vara anului trecut a fost onorat cu titlul de Cavaler al Ordinului Artelor ºi Literelor, în
Franþa, una dintre cele mai prestigioase decoraþii culturale acordate de autoritãþile de la
Paris, iar în 2011 a fost nominalizat pe lista Comitetului Academiei Suedeze la Premiul
Nobel pentru Literaturã.

Autoexilat în 1971 în Franþa, George Astaloº este autorul unei opere literare consistente din care unele titluri au
apãrut în Franþa, Italia, Portugalia, Luxemburg ºi Statele Unite ale Americii (�Contestatory Visions� / University
Press), dar mai ales in România, înainte de 1971 ºi dupã 1989.

George Astaloº este scriitorul român contemporan cu cea mai bogata operã care, pe deasupra, acoperã toate
genurile literare: proza (mai multe romane), poezie (editatã în România, Franþa, Italia ºi Luxemburg), eseu (Disertaþie
asupra argoului/ Pluridimensionalitatea teatrului/ Vocaþia poeziei în era tehnologicã), teatru (reprezentat în România,
Franþa, Anglia, Statele Unite, Danemarca, Portugalia etc.). Cu toate cã a fost tradus în mai multe idiomuri ºi editat în
diverse þãri din Europa ºi America de Nord, marea sa performanþã literarã, în plan conceptual, o constituie scrierile
despre exil. Asupra acestui fenomen, care în secolul 20 a atins apogeul dupã Revoluþia Bolºevicã din 1917 ºi prin
instalarea comunismului dupã 1945 în mai bine de jumãtate de Europã, George Astaloº a scris dupã prãbuºirea
comunismului ºi despre �Exil/ Memoriile unei memorii�, volum publicat de Editura Casa Radio din Bucureºti.
�Memoria unei memorii� a scrutat profund fenomenul dezrãdãcinãrii. În 2004, a apãrut ediþia francezã a volumului
de teatru �Amprenta Exilului� � un triptic despre exilaþii din trei þãri: Franþa (1789), Rusia (1917) ºi România
(1989). În anul 2006, s-a tipãrit versiunea româna a volumului respectiv. Una dintre cele trei piese din tripticul
despre exil, �Caviar Vodca ºi bye bye� (exilul rusesc) a fost reprezentatã pânã astãzi în aproape 40 de metropole de
pe cele 5 continente. În anul 2001, dupã un turneu la Viena, Tel Aviv ºi Copenhaga cu spectacolul montat de Teatrul
Naþional radiofonic, �Caviarul�� lui George Astaloº a fost reprezentat la Stockholm ºi Malmo pentru exilaþii
români din Suedia.

Prin moartea lui George Astaloº, literatura românã pierde unul dintre cei mai mari autori ai sãi, a cãrui operã a
strãbãtut, numai prin valoarea ei, continentele lumii. (Ioan Barbu)

Poemele creºtine �au curs� pe coala de hârtie în
Sãptãmâna Luminatã a Sfintelor Paºti. O anume teologie
a Rãstignirii, o altã Cale a Mântuirii sufletului,
experimentatã în respiraþia unor ample litanii. Toatã
dragostea frãþeascã a autorului!
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�ªcoala de Nume Mari�

Marian Nencescu

Universitatea din Bucureºti - 150 de ani

La 4/16 iulie 1864, ca urmare a Raportului Ministrului
Cultelor ºi Instrucþiunii Publice, Dimitrie Bolintineanu,
domnitorul Alexandru Ioan I �cu mila lui Dumnezeu
Domn al Principatelor Române�, emite, la Bucureºti,
Decretul nr. 765 prin care �Facultãþile din Bucureºti vor
purta numele de Universitatea din Bucureºti (art.1),
urmând ca,  în baza art. 2 din acelaºi
act normativ profesorii facultãþilor
�sã se adune ºi sã aleagã rectorul
universitãþii�. Era vorba, în fapt,
despre Facultãþile de Drept, Litere ºi
Filozofie ºi cea de ªtiinþe Naturale ºi
Matematice, ce îºi desfãºurau
activitatea în baza Legii Instrucþiunii
Publice, din 1864, modificatã, ce
stabilea cã în învãþãmântul românesc
funcþionau ºcoli primare, rurale ºi
urbane, gimnazii, seminarii, clase
superioare de liceu ºi, în fine,
facultãþi ºi �alte ºcoli superioare�,
fiind vorba, cu siguranþã, de
Facultãþile de Medicinã (înfiinþatã în
1869) ºi cea de Belle-Arte
(constituitã tot în 1864).

Primul rector ales al noii
Universitãþi a fost avocatul ºi
profesorul universitar, fost ministru
de externe al României, Gheorghe
Costa-Foru, ce ºi-a exercitat
mandatul între 1864-1871, urmat de jurnalistul ºi omul
politic Vasile Boerescu (1871), apoi Ioan Zalomit (1871-
1875) primul profesor de filozofie al Facultãþii de Litere,
arhitectul Alexandru Orãscu (1885-1892), apoi creatorul
Junimii ºi editorul lui Mihai Eminescu, avocatul ºi
profesorul de filosofie Titu Maiorescu (1892-1897),
urmat de pedagogul Constantin Dumitrescu-Iaºi (1898-
1911) º.a. Cu totul, în cei 150 de ani de existenþã,
Universitatea din Bucureºti a avut un numãr de 36 de
rectori, între care îi mai amintim pe profesorul Nicolae
Iorga (1929-1932), fizicianul Horia Hulubei (1941-
1944), lingviºtii Al. Rosetti (1946-1949) ºi Iorgu Iordan
(1957-1968), criticul literar Ion Dodu Bãlan (1989),
fostul preºedinte al României, Emil Constantinescu
(1992-1992), pânã la actualul rector (din 2012),
profesorul de logicã Mircea Dumitriu.

Desigur, 150 de ani indicã, pentru o universitate
europeanã, o vârstã relativ tânãrã, þinând seama cã cele
mai celebre universitãþi, care au servit ca modele Europei
întregi, strãluceau, la Salerno ºi Bolonia, în Italia, încã
din secolele XI-XII, iar Universitatea din Paris, ca ºi cele
de la Cambridge ºi Oxford, din Anglia, luau fiinþã încã
din secolele XII-XIII, la fel precum cele din Germania,
Olanda sau Spania, înfloritoare între secolele XIII-XIV.
Din pãcate, la Dunãrea de Jos, la fel ca în toatã peninsula
Balcanicã, invaziile barbare nu s-au sfârºit decât dupã
jumãtatea secolului al XIV�lea, odatã cu arãtarea turcilor
în Europa. În aceste condiþii, în special dupã cãderea
Constantinopolului, mulþi învãþaþi greci s-au refugiat la
curþile domnitorilor români, fiind primiþi cu onoruri ºi
recompense, în schimbul serviciilor de dascãli ºi scriitori.
În acelaºi timp, registrele universitãþilor din Germania,
Polonia ºi Italia cuprind numele mai multor studenþi
români, de neam princiar, între care Petru Vodã Cercel,
considerat unul dintre poeþii toscani importanþi, apoi
logofãtul Luca Stroici, primul care scrie în româneºte cu
litere latine, sau renumitul viitor mitropolit al Kievului,
Petru Movilã, student la Sorbona, ori Nicolae Milescu,
istoric ºi poliglot, cãlãtor neobosit pe meleaguri asiatice,
ºi, în fine, Dimitrie Cantemir, academician berlinez ºi
consilier al þarului Petru I, ºi fiul sãu, Antioh, supranumit
�un Boileau al Nordului�.

În þarã, prima ªcoalã elenisticã, de �învãþãturi
filosofice�, ia fiinþã la Bucureºti, în 1749, în timpul
domniei lui Grigore Ghica Voevod, cel ce aspira sã
întemeieze, în capitala Þãrii Româneºti, o nouã Atenã.

Ceva  mai târziu, în 1761, domnitorul Constantin
Mavrocordat înfiinþeazã, la fosta Mãnãstire Sf. Sava,
situatã, fericitã coincidenþã, chiar în preajma
actualului Palat al Universitãþii, prima ªcoalã
domneascã, reorganizatã între 1814-1816, sub Ion
Caragea Voievod ºi unde se predau Literele,

Umanitãþile, Filosofia ºi
Limbile Strãine, în limba
þãrii. Este meritul
mitropolitului Dionisie
Lupu ºi al vornicilor
Constantin Bãlãceanu ºi
Dinu Golescu de a deschide,
sub epitropia Eforiei
ªcolilor, �prima ªcoalã
româneascã de deosebite
învãþãturi, predate românilor
pe limba lor� ºi de a-l aduce,
la Bucureºti, pe vestitul
dascãl Gheorghe Lazãr, din
Avrigul Transilvaniei, care
avându-l ca discipol ºi
principal ajutor pe Ion
Heliade Rãdulescu, au
înfiinþat, pentru scurtã vreme,
ªcoala lui Lazãr, de la
Mânãstirea Sf. Sava.

În 1832, ºcoala este
redeschisã, la Hanul ªerban

Vodã, pe locul unde se aflã astãzi Banca Naþionalã,
sub conducerea lui Petrache Poenaru, cel care insistã
pentru strãmutarea  ºcolii la Sf. Sava ºi adãugarea, la
Învãþãturile începãtoare (patru clase) ºi  Cursurile
complementare sau speciale (ºase clase) de Cursuri
slobode (pentru limbi strãine), adevãrate �cursuri
universitare�, cum le numeºte Alexandru Orãscu,
rectorul Universitãþii, într-un discurs susþinut la 22
octombrie 1889, în prezenþa M.S. Regelui Carol I ºi a
corpului profesoral, cu ocazia aniversãrii a 25 de ani
de la înfiinþare.

Astfel, pornind de la nucleul ªcolii de la Sf. Sava s-
au pus, între 1832-1847, bazele învãþãmântului
universitar predat în limba românã, ce cuprindea, în
1851, inclusiv o ªcoalã de agriculturã, una de Comerþ,
alta de Ingineri-conductori de poduri ºi ºosele, ºi, în
fine, din 1856, o ªcoalã secundarã de medicinã,
condusã de doctorul Carol Davilla, ce funcþiona la
vechea Mãnãstire Mihai-Vodã, nucleul viitoarei
Facultãþi de Medicinã.

În 1863, la o distanþã de numai 22 de zile una de
alta, se constituie ªcoala Superioarã de ªtiinþe, apoi
cea de Litere (unde predau August Treboniu Laurian,
deja amintitul Ioan Zalomit, dar ºi jurnalistul
�monden� Ulyse de Marsillac). Reunind, aºadar, ªcola
de Drept, ce funcþiona din 1857, cu cele de ªtiinþe ºi
de Litere, se constituie Universitatea din Bucureºti,
având, în 1864, cu totul, 19 profesori ºi 33 de catedre.

De altfel, numãrul profesorilor, ca ºi al studenþilor
înscriºi ºi al celor licenþiaþi este variabil. Astfel, dintr-
un Tabel întocmit în 1889 referitor la raportul dintre
studenþii înscriºi ºi cei licenþiaþi, rezultã cã cei mai
mulþi au ales sã studieze Dreptul (1338), dintre care
au fost licenþiaþi 530 de absolvenþi, pe când la ªtiinþe,
din 632 studenþi numai 29 au susþinut licenþa, iar la
Litere, 50 din 435 înscriºi. O situaþie chiar mai
dramaticã o întâlnim la Medicinã, unde din 1194
înscriºi, 20 au fost licenþiaþi, iar alþi 218 au susþinut
doctoratul. În 1889, Universitatea avea 80 de profesori
ºi 411 studenþi înscriºi. Pe facultãþi, pe primul loc se
situa Medicina, cu 223 studenþi înscriºi, apoi Dreptul
cu o medie anualã de 75 de studenþi, ªtiinþele cu o
medie de 55 de studenþi ºi, în fine Literele, cu o
participare �mai potolitã�, de numai 10-15 studenþi,
în primii ani de la înfiinþare ºi o medie de 55 studenþi
în 1889. Ca ºi eficienþã, aproximativ jumãtate din

studenþii înscriºi la Drept ºi-au susþinut examenul de licenþã,
în vreme ce la Medicinã doar o cincime, iar la Litere ºi ªtiinþe
nici mãcar unul din zece studenþi nu au ajuns la examenul
final.

Conform Regulamentelor de funcþionare ale Universitãþii,
durata cursurilor universitare era de 5 ani, dintre care trei
pentru licenþã ºi doi pentru doctorat, iar anul universitar
începea la 1 octombrie ºi dura pânã în mai. Examenul de
licenþã, în special, era foarte sever, candidaþii susþinând mai
multe probe orale ºi prezentând o disertaþie scrisã, dupã care
urma un colocviu �asupra unor chestiuni controversate� ºi
douã ore de lecþii publice, selectate de juriu din întreaga
materie predatã.

Într-o lucrare dedicatã istoricului Universitãþii
bucureºtene (Adina Berciu-Drãghicescu ºi Ovidiu Bozgan,
O istorie a Universitãþii din Bucureºti, 1864-2004,
Bucureºti, Ed. Universitãþii, 2004, 346p. cu ilustr.), autorii
numesc intervalul 1918-1944, drept �apogeul Universitãþii�.
Între argumente, semnalãm constituirea Fundaþiei culturale
Carol I (în 1922), apoi a Fundaþiei pentru Literaturã ºi Artã
�Regele Carol al II-lea� (1933), ca ºi înfiinþarea unui numãr
semnificativ de institute culturale (Institutul Social Român,
Institutul de ªtiinþe Administrative, Institutul Sud-Est
European, Institutul Economic Românesc, etc.), inclusiv
strãine (Institutul de culturã italianã, Institutul francez de
înalte studii, Institutul american ºi altele similare, german,
polonez, britanic, etc.).

Prin Legea autonomiei universitare (1931) urmatã de cea
a Învãþãmântului superior (1932), ambele elaborate de
Nicolae Iorga, creºte rolul Senatului universitar, ca ºi cel al
consiliilor ºi colegiilor universitare ºi se înfiinþa un Fond
universitar, alimentat din diverse taxe, venituri ºi servicii
suplimentare, destinat ajutorãrii personalului universitar,
membrilor de familie, dar ºi al studenþilor cu probleme
sociale. Prin aceeaºi lege, corpul didactic universitar era
compus din personal universitar (profesori titulari. agreaþi
ºi conferenþiari) ºi ajutãtor (ºefi de secþie, ºefi de lucrãri,
lectori, asistenþi, preparatori) iar fiecare Universitate trebuia
sã dispunã de o Bibliotecã centralã . Evoluþia politicã ºi
mai ales teama de o eventualã �anarhie universitarã� au
condus la amendarea Legii Iorga prin adoptarea, de cãtre
Consiliul Inter-universitar a �Noilor dispoziþii la Legea
învãþãmântului universitar� (1937), propuse de universitarul
clujean Florian ªtefãnescu-Goangã, �adversar notoriu al
miºcãrii legionare� (op.cit., p. 115).

În aceste condiþii, redactarea ºi publicarea post-factum,
(în septembrie 1944) a Memoriului intelectualilor români
de ieºire a României din rãzboi (în fapt �un mit forjat ad-
hoc care a servit ca act fondator al universitãþii democratice�,
apud. A. Berciu, op.cit., p. 223) pãrea nu doar un act public
de asumare a noilor realitãþi istorice, cât o continuare a unor
practici ºi obiceiuri universitare (dar ºi publice) mai vechi:
�Domnule Mareºal, poporul român sleit de un rãzboi prea
lung pentru puterile lui nu se mai poate bate... Pentru ce sã
ne luptãm? Interesele vitale ale statului ºi ale poporului cer
imediata înlãturare a rãzboiului...� se spunea în Memoriu.

Problema care se pune este: a reuºit oare acest document,
publicat în douã versiuni total distincte în ziarul România
liberã sã salveze Universitatea de la restructurare? Judecând
dupã rezultate, foarte puþin. Mulþi dintre semnatari, profesori
de prestigiu, au fost curând �epuraþi�, sau au sfârºit în
închisoare.

Este totuºi astãzi, Universitatea bucureºteanã o instituþie
de învãþãmânt  competitivã ? Într-un clasament ARWU
(Academic Ranking of World Universities) ocupã locul 500
mondial, la egalitate cu Universitãþile din Liubliana
(Slovenia) ºi Welington (Noua Zeelandã). Discuþia dacã e
just acest plasament excede cadrul actual. Universitatea
româneascã e tânãrã (s-a nãscut aproximativ odatã cu statul
România) dinamicã ºi asigurã, deocamdatã, baza educaþiei
pentru actuala generaþie.

Sunt ºi acestea suficiente argumente pentru a fi sãrbãtoritã
cum se cuvine. Inclusiv prin manifestãri onorate de prezenþa
unor intelectuali reprezentativi ai þãrii sau de Festivalul
cultural �ªcoala de Nume Mari�, derulat în Piaþa
Universitãþii, la statui, ºi susþinut de Primãria Generalã prin
Centrul Cultural ARCUB. Este un prilej de a cunoaºte ºi
recunoaºte nu doar istoria, cât ºi valorile unei instituþii
nãscute acum un veac ºi jumãtate.
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�Poezia mi-a fost / îmi este
viaþa mea de magie!�

Seniorii literaturii noastre:

A consemnat Florentin Popescu

Horia Zilieru
FLORENTIN POPESCU: Horia Zilieru, s-a scris

mult ºi în varii chipuri despre acel �spirit al locului
dominant la Iaºi�, cu totul particular, care, de-a lungul
istoriei noastre literare, a atras, aici, scriitori din alte
pãrþi de þarã. Fãrã îndoialã, printre numele importante
în ultimii cinzeci de ani, se înscrie ºi al dumitale.
Te-ai format/ afirmat la Iaºi. Cum? Printre ce
�tainice�fire te-a prins/cuprins �duhul� Ieºilor? De
acest climat romantic nu te-ai putut desprinde/
despãrþi? Nu îþi este �dor� de Valahia natalã?

HORIA ZILIERU: Mai întâi, remarc cu
sentimentalismul meu �erudit�, greutatea afecþiunii pe
care mi-o arãþi. E bine cã am scãpat de protocolarul
Dumneavoastrã. Cum am mai rãspuns, în alte interviuri
(nu multe), îmi îngãdui sã reiau �niºte� fraze. Am venit
la Iaºi, ca sã nu mai plec. Când pronunþ �loc geometric
ieºean�, am în vedere un spaþiu �orfic�. Dintr-un
�unghi� cu totul particular. Am în craniu �clipa�/
imaginând-o , când Orfeu s-a oprit la �jumãtatea
drumului� pierzând-o pe Euridice prin trãdarea
jurãmântului. Îmi interoghez/ exorcizez teama,
suferinþa, abisul recucerind sufletul pierzãtor de
tristeþi. Totuºi, nepierzând coerenþa, rigoarea, sensul
�poemului�. Cunoºti celebrul poem al lui Rilke.
Jumãtatea de �drum� lãsatã limbajelor. Sã ne amintim
ºi de fantasticul poem al lui Frost mitologizând �cele
douã drumuri�.

Dor de Valahia natalã? Sunt fiu de þãrani. Îmi sunã
în craniu/ urania �clopote de cenuºã�. Satul a fost/
rãmâne pentru mine vatrã ºi corolã. Devenind �ieºean�,
nu pot încã uita, din rãspântie în rãspântie, respirarea
aceea. Umblu cu teama de scufundare, parcã, pe
nisipuri miºcãtoare. Învãþãm, mai târziu, luminoasele
stihuri blagiene: �Aici e casa mea. Dincolo soarele ºi
grãdina cu stupi./ Voi treceþi pe drum, vã uitaþi printre
gratii de poartã/ ºi aºteptaþi sã vorbesc � De unde sã-
ncep?� Mã scufund în ecou �

Maica mea, musceleancã, ºtiutoare de poezie clasicã,
viaþa toatã întristatã (am supãrat-o o datã incredibil!)
îmi recita din Alecsandri, Eminescu, Bolintineanu,
Coºbuc, Iosif, Goga. În plânsul sãu, când ne vedeam
atât de rar, acolo pe altã �vâlcioarã� în cãsuþa cât o
broascã þestoasã, mi-a deschis basmul �drumului� cãtre
Iaºi. Acum, când hodineºte în rangul crucilor de rând,
aº îndrãzni sã mã tângui: �vai, circul se-nchide ºi cortul
se strânge// e sfânta se-aude e sfânta/ departe de roua
zidirii a doua/ nãscându-mã iar/ pe când înserarã/ trei
magi ce vestirã Alesul ºi nunta// funebra fanfarã/
cuvine-Se, Þie, Marie/ Fecioarã�. Cum sã nu-l
�divulg� în consecvenþa sa de-a �studia� la Iaºi, pe
dragul meu Profesor, eminescologul Augustin Z. N.
Pop? Iar îl chem în instanþã pe Robert Frost: �Voi
povesti aceasta suspinând/ de-acum în secole de-a
rândul:/ plecau într-o pãdure douã drumuri,/iar eu, eu
l-am urmat pe cel mai neumblat/ ºi iatã cã aceasta a
schimbat totul.� Maica ºi Profesorul mi-au ales, sub
steaua ursitei drumul. Nu-mi lua clipa, amintind �ªesul

turtit flãmând de înãlþime� (Arghezi); Când înspre noi
tãrâmuri vroiai o revãrsare/ Când oprimat de umbrã,
tu presimþeai un cer� (Barbu); �Acesta-i drumul tãu�,
Mi-au zis pãrinþii,/ porneºti din vãi s-ajungi în slava
minþii� (Lucian Blaga).

Dar Taica, pãdurarul, pânã trecu ºi el (mai devreme
ca mama) în rangul crucilor de rând, ofta de unul
singur, în capãtul grãdinii, la ceasul plecãrilor mele.
Se retrãgea pe �malul lui�, spovedindu-se Argeºului
(�cel mic ºi falnic� cum îl alecsandrian în stihuri de
început). S-a stins la câteva luni, dupã �îndepãrtarea�
mea de la revista �Convorbiri literare� (cãreia i-am
re/adus �titlul�, înlocuind �Iaºul literar�) chiar în ziua
de 15 ianuarie o mie nouã sute nouã zeci ! Chemat,
prin telegramã, am ajuns la �o zi� � dupã. Iatã, ultima
strofã dintr-un poem din Astralia. �O, Tatã�: �la
sunetul vertebrelor lovite/ jav þav leþav jav cav lehav
zeher/ te însoþesc cu mila dobânditã în cãutarea mierii
în ether�.

F.P.: Ai pronunþat titlul Astralia, carte apãrutã în
Colecþia Ediþii Critice, la Princeps Edit, editurã
condusã de prietenul nostru poetul Daniel Corbu, ai
un �itinerar biografic�. Cartea însãºi cuprinde, aº
zice, �O viaþã de poet aºa cum a fost�, parafrazând
arhicunoscutul titlu aparþinând lui Nicolae Iorga.
Dincolo de datele strict biografice din �itinerar�, nu
mai ai ºi alte �detalii� ale vieþii �nemãrturisite�?

H.Z: Poezia mi-a fost/ îmi este viaþa mea de
magie! Zic, da, cu întrebãrile poetului Delmore
Scwartz (Câinii sunt shakespearieni, copiii sunt streini)
cel devenit personaj în cartea prietenului sãu Bellow
(cãsãtorit cu o ... româncã de prin Sãrãria ieºeanã!):
�Spune-mi, tu, Freud, e cu putinþã ca aceºti copii
frumoºi/ sã nu viseze la urât, despre funcþii trupeºti?�
ªi-i rãspundeam ieºeanului N. Busuioc, reflectând la
frumoºii/ copiii/ poeþii: �Nucleul iradiant rãmâne mitul
lui Orfeu. Iatã cuplul straniu: vocea femeii (inserþie
astralã) ºi vocea secundã a bãrbatului (ortografie
arhaicã) prelungind, prin ecou, �voi muri, precum mori
tu�. Eugen Simion, marele critic, într-un comentariu
sublinia: �Biblia, mitologia greco-latinã, literaturã
veche ºi nouã, semiologia ºi iconografia bizantinã sunt
convocate pentru a susþine plângerile ºi, mai ales,
jubilaþiile poetului hãrãzit (sau blestemat, nu ºtiu cum
sã zic) sã poarte crucea unei nestinse suferinþe. Am
impresia cã Horia Zilieru vrea sã întocmeascã în Orfeon
o gramaticã a �erosului�. Nu mi-am ascuns-o, însã,
nici teama de criza inspiraþiei. Cineva, exasperate de
învinuirile �administrate� poeziei contemporane, de
la plictis pânã la decadenþa metadiscursivã, riposta,
comparând acest dublu dezinteres cu �un veritabil
strabatism al receptãrii�. ªi se mai întreba: pe de o
parte, cum vom putea a o scoate? Din nedreapta
�confidenþialitate� ºi, pe de alta dacã? Mai este ea,
poezia, o formã idealã de �rezistenþã� la �mediocritatea
ambiantã�. Nu uit o remarcã a lui Pessoa: �una din
complexitãþile mentale � cea mai oribilã din tot ce pot
exprima cuvintele � este frica nebuniei, la care, în
sine, existã deja nebunia�. Erasm, în Elogiul nebuniei,
admonesta fatalismul ºi dogmatismul Evului mediu.
Nu mai e decât un pas (obsesiva crizã a inspiraþiei
mele) pânã la poemul lui Kavafis �Aºteptându-i pe
barbari�: �De ce consulii ºi pretorii noºtri/ ieºit-au
azi, în togile purpurii/ De ce ºi-au pus brãþãri cu
ametiste,/ inele din smarald strãlucitor?/ De ce ºi-au
luat cu ei toiage scumpe/ încrustate cu aur ºi argint/
Fiindcã barbarii vor fi azi aici./ Iar toate acestea pe
barbari îi orbesc�. Cam aºa aratã unele poeme ale mele
�împodobite cu metafora contraoctavã�.

Ajuns aici, el, poetul contemporan, �împodobeºte�
în panã de inspiraþie. Mi se transleazã, crede-mã în
subconºtient. Sau în spaþiul dorinþei/ plãcerii. Vectori
obscuri, supun cuvântul în a se deschide în el însuºi în

sparte oglinzi. Poezia va rãmâne tributarã �spasmului�
privilegiat, aurorã nouã fãrã de care nu putem revigora
sentimental liric al existenþei. Mã apasã, da! Criza, ca
o pedeapsã a dezordinii provocatã de alienare.
Înþelepciunea ºi nebunia se inspirã reciproc subt semnul
negaþiei? Ca într-o posibilã variantã a poveºtii cu
�drobul de sare�. Semnalul de alarmã tras de
�vestitorii� apocalipþi, cã poezia e în moarte clinicã,
mã lasã, totuºi, rece. Uitãm cã nu consumã cu acel
�non-identique�, când limbajele sunt presate de-o
seismicã �atitudine� ºi cuvântul, în acþiune, devine
amprenta imaginii produse de un obiect în suflet.
Rimbaud (Je est un autre), parcã, ne-ar sugera cãderea
(?!) în delirul iniþial. Suprarealiºtii credeau cã aud
�vocile instinctului�; postmodernii descifreazã
teroarea ne/cuvintelor, depresurând scânteia iniþialã,
joncþiunea dintre acel �delir� ºi �muzica� sirenelor
dadaiste în reflux ulyssean. Repet, ca într-o subversivã
modulaþie enarmonicã, dupã Ruben Dario: �Îmi
continui viaþa mea cea normalã, foarte normal, pentru
a fi profund anormal�. Ce lecþie mi-ar þine, înainte
de-a ajunge �la stranã� piimata Anton Pann!
Ironizându-mi firimitura de Orfeu orfan.

F.P.: Ion Holban, în textul de pe coperta a patra a
cãrþii, zice: �Poezia lui Horia Zilieru îºi fixeazã
esenþele între scenariul mitic, tiparul suprarealist ºi
orfism� Chiar ai trãit/ trãieºti noaptea de spaimã ca
pseudonim al crizei de inspiraþie? Ai cântat Femeia.

H.Z.: ficþiune, �Arlechiada sau lamento pentru
femeia la trapez�.

F.P.: Reþin �tarot�-ul lui Marian Popa: �o femeie
ficþionatã pentru performanþele acrobatice ale ficþiunii
antrenând alte ficþiuni pentru o melodramã tristã
dadaistã�. Eºti un norocos. Aferim! Sã ne dezamorsãm
timpanele admirând nãduful unei scriitoare �atrasã
de tehnicile lirice� �Dacã-am putea sã ne atingem
fiinþa/ dacã entitãþile astea distincte ale noastre ar
ajunge sã se cuprindã/ prinºi laolaltã/ ca într-un joc
chinezesc ...� Dupã �excursul alpin � între �pars� ºi
�toto�.

H.Z.: narez �saxofono�, una din cele 13 ale mele
�morþi�. Mai întâi, sã nu ignorãm cele 13 �poziþii�
privind o mierlã de William Carlos Williams. Dar cât
de inspirat e ºi un cânticel din folclorul nostru
(nealterat, nemanelizat), despre trista �mierliþã�! La
poetul american remarcam, împreunã, �modernitatea
tehnicã�.

Aºadar, într-o dimineaþã geroasã, ies pe furiº din
odaie, �lovit� de-o curiozitate infantilã (aveam, dacã-
mi bine amintesc, aproape cinci ani): vecinul chilibeci
îºi ridicase �de roºu� casã ºi nu astupase groapa în
care stinsese varul. Era plinã ochi cu apã, cã plouase
douã zile la rând. �Caprã�, cum îl poreclise Tatãl meu,
nu pusese mãcar niºte scânduri peste �ochiul morþii�.
De-atunci, în ochii mei avea vãroasã asemãnare cu un
viezure nãpârlit. Auzi? Îi spuneam Mamei, cã vreau
�sã lovesc norii ºi sã-i topesc�. Mã strecor printre
ulucile gardului ce despãrþea cele douã curþi ºi, iatã-
mã la marginea gropii. Ce-ar fi sã sparg gheaþa? Caut
niºte clonþi din resturi de cãrãmidã ºi încep
�bombardamentul�. Nu mai aveam �muniþie�. Hai, sã-
mi recuperez clonþii. Dar alunec pe pojghiþa oglinjoritã
ce semãna c-o bãºicã de porc. Gheaþa pârâie, se crapã
ºi apa mã cuprinde pânã la subþiori. Strig, ca-n gurã
de ºarpe �mã înec, mã înec!� Mã agãþ de glozi de
noroi îngheþat, la margine, ca niºte cârmoaze/ conuri
de brad. Închid ochii ºi urlu: �Mamã, mã înec!�.
Doamne s-a deschis un nor! Aºa voi crede pânã mã
voi trece dincolo, ºi a apãrut leoaica/ mamã. Mâinile
sale m-au strâns la piept ºi blânda, buna, prima mea
poetã, a început sã joace �ciuleandra�. Unde eºti viezure
nãpârlit?, striga ºi juca ºi juca ºi juca...
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Poezia lui
Theodor Damian

Doi poeþi ialomiþeni

Florentin
Popescu

Ion Rosioru,

Dintre scriitorii români trãitori peste Ocean cred cã dl.
Theodor Damian este, de zece ani ºi mai bine încoace, cel
mai mediatizat la noi. Iar dacã îi privim fiºa bibliograficã
vedem cã aceastã popularitate (este membru în multe
colective de redacþie � între care ºi cel al �Bucureºtiului
literar ºi artistic� ºi în diverse asociaþii, cluburi, fundaþii
etc. din Bucureºti ºi din þarã ºi desfãºoarã o serie de activitãþi,
vizând cunoaºterea literaturii române la New York, unde
este preot, unde a înfiinþat un cenaclu literar � �Mihai
Eminescu� ºi editeazã de aproape douãzeci de ani o
publicaþie � �Luminã Linã/Gracious Light�, cu difuzare

internaþionalã; profesor universitar ce a predat/predã cursuri la universitãþi din
România) este pe deplin justificatã.

Venind o datã sau de cel mult douã ori pe an în þarã, dl. Theodor Damian lanseazã
atunci, împreunã cu publicaþia amintitã, ºi una sau mai multe cãrþi proprii de poezie.

Nu demult, în primãvarã, dl. Theodor Damian ne-a fost din nou oaspete, când ca
director ºi fondator al �Luminii Line� a lansat revista la Bistriþa, iar ca autor ºi-a
prezentat volumul antologic de versuri, intitulat �În casa fulgerului�, apãrut în
prestigioasa (ºi de acum cunoscuta) colecþie �Opera Omnia. Poezia contemporanã�
a Editurii Tipo Moldova din Iaºi.

Personalitatea creatoare polivalentã (a publicat volume de teologie, de criticã
literarã, eseuri etc.), dl. Theodor Damian este cunoscut ºi recunoscut la noi mai ales
ca poet. Cele ºaisprezece cãrþi tipãrite anterior celui despre care scriem aci � unele în
limba românã, altele în englezã ºi câteva în ediþii bilingve, editate fie peste Ocean,
fie la noi � s-au bucurat (dupã cum, de altfel, se poate vedea ºi din selecþia de
referinþe critice inserate la finele antologiei de faþã) de bune aprecieri, atât din partea
criticii literare cât ºi din aceea a cititorilor.

Date fiind toate aceste antecedente, este de la sine înþeles cã apariþia antologiei
lansate la Bistriþa nu este numai un bun prilej de a putea privi creaþia liricã a d-lui
Theodor Damian în ansamblul ei, ci ºi de a se vedea în ce mãsurã volumul poate
contribui la o ºi mai exactã conturare a personalitãþii unui poet în contextul atât de
bogat al literaturii noastre de azi. Cu alte cuvinte, atât pentru criticul literar, cât ºi
pentru lectorul obiºnuit, iubitor de poezie o bunã ocazie de a descoperi unde ºi în ce
loc poate fi �fixat� acest autor în largul ºi variatul spectru liric contemporan,
decelându-i totodatã notele definitorii ca ºi originalitatea discursului.

Din capul locului vom spune cã douã sunt temele, motivele care apar obsesiv, aidoma a
douã piloane pe care se înalþã întregul edificiu poetic al acestui autor. Cel dintâi este
�pustia�, vãzutã ca loc al meditaþiei, dar ºi ca spaþiu în care legãtura cu Divinitatea se poate
stabili mai uºor prin smerenie ºi rugãciune. Cãutându-l pe Dumnezeu, dl. Theodor Damian
se cautã, în fond, pe sine, cu sentimentul cã a fost creat dupã chipul ºi asemãnarea Celui de
Sus. În poemul care dã ºi titlul unui volum din 2009, bunãoarã, Exerciþii de Înviere, totul se
petrece gradat, trecerea de la observaþia generalã (�Un cântec de dragoste, învolbureazã
marea cea mare/ se-aude pe plajã/ dar înfioreazã adâncul/ ºi rãscoleºte întreg universul�)
presupunând apoi întoarcerea ocheanului cãtre sine: �citeºte ºi ascultã/ teoria big-bang-
ului/ este în totalã revizuire/ universul vine nu din explozia atomicã/ ci din exploziile de
iubire/ esenþa lumii nu e chimicã/ ci psihicã/ tolle et lege�, apoi se face trimitere la �templul
interior�, cel pe care �tãmâia ºi jertfele ºi inimile/ îl þin încins�. Avem aci o subtilã ºi foarte
originalã lecþie de teologie ce conduce cãtre nebãnuite concluzii: �Aºa-i stã bine unui
templu/ fierbinte ca para/ noroc cã nu te arzi/ceea ce-nseamnã cã o parte din el/ e în tine/ ºi
te þine din partea în care cazi/ ºi cã o parte din tine e-n el/ de aceea e singura ta þintã/ º drum
ºi destin/ spre care alergi dansând/ ca oarecând Isaia/ între Aliluia ºi Amin�. Pustia, vãzutã
la modul fizic, asociatã în plan psihologic cu Isihia (practicatã mai ales de cãlugãri) conduce
aºijderea, cãtre conotaþii de credinþã ºi moralitate: �Tot ce þine de deºert/ este deºertãciune/
singura cale care stã e isihia/ tot ce þine de pustiu e pustiire/ numai sihastrul nu se pustieºte/
el pustieºte pustia� (Doar isihia).

De remarcat cã, pledând pentru purificare sufleteascã ºi implicit pentru o mai bunã
înþelegere a rostului nostru în lume, pentru o apropiere de Dumnezeu, poetul � pe
deplin pãtruns de învãþãturile Bibliei � introduce, cel dintâi, în poezie, concepte
aparent contradictorii. El nu vorbeºte despre Naºtere ºi Moarte, ci despre Naºtere ºi
Înviere, ceea ce aduce în prim-planul discuþiei ideea de nemurire, sau de �Înviere� pe
o nouã treaptã a Universului: �� iatã Paºtile înaintea noastrã/ ºi noi în Paºti/ de la
moarte la viaþã/ de la urã la dragoste/ de la noi la Dumnezeu/ de la mine pânã la tine/
topind gheaþa în care eram þinuþi/ dezgheþând cuvântul din inimã/ ºi pe Dumnezeu
din cuvânt./ Nu putem cumpãra Învierea/ nici întreagã, nici pe bucãþi/ soldaþii ne-au
spus/ ea vine aºa deodatã/ pentru unii/ pentru alþii mult aºteptatã./ Ne trebuie o
Înviere la toþi/ aºa cum îi trebuie cãprioarei apa izvorului/ aºa cum îi trebuie în
noaptea istoriei/ o stea cãlãtorului.� (Nu putem cumpãra Învierea). În context pustia
mai ales ºi locul din care �se trage cu adevãrat poezia�, cea în care �focul vine de
sus� (poemul 84 din vol. �Semnul Isar�), dar mai este ºi spaþiul în care �cãutând
pietre pentru locaºul lui Dumnezeu � vreme de 47 de ani, el, credinciosul ajunge sã
identifice acel templu cu însuºi �forma trupului sãu� (Vãmile pustiei).

Al doilea motiv, în conjuncþie cu primul, ar putea fi denumit scrutarea interiorului,
a propriului eu, acela în care poetul cuprinde, rãsturnatã, o întreagã lume (cu orologiile
pe care le aude bãtând, cu pustiul prin care a rãtãcit, cu cercuri � formã a desãvârºirii
spre care tinde, cu dorul de tainã ºi crucea �de care n-a spus încã la nimeni� etc. etc.).
Adjuvant al lumii dinafarã, cea materialã, aceasta potenþeazã raþionamentele, dã
conotaþii noi, nu de puþine ori tulburãtoare, ideilor ºi sentimentelor.

În fine, o a treia categorie de poeme � de �observaþie� - o reprezintã textele ce
pornesc de la imagini, întâmplãri, evenimente ce-i sugereazã autorului reflecþii asupra
condiþiei umane, dar ºi asupra nervosului veac în care ne aflãm.

Alcãtuitã inteligent ºi ingenios de cãtre M.N.Rusu prin inversare cronologia
apariþiei cãrþilor (parcã pentru a sugera ºi prin asta întoarcerea atenþiei poetului cãtre
sine, cãtre scrutarea propriului eu), antologia d-lui Theodor Damian ne apare ca o
nesfârºitã mãrturisire în care întrebãrile ºi neliniºtile îºi cautã ostoirea de un sfert de
veac ºi pânã azi, dacã nu cumva de mai înainte, lãsând sã se înþeleagã, de fapt, cã
lirica însãºi, în ansamblul ºi în toatã arhitectura ei nu se va opri aci. Ca viaþa.

Poetul Ion Vãduva a debutat editorial relativ târziu, aºa
cum observã criticul Aureliu Goci în prefaþa volumului
Luminã nenseratã (Editura ANCA, Bucureºti, 2012), adicã
�la deplina maturitate, dupã ce ideea poeticã s-a deblocat,
urmând mai multe volume, apãrute în ritm egal ºi
multiplicând aceeaºi substanþã poeticã�.

Lirica lui Ion Vãduva, poet ce �se aflã la apogeul strãlucirii
sale�, este ceea ce s-ar încadra perfect într-un areal al
puritãþii ºi nu-i deloc exclus ca ea sã fi fost elaboratã
intenþionat ca antipod la modul de exprimare optzecistã
care exceleazã prin exacerbarea fiziologicului scabros. Pilonii principali ai poeziei
lui Ion Vãduva sunt tocmai puritatea, credinþa ºi lumina, adevãr pe care îl ilustreazã
convingãtor chiar numele celor trei cicluri ale cãrþii: Dispecer la salubritate, Aici,
în patria mânãstirilor ºi Luminã nenseratã.

Predominã poemele de dragoste, ceremonialul adresativ fiind mereu unul elevat
ºi ingredientat cultural: �Ca-ntr-o poveste din Halima/ Timpul ne strânge/ În pasiunea
degetelor lui Paganini/ Asemenea unei vrãji/ Din care nu te mai vãd./ Îmi este teamã/
Sã ºtiu de ce întârzii/ La mine în somn� (Veghe). Mitul androginic se insinueazã
discret în discursul poetic: �Recunoscutã de ziua/ În care-þi cerusem în dar/ Dreptul
de a fi/ Într-unul, tu ºi eu� (Dreptul de a fi). Iubirea dintre bãrbat ºi femeie vine din
povestea biblicã a cuplului edenic ºi ea existã atâta vreme cât zãmisleºte poveste,
poem ºi cântec, motive recurente pe tot parcursul cãrþii ce devine o laudã adusã
candorii ºi imaculãrii sufleteºti. Cãderea zãpezii e primitã ºi salutatã ca o sãrbãtoare
a firii ºi ea îi izoleazã pe îndrãgostiþi în timp ºi-n spaþiu, estompând deopotrivã
durerile ºi urâtul universal, chiar dacã paroxismul contopirii binomului în monom
erotic nu e întotdeauna posibil: �Ninge peste urme grãbite/ Dupã ani de aºteptare/
Sau dupã plaja/ Cãzutã-n uitare./ Nimic din mine/ Nu mai are puterea/ Sã rodeascã/
Când bem din tihna lãsatã/ De searã lângã tine acasã./ Ninge peste Piaþa Universitãþii/
Rãsucit ca timpul în care trãim,/ Te simt abundent/ Ca o descoperire plinã/ De grija
în care privind/ Acel loc, mã doare/ Ca un cireº ce se pierde/ În floare./ Cineva s-a
ascuns/ În respiraþia mea/ ªi m-a-ndemnat/ S-aprind lumânarea/ Spre înalt/ Ca sã-þi
fiu vocea/ ªi zâmbetul,/ Noi doi ºi totuºi.../ Fiecare.� (Cuvânt pentru iubire).

Pentru poet, viaþa e de neconceput în afara muzicii ºi a poeziei ca scriere, dupã
dictare, a tãcerilor lui Dumnezeu: �Un poem pe care nu l-ai citit/ Nici nu auziseºi/
Continuã sã respire/ Desenat în cuvinte,/ Materie curgând/ Din râul sufletului./ Un
poem în care te întorci -/ Sã-þi aduci aminte/ De noaptea târziu/ A lui Paganini/ Ori
Faust, asemeni unei note/ Din Beethoven./ Mã strigase din somn/ Triumful care
plângea/ Strâns în iarba cerului/ ªi pe strãzi tãceai Tu/ Sã-mi dictezi/ Tãcerea Ta,/ Sã
rodeascã în tot/ Ce va fi sã fie/ Notat în visul pãmântului./ Singuri, încâlciþi în
drumuri/ Am ajuns noaptea/ În candela neuitãrii/ Reuºind sã fim singuri� (Desenat
în cuvinte). Muzica, leit motiv al discursului poetic al lui Ion Vãduva,  joacã un rol
de netãgãduit în a-l ridica pe om în sferele înalte ale credinþei ºi ale iubirii
purificatoare: �Am sã ascult Mozart/ Lângã Mânãstire, sã purific timpul/ Stând cu
tine în subsolul cãutat/ Printre stele vetuste,/ Doar de noi doi� (Drogaþi de iubire).
Nu e deloc exclusã nici relaþia dintre muzicã ºi frescele religioase (Sângerând ca
mãrturisirea). Între poem ºi icoanã existã, de asemenea raporturi tainice. Desenul,
la rândul lui, poate veºnici  formele iubitei: �Încearcã sã rãmâi/ Desen pe perna/ Pe
care tu ai ales-o./ Nu ºtiam unde sã-ndrept/ Clipa pe care n-o poate auzi/ Nimeni,
când mã chemi/ Sã-mi fii speranþã/ Mãrii pe care am mers/ Credinþa din noi� (Desen
pe pernã).

Precum altãdatã Abatele Bremond, poetul trãitor în Urziceni îºi apropie poezia de
rugãciune ºi nu oboseºte sã proslãveascã prezenþa mai mult decât beneficã a lui
Dumnezeu în existenþa sa, chiar dacã, aidoma psalmistului de la Mãrþiºor, nu l-a
vãzut niciodatã: �Te rog, Doamne, nu pleca/ Dacã lacrimile pãrinþilor/ Stau
rugãciune/ Lângã împãrãþia Ta/ Încât, fãrã sã te cunosc,/ Te ºtiu rost în existenþa
mea./ Doamne, cât de rãnit poate sã fie/ Universul din ºapte-n ºapte ani,/ Încercând
disperarea/ În depãrtarea scrisã pe ziduri/ Pentru cã aºtept/ Sã te desfaci cu grijã/
Între dragoste ºi nãdejde,/ Luminã nenseratã,/ Poem între plajã ºi mine� (Dacã
lacrimile pãrinþilor).

Ion Vãduva îºi consolideazã cu fiecare poem locul sãu distinct în poezia
româneascã de astãzi. Viitoarele sale cãrþi sunt aºteptate cu real interes ºi cu neþãrmuritã
încântare.

O surprinzãtoare apariþie poeticã s-a întâmplat în primul numãr din 2014 al revistei
Helis prin publicarea unui grupaj de poeme semnate de un necunoscut: Petre Ioan
Creþu. La doar câteva sãptãmâni s-a produs ºi debutul editorial al acestui mare
necunoscut, domnia sa, inginer electronist de profesie, tipãrind, la Editura Vif din
Constanþa, cartea intitulatã Poemele sãptãmânii uitate, prima dintr-un numãr de
altele scrise în tainã de autorul al cãrui gest pare sã-l reediteze pe cel de acum câþiva
ani al lui Nicolae Teoharie, altã achiziþie de elitã a Grupãrii de la Helis care acum
se mândreºte cu el.

Lumea e vãzutã ca un sanatoriu universal din care relateazã experienþe bazate pe
trãiri-limitã sau pe stãri halucinatorii. Nu lipsesc tablourile onirice de cea mai bunã
calitate expresionistã ºi escatologicã: �pe sub picioarele mele trec ceruri când vii
când albastre/ crucea de care eram legat în cuie creºtea fãrã de mãsurã/ ºi pe pãmânt
se fãcu deodatã o umbrã de întuneric pãcatele noastre/ arhanghelii zburau pe caii lor
de foc ºi mai pocnea o þeastã/ cu toate astea iubito pãcãtorului îi este dor de tine�
(sãptãmâna patimilor alandala). Poetul e doar caligraful prin care se exprimã
Însuºi Creatorul: �Dumnezeu ne-a chemat la el într-o dupã-amiazã de varã/ ne-a dat
câte un poem sã-l scriem pe suflet cu un crin/ dupã care puteam chiar sã murim aºa
uitaþi în þinuturi barbare/ sau ascunºi între douã femei ºi o sticlã de gin� (poemul de
miercuri). Sub masca de poeta ludens, oricând pasibil de a intra în competiþie cu
Marin Sorescu, Petre Ioan Creþu este un poet grav bântuit de cele mai profunde ºi
mai acute neliniºti metafizice. Poezia sa e o cale marcatã, ca în basme, spre a-i
asigura întoarcerea din întunecatul dincolo: �ºtiu poemul acesta va fi drumul
întoarcerii/ tu doar þine poarta sufletului deschisã/ te voi regãsi ºi voi intra� (gând
subscris). În registru parodic de zile mari e derulat mitul Creaþiei. Tema morþii
ocupã un loc central în economia plachetei acestui poet ce-ºi rescrie �viaþa aºa cum
aº vrea s-o fi trãit�, dar cãruia cel mai bine-i �reuºeºte moartea� (tristeþe flãmândã).

Petre Ioan Creþu e un poet pe care viitorul poate paria cu prisosinþã. Semnatarul
acestor rânduri a fãcut-o deja.
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DIMITRIE CANTEMIR, �Princiarul
academician ºi senator�, dupã 300 de ani

Se împlinesc în vara aceasta, la 11 iulie, 300 de ani de
când Dimitrie Cantemir (26 octombrie 1673, n. Iaºi � 21
august 1723 � m. Dimitrievka, moºia sa aproape de Harkov,
Ucraina), domnul Moldovei, este primit în Societät der
Wissenschaften (Academia de ªtiinþe din Berlin).

În istoria culturii ºi ºtiinþei româneºti, Dimitrie
Cantemir este singura personalitate care întruneºte
aprecieri unanime asupra valorii operei sale ºtiinþifice.
El este un deschizãtor de noi orizonturi în filosofie ºi
logicã, în istorie, geografie, muzicã, etnografie,
cartografie etc., etc. Oamenii de culturã din epocã îl
preþuiau pentru vastele sale cunoºtinþe orientaliste. Dupã
unii biografi cunoºtea 12 limbi, dupã alþii mai multe.

Celebrul poet romantic englez, Byron (1788-1824), se
inspirã din scrierile lui Cantemir în elaborarea poemului
Don Juan. Ca urmare a traducerii de cãtre Nicholas Tindal
a Istoriei creºterii ºi descreºterii Imperiului Otoman din
latinã, limba oficialã a acelor ani, în englezã,
personalitatea domnului moldav va fi cunoscutã ºi
preþuitã în mediile culturale britanice. ªi scriitorul ºi
gânditorul francez, Voltaire (1694-1778), avea aprecieri
curtenitoare la adresa operei ºi a savantului Cantemir
despre care spunea cã �unea talentele grecilor antici,
ºtiinþa literelor ºi aceea a armelor� (ªtefan Ciobanu,
Istoria literaturii române vechi, Editura Eminescu,
Bucureºti, 1989, p. 360).

Impresionanta bibliografie româneascã consacratã
geniului cantemirian ºi, în acelaºi timp, prolificei sale
opere ºtiinþifice epuizeazã elogiile, metaforele ºi figurile
de stil ale limbii române la adresa acestora.

N. Iorga în a sa Istorie a literaturii române în secolul al
XVIII-lea (vol. I, Bucureºti, 1901) apreciazã cã fecunda
activitate ºtiinþificã a lui Dimitrie Cantemir se constituie
într-o �operã largã, variatã, plinã de dorinþa inclusã de a
ºti mai mult, a unui om care a iubit ºtiinþa mai mult decât
domnia pe care de douã ori soarta i-a dat-o pentru a i-o
rãpi brusc ºi crud, a unui suflet care poate fi mândru de
atâtea cunoºtinþe ºi de atâta muncã, dar care nu odatã se
smereºte, în greutatea urmãririi adevãrului, al unui puternic
al lumii, preþuit ºi cerut în multe pãrþi, dar care a rãmas ºi
în locuri atât de depãrtate un om al þãrii sale�. În viziunea
savantului de la Vãleni, �Cantemir apare natural, uneori
genial, din când în când poetic� (p. 285), precizând cã �în
felul de lucru, în expunere, în orânduire, în teorie, Cantemir
este, desigur, un spirit ºtiinþific� (Ibidem).

�Umaniºtii europeni mãrturiseau, ne aduce aminte
Virgil Cândea, cã-ºi datoreazã ºtiinþa faptului cã s-au
suit pe umerii unor uriaºi, clasicii antici, Cantemir este
un asemenea uriaº al culturii româneºti (...). El a netezit
drumurile celor mai multe ºtiinþe sociale ºi umane
româneºti. El a stabilit cel dintâi locul creaþiei noastre
intelectuale în cultura mondialã ºi a primit cele dintâi
omagii înalte adresate în Occident ºi în Orient culturii
româneºti�. D. Cantemir, conchide Virgil Cândea, �ne
apare ca un cãrturar prolific, polivalent, un Leonardo da
Vinci român�, opera lui fiind �o dimensiune permanentã
a geniului orator românesc� (Locul lui Dimitrie Cantemir
în cultura româneascã, în 300 de ani de la naºterea lui
Dimitrie Cantemir, Editura Academiei, Bucureºti, 1974,
p. 74-75, 61).

P.P. Panaitescu, reputat istoric român care ºi-a fãcut
din studiul vieþii ºi operei lui Dimitrie Cantemir raþiunea
dominantã a propriei activitãþi ºtiinþifice, apreciazã cã
domnul ºi gânditorul moldovean �a fost un om al
Renaºterii (...) unul dintre aceºti oameni creatori de
culturã completã (...) Opera lui Cantemir, continuã P.P.
Panaitescu, se integreazã în cultura noastrã, cu rãdãcini
în trecut, cu prelungiri în viitor� (Dimitrie Cantemir. Viaþa
ºi opera, Editura Academiei, Bucureºti, 1959, p. 256.

George Cãlinescu scrie despre Cantemir cã �are talent,
evident în «muzica» frazei�. Pe când �cronicarii au
farmec linguistic ºi dar de povestire, Cantemir e scriitor,
creator, aducând idei ºi combinaþii (...) Voevod luminat,
ambiþios ºi blazat, om de lume ºi ascet de bibliotecã,

intrigant ºi solitar, mânuitor de oameni ºi mizantrop,
iubitor de Moldova lui dupã care tânjeºte ºi aventurier,
cântãreþ în tamburã þãrigrãdean, academician berlinez,

prinþ rus, cronicar român� el este un �Lorenzo de Medici
al nostru� (Istoria literaturii române de la origini pânã
în prezent, ed. a II-a, Editura Minerva, Bucureºti, 1985,
p. 47).

Din perspectivã filosoficã, Alexandru Surdu afirmã despre
omul de ºtiinþã Cantemir cã �dupã ce ºi-a însuºit, asemenea
marilor cãrturari ai vremii, limbile cele mai importante,
clasice pe atunci: slavona, greaca ºi latina, iar apoi turca,
araba ºi persana, istoria ºi geografia, muzica ºi matematica,
poezia ºi proza, pe toate le-a învãþat ºi exersat, dar mai
presus de toate l-a interesat filosofia în care erau specializaþi
profesorii greci care predau cele ºapte cursuri: logica,
retorica, fizica, despre cer, despre naºtere ºi pieire, despre
suflet ºi metafizicã�.

*
Bãtrânul Constantin Vodã Cantemir, tatãl lui Dimitrie

beizadea, a suportat, pentru neºtiinþa sa de carte, ironiile
ºi jignirile (�prost�, �dobitoc�) celor din jurul lui, în
special ale neamului Costinilor. Este motivul principal
pentru care va asigura o educaþie aleasã celor doi fii ai
sãi, Antioh ºi Dimitrie. Începutul acestui îndelungat
proces va avea loc la Iaºi, alãturi de vlãstarele boierilor
moldoveni.

Moºtenind de la mama sa, Ana Bantîº, femeie cultã, cu
reale calitãþi intelectuale, pasiunea pentru lecturã, pentru
studiu, tânãrul Dumitraºcu va face de timpuriu dovada
asimilãrii unui uriaº, impresionant volum de cunoºtinþe
ºtiinþifice, teologice, a limbilor slavonã, greacã ºi latinã.
În aceastã perioadã, se va îngriji de educaþia lui Dimitrie
renumitul învãþat cretan Ieremia Cacavela, adus din Þara
Româneascã. Ostatec de la 15 ani la Constantinopol, pe
timpul domniei fratelui sãu Antioh, Cantemir continuã
între 1688-1691 cu ºi mai multã acribie studiul. O
influenþã hotãrâtoare asupra procesului de instruire îl au
contactele cu cultura bizantinã, culturã cultivatã ºi
întreþinutã de vestita Academie ortodoxã a Patriarhiei
greceºti din Fanar. Mediul musulman în care trãia,
influenþeazã ºi modeleazã la rândul sãu personalitatea
lui Cantemir. Acordã un interes egal studiului filosofiei,
logicii, teologiei, geografiei, istoriei. Avid de noi
cunoºtinþe, pãtrunde în tainele medicinei, muzicii ºi
folclorului, etnografiei ºi orientalisticii. În acest vast ºi
multilateral proces de învãþare beneficiazã de concursul

unor profesori renumiþi precum filosofii peripatetici
Antonie, Spandoni ºi Blasie, de astronomul ºi eclesiatul
român de origine greacã Hrisant Notara, Alexandru
Mavrocordat (care urmase cursuri de medicinã la
universitãþile apusene). Îl cunoaºte pe arhiepiescopul
Meletie de Arta, studiazã cu Iacob Manos, supranumit
de mediile culturale constantinopolitane �principile
filosofilor�.

Cautã ºi reuºeºte sã se pregãteascã ºi cu învãþaþi
orientali precum: Nefioghlu, Es�ad Efendi, Rami
Mehmed Paºa, poet ºi muzician, Levhi Celebei (pictor).

În cele peste douã decenii petrecute în capitala
Imperiului Otoman (�Imperiul lãcomiei�, dupã propria
caracterizare), Cantemir manifestã interes ºi pentru
mediile politice existente în metropolã. Renumele de
învãþat de care se bucura îi uºureazã accesul în cercul
ambasadorilor occidentali (P.A. de Châteauneuf ºi de
Fériol, francezi, Collier, olandez). Stabileºte relaþii cu
trimisul þarului Petru cel Mare în oraºul de pe malul
Bosforului, Petru Tolstoi.

La începutul secolului al XVIII-lea, regina Sofia a
Prusiei are iniþiativa întemeierii unei academii germane,
dupã modelul Academiei franceze creatã, la 1635, de
omul politic ºi cardinal Richelieu. Iniþiativa reginei va
fi transpusã în viaþã, la 11 iulie 1700, de filosoful ºi
matematicianul german G.W. Leibniz.

Datorãm omului de ºtiinþã Emil Pop informaþii inedite
privind alegerea Principelui Demetrius Cantemir în
aeropagul savanþilor din Berlin, obþinute în urma unor
ample ºi minuþioase investigaþii fãcute în toamna lui
1967 în arhiva prestigioasei instituþii de culturã ºi
materializate în studiul Dimitrie Cantemir ºi Academia
din Berlin (�Forum�, tom 22, nr. 5, 1969).

Emil Pop a descoperit procesul-verbal al �clasei�
(secþiei, în termenii de azi) literarã-orientalistã din 31
mai 1714 în care sunt apreciate vastele ºi temeinicile
cunoºtinþe de orientalist ale lui Cantemir. �Hospodarul
exilat al Valahiei (cunoºtinþele savanþilor germani despre
cele douã þãri române erau aproximative, de unde ºi
confuzia de mai sus � P.D.-S.) ar dori sã fie primit în
Societate ºi se oferã sã punã la îndemânã ºtiri orientale
pe care le posedã�. �Clasa� �hotãrãºte sã accepte oferta�.
În acelaºi document se face precizarea cã Academia este
interesatã �sã (i se � P.D.-S.) comunice o informaþie demnã
cu privire la adevãrata situaþie ºi [cu privire] la graniþele
principatelor Valahiei ºi Moldova, în privinþa cãrora
geografii sunt atât de deosebiþi� [în pãreri]. Un alt
document pe care Emil Pop îl comenteazã este procesul-
verbal al ºedinþei Consiliului Academiei din 11 iulie
1714 la care au participat consilierii Duhram, Schott ºi
D. Jablonski, sub preºedinþia lui J.J. Chumo,
vicepreºedinte al Academiei berlineze, ºi în care se face
precizarea cã �în privinþa titlului solicitat (de
academician, P.D.-S.) nu existã nici o rezervã�. În ºedinþa
din 1 august 1714 savanþii care au participat la reuniunea
din 11 iulie concep ºi redacteazã diploma de membru al
Academiei, care va fi semnatã de Iohannes Carol Schott,
consilier regal, diplomã care este �într-adevãr o podoabã
de elogii�. Totodatã, i se înmâneazã ºi inelul de
academician.

Înainte de primirea lui Cantemir în Academia germanã
�niciun învãþat din Sud-Estul Europei nu s-a bucurat de
aceastã cinste� ºi a trebuit sã treacã un veac ºi jumãtate
pânã la crearea, în 1866, a Academiei Române, timp în
care niciunui alt om de culturã român nu i s-a acordat
asemenea titlu ºi 178 de ani pânã când un conaþional,
Victor Babeº, sã pãºeascã în incinta altui for cultural-
ºtiinþific strãin de acelaºi prestigiu ºi anvergurã (16 iulie
1892), Academia de Medicinã din Paris (Ibidem, p. 826).

Petre Dan-Strãuleºti
Institutul de Filosofie ºi Psihologie
�Constantin Rãdulescu-Motru� al

Academiei Române
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DIN ZADAR

S-au trimis pãsãri de pradã planând
în nopþile de cearã cu veghea adormitã,
trec lungi prevestiri pânã când
ne prãvale în ziua aceasta opritã.

S-au trimis pãsãri de pradã ºi ieri,
cu zborul mut ºi ochii scurºi,
iar vulpi de aer vin din nicãieri
ca sã ucidã puii albi de urºi.

O, Îngere, acoperã-mã-n ceaþã,
nici cerul nu mai e cum ºtii.
priveºte iarna care-aºteaptã-n faþã
ºi fii aici, în preajmã-mi fii.

Nu mai cunoºti o lume unde
purtai brãþãri de piatrã, tu,
pãrere albã dispãrutã-n unde
ºi-ajunsã clar în sângele de-acu...

Eu te-am chemat ºi-atuncea, dar
n-ai mai ajuns în noaptea-n care
cãdeau mari aºtri din zadar
ºi urºii albi uciºi pãreau ninsoare.

IUBITO, FII ASTÃZI

Mai greu îmi este sângele spre searã,
ochiul e jilav în aerul mut
ºi s-au stins fãcliile afarã,
e vremea trecutã cu gongul bãtut.

Am uitat de aer ºi de pâine,
de soarele negru cu ochii pãgâni...
Iubito, fii astãzi, eu sunt mâine,
pãmântul se surpã cu tot cu fântâni.

PLANETA IUBIRII

Eºti fruct de potolit setea,
sete de înãlþat aripa,
aripã de înteþit zborul
pânã sus, sus,
de unde putem vedea
planeta iubirii.

INVITAÞIE

Iubito vino ºi rãmâi pe mâine
tot vino, vino ºi rãmâi de tot
fii vis ºi fructe ºi alcool ºi pâine
ºi tot ce nu se poate, tot.

CARTE DE VISE

Sunt între douã nopþi ºi-un du-te,
sunt între ziduri ºi chemare �
cãlãtorind pe gânduri mute,
prelungã umbrã de-a cãlare

alergând luna, calul, valul,
aleargã marea ºi-alergarea
de nu se mai zãreºte malul �
cum nu se mai zãreºte zarea.

AªTEAPTÃ-MÃ
ÎN CAMERA DE SUS

Eu nu-s aici,
sunt cãtre tine dus,
sângele gândindu-te
dã-n floare,
aºteaptã-mã
în camera de sus
sã ascultãm
un cântec
care doare.

DEªI NU EªTI

Deºi nu eºti, vei fi, o ºtiu �
aºtept în vineri ºi eºti tu,
te vreau de mult, deºi eºti nu,
dar tu erai, când timpul ne trecu.

Nu ºtiu cum poþi sã fii, dar fii
chiar fãrã braþe, fãrã chip �
pupila mea te va-ntregi,
din nouri albi ºi din nisip.

Tu-mi eºti ºi-acolo ºi alãturi �
prin sânge simt cum umbra-þi trece,
dar sã nu vii când eu ºi somnul
ne vom sculpta în piatrã rece.

Te vom gãsi sã ne-nþelegem,
în sãrbãtori tu treci ºi vii �
ºi nu ºtiu cum sã facem, fiindcã
eu vin ºi trec în zile gri.

UMBRA ÎN POEME

Mai treci prin faþa ochilor subþire,
sã creascã umbra în poeme,
e doar un pas ºi vine-o nemurire,
o noapte întâmplatã mai devreme.

Iernile ºi câinii mei te-aºteaptã,
o, dacã ai ºti cã eu sunt cel
ce-n visul tãu uitat îndreaptã,
în mare tainã, al sângelui inel.

ai fi femeie-acestui braþ învins
ºi sãrbãtoare iernilor ce vin,
de rostul vârstei m-aº lãsa convins
ca de tãria cornului cu vin...

ª mai înalþi sub arbori tineri,
vom trece de cu searã în copii,
apoi va ninge peste noi o vineri
ºi-apoi vom fi, când n-om mai fi, în fii.

NOAPTE

E noapte peste tot, ºi-n zi,
e noapte înãuntru ºi-n afarã,
e noapte adâncã în a fi
ºi noapte încã se mai carã.

CÂNTEC

O privire-mi dã de ºtire
cã acolo este-o parte
neºtiutã ºi subþire,
chemãtoare de departe.

Trece ora, trece luna,
trece anul, trece timpul,
este doar acolo una �
firul meu din tot nisipul.

ªi m-am dus ºi am venit,
a visat la dânsa gândul,
a râvnit la fruct oprit,
în uitare îngropându-l.

E RARA AVIS

M-a luat de braþ femeia bunã,
femeia mãr, femeia manã,
femeia zi, femeia lunã,
femeia dor, femeia anã.

Ea caldul sângelui îmi este
ºi înflorire poate fi,
e adevãr, e ºi poveste,
e ºi plecare ºi-a veni.

E ºi a fi în trup subþire
cum se-ntrupeazã-n fructe vara,
ca vorba-n faptã ºi iubire,
e rara avis, ana rara.

1986

ZÃPADA, FLOARE ALBÃ

Sorbind din cafea,
trãgând din þigarã,
ne ocupãm de vindecarea bolilor.
Poezia e o treabã minorã
a celor ce n-au altceva de fãcut.
Baloane colorate smulse de curenþii de aer
în ceaþa predominantã.

Duminica e ziua mea de trudã.
Ploaia a uitat de pãmânt
în acest anotimp pârjolit.
Sorb nopþi întregi pãscând cuvinte,
vãd un soare cu ochii arºi
ca ochii judecãtorilor subalterni...

ªi numai iarna
îmi va da zãpada
ca pe o floare albã.

Poeme de Coman ªova
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Când marele scriitor Fãnuº Neagu (5.04.1932 �
24.05.2011) a împlinit 75 de ani, notam în jurnalul meu
câteva rânduri, menite sã fie un adaos la �Cartea cu
prieteni�. O prietenie de la anii de debut literar ºi
studenþie ai sãi, pânã la cei de la Academie � l-am avut
student, am lucrat cu el la revista �Luceafãrul�, am scris
cu înaltã apreciere despre cãrþile lui, am rãmas prieteni ºi
colaboratori la Uniunea Scriitorilor, a scris despre
prietenia noastrã în antologica lui �Carte cu prieteni� ºi
am trãit tristeþea de a fi lângã el în ultimele lui zile de
viaþã. Reproduc paginile din Jurnal.

Vãd aninat de o filã de calendar (5 aprilie) numele lui
Fãnuº ºi totuºi nu-mi vine a crede ochilor. Mi se pare cã
e o glumã, rãmasã de la 1 aprilie. Mi se pare cã e
una din numeroasele ghiduºii pe care le face
originalul scriitor; mi se pare o cursã întinsã
istoricilor literari, avizi de date calendaristice.

Nu se poate; e cu neputinþã ca acest copil teribil,
mãtãhãlos ca Manlache Pleºa, din romanul
Velerim ºi veler Doamne, de Victor Ion Popa, cu
sufletul candid, ca al aceluia, cu cugetul ca zãpada
mieilor ºi ca florile de prun în bãtaia soarelui de
primavera, sã poarte pe umerii lui, deºi atât de
masivi, povara a trei sferturi de secol. Atâþia ani
ar fi trebuit sã îmbãtrâneascã un copil, fie el ºi
teribil.

ªi totuºi... Fãnuº a rãmas, ca marii poeþi, un
copil, fie ºi numai pentru cã gura lui �spurcatã� �
cum zic unii � rosteºte mereu adevãrul.

Ce vreþi? Os parvulorum veritas.
De aceea, spre deosebire de cei care-l blamau

pentru �gura lui spurcatã�, eu îi ziceam
întotdeauna �Fãnuº, gurã ºi condei de aur�. Aºa îi
ziceam ºi în ultimele zile ale vieþii lui, când am stat
împreunã la Spitalul �Elias�, unde, în suferinþã, pãrea
tot un copil, care spunea numai Adevãrul.

�i totuºi, vremea nu cruþã pe nimeni! Înghite lacomã
copilãria ºi adolescenþa tuturor, le înghite ºi le macinã,
ca o moarã, ºi ne varsã în sacii memoriei amintiri pe care
le depãnãm ca la un invizibil Han al Ancuþei, la anumite
zile din calendar.

Pe Fãnuº l-am cunoscut bine (cãci îl ºtiam mai devreme
ca student), mi-a devenit prieten, i-am admirat talentul,
prima datã la revista �Luceafãrul�, unde îl adusese, cu
mare încredere în vocaþia lui artisticã, conjudeþeanul sãu,
brãileanul Mihu Dragomir.

Eram tineri, romantici ºi generoºi.
Cãutam izvoare vechi româneºti ºi drumuri noi în noua

epocã istoricã. Aveam cu toþii din redacþia �Luceafãrul�
senzaþia cã suntem în faþa unui nou Panait Istrati, a unui
nou Sadoveanu, a unui scriitor autentic, de copleºitoare
originalitate.

Era pe vremea când mulþi dintre marii prozatori de azi
nu debutaserã încã.

Fãnuº nu e însã din stirpea acelora care sunt originali
numai când sunt singuri, ca un sãmânþar într-o câmpie.

Originalitatea sa sporeºte cu cât se îngroaºã rândurile
colegilor din jurul sãu.

El e un scriitor înnãscut ºi nu fãcut dupã reþetele modei
literare ºi ale criticilor de gaºcã.

Scrisul sãu aduce în câmpul literelor române o lume
distinctã, încãrcatã de o amarã ºi sublimã poezie
baladescã. Eroii sãi sunt, ca ºi el, firi puternice, telurice,
voluþionale, împãtimaþi, cu sufletul rãvãºit de furtuni ºi
fulgerat de misterioasele lumini ale unui zguduitor
umanism, sunt inconfundabili: oameni adevãraþi în
carne ºi oase. Aºa mi s-a pãrut ºi aºa i-am prezentat
cititorilor în prima mea cronicã la volumul de nuvele
�Ningea în Bãrãgan�, în 1959. Era una din primele
cronici, care presupunea o mare rãspundere, ignoratã de
un critic superficial ºi iezuit precum colegul D. Micu, în
prezentarea din �Dicþionarul scriitorilor români�, în
indicaþiile bibliografice.

Am vorbit despre Onicã ºi Vica, din nuvela ce
împrumutã titlul cãrþii, despre Chiriac din Cocoºul roºu,
Voica din Copacul ºi umbra, Cornelia ºi Dana din Cãruþa

Întâlniri cu Fãnuº Neagu
cu lucernã ºi mulþi alþii din viitoarele sale lucrãri:
Cantonul pãrãsit, Somnul de la amiazã, Dincolo de
nisipuri, Vara buimacã, Îngerul a strigat, Frumoºii
nebuni ai marilor oraºe. Stilul sãu metaforic e ca o
imensã grãdinã a firii, într-o permanentã devenire, în care
mereu fac ochi muguri ºi seminþe noi, mereu înfloreºte
ceva, de la clopoþeii ghioceilor, pânã la dalbele flori de
mãr din colinde, de la florile de zarzãr ºi tei, pânã la
floarea vinului.

Fãnuº a dat cep, în vremea noastrã, celor mai tari esenþe
de limbã poeticã, a descoperit zãcãminte folclorice
inedite, a desfundat, de sub lespezi cenuºii ºi stânci
amorfe, izvoare proaspete de limbã literarã.

Pe izvoarele acestea curate ºi proaspete ale limbajului
lui Fãnuº Neagu ar trebui sã punem inscripþia, produsã
odatã de Lucian Blaga, pentru un simbolic izvor: �Prin
luturi, zgurã ºi putregaiuri/ prin elemente strãbat/
Cãlãtorule, aibi încredere-n graiuri/ cum este al meu./
Nu sunt zeu/ Dar ies curat�.

Sub acest aspect stilistic, Fãnuº este mai mult decât un
scriitor, este un fenomen. E de necrezut cã fermecãtorul
bâlbâit din vorbirea curentã, la gura cãruia parcã se bat
toþi dracii ºi se înghesuie cuvintele ca oile-n strungã, sã
fie, totodatã, unul dintre cei mai mari stiliºti ai literelor
române. Existã un stil uºor recognoscibil: Fãnuº Neagu.

În proza de mare substanþã realistã, în cronica sportivã,
pentru care l-ar invidia toþi scriitorii care de-a lungul
vremurilor s-au consacrat în portretele ºi poemele din
�Cartea cu prieteni�, în dramaturgie, în tot ce scrie Fãnuº
Neagu, ne întâmpinã creaþia autenticã, ne inundã poezia,
cãci aºa cum regale Frigiei, Midas, transforma în aur tot
ceea ce atingea cu mâna, la fel ºi Fãnuº transfigureazã în
metaforã tot ceea ce îi cade sub simþuri. Prototipurile,
bine alese sau nu, cu sau fãrã patimã, le va închide în
scrin, �cu mâna ei cea rece�, uitarea; proiecþia lor literarã
va învinge însã vremelnicia, cãci ceea ce scrie Fãnuº
Neagu, chiar dacã e destinat clipei, se lipeºte de
eternitatea literelor române.

Fãnuº Neagu a fost un om generos, de toatã isprava, un
adevãrat prieten ºi un execelent scriitor. Un patriot dãruit
trup ºi suflet neamului sãu, un bun coleg, care face
imprudenþa de a rosti cu voce tare ceea ce gândeºte sau
de a scrie negru pe alb, semnând cu numele sãu, devenit
renume, ceea ce unii ar fi tentaþi s-o dea sau s-o iscãleascã
numai anonim, ca eroul lui Caragiale. El a avut, în tot
ceea ce a fãcut, curajul ºi mândria rãspunderii.

La Fãnuº, ce era în guºã era ºi în cãpuºã!
El nu mânca oaia cu lupul, pentru a o plânge apoi cu

ciobanul.
Fãnuº era un om dintr-o bucatã, ºi nu oarecare. Stofa

lui intima � cum se zice în limbajul pe care atât de mult
îl îngrãdeºte � e lânã în lânã.

Fãnuº era un om de omenie ºi un mare scriitor, care nu
poate fi imitat, nici uitat �

A trebuit, oare, Fãnuº dragã, sã treacã atâþia ani pentru
ca sã observãm aceste adevãruri care sãreau în ochi?, îl

întrebam, adesea, în zilele triste de la spital. �Se pare,
îmi rãspundea el, cã unii au ochi ca sã nu vadã ºi urechi
ca sã nu audã adevãrul... Lumea e rea, mãi Ioane, ºi
poate ca dânsa suntem noi. Ãºtia-s oamenii. Sã-i sudui
ºi sã-i ierþi�.

O nostalgie imensã dupã anii de-atunci, din tinereþea
noastrã de la mansarda de pe Ana Ipãtescu, care adãpostea
revista �Luceafãrul�, ºi visuri ce nu încãpeau în treizeci
de castele, o nostalgie dureros de dulce, mã îmbãta ca un
vin de tãmâioasã.

***

În primãvara anului 2011, am stat o vreme la
spitalul �Elias� din Bucureºti, unde Fãnuº
Neagu zãbovise de luni de zile în garsoniera
nr. 3. Eram vecin cu el ºi, la cererea lui, îl vizitam
zilnic, pânã la douã ore. Avea dureri foarte mari,
era imobilizat la pat, o imobilitate dureroasã,
care-i anihila ºi bruma de vitalitate rãmasã din
puternica lui vigoare.E un chin pe care nu ºtiu
cine l-ar mai suporta cu atâta demnitate.
Discutam despre una ºi alta, despre începuturile
prieteniei noastre ºi cu un anume umor despre
felul în care m-a ajutat, împreunã cu Alexandru
Andriþoiu ºi Ion Horea, sã-mi aduc rudimentara
mobilã când m-am mutat într-o camerã din vila
de pe str. Eminescu, lângã marele apartement
al lui E. Barbu, primit, ca ºi mine, de la Uniunea
Scriitorilor, cu precizarea cã unele pãrþi sunt
comune, dar eu nu le-am folosit niciodatã. Mã,
Dodule, bine ai fãcut cã nu te-ai combinat cu
Eugen Barbu, o datã pentru cã el era

cãsãtorit ºi tu nu, ºi apoi pentru cã el nu era omul cu
care sã ai piese în comun.

În suferinþã, Fãnuº se clasicizase în limbaj, nu mai
bãlãcãrea pe nimeni. Îi ierta pe toþi. Când am evocat cã
eu i-am fãcut primele cronici la volumele sale de nuvele
ºi povestiri, pe care un iezuit rãutãcios precum colegul
Dumitru Micu nu le anunþa în fiºa de Dicþionar al
scriitorilor români, el a zis sã-l las în plata Domnului. Pe
mulþi îi lãsa �în plata Domnului�, ceea ce nu fãcea pe
când lucram împreunã prieteneºte la revista
�Luceafãrul�. A purtat aprige polemici rãsunãtoare, dar
ºi-a iubit colegii ºi a scris celebra �Carte cu prieteni�.

Într-o zi, stând cu el de vorbã, s-a anunþat la radio cã a
murit scriitorul Ion Grigorescu, care-ºi fãcuse studiile la
Moscova ºi a avut multe funcþii de conducere la mari
instituþii, Radio, Televiziune ºi ambasador. Când i-am
spus lui Fãnuº cã, fiind vicepreºedinte la CCES, am primit
de la rãposatul din ziua aceea un raport-delaþiune în care
îl fãcea praf pe George Ivaºcu, acesta a replicat: - I-auzi,
al dracului, rafinat diplomat � Sã-i fie þãrâna uºoarã!

Îi evoca pe Mihu Dragomir ºi pe un turnãtor al
brãileanului, poet ºi el. Oameni ºi oameni � zicea,
îngãduitor ca niciodatã, suferindul Fãnuº.

Într-o zi, stãtea pe marginea patului, aºezat de devotata
lui fiicã, Anita, care mi-a fost studentã, ºi, arãtând spre o
etajerã plinã de cãrþi, îmi zice: - Mãi, Ioane, eu sunt
credincios... Uite, acolo-s numai cãrþi religioase, de
rugãciune, dar uneori suferinþa mã clatinã în credinþã,
mã rãstoarnã...

Fãnuº, sleit de puteri, era asistat zi ºi noapte de un
membru al familiei; soþia Stela, ginerele ºi foarte des de
Anita, care a slãbit îngrozitor de mult, dar tot frumoasã ºi
cumsecade rãmâne.

Mã uit într-o agendã în care îmi notam unele impresii
ºi vãd cã, în ziua de 30 martie 2011, l-am vizitat, ca de
obicei, ºi m-a impresionat, mai mult ca oricând,
exemplara lui demnitate în suferinþã, resemnarea lui
nobilã, ca a biblicului Iov...

Eu am plecat îndurerat din spital ºi în dimineaþa zilei
de 24 mai, nepoata mea, Monica Niculescu, doctoriþã
acolo, m-a sunat ºi mi-a spus cã domnul academician
Fãnuº Neagu ne-a pãrãsit...

Fãnuº Neagu ºi Ion Dodu Bãlan la o lansare de carte

Ion Dodu Bãlan
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Cornel Rusu, �scriitor cunoscut ca tenor� cum îi
place sã ne spunã, retras la Sinaia de mai bine de 10
ani, singur, într-un apartament de bloc la etajul 4,
fãrã lift, deci greu accesibil, se apropie cu fiecare an
(la 3 iulie) de o vârstã rotundã... 80.

Parcã îl vãd pe scena Operei din Bucureºti, înalt,
blond, tânãr, cu vocea sa inconfundabilã de tenor,
interpretând rolul Faust din opera cu acelaºi nume.
Dupã acest succes, tenorul Cornel Rusu este invitat
ºi apreciat pentru vocea sa pe cele mai prestigioase
scene lirice din Europa � obþinând distincþii ºi
premii.

Mai apoi, pe urmele lui Ion Dacian, interpreteazã
ca un adevãrat maestru întreg repertoriul clasic al
Operetei din Bucureºti.

În acelaºi timp însã � ºi aici am vrut a ajunge � era/
este un om care scrie ºi publicã romane ºi povestiri,
în aºa fel, încât, a devenit membru al Uniunii
Scriitorilor din România, iar critici precum Mircea
Martin sau M. Iorgulescu apreciau prozele sale. Astfel,
romanele: Întâmplãri din zilele nopþii albe, Pãcatul,
Nu pierde iubirea, precum ºi povestirile fantastice
Întâmplãri la domiciliu sau Când Puterea naºte
Monºtri au devenit lecturi memorabile.

Despre proza pe care o publicãm în aceastã paginã
criticul Mircea Iorgulescu scria cã este �o mãrturie
asupra modului în care pornindu-se de la obiºnuit
se poate construi o bunã prozã fantasticã, în acest
sens, �Zidul� putând fi consideratã � prin ideea ºi
felul în care este încorporatã narativ � o piesã
antologicã�.

Ne putem convinge.
    Coman ªova

Cornel Rusu

Când intrã dimineaþa în sala de balet, maestrei i se
pãru cã viseazã. Un zid proaspãt înjumãtãþise încãperea.
Barele lustruite de travaliul îndelungat al mâinilor
transpirate ale copiilor sfârºeau brusc în tencuialã. De
asemenea, oglinzile de la capetele sãlii pãreau retezate.
Zidul era alb, mirosea a var încã umed, dar pãrea
invincibil, fãrã nici o fisurã. Întrebarea nãucitoare îi
explodã în minte, nãpraznic: �Cine-a fãcut asta ºi DE
CE?� Era însã ca un strigãt þâºnit în pustiu. Sângele
parcã-ºi oprise cursa ºi inima nu mai avea, sau se
transformase ºi ea într-o uluitã întrebare. �Cine ºi DE
CE?� �Mai ales DE CE?� Privi de jur împrejur
neajutoratã. Oare se afla cu-adevãrat în sala de balet a
ºcolii, ori moþãia încã pe scaun la capul mamei sale, la
spital? Bãtrâna sclerozatã deschidea din când în când
ochii, foarte puþin, privind mijind printre gene urduroase
spre ea (n-o lãsase sã stingã lumina, de fricã) ºi bolborosea
amestecând cuvinte fãrã-nþeles, apoi deodatã, o þintuia
cu niºte întrebãri ºuierate, care i se-nfigeau dureros ca
niºte pumnale în întregul trup: �Tu cine eºti? Pleacã!�
�Stai liniºtitã�, încerca s-o domoleascã, �cum cine sunt?
Sunt fiica ta!� �Fiica mea trebuie sã vinã. Nu trebuie sã
te gãseascã aici. Pleacã! Tu eºti moartea!�

Aºa o dusese întreaga noapte, în moþãieli ºi discuþii
absurde. Poate era încã acolo, la spital ºi dormea.

Dar iatã cã intrã primul copil. O fetiþã vioaie, cu

strungãreaþã ºi gropiþe-n obrajii îmbujoraþi de fugã. Îºi
lãsã geanta cu îmbrãcãmintea pentru balet jos pe parchet
ºi contrar obiceiului ei de a se repezi spre maestrã sã-i
îmbrãþiºeze picioarele privi zidul cu expresia unui pui
rãtãcit de mamã. Scoase un sunet ascuþit, prelung. Nu
mai putuse sã articuleze cuvinte.

Privea pierdutã, deznãdãjduitã, cãutând ochii maestrei.
Aceasta se aplecã spre fetiþã, lãsându-se pe vine, ºi-o strânse
la piept. �Maestra, da de ce �� atât putu sã bâiguie fetiþa
ºi izbucni în plâns. Atunci intrarã alþi copii, gãlãgioºi la-
nceput, dar imediat zarva lor se stinse brusc. Toþi priveau
înmãrmuriþi zidul, nevenindu-le sã creadã cã peste noapte
s-a putut întâmpla aºa ceva. Clipind speriaþi, o
înconjurarã pe profesoarã, incapabili sã spunã ceva, ca
muþi. Teroarea pe care o citi în privirile copiilor o hotãrî
sã se ridice cu-o miºcare voit sprintenã, mimând veselia.
Încercând sã braveze, peste sentimentul pustiitor care-i
prinsese sufletul, profesoara le spusese: �Trebuie sã fie o
încurcãturã � ori ni s-a destinat un alt local, dar încã n-
am fost înºtiinþaþi! Hai, copii, la vestiar toatã lumea!
Îmbrãcarea! Repede! O sã vedem ce facem! Lucrãm
împãrþiþi în douã grupe�.

Indeciºi, copiii se duserã spre uºa vestiarului, întorcând
capetele spre profesoarã ca ºi cum ar fi aºteptat ca ea sã se
rãzgândeascã ºi sã ia o altã hotãrâre. Dar aceasta se-
ndreptase spre un colþ al sãlii unde pe-un scaun se-afla
magnetofonul. Luã o bandã, o derulã înapoi, apãsând pe
clape cu nervozitate. �Ce absurditate ... Ce stupid ºi idiot
... Dar nu, e pur ºi simplu un coºmar! îºi spuse maestra
opinând banda c-un gest hotãrâtor. ªi totuºi a fost posibil!
E absurd, dar real. Zidul e o realitate, degeaba încerc sã
mã-nºel, sã mã amãgesc cã am sã-mi întorc deodatã
privirea într-acolo � ºi n-o sã mai fie�. Se rãsuci brusc
totuºi. Ochii îi furã parcã loviþi de albul violent al zidului,
ca o forþã latentã, agresivã, dar încremenitã în aºteptare.
�Ca un straniu râs cinic de var. Ca o batjocurã�. Oare ce
duºmãnie se ascundea înapoia acestei hotãrâri? Era o
rãzbunare? Þinta era ea, ori copiii? Vroiau sã desfiinþeze
ºcoala? Ce-au urmãrit de fapt? Îºi întrerupsese ºirul fãrã
noimã al gândurilor ... Copiii, cu maieurile lucioase
întinse pe trupuºoarele lor de mici delfini, se-ndreptau
spre bare bocãnind cu poantele pe parchet, abãtuþi. Era
evident cã n-aveau loc toþi. �Voi staþi acolo lângã zid,
spuse maestra câtorva elevi. Ceilalþi, la barã, poziþia
întâia�. Apãsã clapa magnetofonului. Sunetele unei
melodii melancolice executate la pian picurã în salã ca
niºte stropi mari de ploaie rarã, gãurind praful unui drum
nesfârºit de câmpie. Copiii începurã exerciþiul apatici.
�Ce-i lipsa asta de vlagã? mai cu viaþã! Strigã la ei
maestra. Ori n-aþi mâncat de dimineaþã?� Fetiþa care
intrase prima în salã se aºezã deodatã pe podea ºi-ncepu
sã plângã. Alþii îi urmarã exemplul. Tocmai atunci
deschiserã uºa doi zidari, îmbrãcaþi cu salopete stropite
de var ºi tencuialã. Privirã curioºi înãuntru. Maestra se
repezi spre ei. �Dumneavoastrã aþi ...� Nu-ºi sfârºi
întrebarea, cãci zidarii traserã grãbiþi uºa în urma lor.
Maestra alergã afarã, dar muncitorii mergeau repede
aproape fugind cu câte-o gãleatã plinã de unelte în mânã
în lungul strãzii înguste, pustii, fãrã sã priveascã în urma
lor. Întorcându-se în sala de balet, gãsi toþi copiii înºiraþi
cu mâinile pe zid, dând cu pumniºorii lor în el, þipând ca
apucaþi de isterie: �Nu te vrem, nu te vrem, o sã te
dãrâmãm!�

Lecþia era compromisã. Maestra trimise copiii acasã.
�Sã spuneþi pãrinþilor voºtri ce s-a întâmplat. Eu mã duc
sã mã interesez cine-a luat hotãrârea asta.�

Urcã la primul etaj la directorul ºcolii. Acesta, auzind
de zid, rãmase perplex, cu ochelarii cãzuþi spre vârful
nasului. Nici el n-avea habar de nimic, era consternat. Se
congestionã, parcã intrã subit la apã, devenind ºi mai
mic, transpirã abundent, ºi maestro îl lãsã într-o stare
jalnicã, plecând apoi întinsã spre centrul oraºului, la
Primãrie. Portarul o recunoscu � avea ºi el o fetiþã la balet

� ºi dupã ce aflã buimac de rostul venirii ei, o lãsã sã
intre.

Îºi începu investigaþiile într-un birou unde un individ
negricios nu-i dãdu nici o atenþie, ocupat sã facã gãuri în
niºte hârtii pe care le aºeza mecanic într-un dosar. La
întrebãrile repezite ale maestrei, rãspunse cu-o ridicare
de umeri. Poate nu ajunsese la stadiul vorbirii cãci nu
scoase nici o vorbã, reacþionase ca o gânganie surdo-
mutã. Trecând din birou în birou, maestra descoperi
aceeaºi atmosferã de nepãsare dezarmantã. Toþi erau în
necunoºtinþã de cauza pentru care se agita maestro ºcolii
de balet, ziceau, ori aceasta era doar minciuna înapoia
cãreia se ascundeau laºii. Profesoara nu se descurajã
totuºi ºi pãtrunse peste tot întrebând, cercetând, ca sã
afle un fir, o pistã care s-o conducã spre autoritatea care
luase hotãrârea înjumãtãþirii sãlii. Dupã vreo orã de
alergãturã ºi investigaþii fãrã succes, exasperatã, maestra
ajunse în biroul secretarei Primarului, care-i spuse,
candidã, cã ºeful ei lipseºte, e plecat într-o problemã
urgentã: se prãbuºise pur ºi simplu o casã, din senin, în
noaptea trecutã ºi vreo treizeci de locatari erau sub
dãrãmãturi. �ªi-atunci eu la cine sã mã mai duc?�
aproape cã strigã maestra, cu nervii întinºi la limitã.
Tocmai atunci intrã primarul, cu pãrul vâlvoi, cu-o privire
cruntã de parcã îi fuseserã extraºi dinþii pe viu, cu urme
de moloz pe umerii laþi de halterofil. �C este, ce mai
este? se rãsti el spre secretarã. Ce vrea doamna?� Maestra
îi spuse dintr-o respiraþie totul, încheind cu torturata
întrebare, ce se ridicase în ea ameninþând-o s-o sfârtece:
�Cine ºi DE CE?�

Privind-o sumbru, primarul rosti rar: �Doamnã, în
oraºul nostru avem acum probleme cu mult mai
importante decât aceasta. Stau oameni sub dãrãmãturi,
mor poate în clipa asta! Nu ºtiu cine-a dat acest ordin,
nici nu sunt în mãsurã sã-l discut. L-am executat doar!
Vã previn oricum sã nu mai umblaþi ºi sã acceptaþi
situaþia. Nu vã pot da alte explicaþii. La urma urmei o sã
faceþi, jumãtãþi de salturi, jumãtãþi de arabescuri, cum le
ziceþi dumneavoastrã, jumãtãþi de dansuri ºi ...� �ºi
jumãtãþi!� preluã maestro ºi ieºi val-vârtej trântind uºa
înapoia ei. Când se trezi ca dusã de-un vânt polar în
stradã, o izbi în creºtet o cãldurã insuportabilã, un soare
asasin. Simþea o moriºcã rotindu-i-se în urechi, repetându-
i sacadat: �Jumã-tãþi, ju-mã-tãþi!�

Când ajunse înapoi în sala de balet, gãsi alãturi de
copii mai multe mame ºi bunici de-ale elevilor. Erau ºi
câþiva taþi pensionari, unul adusese cu el o scarã, altul
þinea în mâini dãlþi ºi ciocane.

Maestra înþelesese. Fuseserã gând la gând cu ea.
Deodatã, printre cei adunaþi acolo o zãri pe mama ei. Se
sprijinea în baston ºi privea zidul, bodogãnind. �Dar ce
cauþi aici?� se repezi spre ea maestro, uluitã. �Cum de-ai
plecat din spital?�

Bãtrâna, micã ºi cocârjatã, lovi de câteva ori furioasã
cu bastonul parchetul privind în sus spre fiica ei cu-o
privire rea, sticloasã: �M-au dat afarã! Au zis c-am trãit
destul! Ce mai vreau? Nu mai pot sã-mi facã nimic! ªi
ce dacã ai sclerozã? Foarte bine! E-o binefacere, mi-au
zis! Uiþi mâine ce-auzi azi ºi-ai parte mereu de noutãþi!
(Bãtrâna pãrea într-unul din rarele ºi surprinzãtoarele ei
momente de revenire a luciditãþii, când se manifesta cu-
o vigoare ce vroia sã recâºtige timpul pierdut în abulie ºi
inconºtienþã). ªi-am venit aici, cã vuieºte oraºul! Am
venit sã-þi spun cã dacã accepþi monstruozitatea asta de
zid, nu te mai cunosc! Nu mai eºti fiica mea!� Bãtrâna
îndârjitã îºi încheie ameninþarea cu câteva lovituri cu
bastonul în zid.

Între timp, cineva se urcase pe scarã ºi fãcuse cu dalta
prima breºã, lângã tavan, scoþând prima cãrãmidã. �Ce e
dincolo?� întrebarã atunci copiii nerãbdãtori, tropãind
ºi sãrind ca ºi cum ar fi vrut sã-ºi azvârle, sã-ºi ridice
imensa curiozitate la nivelul gãurii din zid. �Nu vãd
încã� se auzi rãspunsul omului cãþãrat pe scarã. Dupã
câteva clipe maestra vãzu o gãleatã plinã cu molozul
adunat de copii. Se repezi, cu dorinþa sã fie ºi ea utilã ºi-
o apucã înaintea altora vrând s-o goleascã afarã, în curte.
Dar când trase uºa, încremeni, abia putând sã-ºi reprime
un strigãt îngheþat, ca de moarte. O placã turnatã din
beton blocase ieºirea din sala de balet.

ZIDUL
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De la Mark Twain citire...

Nu ºtiu dacã este spre binele sau spre rãul ei, dar noi
continuãm sã educãm Europa. De peste un secol ºi un
sfert deþinem funcþia de instructor. Nu am fost aleºi în
acest post, l-am luat pur ºi simplu. Noi aparþinem rasei
anglo-saxone. La banchetul, þinut iarna trecutã la
organizaþia denumitã Clubul Capãtul Lumii,
preºedintele, un ofiþer superior scos la pensie, a proclamat
cu glas tare ºi cu fervoare: �Noi aparþinem rasei anglo-
saxone ºi când anglo-saxonul doreºte ceva, ºi-l însuºeºte
pur ºi simplu�.

Cuvintele lui au fost urmate de nesfârºite aplauze. Erau
de faþã vreo ºaptezeci ºi cinci de civili ºi douãzeci ºi
cinci de militari ºi marinari. Le-a trebuit acestor persoane
aproape douã minute ca sã-ºi descarce admiraþia lor
furtunoasã pentru acel mãreþ sentiment, în timp ce
inspiratul profet, care lansase aceastã formulã � din
adâncul ficatului, al mãruntaielor, al esofagului sau al
altui loc, unde va fi nutrit acest sentiment � stãtea în
picioare radios, strãlucitor, surâzând ºi emanând raze de
fericire prin toþi porii.

Mãreþele cuvinte ale bravului ostaº, interpretate în
lumina sensului pe care a þinut sã li-l dea, se pot traduce
în engleza de rând astfel: �Englezii ºi americanii sunt
hoþi, tâlhari de drumul mare, piraþi ºi ne simþim mândri
sã aparþinem acestei plãmade�.

Dintre toþi englezii ºi americanii, care erau de faþã,
niciunul nu a gãsit de cuviinþã sã se ridice ºi sã declare
cã îi era ruºine de a fi anglo-saxon ºi cã-i era de asemenea
ruºine de a aparþine rasei umane, devreme ce aceastã rasã
umanã trebuie sã suporte pecetea anglo-saxonã. Eu
personal nu puteam lua asupra-mi aceastã sarcinã. Nu-
mi venea sã-mi pierd calmul ºi sã fac caz de virtuþile ºi
de superioarele mele concepþii morale ca sã învãþ pe aceºti
analfabeþi în materie de bunãcuviinþã abecedarul acestui
cult, cãci nu ar fi în stare sã-l adânceascã, ba nici mãcar
sã-l înþeleagã, cât de cât.

A fost ceva uluitor frenetica explozie de entuziasm
juvenil, atât de spontan ºi de sincer, care a urmat remarcii
pestilenþiale ale profeticului ostaº. Pãrea aproape o
revelaþie, o intuire tainicã a sentimentului naþional,
transpus, printr-un accident neprevãzut, în imagine ºi
formulã datoritã caracterului reprezentativ al adunãrii.
Toate mecanismele esenþiale, care alcãtuiesc maºina ce
pune în miºcare ºi vitalizeazã civilizaþia acestei naþiuni
erau de faþã � juriºti, bancheri, negustori, industriaºi,
gazetari, politicieni, ostaºi, marinari, toþi erau prezenþi.
Erau parcã înseºi Statele Unite adunate la banchet ºi
îndreptãþite sã vorbeascã cu autoritate în numele naþiunii
ºi sã reveleze atenþiei publice � morala lor particularã.

Deviza noastrã publicã este �Cu credinþã în
Dumnezeu�, ºi când vedem aceste nobile cuvinte pe
dolarul comercial (care valoreazã 60 de cenþi) ele par sã
tremure ºi sã vibreze, cuprinse de o pioasã emoþie. Aceasta
este deviza noastrã publicã. Cea privatã însã pare a fi
�Când anglo-saxonul vrea ceva, ºi-l însuºeºte pur ºi
simplu�. Morala noastrã publicã este exprimatã în mod
miºcãtor în acea devizã solemnã, totuºi blândã ºi suavã,
care demonstreazã cã suntem o naþiune de fraþi multipli,
curtenitori ºi iubitori, adunaþi într-unul singur � e
pluribus unum. Morala noastrã privatã în schimb, îºi
gãseºte expresia în fraza sacrã �hai! Pãºeºte vioi!�

Am importat imperialismul nostru din Europa
monarhicã ºi tot astfel ºi ciudatele noastre noþiuni de
patriotism � admiþând cã avem principii patriotice, în
stare de a fi limpede ºi hotãrât definite. Prin urmare e
drept ca, la rândul nostru, sã instruim Europa în schimbul
acestor idei ºi a altor forme de instrucþiune primite de la
acest izvor.

De atunci, Europa a avut de învãþat multe lucruri
preþioase de la noi. Dacã nu am fi fost noi, Europa nu ar
fi cunoscut niciodatã pe gazetarul care ia interviuri; fãrã
noi anumite state europene nu ar fi cunoscut fericirea de
a plãti impozite extravagante; fãrã noi, Trustul Alimentar
European nu ar fi cunoscut arta de a otrãvi lumea contra
numerar; fãrã noi, Trustul de Asigurare Europene nu ar fi
cunoscut niciodatã sistemul cel mai îndemânatic de a
stoarce profitul de la vãduve ºi orfani; fãrã noi, reînvierea
mult întârziatã, în Europa, a jurnalismului venal ar fi
putut fi amânatã pentru câteva generaþii încã. Cu
statornicie, cu continuitate ºi cu stãruinþã americanizãm
Europa ºi cu timpul vom izbuti sã ne desãvârºim opera.

Americanizãm
Europa

7 septembrie 1906

Ion Andreiþã

Aforisme
O dozare corectã a unui aforism: minimum de cuvinte,

maximum de sens.
*
Pace, fericire, frãþie între oameni � iatã de ce avem

nevoie pe lumea asta!
*
De regulã este mai bine sã meriþi cinstirea fãrã sã o

capeþi, decât sã te bucuri de ea fãrã sã o meriþi.
*
Cautã iubirea cu inima, nu cu capul.
*
Educaþia este totul. Piersicul fost cândva un migdal

amar; conopida o simplã varzã cu studii superioare.
*
E trist sã asculþi o muzicã fãrã cuvinte, însã ºi mai

trist e sã asculþi muzicã fãrã muzicã.
*
Durerea o poþi încerca în singurãtate, însã bucuria,

pentru a o cunoaºte într-o mãsurã deplinã, trebuie sã
o împarþi cu altcineva.

*
Se socoteºte cã iubirea sporeºte foarte repede, dar

lucrurile nu se petrec de loc astfel. Niciun om nu este
în stare a înþelege ce este adevãrata iubire, dacã nu a
trãit un sfert de veac în cãsnicie.

*
Recuz pe critic, socotind cã este nedrept. Scrie cu

urã ºi cruzime, însã el ar putea sã-mi obiecteze, în
chip cu totul întemeiat: �Dacã vei citi lucrarea
dumitale, peste zece ani, vei fi în totul de acord cu
pãrerea mea!�

*
Existã trei metode sigure de a intra în graþiile unui

scriitor. Iatã-le în ordinea ascendentã: 1) sã-i spui cã
i-ai citit una din cãrþile sale; 2) sã-i spui cã i-ai citit
toate cãrþile ºi 3) sã-i ceri sã te lase sã-i citeºti
manuscrisul noii sale cãrþi. Numãrul 1 îi va insufla
respect faþã de dumneata, numãrul 2 îi va provoca
simpatia, iar cu numãrul 3 vei cuceri un loc în inima
lui.

*
Cineva îi cerea socotealã, cu multã asprime, unui

prieten: �Nu þi-e ruºine, de cincisprezece ani n-ai spus
nevestei tale nici mãcar un cuvinþel. Cum poþi
îndreptãþi aceastã purtare?� Nenorocitul rãspunse:
�N-am vrut s-o întrerup�.

�Se zice cã lucrurile s-au petrecut în Rai; acolo unde
se mai zice cã existã un acut simþ al egalitãþii. La muncã,
însã, ca la muncã: tot îngerii trag greul. Toatã ziua
alergãturã: care cu autobuzul, care cu tramvaiul, care cu
troleibuzul; dar mulþi, din ce în ce mai mulþi, cu
autoturismele personale � cãci ºi în Rai, ca ºi pe Pãmânt,
are loc o tranziþie spre bunãstare. Fiecare cu loc de muncã
fix � iar la fiecare loc de muncã, dupã cum este firesc ºi
necesar, se aflã amenajat ºi un loc de parcare.  Vine omul,
pardon, îngerul, îºi parcheazã nestingherit maºina, nu
stã la coadã pe maidanele Raiului: acolo se mai gãseºte
câte un ºugubãþ sã-ºi zgârie numele cu cuiul pe capotã
ori sã-þi forþeze portbagajul. Vine deci îngerul, trage fãrã
grijã la locul de parcare, parcheazã � ºi urcã voios la
etajul sãu de muncã, înscriind o nouã ºi bogatã zi pe
agenda producþiei cereºti.

Azi aºa, mâine aºa ºi� aºa mai departe. Toate au mers
cum au mers� pânã într-o zi. Mai exact, pânã într-o
noapte. Când Mai-Marele Raiului a avut un vis. Un vis
povãþuitor, menit sã-l ajute sã-ºi organizeze mai bine,
mai modern, producþia. ªi atunci a hotãrât: maºinile nu
se vor mai parca aºa, alandala, fiecare dupã cum îl taie

capul � cã doar nu pentru aºa ceva s-a amenajat aceastã
parcare dupã cele mai exigente reguli ale economiei de
piaþã. Asta nu-i egalitate, nu-i democraþie: ãsta-i haos. ªi
haosul trebuie curmat din rãdãcini. Aºa cã � horãrî Mai-
Marele � maºinile se vor parca în ordinea rãspunderilor,
a funcþiilor îndeplinite în instituþie: mai întâi, pe primul
loc, maºina directorului, pardon, a managerului (Ptiu!
îºi zise Mai-Marele, nu mã obiºnuiesc deloc cu noua
sinergie � ºi îºi scuipã în sân); apoi, maºina managerului
adjunct; urmeazã contabilul ºef, pardon (fu el nevoit sã-
ºi scuipe din nou în sân) a expertului economist; expertul
economist adjunct; ºefii de departamente; adjuncþii
ºefilor de departament; ºefii de servicii ºi birouri;
adjuncþii lor; adjuncþii adjuncþilor lor; adjuncþii
adjuncþilor adjuncþilor lor� În sfârºit, lucrãtorii, suflarea
de rând, îngerii muncii. Mai la coadã cu ei; ce atâta
înghesuialã în frunte!? Iar dacã nu mai ajung locurile
de parcare, iatã, au la îndemânã maidanul, trebuie folosit
ºi acesta, cã doar tot spaþiu este. La urma urmei, ia sã mai
vinã domnii îngeri ºi cu tramvaiul, cã, uite, Itebeul
Cerului (pardon, Reatebeul) stã cam prost cu încasãrile,
iar pe noi, tovarãºi, pardon, domnilor (ºi Mai-Marele

Într-o parcare Cereascã
Raiului fu nevoit sã-ºi scuipe pentru a treia oarã în sân)
treaba asta nu ne poate lãsa nepãsãtori; nevoile obºtii
sunt nevoile noastre, nevoile noastre sunt�

Nu se mai ºtie ce s-a întâmplat cu �nevoile noastre�; se
ºtie însã cã de la aplicarea acestui Decret-lege de
organizare modernã a muncii ºi a producþiei cereºti în
materie de parcare auto, s-au produs încurcãturi peste
încurcãturi, dandanale peste dandanale. Era de ajuns sã
lipseascã unul, cã se ºi bãgau alþii în faþã: ºefii peste
supraºefi, subºefii peste ºefi, adjuncþii peste adjuncþii-
ºefi � ºi aºa mai departe. Fiecare voia sã guste puþin din
cãldura locului de parcare al celuilalt; al superiorului. ªi
sã te þii, atunci, buºiri, acostãri, tamponãri. La sfârºitul
fiecãrei zile, câteva autoturisme nu se mai întorceau
acasã; erau duse direct la Service-ul ceresc pentru
reparaþii.

Dupã toate cele întâmplate, mulþi s-au întrebat dacã nu
cumva Decretul-lege a fost abrogat. O ºtire de ultimã orã,
sositã pe Internet Intergalactic, anunþã cã se pregãtesc niºte
Ordonanþe de Urgenþã menite sã-l întãreascã ºi mai puternic.
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...ºi de la Tudor Muºatescu...

� Unii trãiesc gratis, alþii degeaba.
� Dacã într-o vorbã îndeºi mai mult decât încape,

devine vorbã goalã.
� De ce prostul e mãrginit, când prostia e nemãrginitã?
� Bãnuitorul se trezeºte înaintea ceasului deºteptãtor,

ca sã-l controleze dacã sunã exact.
� În fiecare zi de primãvarã când vin rândunelele,

pesimistul fredoneazã �vezi rândunelele se duc�.

� Caloriferul stins e mai rece decât frigiderul în
funcþiune.

� Dragostea:Bãtãi de inimã pentru dureri de cap;
Sentimentul care vine în galop ºi dispare în vârful
picioarelor.

� Femeile nu înºealã, comparã.
� Lanþurile au redactat definiþia libertãþii.
� Idee bine clocitã trebuie sã facã adepþi, nu pui.
� Când stai de vorbã cu proºtii numai duminica e o

adevãratã sãrbãtoare.
� De ce au militarii acte de stare civilã?
� Fost primar, fost prefect, fost senator, fost ministru,

conu Miºu a fost numai un fost.
� Ca sã mãsori distanþele, trebuie sã le ºi strãbaþi.
� Marele cusur al femeilor este cã te iubesc, totdeauna,

când ai altceva de fãcut.
� Nu sunt sensibil la frig. Chiar ºi gerul mã lasã rece.
� E frumos sã fii bun, dar trebuie sã fii ºi bun la ceva.
� Numai dupã invidia altora îþi dai seama de propria

ta valoare.

Însemnări de cârcotaşă
Motto: Numa unu� e Popescu!

Se fãcea cã exista pe undeva un sãlaº literar ºi artistic numit CRÎNGAªU
(Ioan_Mazilu) ºi pe aici îºi duceau viaþa ºi opera de-a latul ºi de-a
LUNGEANU (Emil) multe neamuri hãrãzite cu talente renumite ºi desigur
toþi se fãleau cu o FRUNTELATÃ (Nicolae Dan).

În acest sãlaº se zice cã mai rãtãcea ºi un ROªIORU (Ion), om paºnic de
felul lui, dar prevãzãtor, el avea un BAROSÃ (Aurel Maria), care la nevoie,
în caz de vre-un VÂJEU (Titus) sã-l foloseascã, spre apãrare, sã nu îl
RÃVEASCÃ (BEBE-Vasile).

Se mai vorbeºte cã în aceastã parohie, unde se face ºi multã chimie,
vieþuiau ºi destui ioni - negativi da talentaþi, precum ION de-Vâlcea - cel
ce îmblânzea apele, sau ION de-Slatina (Andreiþã), cãlãtor la un capãt de
lume, cãlare pe mãtura de pelin.

Cu ei, la orice întâmplare solidar, era ºi ELISAV, adicã un VASILE
(Szolga)... care îºi tot scria numele de-a-ndoaselea mergând prin crâng ºi
scriind tãbliþe trilingve, cu poveºti-de copii, pentru oameni mari.

Din zori în searã rãsunau cântecele - de pãsãrele� pare-mi-se piþigoi
ori chiar MEILOI (u-Tudor ) mã rog, adicã mierloi...

Treceau pe acolo ºi seniori, unul chiar cãlare pe BÃLAN (Ion-Dodu)
respectat ºi admirat de nu-i stãtea în cale nici un DROPIOIU (George
Theodor) cu toatã Vlãsia lui!

O STAHIE (Corneliu) se rãtãcea, înfãºurat în pelerina-i albã, ºi cu ºevalet
de notat critic toate petele colorate din crâng.

Timpul trecea pânã venea ziua-X-la-fix când ieºea de sub teascul
Ralucãi... Foaia pentru minte inimã ºi mai ales literaturã - prilej sã se
adune toþi, cu dor ºi TUDOR (Pisi), la Barul H

2
O, de la CATACOMBÃ - ºi

sã consume produse 100 la sutã bio ºi originale...
Lumea venea aici sã mai vadã ce COMAN(dã) poeticã se mai iveºte

din Cupa cu îngeraºi apoi COMMAN ça va... ce va mai urma, va fi caniculã
ori ba?!

Aceste locuri de poveste aveau ºi un grãdinar vestit... înfloritor,
zâmbitor� ºi toþi îl invocau, îl recunoºteau ca pe un adevãrat cavaler de
odinioarã... cavaler FLORENTIN (Popescu ) iar el susþinea sus-ºi-tare: eu
v-am citit pe toþi! Cã, de aici ºi vorba aceea: numa-unu-e-POPESCU!...
  Cronicar-cârcotaº de - servici - Muºeþel (Romaniþa ªenþel)

“...Aici suntem atât de liberi...”
Noi n-avem cârciumi de elitã
nici bani, nici Capºe, dusã este
ºi doamna Candrea, tata Iancu
e doar o palidã poveste
Azi când venirã manoleºtii
cu prelipcenii în ordie
ºi ne dãdurã toatã zestrea
pentru un pumn de veresie
ne cãutãm câte-o poianã
sau un subsol în ºerpãrie
Aici suntem atât de liberi
ca în oraºul lui Ahoe
la Singapore, chiar în anul
rãzboiului din vechea Troie
aici golim szolgane bune
din þuica bravului secui
aici Raluca mediteazã
pe toþi studenþii fãrã bani
ºi, Doamne, tata Jean viseazã
la dacii lui ºi la romani
Aici c vremea florentinã
de la Buzãu, cum ne c slova
ºi de la Piatra Neamþ când vine
sã ne salute Coman ªova
O, faunã din ªerpãrie
o, Romaniþe, Dropioi
ºi Mihãiþã � ucenicul
ºi Passi, chiar ºi Candid Stoica
sunt toþi cu noi ºi sunt ca noi

ºi Haineº ce recitã rar
din versurile lui Serioja
rusnacul ce ne-a fost ieri þar
ºi peste tot ºi peste toate
Cornel Ostahie, poet
pictor de oameni, Marcelina
o doamnã-a mersului discret
Popor, soldaþi, dar o figurã
un spirit al frumoasei zile
când ne-ntâlnim la ªerpãrie
un don Rãvescu zis Vasile
ªi-un don Miticã zis Matalã
din Mehedinþii vechi de ºcoalã
Mai scrieþi voi, prieteni, iarã
despre subsolul cel vrãjit
în care viaþa noastrã veche
prin ªerpãrie s-a-ntâlnit
Adãugaþi la Catacomba
pe musafirii cei de soi
pe nenea Barbu de la Vâlcea,
ºi pe Lungeanu, pe Mitroi
E loc destul în ªerpãrie
chiar amintiþi-vã vreodatã
de cel venit din Vânju Mare
de Nicolae Fruntelatã
Ei, Doamne, pune-un ban de-o mie
peste revista cea mai vie
într-un subsol din ªerpãrie...

au scris cu ostenealã
    Nicolae Dan Fruntelatã

vãleatul 2014

� Fericirea se trãieºte numai de la o clipã la alta. Între
ele bagã intrigi viaþa.

� Laºitatea este sentimentul care n-are nici mãcar
curajul sã spunã cum îl cheamã.

� Plictiseala lungeºte ziua ºi scurteazã viaþa.
� Plantã care provoacã insomnii unora: laurii altora.
� Minciuna premeditatã nu mai e chestiune de

fantezie, ci de caracter.
� Adevãraþii cai de cursã nu aleargã pentru premii, ci

numai ca sã-ºi punã sângele în miºcare.
� Gloria, când moare, nu face testament în favoarea

nimãnui.
� În ziua victoriei, nu uita sã-þi aminteºti ºi de

înfrângerile anterioare.
� Nu gloria este efemerã, ci numai cei ce o au.
� Amintirile unora se numesc remuºcãri.
� Fiecare inimã are podul ei cu vechituri, pe care nu

se îndurã sã le arunce niciodatã, dar le scuturã din când
în când.

� Amintirile sunt asemenea cãrþilor din biblioteca ta.
Cauþi câte una când nu mai ai nimic nou de citit.

ªedinþa din luna iunie a.c. s-a voit a fi una specialã, provocatã de aniversarea celor 75 de ani de viaþã ºi a peste cinci decenii de onorantã publicisticã ai scriitorului polivalent
Ion Andreiþã, membru de bazã al �Catacombei�. Aºa cã, la ora �deschiderii�, au fost prezenþi mai toþi cenacliºtii. A intârziat, doar cât sã se încingã bine micii de la �Cocoºatu�
ºi atmosfera din �Salon�, hâtrul Vasile Groza. Prilej pentru sãrbãtorit sã dejoace demersurile amicilor ºi, profitând de vecinãtatea de scaun a lui Nicolae Dan Fruntelatã, sã
propunã audierea unei balade, din viitorul volum al acestuia, potrivitã cu atmosfera. (O publicãm alãturat).

I-a plãcut mult doamnei Passionaria Stoicescu, motiv pentru care �Passi� a cerut îngãduinþa s-o citeascã ºi dumneaei. A fãcut-o convingãtor, artistic, spre mirarea tuturor, dar
mai ales a celor doi oaspeþi spanioli, scriitorii Gelu Vlaºin ºi Marin Dumitrescu, invitaþi de directorul Editurii �Betta�, Nicolae Roºu, care i-a ºi �lansat� în aceeaºi zi de 11 iunie
2014. Se înþelege ce fel de impresii s-au schimbat între �pãrþi� , contribuþia prietenului nostru Ioan Barbu de la Vâlcea, tot mai frecvent în cenaclul bucureºtean, fiind esenþialã,
ca urmare a cãlãtoriilor europene ale domniei sale. Pãrintele Toader a þinut sã afle mai multe, de la sursã, despre viaþa religioasã a conaþionalilor noºtri din Spania.

În rest, totul s-a desfãºurat firesc, permiþând discretului Dumitru Dumitricã sã plaseze invitaþii pentru duminicã, 22 iunie a.c., la lansarea volumului sãu �Albastrule cer...
Albastrule cer�, în ograda sa de la Bolintin Deal, unde ne-am aflat, cam în aceeaºi formulã, alãturi de scriitori �Sudiºti�, de invitaþi din Bucureºti, Caransebeº, Slobozia,
localnici, oaspeþi ai poetului.

A fost încã o �ieºire� reuºitã a �Catacombei�, bebeficã, sperãm, pentru �literele� româneºti actuale.

Cenaclul Catacomba, văzut de membrii lui

Don Basilio
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Nobel Prize - 1906

Titus Vîjeu

GIOSUÉ CARDUCCI

Ioan Mazilu
Crângasu,

Viaþa lui Giosué
Carducci a fost martorã
multora dintre
întâmplãrile importante
ale istoriei moderne
italiene. Nãscut la 27
iulie 1835 în familia unui
medic ce luase parte la
miºcarea carbonarã a lui
Mazzini, viitorul poet a
fãcut studii umaniste la
strãvechea Universitate

din Pisa ºi a desfãºurat o activitate didacticã pasionatã,
mai întâi în diverse ºcoli secundare ºi apoi ca profesor al
Universitãþii din Bologna. Anii petrecuþi ca dascãl de
retoricã la gimnaziul din San Miniato al Tedesco vor fi
evocaþi de altfel cu multã dragoste în volumul
autobiografic Le risorse din San Miniato (Izvoarele din
San Miniato). În acest orãºel anonim îºi va publica ºi
prima culegere de Rime (Versuri), adunând poeme scrise
încã din perioada studiilor liceale florentine. Un poem
din adolescenþã, intitulat La Santa Croce evocã umbrele
�celor mari, nãscuþi în zodii faste�, odihnindu-se pentru
vecie sub cupola faimoasei catedrale a Florenþei. O
evocare menitã sã contrapuncteze gloria unor vremi
trecute �hibernãrii italice de azi�. Stingerea unor idealuri
era dureroasã pentru tânãrul ce îºi afirma astfel vocaþia
de luptãtor pentru reînvierea sacrelor simboluri
peninsulare. Devenit ulterior dascãl la liceul din Pistoia,
aºezare toscanã cu o distinctã pulsaþie culturalã, îºi începe
activitatea de critic literar ºi editor, tipãrind între altele
faimoasa prefaþã ºi notele critice la poeziile lui Salvator
Rosa, pictor ºi poet din al ºaptesprezecelea veac,
persecutat de inchiziþie pentru cele 7 satire ale sale,
vãdind o gândire îndrãzneaþã, antidogmaticã. Giosué
Carducci a adunat pentru prima oarã într-o ediþie
cuprinzãtoare satirele, odele ºi epistolarul acestuia,
contribuind la redescoperirea unui scriitor important,
mult timp pus în umbrã de pictorul cu acelaºi nume.
Totodatã, Carducci înfiinþeazã revista Il Poliziano în
care-ºi publicã studiile sale curajoase despre literatura
italianã. Admirator consecvent al clasicilor latini ºi al
renascentiºtilor italieni, el nu va renunþa � în pofida
acestei febre a revalorizãrii înaintaºilor � la propria-i
poezie. În 1868 publicã la Pistoia volumul de versuri
Levia Gravia (al cãrui titlu s-ar putea traduce prin
Lucruri uºoare ºi grele) în care influenþa marilor sãi
predecesori e încã vizibilã. O influenþã care va ceda
treptat în faþa originalitãþii � tot mai marcante � a acestui
poet ce devine cunoscut ºi preþuit în întreaga Italie.
Interesant e faptul cã  dupã 1870 � când Italia va fi, în
sfârºit, unificatã � Carducci renunþã la sentimentele
antimonarhice de cândva devenind poetul oficial al

Casei de Savoia. Dupã 1890 se dedicã politicii de vârf,
ajungând senator ºi îmbinând astfel activitatea politicã
ºi cea literarã.

Declarându-se cu modestie �scutier al clasicilor�,
poetul publicase în 1877 volumul Ode barbare în care
limba modernã (�barbarã�) era supusã rigorilor metricii
antice. Cinci ani mai târziu experimentul va fi continuat
în Iambi ºi epode (tipãrit în 1882 la Bologna, oraº în
care Carducci devenise între timp magistru al
prestigioasei universitãþi) cu un notabil efect al
�exorcizãrii� lingvistice. Dar cultul acesta suprem al
clasicismului avea sã-l conducã la un academism rigid,
menit sã-i copleºeascã sensibilitatea
liricã înnãscutã. De aceea, volumul
din 1898 Rime e ritmi (Rime ºi
ritmuri) este socotit astãzi începutul
marelui sãu declin. Cu toate acestea,
în 1906 Giosué Carducci devine
primul scriitor italian laureat al
Premiului Nobel pentru literaturã,
recunoscându-i-se nu numai �adânca
lui erudiþie ºi cercetãrile critice� dar
ºi �prospeþimea stilului ºi forþa liricã
tipice capodoperelor sale poetice�.
Astfel începea recunoaºterea
internaþionalã a literaturii italiene
moderne, o recunoaºtere pentru care
el luptase � alãturi de Francesco de
Sanctis cu o mare vigoare în a doua
jumãtate a secolului al
nouãsprezecelea. Numelui sãu aveau
sã li se alãture acelea ale unor alþi
scriitori italieni �înnobelizaþi�: Luigi Pirandello,
Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale, Dario Fó...

Perceput în acel moment drept un veritabil patriarh al
literelor italiene, aflate într-un moment de relansare a
energiei lor creatoare în condiþiile recent dobânditei
unitãþi politice ºi statale a Italiei, Giosué Carducci
reprezenta demnitatea unei naþii ºi a unei profesii. El
ºtia cã �poetul (...) nu-i un sclav / ori o ciudatã târâturã /
cãrând pe la mese mâncarea / spre a se alege / cu o
firimiturã� ci, dimpotrivã el are o uriaºã carurã (�muºchi
de oþel trecut prin foc / cap mândru, gât robust / trup gol,
/ puternic braþ ºi ager ochi...�

Din nefericire, la puþin timp dupã obþinerea preþioasei
distincþii, Carducci murea la Bologna, unanim
recunoscut drept �unic ºi cel mai de seamã poet al
miºcãrii Risorgimentale�, miºcare de amplitudine a
conºtiinþei naþionale, cu puternice iradieri în câmpul
literaturii ºi artelor. Italia însãºi , de dupã 1870, a fost
rodul acestui proces integrator iar Giosué Carducci (autor
care astãzi poate pãrea de multe ori demodat) a fost prin
demersul sãu consecvent nu numai �martor al timpului

sãu� � cum se spune adesea cu o formulã ce meritã a fi
datã la reformã � ci ºi un patetic agent creator al vibraþiei
acelui timp. Prefaþând în 1928 volumul de traduceri din
lirica primului laureat Nobel italian al lui Giuseppe
Cifarelli, Eugen Lovinescu nota: �Cu toatã vehemenþa
sa romanticã, poezia lui Carducci este clasicã prin idee,
prin compoziþie ºi prin structurã, prin materialul figurativ,
prin forma savantã ºi arhitectonicã, prin retoricã ºi
claritatea expresiei.�

Admirabilã sintezã, prin care marele critic român fixa
efigia unui poet care, atacând romantismul, a fãcut-o nu
apelând la modernismul ce lua în posesie teritoriile
literare ale lumii ci recurgând la sursele clasicismului
greco-latin. Ca dascãl ºi ca istoric literar, Carducci a
militat pentru �dezvoltarea literaturii naþionale�. Ca poet
a ºi îmbogãþit-o cu opere care � chiar dacã �dateazã� �

fac parte din configuraþia unei epoci
precum frizele de pe frontonul uriaºelor
temple de demult.

Influenþa lui Giosué Carducci a
depãºit arealul italic, rãsfrângându-se
mai ales asupra literaturilor neolatine.
Între acestea se aflã ºi literatura românã
de la începutul secolului douãzeci.
Conferinþele lui Barbu ªtefãnescu
Delavrancea au atras atenþia publicului
nostru asupra valorii culturale
reprezentate de întreaga operã
carduccianã iar Duiliu Zamfirescu,
scriitor ºi diplomat atât de legat de viaþa
politicã ºi spiritualã a Italiei s-a dovedit
un activ popularizator în România al
creaþiei poetului italian. Impresionaþi de
mesajul adresat �gintei latine�, doi poeþi
transilvani binecunoscuþi în epocã,
precum ªt. O. Iosif ºi Octavian Goga au

echivalat în românã versurile celui care, în Ode barbare
se declarase urmaºul glorioasei Rome, pândind pe Via
Flaminia �ora supremã�, menitã �s-atingã cu muta-i aripã
fruntea-mi / la ale umbrelor sfaturi; sã vãd preamãritele
duhuri / cum se preumblã vorbindu-mi pe marginea
fluviului sacru� (Roma, traducere Giuseppe Cifarelli).

Urmãrindu-i încã din zorii formãrii sale intelectuale
opera, Nicolae Iorga avea sã consemneze, la aflarea veºtii
stingerii vulcanicului poet italian cã �moartea lui
Carducci (n. 1835) e, pentru ºtiinþa ca ºi pentru literatura
italianã, pentru faima europeanã a Italiei, o imensã
pierdere. (...) Între cei care au telegrafiat condoleanþe
sunt ºi regi ºi regine. În frumoasa bisericã Santa Croce
din Florenþa � strãlucitã bazilicã lucratã din marmurã
albã ºi neagrã � se va odihni cândva, între atâþia alþi
nemuritori, Carducci. Iar Roma va avea un monument al
marelui rãposat.�

S-ar fi putut crede cã, în acea clipã tristã a Italiei �chiar
Sfântul Francisc, cobora frumos / în iarbã� ca în poemul
pe care marele profesor al vechii universitãþi bolognese
i-l dedicase lui Paolo Ucello...

Clericul englez, Thomas
Robert Malthus (1766-1834), a
devenit celebru prin lucrarea sa,
ESSEY ON THE PRINCIPLE OF
POPULATION (Eseu asupra
Principiului Populaþiei), apãrutã
în 1798, iar a doua ediþie,
semnificativ lãrgitã dupã doar
cinci ani, în 1803.

Ideea autorului era/este aceea
cã, odatã cu creºterea populaþiei
planetei noastre, posibilitãþile de
nutriþie se reduc proporþional,
datoritã spaþiilor destinate
culturilor alimentare sau
industriale din ce în ce mai

restrânse, invers proporþional cu cerinþele pieþei, ale
populaþiei. Chiar ºi cu o agriculturã îmbunãtãþitã
ºtiinþific, falia dintre bogaþi ºi sãraci se va lãrgi ºi adânci.
Rezultatul � spune realistul cleric (argumentat mai târziu
ºi de Ch. Darwin ºi A.R. Wallace), nu poate fi decât,
pentru pãstrarea unei proporþii vitale, recurgerea la
rãzboaie, foamete sau epidemii.

Pânã la Primul Rãzboi Mondial (1914-1918), aceastã
cinicã teorie a fost respinsã in corpore, atât de sociologi,
economiºti, filosofi, politicieni..., cât ºi de conducãtori
de state, cum a fost acel idealist, prematur dispãrut, cel
de al 28-lea Preºedinte al S.U.A., Woodrow Wilson
(1856-1924).

În plan paralel, însã, cu recuzarea acestei teorii (ºi
practici), Înaltele Cabinete ale Statelor Lumii (civilizate,
evident!) în special cele mari, studiau cu febrilitate
aceastã nouã armã aducãtoare de victorii, atât de paºnice
cât ºi rãzboinice, apelând � en bref � în plin secol XX, la
serviciile acesteia.

Încã din timpul Revoluþiei din 1917, din Rusia, teoriile
lui Lenin ºi Troþki (Leon Davidovici Bronstein, (1879-
1940), despre revoluþia totalã, cuprindeau reperele unui

imperialism economic evident; fapt împlinit, ceva mai
târziu, cu ajutorul celui de al 32-lea Preºedinte al S.U.A.,
Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) la Conferinþa
de la Yalta, din 4-11 februarie 1945, prin împãrþirea
Europei în zone de ocupaþie zise, �de influenþã�.

Imediat dupã cel de al doilea rãzboi mondial, criza
alimentarã acutã, atât pe plan European, cât ºi pe cel
mondial (prin coloniile beligeranþilor, deposedate de
ultimele rezerve întru susþinerea rãzboiului), a degenerat
în boli ale subnutriþiei: conjunctivite, ulcer, tuberculozã,
scorbut sau beriberi.

Terifianta dezvoltare a ºtiinþei (în faþa cãreia orice
fabulaþie pãleºte ca tardivã) în paralel, ºi în primul rând
cu prioritãþile aplicãrii acesteia: informaþie secretã,
securitate armatã, conduce la o hegemonie apresivã.
Odatã cu obþinerea celulei vii în laborator (Petrucci, anii
�60 ai trecutului veac), s-a avansat, în mod ocult, la
�fabricarea� fiinþei vii (umane, chiar) pe cãi semi-
industriale; dacã ne gândim la, aºa zisele, mioare clonate
în laboratoarele din Israel ºi SUA.

Adjuvantele anorganice, de laborator, au început sã ia
locul proteinelor, vitaminelor, carbohidraþilor, grãsimilor
ºi mineralelor care, odatã cu înmulþirea populaþiei ºi în
pofida oricãror metode agriculturale în forþã, nu mai
reuºesc, nici mãcar la o treime din populaþia planetei,
asigura o hranã în care cele cinci elemente nutritive de
bazã sã se gãseascã în stare naturalã.

ªi tot dupã cel de al doilea rãzboi mondial, focare
�izolate� de rãzboi s-au deschis în Corea, Indochina,
Algeria, Maroc, Africa de Sud, Somalia, º.a., toate aceste
þãri cãutându-ºi emanciparea de sub greutatea stãrii de
colonie.

Marile puteri coloniale, frustrate, motivând propriile

intervenþii armate sub cele mai ridicole motivaþii, nu
atât pentru reîntoarcerea la �vechea ordine�, cât pentru
pauperizarea ºi decimarea populaþiei indigene, gãseau
(gãsesc) noi �terenuri de antrenament militar�, ori pentru
export de democraþie, în schimbul importurilor de materii
prime, de orice naturã �

Lupta pentru existenþã, pentru existenþa biologicã, se
dã pe 2/3 din populaþia Terei. Asta se vede cu ochiul
liber peste tot Continentul Negru (Africa), o parte din
Asia ºi o bunã parte din Oceania, fãrã a fi ocolite nici
straturile sensibile din bãtrâna Europã.

Pentru a nivela ºi a face cât mai paºnice tipurile de
rãzboaie, s-au inventat embargourile, rãzboiul economic,
cel bacteriologic � faþete ale teoriei clericului englez;
rãzboaie care silesc la capitulãri necondiþionate, în faþa
argumentelor democratice, în schimbul elementelor
vitale din punct de vedere biologic, ºi nu numai...

Marile planturi chimice revarsã pe pieþele lumii
preparate, compuºi, înlocuitori de naturã alimentarã cu
grad tot mai mare de periculozitate. Este ca un gigantic
laborator care probeazã rezistenþa fiinþei umane la
otrãvuri �gustase�; de aici, cazurile premature de ulcer
sau cancer, insuficienþele respiratorii sau de altã naturã;
afecþiuni biliare, hepatice, pulmonare sau cardiatice,
malformaþii sau monstruozitãþi datorate alimentelor
contrafãcute cu care s-au nutrit pãrinþii, ori sunt nutriþi
copiii.

Rãzboaiele armate, economice, biologice sau
bacteriologice, atmosferice, meteorologice sau
informaþionale... ideologia modernã privitoare la statele
mici ca satelite ale celor mari, condiþionarea existenþei
naþionale ale acestora pe linia politicã a �protectorului�
(!), interzicerea propriei industrializãri sub motivul
incapacitãþii, importul de creiere din statele reduse al
subzistenþã, creiere care, în doar zece ani, printr-un regim
de muncã asiduã, vor capota, nu sunt decât rezultante
ale faimei postume a ideilor lui Thomas Robert Malthus.

Malthus redivivus
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CONGRESUL MONDIAL AL POEÞILOR (Osaka, 25-29 martie, 2014)

Alexandru Cetãþeanu
Canada

Veni, vidi, vici! aºa cum a spus Julius Caezar... dar în
loc de ,,vici� , cum nu am învins pe nimeni, aº putea
spune � am admirat! Deci, varianta mea actualã a
cunoscutei expresii latine, parafrazând pe Caezar, ar fi �
Am fost, am vãzut, am admirat! Chiar aºa, lãsând gluma
la o parte, am participat la Congresul
Mondial al Poeþilor, varianta UPLI/
WCP (United Poets Laureate
Internaþional / World Congress of Poets)
care s-a desfãºurat la Osaka.

Dar ce poþi sã vezi în 5 zile, când sunt
atâtea de fãcut � am ajuns la Osaka
pentru poezie, nu pentru obiective
turistice! ªi totuºi, prin grija
organizatorilor, am simþit puþin
atmosfera plinã de evlavie budistã a
locurilor - am aflat cã ar exista în jur de
100000 de �places of the God� (locuri
ale lui Dumnezeu - Budha), adicã
�Shinto Shrines� în Japonia, mai ceva
decât bisericile în România! Am
admirat luptele demonstrative ale
ultimilor samurai (încã în viaþã!) ºi
recitalurile muzicale (folclor japonez ºi prelucrãri clasice)
de la teatrul Noh, numai pentru noi, poe�ii, cu renumita
Yuriko Ono, care s-a acompaniat cu un instrument ca un
fel de chitarã � renumitul biwa. Ce culturã fascinantã!

Am admirat cireºii în plinã floare, din Osaka ºi Kyoto,
parcã bucurându-se de vizita poeþilor din lumea largã.
Am admirat amabilitatea aproape excesivã a japonezilor,
care, dacã te vedeau rãtãcit sau încurcat pe strãzi, chiar
fãrã sã-i întrebi, te întrebau, te ajutau cu plãcere, ba chiar
te conduceau la destinaþie! Am admirat frumuseþea fetelor
îmbrãcate în tradiþionalele lor kimono (poeta Huruka
Niiya, ,,muza� Congresului purta cu mândrie chimonoul
moºtenit de la bunica ei!), dar ºi dupã moda europeanã.

Revenind la Congresul Mondial al Poeþilor (cel de-al
23-lea, desfãºurându-se la fiecare doi ani în þãri diferite)
pot sã susþin cu tãrie cã a fost o mare ºi impresionantã
realizare � un mare succes pentru poezie, pentru prietenia
dintre poeþii din diferite þãri ale lumii, pentru promovarea
pãcii pe Planetã. Deviza UPLI încã din 1969, când a fost
infi in�at  este  :  WORLD BROTHERHOOD AND
PEACE THROUGH POETRY! (Fraternitatea ºi pacea
lumii prin poezie!)

Ce aº putea sã scriu în douã-trei pagini, pentru a da o
imagine cât mai clarã despre eveniment?

Preºedintã a Festivalului (Congresului) a fost
profesoara dr. Noriko Mizusaki, care a participat în anul
2010 la festivalul �Nopþile de Poezie� de la Curtea de
Argeº (organizatori Carolina Ilica ºi Dumitru M. Ion)
despre care a avut cuvinte de laudã. La rândul ei, a depus
un efort enorm pentru organizarea unui aºa eveniment
mãreþ, pãrea obositã, câte odatã greu îi înþelegeam
engleza, dar efortul i-a fost rãsplãtit cu recunoºtinþa
generalã. Mulþumim, Noriko!

Preºedintele ales al UPLI/WCP este Virgilio (Gil ) A.
Yuzon din Philippines, fratele regretatului Benjamin
(Ben) R. Yuzon (1931-2013) din California, fostul
preºedinte al UPLI ºi fiul fondatorului Congresului,
Amado M. Yuzon. L-am cunoscut pe Ben la Kenosha, Wi
(USA) la cel de-al 33-lea Congres Mondial al Poeþilor (o
variantã derivatã din UPLI, aºa cum s-a întâmplat ºi la
Montreal cu asocia�ii de scriitori) ºi am cerut un minut
de reculegere în memoria lui. A meritat, a fost un mare ºi
devotat adept al UPLI, al cauzei poeþilor planetei. Soþia
lui Ben, Pilar  Yuzon, prezentã în salã, a venit lângã
mine la microfon ºi mi-a mulþumit pentru iniþiativã.

În total, au participat la Congres aproximativ 70 de
poeþi, o mare parte din Japonia ºi USA.  Am fost singurul
român prezent la Osaka � în Antologia congresului a
mai apãrut un nume de româncã � Niculina Oprea
(olteancã de-a mea, nãscutã la Craiova) care însã nu a
putut ajunge la eveniment, nu ºtiu ce s-a  întâmplat. Din
solidaritate olteneascã, atunci când Noriko a citit
poeziile Hai-ku ale poetei Danae G. Papastratou, de
asemenea absentã,  am rugat-o pe Noriko sã-i citeascã
poemul Pyramid , de la pagina 57 din Antologia
Congresului, iar Noriko m-a delegat pe mine. Am citit cu
plãcere acest poem select (tradus din românã în englezã
de Adam J. Sorkin ºi Mariana Dan), care a fost apreciat
cu un ropot de aplauze.

Din Canada, a mai trecut oceanul spre Japonia poeta ºi
cunoscuta pictoriþã de origine indianã (s-a nãscut la New
Delhi) Suparna Ghosh (suparnaghosh.com), din Toronto,
deci nu am fost singurul canadian la Osaka, nu m-am
simþit singur printre poeþii din Japonia. Suparna a vorbit
despre Sir Rabindranath Tagore (Laureat al Premiului
Nobel) ºi a recitat cu talent din propriile creaþii. Teatrul
de dans poetic al cunoscutei Natica Angilly, prezent la
Osaka, a realizat o impresionantã performan�ã cu poemul

lui Suparna numit - The Dance of the Goddess.
Cum sunt o fire sociabilã, m-am împrietenit repede cu

mulþi dintre participanþi � în fond acesta este ºi scopul,
la astfel de Congrese se fac multe prietenii. Pãcat cã
timpul a fost atât de scurt!

Fericitã întâmplare! La Osaka l-am cunoscut ºi m-am
împrietenit cu poetul, editorul ºi crainicul de radio �All
India�,  dr. Bidhan Datta din Calcuta.  Desigur, voi da curs
invitaþiei prietenului meu sã particip pe 25 ianuarie 2015
la comemorarea marelui poet indian Michael Madhusudan
Datta. Dr. Datta este  membru fondator ºi secretar al
organizaþiei Michael Madhusudan Academy. Visul meu
de a merge pe urmele lui Mircea Eliade ºi a nu mai puþin
renumitei (pentru bengalezi) Maitreyi Devi se va împlini.

L-am cunoscut în Osaka pe dr. Fan Kuanling, considerat
un fel de ,,Bill Gates� al Chinei, numai cã dr. Fan este în
plus (pe lângã ,,tatãl computerelor�), caligraf ºi pictor
renumit, ,,Great Master�, ,,Renaissance Man�, ,,National
Tresure� a Chinei! Cu siguranþã, ne
vom mai întâlni.

L-am cunoscut ºi m-am apropiat
sufleteºte de prof. dr. Weilin Fang,
de la departamentul de  filosofie al
universitãþii din Nanjing, redactor al
revistei ,,Religion�, promotor al
noului curent filosofic ,,anoixist�.
Este o onoare pentru mine sã
corespondez cu o aºa personalitate,
de o modestie incredibilã, aºa cum
sunt foarte mulþi chinezi dealtfel.

Un fapt remarcabil la acest Congres,
spre deosebire de alte congrese de
poezie la care am participat, a fost
numãrul mare de expuneri pe tema
pãcii pe planetã. Prezentãrile de cãrþi
de poezii împotriva armelor atomice,
poeziile împotriva rãzboaielor, au
ocupat, cu folos, o mare parte din timp.
Against Nuclear Weapons (Împotriva
armelor nucleare) � o colecþie de
poeme scrise de 181 de poeþi între
1945 ºi 2007 a impresionat pe toþi
participanþii.

Cum sã cuprind în câteva pagini informaþii despre
atâþia poeþi pe care i-am întâlnit la UPLI? Mã voi rezuma
numai a le menþiona numele, iar cine este interesat sã-i
,,cunoascã� poate sã cerceteze pe Google ºi se va lãmuri
ce personalitãþi sunt. Încep cu poe�ii japonezi (m-am
strãduit sã fiu atent ca sã nu le scriu greºit numele):

Ai Yuhki, Akiko Sudo, Atsuko Yamaguchi, Hajime
Miyazawa, Haruyoshi Okayama, Hiromasha Hayashi,
Hisaharu Sasaki, Junko Hamae, Junko Kimura, Kazuo
Ichiki, Keiichiro Fujitani, Kim Ilnam, Kohei Ikura,
Kozaburo Nagatsu, Kunikazu Minami, Makoto Ozaki,
Mamoro Kikuta, Masatoshi Saito, Masumi Nabekura,
Mayumi Sako, Megumi Watanabe, Michiko Namba,
Nachiko Watanabe, Naoshi Koriyama (nãscut în anul
1926 în Kikai Island � încã un mare dansator Anami (sau
Anemi?), Nittetsu Nakamura, Reiko Ichihara, Seihou
Hayashi, Shinko Fushimi, Takao Oka (am vorbit cu el
despre Oka noastrã din Quebec ºi o mulþime de alte
subiecte interesante), Takashi Arima, Takatoshi Akita,
Takeshi Hayafuji, Taketaro Iijima, Taki Yuriko, Toshie
Tai, Toshimi Horiuki, Toshio Osada, Toshio Yamamoto
(redactor ºef al revistei ,,Gowns�), Tsukuzo Izumo,
Tsuneko Iwasa, Tsutomo Sakai, Yoriko Niiya, Yoshihisa
Kawahara, Yoshiro Tobe, Yuji ªako, Yuko Uesugi� ºi
sunt sigur cã mi-au ,,scãpat� câþiva.

Din Statele Unite:
Alisa Rodriguez, Arthur Levinston, Benjamin R.

Yuzon, David Merrit (care este ºi talentat compozitor,
muzica lui a fost inclusã în spectacolul dat de  Poetic

Dance Theater la UPLI), simpatica ºi talentata Lê Ph m
Lê, Loywonner Haddadou, Marie C. Palazzolo, Maria R.
Kaplan, Mary E. Halliburton (poet ºi judecãtor!), Nancy
Arbuthnot, Nancy Merrit (membrã la  Poetic Dance
Theater Company a lui Natica Angilly de 12 ani!), Natica
Angilly (Preºedintã a Asociaþiei Artists Embassy
Internaþional, dansatoare ºi coreograf), dr. Peter Lee, Rex
B. Valentine, Richard Angilly (Preºedinte al  Asociaþiei
,,Ina Coolbrith Circle�, coordonator al evenimentului
Poet�s Diner din San Francisco, care  are o vechime ºi o
tradiþie de 87 de ani! � i-am admirat vocea de mare actor
la reprezentaþia datã de Poetic Dance Theater  în Osaka!),
profesorul Ronald G. Shafer de la Indiana University
(Pennsylvania) � specialist în literaturã englezã din
secolele al XVI-lea ºi al XVII-lea), Teresinka Pereira,
Valerie Pennington, Wanda Ingmire ºi alþii.

Din Coreea: Choe Soon � Hyang (redactor ºef la revista
Shijo-Life), Kim Ilnam (a fost  nãscutã  în Japonia ºi
consacrã mult timp relaþiilor culturale Koreea - Japonia),
Lee Seok (profesor de literaturã coreeanã ºi preºedinte
de Universitate în Koreea), Yu  Sang-Gun (poet ,,shijo� ºi
profesor universitar), dr. Young-Hoon KIM, Yu Seong-
Gyu (medic ºi de asemenea editor la revista Shijo-Life) ºi
Yuuka Kou (coreeancã de origine, profesoarã la ,,Tokyo
Korean School�).

Austria: Dorothea Muler-Ott � profesoarã universitarã
de ,,Translation Studies� în Vienna ºi  Poznan.

Croaþia: A participat la Congres o cunoscutã poetã -
Sonja Manojlovic, nãscutã în Zagreb, absolventã  a
Facultãþii de Filosofie din Zagreb. Când am fãcut
cunoºtinþã cu Sonja, m-am simþit ca ºi când aº fi întâlnit
pe cineva de acasã, din Oltenia mea natalã. Ea a fost
tradusã în multe limbi (inclusiv limba românã) ºi a
publicat 23 de cãrþi de poezie.

India: Despre dr. Datta am scris mai sus. Am mai întâlnit
pe poetul  Jacob Isaac Kalimadom, care lucreazã în Africa

de Sud, dar care mi-a promis cã va
veni în Kalcutta în ianuarie 2015,
sã ne reîntâlnim. Am mai întâlnit
pe M.S. Vankata Ramaiah � Editor
la revista BizzBuzz din Bangalore
ºi pe Rama Krishna Perugu din
Nellore, Andhra Pradesh.

Malaysia: Eu Yoke Lin,
poetã, implicatã în eticã,
membrã pe viaþã la  World
Congress of Poets, absolventã la
Victoria University din
Melbourne, Australia. Mi-a
declarat cã i-a plãcut mult ºi cã a
,,râs cu lacrimi� citind Fabula
mea din Antologia festivalului.
Mulþumesc, Lin!

Australia: Amelia Fielden �
poetã  ºi translatoare - ,,Jurist �
Nominator� de scriitori la Premiul
Nobel pentru literaturã.

Vietnam: Simpatica poetã Lê
Ph m Lê (am men�iont-o mai
sus), cu ,,second home land� (al
doilea pãmânt de acasã) în USA.

Nigeria: Olajumoke Verissimo, care s-a nãscut în
Lagos, Nigeria. Poeziile ei au fost traduse în norvegianã,
francezã, japonezã, chinezã ºi macedoneanã.

Thailanda: Srisurang Poolthupya (pen-name S.
Surang), poetã ºi profesoarã emeritã în istorie, la
Thammasat University. Este membrã la Royal Institute
of Thailand.

Despre prestaþia mea la Congres� ce sã spun? Am
citit un lung proso-poem (trei pagini!) despre Vlad Þepeº
� Dracula, sã-l apãr cumva pe dârzul nostru domnitor, de
ignoranþa cu care este privit pe planetã, ca vampir ºi nu
ca luptãtor creºtin împotriva cotropitorilor turci. Am fost
întrerupt de aplauze, poemul meu va fi tradus din englezã
în alte limbi� deci mi-am fãcut datoria de român patriot,
cu strãmoºii mei împroprietãriþi de Mihai Viteazul în urma
bãtãliei de la Cãlugãreni, care sper sã fie mândri de mine,
pe acolo, prin Eternitate.

Cu speranþa cã am reuºit sã redau, în puþine cuvinte,
atmosfera poeticã de la Osaka, mã opresc aici. Informaþii
mai detaliate despre UPLI/WCP, cu poeme ºi prezentãri ale
poeþilor participanþi (în englezã) se vor putea gãsi în numãrul
urmãtor pe aprilie-iunie al revistei Destine Literare, ºi în
multe numere care vor urma. Iar dacã vreun scriitor român
doreºte sa devinã membru al UPLI/WCP, îl rog sã-mi trimitã
un CV la adresa de email romwriters@gmail.com ºi dacã
meritã, îl voi recomanda cu plãcere.
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Eliza Roha

Aureliu Goci Lucian Gruia

Ceea ce a scãpat tuturor � numeroºi � exegeþilor prozei d-nei Eliza Roha � ºi mie, în
primul rând � este dinamica narativã, viteza cu care personajele evolueazã ºi ritmul
succesiunii situaþiilor care structureazã configuraþia epicã. Nu vorbim de cariera
fulgurantã a autoarei care a debutat târziu ºi a elaborat o operã într-o perioadã extrem de
concentratã � într-un deceniu a tipãrit peste 20 de cãrþi, într-o diversitate care marcheazã
complexitatea personalitãþii.

Nu e aici doar �voinþa de creºtere�- conceptul inventat de tânãrul romancier Mircea
Eliade -, cât de universul de experienþe sociale ºi de viaþã sufleteascã, interioarã,
concentratã în sfera ficþionalã, care se trezeºte dintr-o latenþã virtualã, la o exprimare
manifestã.

La nivel intuitiv, autoarea a sesizat pericolul
instalãrii unei maniere textuale ºi, ca atare, opera
sa epicã acumuleazã teme, subiecte, ºi motive
într-un spectru caleidoscopic, de la policier, la
romanul fantastic, conexând viziunea socialã ºi
introspecþia psihologicã, viziunea panoramicã
ºi serialitatea secvenþialã.

Metafora caruselului se asociazã configuraþiei
timpului, timpul fluid care iese ºi intrã din/în el
însuºi, dar impregneazã fiinþa cu duratã, cu
istorie. De aceea toate personajele au o istorie
personalã care se adaugã ºi se decupeazã în
istoria generalã. Este deosebirea faþã de poetica
romanescã a lui Paulo Coelho care traseazã
legenda personalã a caracterelor ieºite din
tiparele tipologice clasice. Este ºi situaþia
umanitãþii din Zborul care nu sunt aºezate în
opoziþie, ci, simultan, sintagmatic, într-o
succesiune de carusel a cãrui vitezã decide ºi
evoluþia narativã.

Astfel, timpul nu trece, nu se disipeazã în neant,
ci se acumuleazã diferit în conºtiinþe (ori poate
suflete?) diferite. Astfel, deºi trãiesc acelaºi timp,
personajele îl amprenteazã cu istorii diferite.
Timpul fluid, acelaºi timp se solidificã în istorii
personale diferite, poate chiar contrastante
absorbite în acelaºi carusel, carusel nu tunel,
cum se spune mai frecvent, tunelul având o
intrare ºi o ieºire, caruselul propunând simultaneitatea celor doi poli.

Autoarea are concepþii foarte speciale despre voinþã, libertate, destin, credinþã� Dar
ºi despre destinul colectiv ºi chiar despre filosofia istoriei românilor, caracterizatã, zice
autoarea, prin �trecerile bruºte ale comportmentului�. Toate aceste opinii sunt, ca orice
opinie, discutabile: �Românii nu au exerciþiul democraþiei. De aceea acceptã rãul.
Suntem un popor la nivel de individ cu prea multã înþelegere faþã de rãu ºi oamenii rãi.
Doar Eminescu îi tãlmãcise simþirile ºi se recunoºteau în versurile lui. Chiar ºi o dictaturã
nu se înºurubeazã oriunde ci doar atunci când masele sunt vulnerabile, cuprinse de
sentimente rele ºi trãiri urâte � urã, dezbinare, sãrãcie, lipsa demnitãþii, lene, invidie.
Când oamenii se respectã unii pe alþii, se ajutã reciproc, sunt cinstiþi ºi au puterea de a
trece peste neînþelegeri pot înfrânge din faºã colþii monstrului ºi nici nu cad în robia
victimizãrii, pentru cã, este clar, sistemele sociale sunt organisme vii care se
autodevoreazã mai devreme sau mai târziu. Nimic în afarã de perenitatea neamului nu
este pentru totdeauna. Clãdirile se nãruie, statuile se ciuntesc, poleiala aurie se ºterge
de ape ºi vânturi, relieful îºi poate schimba configuraþia dar A.D.N.-ul , scânteia
impregantã de divinitate , nu dispare�.

Autoarea asociazã calitãþi ºi distincþii, de obicei greu tangenþiale, ca sã nu zic
incompatibile, este un om sensibil ºi puternic, deschis reacþiei emoþionale ºi, deopotrivã,
împlinitã de o conºtientizare profundã.

Romancierul complex de astãzi a trecut prin toate experienþele textuale, cu superioarã
performanþã a trecut de la poezie, la povestire, de la scenariul dramaturgic la proiectul
romanesc bipolar, cu un sens analitic spre trecut ºi cu o adresare imaginarã spre viitorul
fanteziei ºi fantasticului.

O autoare ºi comentatorii ei:

Universul narativ între
�tunelul timpului� ºi

�caruselul istoriilor personale�

�Zborul� (Ed. Betta, 2014)
Romanul Zborul rotunjeºte/desãvârºeºte trilogia Elizei Roha începutã în Ultimul

om ºi continuatã în Caruselul (toate tipãrite la editura BETTA).
Dupã ce autoarea a publicat versuri ºi piese de teatru, începând cu anul 2000 ºi-

a descoperit adevãrata vocaþie  scriind prozã, în perioada 2005 � 2013, publicând
nu mai puþin de 13 romane, ceea ce constituie un adevãrat fenomen. Aceastã
prolificitate desfãºuratã la o cotã valoricã ridicatã ºi constantã, mã face sã compar
activitatea creatoare a prozatoarei cu manifestarea unui izvor. Imaginarul amplu
al Elzei Roha e similar cu o pânzã freaticã bogatã, decantarea esteticã, succesivã,
pare limpezirea apelor izbucului în trecerea sa prin straturile cu nisip tot mai fin,
iar eliberarea prin actul creator, reprezintã izbucnirea izvorului. Arta narativã a
autoarei urmeazã ºi ea curgerea apelor ieºite la suprafaþã. ªuvoiul principal se
despleteºte pe teme individualizate, pârâiaºele rezultate strãbat relieful fictiv,
creat de autoare, pe baza concretului social ºi istoric strãbãtut, în curgere linã sau
nãvalnicã, în final ramificaþiile se readunã într-un tot unitar.

Evenimentele petrecute în ramura americanã a familia eroului principal Avram
Avram, fost ofiþer criminalist (compusã din Kera � a doua soþie a
actantului; Sevastiþa � fiica lor; Jack Wilde al III-lea �ginerele  ºi
alþii), în condiþiile sociale mai stabile (o parte dintre personaje lucrând
într-o clinicã particularã de înfrumuseþare), determinã uzitarea unei
fraze mai ample ºi calme. Condiþiile birocratice ºi faptele
reprezentanþilor necinstitiþi ai autoritãþilor locale din România, care-
l solicitã din plin pe Avram în redobândirea averii, provoacã un curs
turbionar al povestirii. Personajele întâlnite în aventura autohtonã
sunt: Ivona � prima soþie a actantului cu care avusese multe
neînþelegeri; Sorin, bãiatul lor, cãsãtorit cu o arãboaicã ºi neaºteptatul
nepotot care va armoniza relaþiile de familie).

Titlul romanului este dat de o altã ramurã a izvorului, care se
vaporizeazã ºi se înalþã spre cer, constând în detaºãrile sufletului
actantului ºi zborul gândului spre transcendent. Sunt mai multe
episoade ale acestui zbor, extrem de originale,  descrise cu
minuþiozitatea participativã a autoarei. În primul dintre ele, corpul
astral al lui Avram îºi pãstreazã simþurile, chiar ºi pe cele tactile,
atingerea diafanã a corpului de luminã al unei femei producându-i
euforie sublimã, pânã când, mireasa se dovedeºte a fi moartea. Dupã
eºuarea experienþei enrgetico-erotice, Avram Avram încearcã
experienþe mai concrete. Doreºte ca sufletul sãu sã se agaþe de aripile
unui avion, apoi sã pãtrundã în interiorul vehicolului, pentru a
ajunge în America. Viziunea corpului astral agãþat de avion, devine
similarã, pe altã treaptã de distilare,  oamenilor ºi animalelor
zburãtoare din tablourile lui Marck Chagall sau din picturile naive.

Importante pentru decodarea semnificaþiilor de ansamblu ale
romanului devin întoarcerile în trecut ale sufletului, pânã la epoca
dacicã ºi etnogeneza poporului român. În aceste zboruri, sufletul
detaºat de corp, coborând din cer spre pãmânt, sesizeazã memoria

teluricului care îl cãlãuzeºte în epoca doritã. Se va dovedi cã aceste aventuri se
desfãºãarã în filierã geneticã, pãnã la strãmoºi. Astfel ajunge la Didona, fiica unei
cãpetenii din oºtirea lui Decebal, care se va mãrita, dupã cucerirea Daciei, cu o
fostã cãpetenie a generalului Fuscus (un roman), românizat sub apelativul Fâciu,
din acest cuplu se va trage familia lui Avram Avram. Având aceastã revelaþie, eroul
îºi dã seama cã locul sãu firesc e pe meleagurile natale, casa moºtenitã dovedindu-
se, în urma unor lucrãri de reparaþie, construitã pe una dacicã, strãveche, semn al
continuitãþii noastre. Astfel, zborul ºi-a gãsit obârºia, pierzându-ºi sensul.

Eliza Roha dovedeºte o tehnicã remarcabilã în inventarea ºi mânuirea destinelor
unui mare numãr de personaje, multe desprinse din realitate, rezultând o texturã
epicã fabuloasã, etalatã pe mai multe planuri, în cazul Zborului, pendulând chiar
între concret ºi fantasticul virtual. Criticii literari detecteazã specificul stilistic al
autoarei în descrierile minuþioase de interioare, în tehnicã realistã, sugerând atmosfera
de epocã. Aº adãuga viziunea tradiþionalistã asupra lumii, de care þin: elogierea
valorilor morale, patriotismul ºi credinþa creºtinã. Modernismul adaugã viziunea
energeticã subtilã, în care relevãm elemente originale. Pentru Eliza Roha existã
douã stadii de sublimare a corpului energetic, unul impur, ectoplasmatic, al doilea,
complet astral. Autoarea oferã o explicaþie plauzibilã ºi interesantã asupra mumificãrii
corpurilor sfinþilor, fenomen care s-ar datora eliminãrii apei prin evaporare masivã,
aproape totalã (ºi ca atare corpul nu mai putrezeºte) ºi ridicarea ei în straturile
superioare atmosferice, unde cristalizeazã ºi se întoarce pe pãmânt cu influenþe
benefice asupra noastrã. De când s-a descoperit cã apa are memorie, apa provenitã
din trupurile sfinþilor, cunoscându-le bunãtatea, fenomenul ar putea fi plauzibil.

O stare beneficã a sufletului nostru o putem obþine ºi citind romanul Zborul,
semnat de Eliza Roha.
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Viaþa în fiºe de roman
Omul

Vasile Szolga

Odatã, picioarele omului se supãrarã ºi se rãstirã
la celelalte membre ºi pãrþi ale omului:

� Suntem cele mai importante pãrþi ale omului.
Suntem precum fundaþia unei case. Totuºi nu
suntem respectate la adevãrata noastrã valoare.

Mâinile se rãstirã imediat:
� Auzi colo, ce mai importanþã, ce mai valoare!

Noi, mâinile, suntem mult mai importante decât
voi, picioarele. Auzi vorbã la ele!

Capul doar scoase un �hmmm!� prelung, iar
trunchiul se torsionã parcã a durere de stomac.

Picioarele replicarã:
� Nu vã e ruºine vouã? Vã cãrãm, bine zis, vã cãrãm, pentru cã vã ducem

unde doriþi, câteodatã ne siliþi sã mai ºi alergãm, vã ducem pe voi toate,
chiar dacã este sã cãlcãm în praf, noroi, ba uneori mai cãlcãm ºi în câte un
rahat de câine de ni se ridicã pãrul pe pulpe. Ce sã mai spunem,  suntem
puºi, din când în când, sã mai ºi dãm câte un ºut în fund cuiva, ba pot sã
spun chiar ºi în partea opusã, brrrr�

� Io-te, soro, auzi comedie la bietele picioare. Dar ce sã spunem noi
mâinile, cã doar noi facem toatã treaba. Aþi auzit oare cã se spune �lucru
manual�, �manual� mãi, nu �lucru de picior�, adicã, noi facem lucrul,
toatã treaba. Iar despre lucruri neplãcute ce sã mai spunem: de la palmele
ºi pumnii pe care din când în când le mai servim, la ºtersul în dos, ºi
scobitul în urechi ºi chiar în nas, tot noi le facem.

Trunchiul omului dupã un oftat prelung ºi dupã un ghiorãit de maþe se rãsti:
� Mãi slãbãnogilor, ce vã tot lãudaþi. Eu sunt cel mai important dintre

toate pãrþile omului. Eu vã susþin, fãrã mine aþi fi doar niºte membre
dezarticulate fãrã nici un rost. Apoi, eu vã hrãnesc, eu vã dau puterea pe
care o aveþi, mãi neisprãviþilor.

Capul doar stãtea ºi nu spunea nimic, nu se amesteca în cearta membrelor.
Dar acum nu mai rezistã ºi dupã ce se clãtinã într-o parte ºi alta, de parcã ar
fi fost bãtut de vânt, interveni:

� Ce vã tot lãudaþi atâta mãi fârtaþilor. Voi nu vã daþi seama cã fãrã mine voi
nu aþi valora nimic. Nu ºtiþi vorba aceea: �unde nu-i cap vai de picioare�,
vorbã care se potriveºte ºi pentru celelalte pãrþi ale corpului. Adicã eu sunt cel
mai important membru al omului. Dar dacã vreþi, putem sã ne despãrþim ºi sã
ne vedem singuri de ale noastre, sã vedem care din noi se descurcã mai bine.

Auzind acestea, membrele omului se despãrþirã. Picioarele o luarã la
fugã dar, neghidate de nimic se lovirã de toate obstacolele din cale, se
împiedicarã ºi pânã la urmã cãzurã într-o bãltoacã noroioasã din care se
zbãturã sã iasã, dar, obosite, se resemnarã ºi rãmaserã acolo. Mâinile ºi ele
pornirã sã se târascã, dar curând, unghiile se rupserã iar degetele începurã
sã sângereze ºi pânã la urmã obosite se rostogolirã în ºanþul drumului unde
rãmaserã nemiºcate. Trunchiul rãmas fãrã membre rãmase rãstignit la soare,
care în curând începu sã-l prãjeascã, ca pe o bucatã de carne pusã pe grãtar,
fãrã sã aibã putinþã sã se tragã la umbrã.

Capul începu sã se rostogoleascã la vale, ca un bostan scãpat dintr-o
cãruþã. Ochii se umplurã de praful drumului, gura îºi pierdu câþiva dinþi în
loviturile cu pietrele din drum, pãrul de nãclãi de noroi ºi în sfârºit se
propti într-un tufiº de mãrãcini.

Dumnezeu, observând acestea, se milostivi de om ºi fãcu ce fãcu de aduse
toate pãrþile la loc spunându-le: numai împreunã puteþi fi Omul pe care l-am
creat. Singure chiar dacã puteþi face anumite lucruri nu însemnaþi nimic.

Neagu Udroiu

Rãmâne cum am zis:
Comment ça va?

Nicolae Dan
Fruntelatã

Jurnal bãtrân

O editurã cu ºtaif, Semne-Artemis, patronatã de marele mogul ºi
prieten uneori, ªtefan Dulu, publicã o monografie a unui poet deplin
� ºi o sã explic sintagma � Coman ªova, realizatã de Florentin Popescu.

Florentin Popescu aparþine generaþiei noastre, a celor nãscuþi în �45,
�46, �47, pânã-n �50, dupã Marele Rãzboi care a umplut cimitirele
româneºti cu eroi ºi pentru eliberarea Basarabiei, ºi pentru eliberarea
Ungariei ºi a Cehoslovaciei, cum a fost politica ºi vremea. Noi, cei din
aceastã generaþie, care am absolvit Filologia bucureºteanã, nu facem
parte din generaþia Cãlinescu. Cãlinescu a murit în 1965, noi am intrat în facultate în 1964. Noi
suntem prima generaþie fãrã Cãlinescu. De ce spun asta? Pentru cã spiritul Cãlinescu ne-a
marcat decisiv ºi pe noi ºi pe profesorii noºtri. Noi am învãþat carte de la Alexandru Piru, de la
George Munteanu, de la Romul Munteanu, de la Ion Dodu Bãlan, de la Paul Cornea, de la
Eugen Simion, de la Ion Rotaru, de la Ovidiu Drimba, de la Dumitru Pãcurariu. Scuzaþi, pe alþii
care erau în facultate nu i-am avut direct profesori, aºa cã-i omit, vorbesc despre profesorii de
literaturã de la care am învãþat.

Florentin Popescu, autorul acestei monografii, a fost educat în acest spirit tutelar al lui
Cãlinescu. El nu e un critic literar în spiritul definiþiei clasice. Adicã, nu e un haiduc literar, care
stã cu flinta încãrcatã la poalele pãdurii sã-i vâneze pe cei care scriu ºi sã-ºi clãdeascã opera pe
cãrþile lor. El e un scriitor, poet, reporter, istoric literar, un om care citeºte ca un disperat � vorba
lui, Eu v-am citit pe toþi � din care a fãcut devizã ºi titlu de carte ºi, uneori, transformã opera ºi
viaþa unui coleg în subiect. Tratându-l serios, aplicat, fãrã a þine cont de partizanate literare ºi de
respiraþia nocivã a gãºtilor care otrãvesc atmosfera literarã româneascã.

Florentin Popescu scrie în aceastã monografie despre om ºi despre operã. Cine e omul? Care
e opera?

Cu câteva luni în urmã, când îl sãrbãtoream pe Coman ªova la niºte ani de viaþã, am avut o
revelaþie. V-o explic ºi dumneavoastrã. Atunci când franþuzul îºi întâlneºte un  prieten, formula
e, fãrã discuþie, Comment ça va? Ce mai faci, prietene, cum îþi merge viaþa, cum îþi mai merge
gândul, o formulã care deschide ziua ca un rãsãrit de soare. Ia ascultaþi sonoritatea ei: Comment
ça va ºi ziceþi pe urmã Coman ªova. Schimbaþi puþin de tot accentul ºi-l gãsiþi pe prietenul meu,
Poetul, pe omul de un echilibru perfect, cel pe care-l ºtiu de pe vremea luminoasã a revistei
�Amfiteatru�, îl vãd venind alene pe strada Brezoianu, lângã Ion Bãieºu, Adrian Pãunescu ºi
Fãnuº Neagu, îl recunosc apoi trecând pe culoarele de la Casa Scânteii, el ducându-se spre
revista �Magazin�, unde lucra, la etajul al IV-lea, eu rãmânând la III, în catacombele vesele ale
�Scânteii Tineretului�.

Încã din tinereþe, Coman ªova a pãºit la fel, calm, senin, cu pãrul lui tuns perie, ca un boxer de
categorie mijlocie, ori, mai exact, ca un actor american.

Mersul lui e un tipar, cum se zice acum, un brand care-i explicã viaþa ºi poezia.
Coman ªova vine din Nord, din Moldova de Sus, de unde au venit spiritele noastre mari, el are o

matrice inconfundabilã pe care o împarte cu alþi doi poeþi români, Radu Cârneci ºi Gheorghe Pituþ:
Aceasta-i pãdurea, iubito,
acestea-s uneltele mele
acestea-s cuvintele
acesta sunt eu,
sub amarele stele.

(continuare în pag. 19)

Cheia de la poarta verde/
Cheia ce mi-ai dat asearã�

Eu ºi cei de vârsta mea am
aflat de Minulescu târziu, dupã
liceu ºi parcã ºi dupã facultate.
ªi nu pedepsindu-l pentru
meritul de a fi fost corigent la
limba românã ºi nici pentru
dispreþul faþã de bombele ce-l
puteau fixa sub trotuar. Când
avioanele americane, hotãrâte a
ne ºopti ºãgalnice ºoapte de dor
bãgau în sperieþi orice suflare
omeneascã bucureºteanã,

convocând-o autoritar în adãposturi, el, poetul se plimba
ostentativ prin bezna nopþii, fracturatã doar de rafala
distrugãtoare. Îngerul drapat în negru îl va bate pe umãr
la doar câteva zile mai târziu, rãpindu-ni-l.

Cine era el vom afla picãturã cu picãturã. Opera i se va
republica, de sub borurile nestãpânite ale pãlãriei ne vor
urmãri ochii sãi romantici, în timp ce purtãtorul avea de
grijã sã afiºeze mantoul de cavaler sigur de sine ºi eºarfa
decorativã.

Ce a reuºit el, ºtiu. Ne-a spus-o Bogza în efortul de a ne
traduce schimbarea de anotimpuri. El, ne atenþiona
Paznicul de far, a asigurat trecerea de la Pocnind din bici
pe lângã boi la Eu ºtiu c-ai sã mã-nºeli chiar mâine. Un
necesar salt înainte. Pasul de la sat la oraº. Translaþia de
la idilic la realism. Culisare de la un veac la altul.

Cânta un matelot la prorã�Ce mai versuri, ce mai

cântec. Viersul Doinei Badea pornea la drum cu ºtiinþa
traversãrii întinsei Marmara ºi a ºoaptelor de vis rostite
de marinarul de la prora ca tresãriri de cetate spaniolã.

Într-un colþ de Bucureºti pãrãsit � mi se pare mie?- de
fiorul lecturii ºi al cutreierãrii muzeelor, o poartã se
încãpãþâneazã sã rãmânã deschisã, îngânând romanþa
depãrtãrii. Au o calitate aparte aceste cântecele nãscute
în margine de oraº, rotocol peste suflete când vesele când
triste, dar întotdeauna datoare sã ºtie cã existã. Romanþa
nu are  nimic din tropotul declarat al marºului ostãºesc.
Dar rãmâne, în esenþã, un imn al regãsirii. Un cântec de
dor hrãnit din amalgamul viselor pierdute, din amestec
de deziluzii, speranþe pierdute, confuze idealuri.

Faptul cã i s-au pus pe muzicã versuri ºi lumea îl
confundã cu un coborâtor printre stele, alunecat sub
pervaz de fereastrã ornatã cu muºcate ºi busuioc sfinþit,
stârneºte interes ºi pasiuni.

Trece timpul, trece. Frica poetului ne-a lãsat sub preº
cheia de la poarta verde. În Cotroceni, pe Bulevardul Dr.
Marinescu este locuinþa familiei. Un apartament  mare
de la un bloc mic. O casã de creºtini aºezaþi nu lipsiþi de
bani, dar ºtiutori sã-i foloseascã. ªi la Capºa, cu siguranþã,
dar mai ales între aceste ziduri unde cu timpul ºi-au gãsit
loc alãturi de covoare persane ºi picturi de preþ, mobilier
de gust ridicat ºi rafturi de cãrþi. Minuleºtii au trãit aici,

au creat, ºi-au primit prietenii, ºi-au armonizat gusturile.
Este frica lui Ion Minulescu ºi a Claudiei Milian, cea

care ºi-a contrazis tatãl cu ostentaþie. Zicea El, poetul:
Cheia de la poarta verde/Cheia ce mi-ai dat asearã/Am
pierdut-o chiar asearã/ Dar ce cheie nu se pierde? Poate
altele, asta nu! Este mesajul ce îl putem descifra din
cuprinderea prin priviri a acestei aºezãri muzeale. Cheia
spre trãirea spiritualã a Minuleºtilor a rãmas la locul ei,
astfel cã orice doritor o poate rãsuci în broascã în
aºteptarea dezãvorârii. Este un efort atât de mic.

Pragul aºezãmântului Minulescu îl treceam prima datã
la începutul anilor 60. Eram student la Politehnicã, pe la
începuturi. Marieta îmi devenise dragã ºi prietenã de
plimbãri, pregãtind împreunã momentul cãsniciei. Ne-
am trezit într-o catedralã cu revãrsãri de nebãnuite
arpegii de spirit. N-am sesizat semnele divine ale
existenþei. ªi asta pentru cã la vedere erau lãsate
consonanþe artistice imprevizibile. Ornamentau o adresã
particularã de pe harta Capitalei. Dar se doreau o vitrinã
oricui accesibilã. Un spaþiu al existenþei lirice încredinþat
memoriei colective. Ghidul nostru de atunci, frica celor
doi, s-a retras ºi ea, cu demnitate ºi discreþie. Dar ne-a
lãsat totul pe mânã. Sunt  aici. Sub ochii noºtri. Faceþi
efortul de a ajunge la aceastã adresã ºi urcaþi la etajul al
doilea. Lângã lift, imediat, este soneria, de care se
foloseau cei veniþi în vizitã la familia Minulescu. Apãsaþi
cu încredere. Uºa se va deschide îmbietor, încrezãtoare
în predispoziþia noastrã de a rosti gândurile, înconjuratã
de toate câte au rostuit existenþa unor cãrturari � Ion
Minulescu, Claudia Milian, Mioara Minulescu.
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La rãscruce de haos
Note de lecturã

Paula Romanescu

Calendar

Ca ºi cum n-ar fi ajuns cã de o vreme (care nu prea ºtie
de sensul logic al punctului) societatea româneascã ( ºi,
parcã numai ea?) este într-o perpetuã tranziþie dinspre
nimic înspre niciunde, iatã cã ºi literatura � oglindã fidelã
a unei realitãþi sociale ca o mascã de carnaval pusã pe
chipul sulemenit al lumii � se plaseazã �strategic� la �
rãscruce de haos.

Ce alta este romanul Rãscrucea de
Adi Travadi, (apãrut în 2013 la Editura
Techno Media, Sibiu), cel de al ºaptelea
semnat de autoare � adevãrat seismograf
de suflete în cãutare de ubi bene de dupã
marea devãlmãºie cu numele de
libertate de când cu demolarea zidurilor
vãzute ºi nevãzute (dar cu atât mai
terifiante acestea din urmã) ale
bastiliilor din noi drapate în roºu de
flamurã ca un vifor de siberii, în cântec
de sirenã amãgitoare ca minciuna!...

Personajele romanului � tipuri umane
familiare pânã la limita dezgustului:
afaceriºti ahtiaþi dupã câºtig, politicieni
corupþi (în fond tot afaceriºti de duzinã
dintr-o junglã ca o pajiºte de fiare cãreia
i s-a spus eufemistic �capitalism
sãlbatic�), ºomeri, adolescente
debusolate, þigani de un pitoresc
devastator în care prinde sã dea în floare
un nu ºtiu ce cu iz de conºtiinþã democraticã (poate e
rost ºi de ceva drepturi cã, de obligaþii nu poate fi vorba!),
câte o bãtrânicã (expiratã, desigur!) care nu mai poate
angaja vreun fir de dialog cuminte decât cu inocentele
flori din grãdina pe care ºi-o cultivã cu devoþiune de
mucenicã. Unde eºti tu, Voltaire, sã ne repeþi, cu un
zâmbet maliþios în colþul gurii �qu�il faut cultiver son
jardin� � grãdina aceea care nu-i decât sufletul cu ale
sale raþiuni de care raþiunea n-are ºtire!

Bãtrânica aceea � ªtefana, este singurul personaj în
care naþiunea de om se regãseºte în toatã fireasca ei
splendoare. Poate nu întâmplãtor autoarea a ales acest
nume, ca o replicã la scarã umanã simplã a Marelui Domn

al Moldovei ºi, nu ne-am mira deloc s-o auzim rostind
rãspicat-suav florilor ei cã �lumea n-a fost ºi nu e a noastrã
ci a urmaºilor noºtri ºi a urmaºilor urmaºilor noºtri în
veacul veacurilor�!

Cât despre noile fiare � Chira ºi Miticã, copiii adulþi ai
ªtefanei � autoarea îi zugrãveºte în tuºe vitriolante cu
mãºti de învingãtori, de sub care rãzbate rânjetul

monstruos ai tuturor
�învârtiþilor� sorþii care nu mai
cunosc din verbele limbii române
decât atotputernicul a avea (cu
orice preþ, ºi mai cu seamã al
dezumanizãrii).

Învinsul rãmâne soþul Chirei �
umilã fãpturã-marionetã în jocul
diabolic al frumoasei purtãtoare
de gropiþe în obraz care-ºi
exploateazã pânã la limita ororii
farmecele pe trecute�

Dacã ar fi sã þinem seama cã
Adi Travadi nu este vorbitoare
nativã de limba românã, n-am
avea cum sã nu elogiem
acurateþea frazei care îmbracã
limpedea curgere a ideii,
radiografierea fãrã cusur a
mediului social ilustrat, într-o
desfãºurare de procedee stilistice

fãrã cusur care o plaseazã pe autoare în linia scrisului
unei Hortensia Papadat Bengescu, dupã cum de altfel
expliciteazã pe larg prefaþatoarea cãrþii, prof. univ. Anca
Sîrghie. Aº spune chiar cã mulþi dintre vorbitorii nativi
ai limbii noastre, care-ºi spun scriitori (cã, de ceilalþi nu
poate fi vorba!), ar avea de învãþat de la �nevorbitoarea
nativã� nu numai sintaxã ci ºi stil, cursivitate logicã a
elementelor care compun þesãtura pretenþioasã a  unui
roman.

Venitã în România la 20 de ani din �Marea Þarã� de la
Rãsãrit�, Adi Travadi a devenit româncã prin cele mai
adânci fibre ale fiinþei sale iar acum, dupã aproape o
jumãtate de secol este scriitoare de limbã românã dintre

cele mai avizate.
Rãscrucea pare o continuare a celorlalte romane ale

sale ( Blestemata de rusoaicã / ed. Vinea 2001; Pe aripile
visurilor / ed. Enmar, 2002; Mirajul iubirii / ed. Enmar,
2003; Homo tranzitus, ed. M.L.R. , 2006; Doi paºi retro,
ed. M.L.R., 2006) poate ºi pentru faptul cã subiectele
sunt toate alese din lumea în prefacere care s-a nimerit sã
fie cea pe care o traversãm. Pare doar dar la o analizã mai
atentã chiar asta sunt: O nouã �Comedie umanã�
evoluând într-o lume ca o scenã, în perpetuã transformare,
o lume cu personaje de mucava care abia de mai amintesc
a fi fost vreodatã oameni (necum sã mai poatã deveni).

Drumul personajelor spre ele însele, spre dincolo de
ele, nu-i decât rãtãcire de suflet, vânare de vânt.

Ajunse la rãscruce, icari moderni cu aripi de zgurã,
personajele din Rãscrucea nu mai ºtiu sã zboare (de vor
fi ºtiut vreodatã), nu mai ºtiu sã viseze. Viaþa lor se înscrie
în caruselul unui coºmar al dezumanizãrii; toate, într-un
fel sau altul, se târãsc într-o mocirlã greu sclipitoare peste
care freamãtã foºnetul banului � noul vechi zeu la
picioarele cãruia îngenuncheazã smeriþi ori strângând
din dinþi.

Romanul Rãscrucea este o creaþie epicã de referinþã în
literatura românã contemporanã, o frescã a societãþii
noastre de dupã acel Decembrie �89, ca o rãscruce între
nevoia de cãutare a rosturilor de sine ºi haos.

Adi Travadi este o conºtiinþã lucidã care lanseazã spre
lume un avertisment: Omule, libertatea nu înseamnã fã
ce vrei! Este un imperativ cu mult mai puternic: Învaþã
sã fii Om!

Dacã nici acum, când?
Romanul acesta ar trebui inclus în lecturile obligatorii

(cuvântul �obligatoriu� n-o leza cumva dreptul la
iraþiune al adolescenþilor ºcolari?) ale celor care mai
studiazã în ºcoli ºi facultãþi mai mult sau mai puþin private
din lumea noastrã care nu ºtie despre democraþie decât
cã aceasta ar trebui sã ofere niºte drepturi� Despre
obligaþii, nimic?

Întrebarea rãmâne deschisã.
Nu m-aº mira ca Adi Travadi sã ne aducã în curând altã

�oglindã� în care sã ne oblige a ne recunoaºte chipul.
Numai de nu ne-am speria vãzându-ne!
Suntem deja la rãscruce de haos.
Întoarcerea la omul din noi e singurul drum rãmas de

împlinit.
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Simion Ciumeicã ºi
Dimitrie Tony Stanciu au
expus pentru prima datã
împreunã în mai 2009 la
Galeria �Galateca� din
cadrul Bibliotecii Centrale
Universitare Bucureºti. Cu
acel prilej au putut proba

ceea ce amândoi intuiau, ºi anume faptul cã lucrãrile lor,
puse alãturi, dialogheazã într-un mod absolut firesc,
formula de expunere rezultatã oferind publicului un
spectacol compoziþional ºi cromatic unitar ºi variat în
acelaºi timp. A fost motivul pentru care cei doi au decis
sã se reîntâlneascã pe simeze, de aceastã datã la Galeria
�Orizont� (iunie 2014). Cum era de aºteptat, ºi acum
afinitãþile stilistice ºi tematice ale celor doi artiºti au
fost scoase cu pregnanþã maximã în evidenþã, ansamblul
expoziþiei lãsând privitorului aceeaºi impresie de
naturaleþe, de armonie necãutatã care a caracterizat ºi
prima lor experienþã de acest gen. Dar, dincolo de noul
examen de compatibilitate trecut cu brio de pictorii
expozanþi, interesant de aflat este, desigur, ce anume îi
diferenþiazã ºi în ce constã personalitatea artisticã a
fiecãruia. Iatã raþiunea pentru care mã voi încumeta, în
rândurile care urmeazã, sã le schiþez câte un succint, dar
sper eu cã edificator, portret.

Simion Ciumeicã (artist plastic, nãscut în anul 1961 la
Negureni, Teleneºti, Republica Moldova) are la activ
zece expoziþii personale ºi a participat la numeroase
manifestãri de grup organizate în România, Republica
Moldova, Turcia, Belgia, Letonia ºi Italia. Pictura lui a
reuºit sã capteze atenþia publicului ºi a criticii de
specialitate prin diversitatea abordãrilor stilistice ºi
compoziþionale, prin unitatea paletei cromatice ºi nu în

ultimul rând printr-o amprentã vizualã remanentã cât se
poate de personalã. Oscilând constant între figurativ ºi
abstract, artistul se revendicã de la estetica picturii
postimpresioniste, în compoziþiile sale putând fi
identificate, de asemenea, elemente de limbaj ºi soluþii
plastice specifice fovismului ºi taºismului. Componenta
expresionistã a demersului sãu artistic beneficiazã de o
vizibilitate maximã în exercitarea registrului abstract,
destructurarea controlatã a datului vizual comun,
introducerea hazardului ca principiu de reorganizare a
acestuia din urmã ºi aºezarea totului compoziþional sub
semnul dialogului strict dintre formã ºi culoare fiind
caracteristicile esenþiale ale unui mod de interpretare
subtilã ºi nuanþatã a unui întreg complex de achiziþii
culturale ºi influenþe stilistice care merg de la fovism,
cum spuneam, pânã la abstracþionismul liric. La polul
opus, Simion Ciumeicã ne demonstrazã cu uºurinþã cã
stãpâneºte la fel de bine reperele artei figurative,
dovedindu-se a fi, în multe privinþe, un adevãrat maestru,
un �meºteºugar� desãvârºit, puternic ºi organic legat de
tradiþia picturii româneºti ºi basarabene. Interesantã,
coerentã ºi, prin urmare, constant recognoscibilã este ºi
formula cromaticã la care a ajuns artistul în acest moment,
formulã bazatã pe griuri colorate, pe mult albastru
degradat de regulã în înãlþime ºi pe inserturi de culori
vii, a cãror temperaturã subiectivã perceputã de retinã
creºte uºor de la cãldura plãcutã, învãluitoare, la
incandescenþã.

Dimitrie Tony Stanciu (pictor ºi poet, nãscut în 1961
la Lãteni, judeþul Ialomiþa) este o prezenþã ceva mai
discretã decât Simion Ciumeicã, în sensul cã expune mai
rar decât acesta. A fost remarcat încã de la debut ºi din
fazele timpurii ale carierei sale de Radu Ionescu ºi de
Dan Grigorescu, ambii critici intuindu-i în lucrãrile de

început adevãratul potenþial pe care avea sã-l
materializeze în creaþia sa ulterioarã. Deºi se lasã ºi el
sedus uneori de lunecarea spre abstract, de jocul cu
formele indecise ºi cu o vagã consistenþã, pictura sa este
vãdit figurativã, fãrã a se supune însã regulilor vreunei
direcþii tradiþionale sau ferm conservatoare anume.
Dimitrie Tony Stanciu lucreazã în primul rând cu
instrumentele imaginaþiei, realitatea atât de bine ilustratã
în lucrãrile sale fiind mai degrabã un pretext, sub
acoperirea cãruia fantezia evolueazã dupã propriile ei
precepte, decât o sursã de inspiraþie directã. Aºa se face
cã, în contextul unor pânze compuse limpede ºi cu multã
simþire, previzibila monotonie este brusc îndepãrtatã de
turnuri insolite ale discursului plastic reprezentate, de
pildã, de coloritul artificial, voit nepotrivit în ordinea
experienþei senzoriale fireºti, dar foarte productiv din
perspectivã esteticã, al frunziºului copacilor. Se întâmplã
exact ca într-una din poeziile sale, în care scrie negru pe
alb: �Bunãoarã culeg o idee, una singurã/ ºi ce-i fac o sã
vedeþi !�

Fiind aºadar ºi artist al cuvântului, Dimitrie Tony
Stanciu ºtie prea bine cã atunci când picteazã trebuie sã
închidã la timp ochii care îl þin captiv în realitatea clipei
ºi sã-i deschidã în interior, acolo unde imperfecþiunile
lumii din jur pot fi corectate prin gingaºe intervenþii de
naturã poeticã. De altfel, practicarea acestui gen de situare
ambiguã între existenþa efectivã ºi idealitate imprimã
întregii sale picturi o notã de lirism autentic decelabil
atât la nivelul atmosferei generale a compoziþiilor, cât ºi
la cel al parcurgerii analitice a detaliilor acestora.

Revenind la subiectul iniþial, adicã la expoziþia de la
�Orizont�, nu pot sã nu observ faptul cã tandemul artistic
Ciumeicã-Stanciu tinde sã facã pasul de la constituirea
mai mult sau mai puþin întâmplãtoare la o prezenþã
programaticã. Ceea ce e bine ºi pentru ei, ºi pentru cei ce
ºtiu sã preþuiascã arta.

Despre receptarea în muzicã (I)

Dan Anghelescu

Doi artiºti, o expoziþie

AIDEZ-VOUS BRAHMS!
Integrala Sonatelor pentru violoncel

ºi pian de Johannes Brahms la
Palatul Mogoºoaia, cu Dan Cavassi

ºi Mihai Ungureanu

În viaþa muzicalã a planetei, o realitate se impune (tot
mai) penetrant (chiar dacã, din varii motive, este sitem-at-ic
ocultatã): un repertoriu (tot mai) circumscris - ca perioade
de emergenþã ºi numãr de partituri abordate -, rãmas (tot
mai!) în urma datelor contemporaneitãþii, este �pâinea cea
de toate zilele� a interpreþilor. Apar - ºi se contureazã limpede
- douã atitudini existenþial-muzicale vis-à-vis de acest
repertoriu (spuneam, standardizat elocvent).

Prima atitudine este marcatã de performanþa pur
tehnologicã (aº spune, într-un fel pur sportivã) a actului
artistic (Ascultam, de curând, o înregistrare de ultimã orã a
lui Don Giovanni de Mozart; în distribuþie, staruri � tot de
ultim ceas � Diana Damrau, Joyce di Donato, etc: rezultatul?
O splendidã acrobaþie tehnicã, la propriu ºi la figurat, þinând
de tãrâmul magic (!?!) al atletismului sonor).

A doua atitudine este, statistic vorbind, (tot mai!!) puþin
semnalabilã: aceea a unei viziuni critice (bazatã, deci, pe
criterii) faþã de partituri (independent de momentul ivirii
lor). Un fel de Verfremdungseffekt brechtian: e posibil sã
fie demonstrate � simultan � viziunea (interpretativã, în
ocurenþã) ºi �comentariul� ei?

Am solida impresie cã violoncelistul DAN CAVASSI ºi
pianistul MIHAI UNGUREANU � într-o colaborare
minuþios desfãºuratã în articulaþiile ei conceptuale ºi/
sau tehnice � aparþin acestei a doua atitudini faþã de
gestul muzical. Un recital al celor doi muzicieni
(suspectez, aici, de incompletitudine termenul recital:
cred cã ar trebui spus �o comuniune ideaticã asumatã
plenar�), susþinut la începutul lunii mai în cadrul
festivalului �MogoºoaiaClasic Fest� a redimensionat un
întreg set de strategii decizionale privind cele douã
Sonate pentru violoncel ºi pian de Brahms. Imaginea
standard a romanticului maestru a fost de-construitã,
pentru a fi re-construitã în prospeþimea sunetului
nãscându-se, mereu, surprinzãtor ºi fascinant în faþa
urechilor noastre. Nu þin sã fac o descripþie a
irepetabilului fenomenologiei muzicale; ar fi o ipocrizie
în faþa acelei comuniuni intelectuale. Aº parafraza însã
titlul unui roman (ºi film) celebru: Aidez-vous Brahms,
�adãugaþi-acest-Brahms� la zestrea cea mai preþioasã a
experienþei d-voastrã cu tâlcul sunetelor!

Fred Popovici

Când Bertolt Brecht a
susþinut cã teatrul lui se
dorea un teatru filosofic
(precizând cã ceea ce îi e
specific se traduce prin
faptul cã �se intereseazã
de comportarea
oamenilor ºi de ideile
lor�) dramaturgul ridica
în atenþie un principiu
care, evident, avea sã

depãºeascã hotarele propriilor creaþii, gãsindu-ºi
aplicabilitatea pe întreaga paletã a artelor moderne, care
� toate la un loc ºi fiecare în parte � se vor declara ataºate,
prin excelenþã, unor asemenea forme de gândire. Arta
contemporanã începea sã traverseze, din momentul acela,
un amplu proces de intelectualizare, substanþa ei aducând
în vizibilul contemporaneitãþii o accentuatã, nu odatã
excesivã, tendinþã de reflexivitate.

Într-un asemenea context nici muzica nu fãcea o figurã
separatã. Îndepãrtarea de sentimentalism, refuzul
retorismelor, decantarea conþinuturilor ºi clarviziunea
formalã inoculau exprimãrilor un plus de rigoare ºi,
implicit, un anume laconism. Muzicienii vor deveni �
uneori chiar obsesiv � preocupaþi de o �întrebuinþare�
cât mai raþionalã a mijloacelor de care dispun în arta
sunetelor, rostirea lor devenind parcã mai densã, tinzând
cãtre realizarea unor comunicãri supra-concentrate.
Fenomenul avea sã acopere un anume grad de
generalitate astfel cã, de aici încolo, devenea tot mai de
neocolit întrebarea dacã nu cumva gravitatea quasi
asceticã în muzica unui, de pildã, Anton Webern nu �rima�
undeva, într-un plan superior, cu lapidaritatea, candoarea
infantilã ºi farmecul aparte ale picturii unui, sã spunem,
Paul Klee. Privitor la aceasta am putea întrezãri � aºa
cum de altfel s-a ºi încercat sã se sugereze � o tentativã
(generalã) de pauperizare  a artei? Densitatea filosoficã
a modernitãþii sã însemne, sã se reducã, exclusiv la
ariditate? Incandescenþa emoþionalã sã fi fost numai un
apanaj al retorismelor ºi sentimentalitãþii idilice, acelea

pe care astãzi sensibilitatea contemporanilor tocmai
încearcã sã le refuze în favoarea rostirilor directe ºi
lucide? Desigur unii nu au obosit � deºi era timpul � sã
anatemizeze aceastã tentativã deplângând
sompuozitatea fanatã a vremurilor trecute.

Dacã profeþiile prãpãstioase despre moartea sau
dispariþia artei dãdeau deja vãdite semne de obosealã,
ele aveau sã fie înlocuite de, nu mai puþin riscantele,
afirmaþii despre apariþia unor deosebit de grave
avertismente privind o crizã a artei. Sunt stãri de lucruri,
dezbateri ºi confruntãri ale cãror consecinþe le regãsim,
copios, în esteticile muzicale din veacul XX.

Dar, cum se spunea într-un cunoscut ºi vechi adagiu,
nimic (prea)  nou sub soare!.. De la o epocã la alta �noul�
a fost mereu întâmpinat cu proteste, negativismul ºi
virulenþa reacþiilor însoþind, fãrã excepþie, orice încercare
de a depãºi  limitele comvenþionale ale teritoriilor mai
de mult (dar tot cu proteste!) acceptate. Aºa se face cã,
aproape întotdeauna, aºa-zisa crizã a muzicii s-a dovedit
a nu fi altceva decât un moment ezitant al receptãrii în
faþa unor elemente surprinzãtor de noi. Sau � cu un termen
mai adecvat � o naturalã crizã de creºtere.

Vorbim în fond despre un fenomen al dificultãþilor de
�acordare� între configuraþiile noi pe care le îmbracã la
un anume moment exprimarea ºi capacitãþile de
decriptare ale publicului. Sensibilitatea artistului (dar
nu numai) se aflã mereu în miºcare, într-un proces de
identificare, aspersie ºi cuprindere în expresie a noilor
probleme cu care se confruntã umanitatea la un anume
moment. Mesajul ºi formele artei sunetelor (similar cu
ceea ce se petrece la nivelul tuturor celorlalte genuri de
artã) devin o rezultantã, un precipitat al evenimentelor
pe care le traverseazã (sau îl traverseazã?) omul.
Sensibilitatea acestuia suportã mutaþii ample în funcþie
de cum se schimbã raporturile lui cu lumea, cu ceilalþi,
cu alteritatea. Muzica prin urmare conþine esenþa a tot
ceea ce se petrece sau nu se petrece în lume ºi, evident,
mutaþiile se produc în funcþie de aceasta.

Urmare în numãrul viitor
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Un dramaturg norocos

Candid Stoica

Cãlin Stãnculescu

Valea curajului ºi alte evenimente
Prezenþa la

Bucureºti a
regizorului Dan
Wolman a prilejuit
p u b l i c u l u i
Cinematecii Române
întâlnirea cu o operã
c i n e m a t o g r a f i c ã
v a l o r o a s ã ,
încununatã cu
numeroase ºi

prestigioase premii (printre care putem aminti Premiul
pentru film de ficþiune la Delhi, Premiul Publicului la
One Houndred Film Festival, China, Premiul pentru cel
mai bun film la Strasbourg, la Berlin, Premiul Special al
Juriului la MECEFF, la Geneva ºi Ierusalim).

Valea curajului evocã cu sobrietate, dar fãrã
melodramatism o perioadã istoricã de la sfârºitul
secolului al XIX-lea ºi începutul secolului XX, când
primele valuri de emigranþi evrei ajungeau din Europa
spre Palestina încã aflatã sub stãpânire turceascã, dar ºi
cu influenþe anglofone greu de ascuns. Tabloul social
este dublat de o dramaticã poveste de dragoste ai cãrei
eroi sunt Fania, o tânãrã sositã din Rusia, cu un frate
autist, un unchi bãtrân ºi bolnav ºi o fiicã, Tamara, de
doar un an ºi Yechiel, un tânãr evreu, a cãrui soþie a murit
lãsându-l cu doi copii. Cãsãtoria celor doi, pare doar o
afacere menitã sã aducã un muncitor în plus pe teritoriul
Safed, unde o mânã de coloniºti încearcã de
desþeleneascã pãmânturi aride, cumpãrate de la arabi.
Legãtura matrimonialã, pare, de asemenea, sã aducã o
mamã celor doi copii, orfani. Fania, încearcã sã se
adapteze legând prietenii cu tineri ºi bãtrâni, indiferent
de etnie, doar pentru o solidaritate umanã, necesarã într-
un context istoric deloc darnic cu trãitorii începutului
de secol XX. Stãpânitori ºi stãpâniþi, emigranþi ºi

localnici, turci, arabi, evrei, englezi, locuitori ai Palestinei,
trãiesc cu toþii raporturile dure cu natura potrivnicã.
Familia nou întemeiatã are legãtura matrimonialã
neconsumatã din cauza unei minciuni pioase, avansate
de Fania. Soþul ei ar fi murit într-un pogrom rusesc, dar
adevãrul este cã Fania a fost violatã ºi fiica ei este rodul
acestei samavolnicii.
Generozitatea lui Yechiel aduce
normalitatea într-o familie, nu prea
obiºnuitã cu fericirea. Cineastul
dezvoltã inspirat evocarea pe cele
douã planuri, cu laitmotive ºi
metafore ingenioase într-un discurs
filmic perfect echilibrat, cu plusuri
majore pentru calitatea
interpretãrii. De altfel, Tamar Alkan,
actriþa ce joacã rolul Faniei, a fost
în repetate rânduri distinsã pentru
aceastã partiturã.

Prefaþat de un minoconcert de
muzicã kletzmer, proiecþia filmului
Valea curajului de la Cinemateca
Union se înscrie firesc printre
evenimentele cinematografice ale
lunii.

Dintre acestea ar mai fi de
semnalat proiecþia la Casa
Studenþilor din Bucureºti a filmului Dincolo de nisipuri,
semnat în 1974 de Radu Gabrea, prezent în selecþia
cannezã pentru La Quinzaine des Realisateurs, deºi
iniþial fusese programat pentru competiþia oficialã pentru
Palme d�Or. Regizorul a lucrat la o nouã versiune a
filmului cu ajutorul marelui actor Mircea Albulescu, care
a înregistrat un comentariu ce a înlocuit intervenþiile
ideologizante ordonate de cenzorul ºef al acelor vremuri,
Dumitru Popescu. Remasterizat cu sprijinul marelui

sound designer, prof. univ. dr. Mihai Orãºanu, filmul lui
Radu Gabrea a cãpãtat o nouã tinereþe, în care se distinge
alãturi de verva nebunã a prozei lui Fãnuº Neagu, jocul
inspirat al lui Dan Nuþu (Ion Mohreanu, tatãl ºi fiul),
gestica fastuoasã a lui Emil Botta (Prinþul), misterul
degajat de ambiguul personaj jucat de Gheorghe Dinicã
( maiorul Ionescu), drama reþinutã a Vetinei (personajul
Ginei Patrichi), frumuseþea Biºcãi vânatã de Caramet
(Violeta Andrei ºi George Constantin). Imaginea saturatã

de atribute plastice (Dinu Tãnase)
pune în valoare decorurile lui
Helmuth Sturmer ºi costumele Doinei
Levinþa, dupã cum muzica lui Tiberiu
Olah va rãmâne mereu în conºtiinþa
publicului, indiferent de vârstã,
contrazicând celebra butadã legatã de
muzica de film care trebuie sã fie ca
ficatul, adicã sã nu fie resimþitã de
spectator.

Capodopera lui Radu Gabrea va
determina ºi rãmânerea cineastului în
strãinãtate. Conflictul cu cenzura
comunistã, opoziþia directã chiar a
ºefului statului, care cenzurase
anterior Faleze de nisip de Dan Piþa
dupã un scenariu de Bujor
Nedelcovici, conºtiinþa
imposibilitãþii materializãrii unei
opere fãrã intruziunea ideologicã, l-

au fãcut pe regizor sã se mute în Germania Federalã, unde
aproape un deceniu a lucrat ca inginer (absolvise ºi
Institutul de Construcþii în România), pentru a aduna
banii necesari pentru reintrarea pe tãrâmul visat ºi iubit
al artei a ºaptea. În aceastã lunã, regizorul Radu Gabrea
împlineºte 77 de ani (pe 20 iunie), când va avea loc cea
mai recentã premierã, ecranizarea romanului Lindenfeld,
semnat de Ioan T. Morar. La Mulþi Ani, ºi multe alte
minunate filme, maestre!

D-l Horia Gârbea se
poate considera un
dramaturg norocos pentru
cã a reuºit, într-o singurã
stagiune, performanþa de a
pãtrunde printre reþelele de
sârmã ghimpatã,
constituite în jurul teatrelor
de actualii manageri, cu
douã piese. Cu una din ele
(Divorþ în direct) a rupt
frontiera teatrului din
Giurgiu condus de
directorul (M. M. Ionescu)
care a reinventat teatrul
eschilian cu douã

personaje.
Cu cea de-a doua piesã, �Funcþionarul Destinului� a reuºit

sã sarã peste meterezele altei citadele a Teatrului Nottara.
Dar sã o luãm încetiºor. La vârsta sa actualã, d-l Horia

Gârbea are o activitate scriitoriceascã, editorialã ºi de
ascensiune socialã de invidiat, pentru mulþi confraþi.
Extrãgând câteva date personale de pe site-ul Wikipedia,
aflãm cã �s-a nãscut la 10 august 1962 în Bucureºti. Este
doctor în inginerie din 1999, cu o tezã din domeniul
fiabilitãþii construcþiilor, cadru didactic la Facultatea de
Îmbunãtãþiri Funciare ºi Ingineria Mediului din Bucureºti
din 1987. A publicat 8 volume cu caracter ºtiinþific ºi
didactic. În domeniul literar, a debutat în 1982 cu poezie.
A fost membru al cenaclului Universitas. Din 2000 a fost
secretar al secþiei de dramaturgie a Asociaþiei Scriitorilor
Bucureºti, iar din noiembrie 2003, secretar al Asociaþiei
Scriitorilor Bucureºti, ales preºedinte al ASB în 2005.
Membru al Comitetului director al Uniunii Scriitorilor
din 2005. Dupã evenimentele din Dec. 89 a publicat
poezie, prozã, teatru, criticã literarã ºi teatralã, eseuri. În
total 12 piese reprezentate în þarã ºi în strãinãtate. A tradus
în românã ºi a adaptat pentru scenã 16 piese de autori
strãini etc. A publicat 23 de volume de literaturã. A
obþinut numeroase premii literare. Romanul Cãderea
Bastiliei a fost distins cu trei premii naþionale în 1998.
Susþine rubrici permanente în revistele �Luceafãrul�,
�Cuvântul�, �Ziarul financiar�, �Sãptãmîna financiarã�
precum ºi la publicaþiile �Scena� ºi �Drama�. A fost
titularul rubricii sãptãmânale de bridge din �Ziarul

financiar�  pânã în 2008. A realizat scenarii de filme ºi
show-uri pentru televiziune la diverse canale de
televiziune ºi  a reprezentat România la festivaluri
internaþionale de literaturã ºi teatru. A realizat douã cicluri
de emisiuni la TVR Cultural (2002-2004). A fost
dramaturgul teatrului �Toma Caragiu� din Ploieºti.

Deci ne aflãm în faþa unui scriitor interesant, cu
multiple faþete ºi posibilitãþi ce relevã fenomenul cultural
românesc actual în plenitudine.

Dar, renunþând la succesele
primelor lui încercãri teatrale
(dintr-un trecut nu prea
îndepãrtat), admirabile piese
intertextualiste, tipãrite în
volumul �Doamna Bovary sunt
ceilalþi�, în anul 1993 ºi jucate
pe diverse scene din þarã,  piesa
Funcþionarul Destinului, a cãrei
premierã naþionalã a avut loc în
2005, este, dupã propria-i
mãrturisire de pe blogul personal
�o dramã a psihologiei cuplului
contemporan ºi etern care cautã
soluþia miraculoasã a continuãrii
unei existenþe împreunã. Fiecare
pereche are momentele ei de
rupturã, comice când se vãd
dinafarã, dar nu toate au ºansa de
a fi vizitate, la momentul oportun, de destin.� Adaug cã
personajele piesei au nume originale ºi sunt ale autorului,
nu cum a procedat în piesa intertextualistã Pescãruºul
din livada cu viºini pe care le-a denumit cu numele altor
personaje celebre din alte piese cunoscute, scrise de autori
notorii: Zoe, Unchiul Vania, Groparul, etc. Peste fraza
lapidarã, care defineºte esenþa piesei, trama ei, nu se poate
adãuga nimic, nici în plus nici în minus, decât cã apariþia
celui de al treilea personaj ne duce implicit în zona
fantasticului pentru cã autorul nu vrea, în ruptul capului,
sã ne dezvãluie cine este acest personaj misterios care se
amestecã în ciorovãiala cuplului. ªi, mai ales, cine l-a
trimis, de unde vine sau, ca sã o luãm scurt pe româneºte,
ce hram poartã. Înainte, pe vremea împuºcatului,

funcþionarul destinului se numea Partidul omnipotent,
omniprezent care controla chiar ºi viaþa sexualã a cuplului.

Dar ce este interesant la aceastã piesã, oricum am
lua-o, datatã, amintind în subsidiar de unele piese scurte
corosive ºi acide ale lui Paul Everac, care se poate petrece
oriunde în lume, nu numai în România acestor ani, ºi
care, probabil, a ºi fost croitã cu gândul ascuns de a depãºi
graniþele, doar trãim în Uniunea Europeanã, ce dracu, e
spectacolul construit cu o acurateþe extraordinarã, chiar
maniacalã, uneori fascinantã de tânãra regizoare Ana
Maria Colþeanu. Distribuþia alcãtuitã de ea este exactã,
precisã, arãtând cã regizoarea e un bun psiholog, tipurile

de actori alese de ea relevã psihologia
lor primarã: Vali Pena, Dan Bordeianu,
dar mai ales Dani Popescu, au figuri
comune, normale, îi poþi întâlni oriunde
pe stradã, în cafenele ºi restaurante, în
supermarketuri, în metrou, ascuzând, de
fapt, micile lor necazuri transformate,
potenþate în drame majore atât de autor
cât mai ales de regizoarea spectacolului
fãcând din piesa d-lui Horia Gârbea o
micã bijuterie, dar mai ales un fel de
manual de bunã purtare între soþi care au
avut impresia cã atunci când s-au
cunoscut s-au iubit, s-au devorat carnal
ºi au descoperit mai târziu cu stupoare cã
între ei nu este decât un teren viran ca sã
nu scriu o expresie consacratã: nu este
decât tãcere�

Pe Vali Pena nu am avut onoarea s-o
mai vãd în alt spectacol, dar aici s-a arãtat o actriþã stãpânã
pe mijloacele sale de expresie capabilã de mari performanþe
atât în regimul îmbrãþiºãrilor languroase, poate unice în
spectacolele teatrale actuale cât ºi în regimul isteriform.
Lari Popescu, actor masiv dovedind maturitate, rezolvã
cu multiple mijloace rolul bãrbatului macho. Singur în
scenã, la un moment dat, realizeazã o secvenþã care ar
putea deveni antologicã jucatã cu mai multã atenþie. Dan
Bordeianu are tot ce-i cerea rolul: farmec, mister, dulceaþã-
n glas, puþinã emfazã când emite sentinþe ºi mai ales acel
ceva inefabil care se numeºte, tinereþe. Pe toþi trei plus
regizoarea dupã calitãþile arãtate cred cã îi aºteaptã un
mare viitor, dacã, bineînþeles ºi cei conduc destinele actuale
ale teatrului vor dori sã-i omologheze.
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Ion Andreiþã

Mã aflam sub impresia unor lecturi recente din amplul studiu
consacrat sculptorului Constantin Brâncuºi de cãtre (poate) cel
mai destoinic ºi înþelept exeget al sãu, scriitorul Constantin
Zãrnescu, oltean trãitor în strãvechea cetate Napoca, devenitã
mai târziu (ºi) a Clujului. Lui Brâncuºi � considerat (ºi demonstrat)
de Zãrnescu drept �cel mai important artist al Ortodoxiei�, el
însuºi, sculptorul, mãrturisindu-i lui Petre Pandrea, în legãturã
cu faimosul (ºi, totodatã, modestul) sãu atelier din Montparnasse:
�Am deschis o biatã filialã a Mânãstirii Tismana, aici, în Impasse
Ronssin nr. 11". Întrucât, afirmã acelaºi: �Divinitatea este
pretutindeni! Este chiar aici, ºi putem cu toþii sã facem parte din
ea! Trebuie doar sã ne înfrângem propriul eu ºi sã înþelegem cã
noi nu reprezentãm nimic fãrã Dumnezeu!�.

Fericita întâlnire dintre Constantin Zãrnescu ºi Pãrintele-scriitor
Bartolomeu Valeriu Anania a avut, între alte urmãri benefice,
descoperirea unei asemãnãri/însuºiri esenþiale între �Masa tãcerii�
a lui Brâncuºi ºi poezia �Masa lui Brâncuºi�, a lui Anania. Cheia
se aflã tot la sculptor: �Acum, la bãtrâneþe � spunea Brâncuºi
(citez din Zãrnescu, citând la rându-i) � vãd, cã în fond, Masa
tãcerii este o alta, o nouã Cinã cea de tainã!� Linia Mesei
tãcerii vã sugereazã o curbã închisã � care adunã, uneºte ºi
apropie!��. �Masa tãcerii�, cu cele 12 scaune/apostoli, care de
fapt trebuiau sã fie 13, deoarece Iisus � îl citez pe Zãrnescu �
�dupã ce ºi-a spãlat fraþii pe picioare, e numit al treisprezecelea�.
ªi, totuºi, în jurul Mesei/Cinei celei de tainã, rãmân 12 (desigur,
cu Iisus cu tot).

Tulburãtorul rãspuns în descoperã/îl deconspirã Bartolomeu
Valeriu Anania, în tulburãtoarea poezie �Masa lui Brâncuºi�:
�Din treisprezece câþi eram la Cinã / Unu-a plecat ºi n-a mai vrut
sã vinã � / Suflet pãros, în cuget agurid / Cu noi muiase pâinea
într-un blid / Pãtrunsã-n miez ºi frântã ºi-mpãrþitã / De-o mânã
albã, pururi înfloritã. / Când ghicitoarea printre noi se puse, /
Noi o-ncercam ºi numai el tãcuse, / Apoi s-a furiºat ca un rãspuns
/ La inima-ntrebãrii neajuns�.

Acel ce plecase, furiºat � dupã ce Iisus pusese întrebarea/
ghicitoarea: �Cine(va) dintre voi mã va trãda?�, iar Petru îºi fãcuse,
primul, mea culpa � nu putea fi decât Iuda, care trãdase pentru 30
de arginþi. Cât de expresiv dezvãluie acest moment poetul-filozof
creºtin Bartolomeu Valeriu Anania! Ce tulburãtoare coincidenþã!

Între cei doi însã � între Brâncuºi ºi Anania; ºi înainte de ei! �
apare/se impune insolit/misterios, elucidând/validând, o altã
tulburãtoare coincidenþã. Pe catapeteasma Bisericii din satul
Negoeºti (comuna ªoldanu-Cãlãraºi) pe care sunt reproduse
scene din viaþa ºi minunile Mântuitorului nostru Iisus Hristos,
tabloul �Cina cea de Tainã� îl înfãþiºeazã pe Iisus cu apostolii în
juru-i, la masã, în timp ce unul dintre apostoli se ridicã ºi pleacã.
Impresionantã scenã. Nu ºtiu sã se mai fi auzit de aºa ceva nici la
Leonardo da Vinci, nici de la el încoace.

Se nasc, desigur, întrebãri: Cine a pictat aceastã Cinã? Când?
Cum? De ce?

Satul acesta, Negoeºti � aflat pe ªoseaua Bucureºti-Olteniþa,
la  Km. 42 � are un trecut încãrcat de nobleþe istoricã. Dateazã cel
puþin de pe vremea lui Neagoe Basarab � de unde ºi numele! �
dar faima i-a adus-o Matei Basarab, care, între anii 1640-1650,
a avut aici reºedinþã domneascã de varã. Zece ani în care cârmuia
de aici treburile þãrii, întrunea Divanul, primea ambasadori (aici
l-a vizitat Patriarhul Macarie al Antiohiei, însoþit de secretarul
sãu, Paul din Alep, care a ºi consemnat, în cronica sa,
evenimentul). Soþia domnitorului, Elina Doamna (sora învãþaþilor
fraþi Nãsturel, cu conacul pãrintesc în apropiere, la Hereºti) a
ctitorit (între anii 1648-1649) aceastã bisericã, spre a sluji
mânãstirii înãlþate  cu acest prilej.

Nu se ºtie cum va fi arãtat biserica, la începuturi: pictatã sau
nu. Adevãr este, însã, cã la 1864, ea a fost (re?)pictatã. Cine sã
fi fãcut impresionantele fresce de pe pereþi? � iar nu se ºtie. Cu
siguranþã, însã, se ºtie cã acele 12 tablouri ce împodobesc
catapeteasma au fost pictate de cãtre Constantin Lecca; dupã
cum reiese din însãºi corespondenþa sa cu preotul paroh:
�Preacuvioase Pãrinte, Am grãbit a împlini dorinþa ce aveþi a
vedea biserica pe deplin împodobitã, ºi iatã cã trimisei cu toate
Icoanele Tâmpei pe Dl. Iakºici, colaborator al meu; vã rog dar
primiþi-le, ºi cu ajutorul Sfinþiei Voastre, dupã ce le va da lustrul
cuvenit, va ºi aºeza dintrinsele câte se vor putea aºeza, iar cele
ce vor fi cu neputinþã a le aºeza vor rãmâne pânã la venirea
Dlui. Babicu sculptorul, ca sã le aºeze Dlui. Veþi binevoi, prea
cuvioase, a-mi trimite o dovadã c-aþi primit toate Icoanele, cu
un cuvânt c-am sãvârºit toatã lucrarea mea, ca sã-mi pot lua de
la On. Minister restul ce mai am a primi, prin care veþi îndatora
prea mult pe-al Sfinþiei Voastre prea suspus, Const. Lecca. //
1864, fevrar 11, Bucureºti // N. B. Vã rog prea-mult a înlesni
întoarcerea fãrã zãbavã a Dlui. Iakºici, fiindcã-mi este prea
trebuincios la lucrarea de-aici� � scrisoare pãstratã în arhiva
sfântului locaº.

El, mai puþin cunoscutul Constantin Lecca, este cel care a pictat
�ciudata� scenã a pãrãsirii Cinei de cãtre unul dintre apostoli.
Cum? De ce? Greu de rãspuns. O intuiþie genialã trebuie sã-l fi
condus pe pictor la aceastã reprezentare unicã. Se ºtie cã tot el a
pictat ºi bisericile bucureºtene Sf. Ecaterina, Radu Vodã, Sf. Anton-
Curtea Veche, Sf. Gheorghe Nou ºi Rãzvan Vodã. În nici una din
aceste biserici nu existã o astfel de reprezentare a Cinei de Tainã.

�Iatã, aºadar, tulburãtoarea coincidenþã care adunã, sub aceeaºi
cupolã de geniu, viziunea celor trei mari artiºti români: Constantin
Lecca � Constantin Brâncuºi � Bartolomeu Valeriu Anania.

George Theodor Popescu

În zilele mai puþin efemere ale existenþei mele
cum ar fi spre o pildã, ziua Eminescului,
sau chiar ziua mea,
am prostul obicei, printre alte cazne,
de a mã mai ºi gândi.
Astfel printre întrebãrile pe care nu le pot evita
ca cetãþean ºi scriitor responsabil,
este ºi aceea dacã îmi iubesc þara.
Dacã în adevãr îmi iubesc þara, România.
Ei bine în faþa unei întrebãri ca aceasta îmi piere
pe data bruma de humor hãrãzit ºi mã aflu
neajutorat, trist, derutat ºi descumpãnit ca un prunc.
Am a imputa românilor mei însoþirea pe alocuri
cu hilarul, de parcã suferinþa nu le-ar fi fost
învãþãtura deajuns,
�Ci capul l-au trimis la Bucuresci
de l-au pus într-o suliþa de Sânta Mariia mare,
iar trupul i-au rãmas acolo batjocura oamenilor�
Poate cã þara nu-i tocmai ce se vede - îmi zic;
de la corul malagambiºtilor pânã la politicianul
fost negustor de cercevele, poltron ºi inveterat
ajuns în cinste datoritã abilitãþii ºi hazardului,
poate cã þara nu-i turma înºelatã ºi nicidecum
tagma înºelãtoare ce prolifereazã în regim
de urgenþã          ci -
poate þara-i apartenenþa mea la un sentiment
subteran, viu - mult profund ºi stabil,
cea a morþilor mei ce nu mai pot fi contestaþi
ori a celor nenãscuþi încã ºi prin urmare
netrãiþi pe care sufletu-mi îi primeneºte
cu dragoste stãruitor ºi necondiþionat
...adresându-le cuvânt de îmbãrbãtare.
De-ar fi sã cuprind ce se vede, cu siguranþã
dragostea mea de þarã n-ar fi totalã.
Ori eu pretind cã îmi iubesc þara
în treimea ei nedespãrþita ºi nepieritoare -
trecut, prezent ºi viitor, riscând sã fiu
neconformist ºi prin urmare inactual.

Conºtiinþa unui sentimentRãmâne cum am zis:
Comment ça va?

Pe urmã vine portretul, tot din versuri, ºi încercarea de
a da o definiþie unei opere ºi unei vieþi întregi:

Visez un loc de pace, cu animale blânde
ºi pini stufoºi cu ace argintii
cu cerul sfânt ca miercurea-n amurg
ºi stâncile de psalmi pustii.

Dar vine ceva care tulburã în adânc aceastã pace:
Pe undeva în umbrã, pluteºte doamna gri
mi-e mâna vinovatã de valurile gri
de pãru-i gri, de geana, de sângele ei gri
de o aþipire scurtã pe-o crudã blanã gri.

Acum aº vrea sã formulez, cu voia dumneavoastrã, cu
scuzele unui scriitor care nu e critic literar, ci doar un
pãtimaº cititor de poezie, de vreo patruzeci de ani, o
judecatã criticã pe care n-am întâlnit-o la nici unul dintre
exegeþii poeziei lui Coman ªova.

Deci: Coman ªova e un poet muzical-luminos din
ºcoala Bacovia.

Mã confirmã doar un vechi prieten al meu, M N Rusu,
din orizontul �Vieþii Studenþeºti�, revistã a anilor �70,
când scrie: Coman ªova vede în poezie un mijloc de
salvare existenþialã, un prilej de eliberare dintr-un
spaþiu de plumb.

Nu vreau sã epatez, nu vreau sã credeþi cã scriu toate
astea pentru a-mi lãuda un prieten. Pãstrez echilibrul
cuvintelor, al versurilor pe care vi le aduc. Poetul Coman
ªova trãieºte în poezie sub cerul lui Bacovia pe care
încearcã sã-l lumineze cu pacea lui interioarã, cu balanþa
lui de om trãit în taina pãdurii. În rãbdarea pãmântului:

De spuza iubirii bolnave cuprins
mã doare din talpã în creºtet cuvântul
Dar n-o sã mã las prea uºure învins
sunt pãmânt, pot rãbda ca pãmântul.
Douã tuºe vreau sã mai adaug acestui portret. Lui

Coman ªova nu îi e ruºine (ca multor confraþi
postmoderniºti) sã scrie despre patria lui:

Nu cânt o patrie ameþitoare-n nimburi ºi-n cai
nu pun decor de jertfe în pustiu
ºi nici armuri de-aramã pe gurile de rai
cânt patria la ora-n care scriu.

ªova scrie despre fii ºi despre copilãria lui ca despre
niºte poli ai iubirii totale. Îi spune mamei:

Mamã,
dã-mi norocul
de a iubi pãdurea
aer dens ºi rece
bun pentru plãmâni
sunt sãtul de zgomot,
de umblet aiurea,
de program pe ore,
zile, sãptãmâni.

Închei acest portret în versuri, nu ale mele, ale autorului
monografiat, cu un poem care, dupã mine, meritã sã fie
inclus în toate antologiile poeziei de dragoste:

Femei singure
devorând la-ntâmplare
paºi nestatornici strãini ºi himere
pãsãri de-o noapte, nebune de cântec
cu penele smulse de zborul cãzut
aºteaptã ninsoarea cu fardurile-n mânã
ºi gongul de mult a bãtut
Femei singure
lacrima lumii moderne
la volanul unei limuzine
fug cu cincizeci de cai putere
de singurãtate
Femei singure
Diane vânate
cu degetele lungi frãmântând o þigarã
privesc în desimea oraºelor visul
copilei uitate.

Este în acest poem fuga lui Gabo Marquez cu iubita
alãturi, cea care moare, rãnitã de un spin de trandafir,
lãsând urma trecerii noastre prin iubire, prin viaþã, urma
sângelui nostru pe zãpadã.

(Cuvânt rostit la lansarea volumului Florentin
Popescu, Coman ªova omul ºi scriitorul, în cadrul
Târgului Bookfest, Bucureºti, 2014)

(urmare din pagina 15)
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