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În aºteptarea marelui poet

Coºmar

Odaia se mãreºte ca o disperare,

aerul se dilatã în somnu-mi,

îngerii fug cenuºii.

Sunt singur.

Spaþiul rãsuflã enorm,

se rostogoleºte spre mine un crater de lunã,

pãmântul sub laba pãroasã mã þine, –

mã iartã, mamã, mã iartã, iubito,

pãrul a spaimã þipã în sus,

gura de fricã geme strivitã,

spaþiul cu carii râde apus.

E un coºmar, zic,

e o toanã a nopþii în hârjoanã ºi plâns,

e o grimasã a vremii ce-ºi încruntã sprânceana

la copiii astenici –

e aerul fad, e ora târzie

ºi somnul zbârcit de obosealã

sare-n piciorul schilod.

Îmi aud respiraþia,

aud priviri scuipate peste tot,

ºi iatã pasul, ºi iatã cãderea, ºi iatã zgomotul,

prãbuºindu-se toate

în golul cãscat între mine ºi altceva.

ªi somnul nu existã

ºi carnea nu existã,

sunt flãcãri tot

ºi tot sunt un coºmar

ce încã n-a trecut.

Când „a nu fi”

Iubite prinþ, a dispãrut Horaþiu, da, a dispãrut.

Sunt mult mai trist ºi-ngândurat ºi, vezi,

cu firea mea de om tãcut,

trebuie sã þip, sã cer, sã demonstrez.

Prinþe, suntem în zodia celor doi gropari,

buzele lui Yorick s-au veºtejit protestând,

se bea din mustul unei crime mari

ºi se aºazã zaþul neliniºtii în gând.

Hârleþele sapã în cântec de tobe ºi salve,

se hãmãie de pretutindeni aiurit,

au pierit mãscãricii cu tâmplele albe,

ºi Fortinbras prin frig s-a rãtãcit.

Mã plimb prin ceaþa ta ºi spectrul vine

spãrgând cu tâmpla somnul unui astru,

iar degetul întins spre rãnile din mine

aratã vinovaþii ºi cheagul din dezastru.

E-un timp bolnav, ah, prinþe, de-ai fi mai lângã azi,

prin ceaþã ºi insulte sã suspini „a fi”

când „a nu fi” – degeaba, prinþe, arzi –

e-un joc enorm cu-otrãvuri gri.

1970

Teodor Viºan - Ofranda toamnei

Coman Sova,

Despre adevãrata avalanºã a cãrþilor de poezie, declanºatã imediat dupã 1989

(explicabilã prin instaurarea democraþiei ºi a dreptului liber la cuvântul eliberat de

orice inhibiþie ºi de orice fel de cenzurã), am mai scris în chiar acest colþ de paginã,

faptul fiind în egalã mãsurã îmbucurãtor, dar ºi îngrijorãtor atâta vreme cât piaþa e

invadatã de multe volume lipsite de valoare.

Cei care am trãit ani mulþi ºi înainte de 1989 n-am uitat ce însemna ºi cum se cãuta

cartea pe atunci. Ca sã ajungi în posesia unui roman, sã zicem unul semnat de Marin

Preda sau de un scriitor strãin (colecþia „Romanul secolului XX”, de pildã, se vindea

pe sub mânã), trebuia ori sã ai anume relaþii în lumea librarilor, ori sã alergi zile în ºir

prin multe locuri.

Dacã aveai norocul sã te afli în incinta sau în apropierea unui loc de difuzare a

cãrþii într-o zi de „aprovizionare” a acestora, nici nu mai întrebai ce titluri  au mai

venit, înghesuindu-te la câte o coadã ºi cumpãrând toate noutãþile. E drept cã ºi

preþurile erau accesibile – nu ca azi! – ºi îþi permiteai sã faci aºa, dar asta e o altã

poveste…

Revenind la zilele noastre, vom observa cã se publicã „într-o veselie”, cum ar zice

un hâtru, iar librãriile ºi-au schimbat ºi ele tactica. Nu mai scot la vânzare ºi nu mai

acceptã din partea editurilor decât volume despre care cred ei cã se vor difuza uºor,

încasându-ºi astfel procentul convenit mai înainte. Anticariatele nici nu vor sã audã

de autori români contemporani ºi poþi sã ameþeºti colindându-le în cãutarea cutãrui

sau cutãrui autor de azi, cã nu-l vei gãsi niciunde.

Aceste realitãþi m-au dus numaidecât cu gândul la o lecþie de economie politicã

învãþatã în liceu – aceea referitoare la cerere ºi ofertã. E clar, aºadar, cã imediat dupã

1989 cererea era mult mai mare decât oferta ºi e la fel de limpede cã astãzi raportul s-

a inversat, adicã oferta este mult mai mare decât cererea. Nu discut aici cauzele, ele se

cunosc sau se pot deduce uºor din însuºi mersul societãþii, al diversificãrii mijloacelor

de informare etc. etc.

ªi tot din acele îndepãrtate lecþii de economie politicã din anii liceului am mai

reþinut un lucru: acumulãrile cantitative duc la un anumit moment la salturi calitative.

Aºadar astãzi, în faþa imensei cantitãþi de literaturã (îndeosebi poezie) care se publicã

de la Bucureºti pânã la Cuca Mãcãii, de la Cluj, Iaºi, Timiºoara ºi pânã la Gheboaia,

mã întreb aºa – poate într-o doarã! – dacã amintitul principiu n-o fi cumva valabil ºi

în materie de creaþie.

Pot fi luat de naiv în toatã problema asta. Mã mai întreb ºi dacã nu cumva ar fi

cazul sã se facã un salt calitativ ºi aici. Salt pe care eu unul nu-l vãd altfel decât prin

apariþia unui mare poet, unul care sã punã în umbrã ºi sã lase acolo zecile, dacã nu

cumva sutele de autori care, ar zice mai târziu istoricii literari, i-au pregãtit apariþia

aceluia. Aºa cum s-a întâmplat cu Eminescu la vremea lui. Aºa cum s-a întâmplat cu

Nicolae Labiº sau, mai târziu, cu Nichita Stãnescu, înnoitori de stiluri, de maniere,

constructori ºi modelatori de limbã ºi de limbaj literar.

Istoria literarã de la noi ºi de aiurea din lume a demonstrat cã la anume rãspântii de

timp cam aºa se întâmplã.

Aºadar, sã rãmânem în aºteptarea marelui poet, dar nu stând cu mâinile încruciºate

ºi cu ochii pe cer, ci cunoscând ºi citind scrierile celor de lângã noi. Nu de alta ºi nu

doar pentru culturã generalã, ci pentru a distinge mai limpede traiectoria ºi strãlucirea

acelui mare poet…
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Dumitru Panã
Lakonika

(Editura Conta, 2015)

„Vã propun un volum paradoxal în care armoniile se

vor freatice.”

Vasile Bardan
Atomogeneze

(Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2015)

Dumitru Brãneanu
Gânduri din inima apei

(Editura Ateneul Scriitorilor, Bacãu, 2015)
ediþie bilingvã româno-englezã

„Poeme trãite ºi acum mãrturisite prin metafore.”

Lansãri de carte

Toamna Bacovianã, ediþia a V-a

„Cu prietenie, stimã ºi încredere, tuturor cititorilor

iubitori de poezie.”

În perioada 5-10 octombrie a.c., la Bacãu, s-a desfãºurat ediþia a V-a a manifestãrii sugestiv

intitulatã „Toamna Bacovianã”, în organizarea Consiliului Judeþean Bacãu, a Inspectoratului

ºcolar judeþean, a Filialei Bacãu a Uniunii Scriitorilor ºi a revistei „Ateneu” din acelaºi oraº.

Programul celor cinci zile a cuprins recitaluri de poezie ºi muzicã la statuia lui Bacovia, la

universitãþile ºi colegiile din municipiu, Colocviile revistei „Ateneu”, Colocviul G. Bacovia

„Aud materia plângând”, vernisajul expoziþiei de picturã Constantin Severin, decernarea

premiilor „George Bacovia” pentru scriitorii consacraþi, debut în poezie ºi eseu, decernarea

premiilor Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Bacãu.

Cu acest prilej au fost lansate ºi douã antologii de poezie, „Sub semnul lui Bacovia”

(antologie pentru „mâine ºi mai mâine”, cuprinzând creaþii ale membrilor Filialei Bacãu a

U.S.R.) ºi „ªi plângã poeþii poema lor vanã”, în care semneazã scriitori debutanþi (F.P.)

Radu Cârneci
Amintiri din Paradis

(Editura Nico, Târgu Mureº, 2015)

„Cartea de faþã cuprinde în prima secþiune o mare

parte din interviurile pe care le-am acordat de-a lungul

anilor, iar cea de a doua majoritatea confesiunilor pe

care le-am provocat unor personalitãþi de marcã din

cultura românã ºi din cea de pe alte meridiane”.

• Vineri, 2 octombrie a.c., la Centrul Cultural „Adrian Pãunescu” din Mizil s-a desfãºurat

cea de-a IX-a ediþie a Festivalului Naþional de Literaturã „Agatha Grigorescu Bacovia”,

la care au fost acordate mai multe premii, pe genuri de creaþie - poezie ºi prozã.

Premiul revistei „Bucureºtiul Literar ºi Artistic”, constând în publicarea autorului,

i-a revenit d-lui Mihai Batog Bujeniþã, prozator din Iaºi, preºedintele Asociaþiei

Epigramiºtilor ºi Umoriºtilor - Academia Liberã „Pãstorel” din acelaºi oraº. În pag. 6

a numãrului de faþã publicãm una din schiþele acestuia. (Reporter)
• În cadrul Salonului Anual de Carte, ediþia a XXIV-a, organizat de Consiliul Judeþean

Ialomiþa ºi de Biblioteca Judeþeanã „ªtefan Bãnulescu” din Slobozia în perioada 1-

31 octombrie a.c., în ziua de 6 octombrie a avut loc vernisajul expoziþiei de graficã

„Îngândurãrile lui Ianus”, aparþinând lui C. Fierbinþeanu ºi lansarea vol.

„Îngândurãrile”, însoþit de audio-book, de Marin Constantin. Au participat, ca invitaþi

speciali: Marin Constantin, Florentin Popescu, Firiþã Carp (directorul Editurii Detectiv

Literar), Marian Nencescu, Ionel Tudor ºi Al. Rusu (realizator Radio România

Actualitãþi).

• Miercuri 14 octombrie a.c. la Fundaþia Culturalã Brãtianu a fost lansat volumul

„Generalul Constantin Brãtianu. Un mare Brãtian îºi revendicã nemurirea”, semnat

de Florian Tãnãsescu ºi Nicolae Tãnãsescu ºi apãrut la Editura Fundaþiei Culturale

Brãtianu. Despre carte au vorbit Radu Theodoru, prof. univ. dr. Ion Dodu Bãlan,

Florian Tãnãsescu, Prof. Univ. Dr. Mihail Diaconescu ºi Ion I. Brãtianu. (Reporter)
• Miercuri, 14 octombrie 2015, a avut loc la Casa Oamenilor de ªtiinþã din Bucureºti lansarea a patru cãrþi ale lui

Rãsvan Dobrescu, jurist, fost senator în Parlamentul României. Este vorba despre «Nu te prinde lor tovarãº”, vol. I,

II ºi III ºi Un civil în hainã militarã”, editate de Fundaþia-Editurã „Scrisul Românesc” din Craiova.

Despre opera scriitorului au vorbit Emil Constantinescu, prof univ. dr., fost preºedinte al României, (în calitate de

fost coleg de facultate ºi de grupã cu autorul), ªtefan Cazimir, prof. univ. dr., critic ºi istoric literar, Gabriela Creþia,

prof. univ. dr. ºi Florea Firan, prof. univ. dr., directorul editurii ºi revistei „Scrisul Românesc”.

ªtefan Cazimir considerã cã aceste memorii reprezintã adevãrate cãrþi de învãþãturã pentru noi ºi urmaºii noºtri,

pentru tinerii care n-au cunoscut umilinþele unei epoci întunecate ºi care nu trebuie uitate. (Ion Haineº)
• Miercuri 21 octombrie a.c. la Sala Calderon din Bucureºti a fost lansat volumul „România Km. 0”, avându-l ca

autor pe Jean Yves-Conrad, nimeni altul decât corespondentul special la Paris al revistei „Bucureºtiul literar ºi

artistic”. Cunoscut ca mare iubitor al României ºi al românilor, semnatar ºi al unei cãrþi anterioare intitulate „Paris…

Capitala României” (în care a mers pe urmele prezenþelor noastre în oraºul luminilor), oaspetele a cãrui devizã este

„România nu-mi aparþine, dar eu aparþin României” a venit cu o carte de impresii despre þara noastrã, adunate atât

înainte de 1989, cât ºi dupã aceea. Despre autor ºi volumul actual au vorbit Nicolae Dan Fruntelatã, Lilian Zamfiroiu,

Emil Lungeanu, Victor Crãciun ºi Florentin Popescu. (Reporter)
• Joi 22 octombrie, într-una din sãlile proaspãt renovatei vile „Albatros” din Buzãu (care a aparþinut lui Al.

Marghiloman ºi unde de acum înainte va funcþiona Centrul Cultural Buzãu) a fost lansat volumul „Un nume adunat

pe-o carte” de Nicolae Peneº, carte autobiograficã adunând între copertele ei amintiri, evocãri, texte critice, autografe

º.a., prin care autorul îºi prezintã activitatea literarã din cei optzeci de ani de viaþã. Autorul ºi lucrarea lui s-au

bucurat de aprecieri elogioase din partea foºtilor colegi ºi a prietenilor: Dr. Mihai Bãlãnescu, Florentin Popescu,

Nicolae Cabel, Passionaria Stoicescu, Ionel Banu, Valeria Grigorescu. (Reporter)
• Joi 29 octonbrie a.c. la Universitatea „Spiru Haret” din Bucureºti, Facultatea de Filologie, s-au lansat 2 volume

(prozã ºi poezie) reunite sub genericul Opere esenþiale, de Marin Codreanu, apãrute la Editura TipoMoldova.

Despre autor ºi cãrþi au vorbit: Ruxandra Vasilescu, decan, Luiza Marinescu, Radu Voinescu, Gheorghe Stroe, Petru

Ionescu, Liviu Viºan, Firiþã Carp ºi Silvia Codreanu (moderator). (Reporter)

Sâmbãtã, 24 octombrie 2015, în cadrul „Toamnei Culturale

Bolintinene” în oraºul Bolintin Vale a avut loc un colocviu consacrat

deschiderii celui de al douãzecilea an de apariþie a revistei „Sud”.

La lucrãri au participat scriitori din localitate ºi din Capitalã. Despre

istoria, locul, rolul ºi perspectivele publicaþiei ºi-au exprimat

opiniile: Florin Iordache, Milica Dan, Vasile Grigorescu, Florentin

Popescu, Constantin Bãrbuþã, Nicolae Scurtu, George Theodor

Popescu, Victoria Milescu, Florin Colonaº, Dan Floricã, Vasile

Rãvescu, Emil Pãunescu, M. Mehedinþiu, Maria Stan. Iuliana Paloda-

Popescu, Dan Floricã, George Theodor Popescu ºi Victoria Milescu

au susþinut un scurt recital poetic. (Reporter)

Autografe
în premierã
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Unitatea culturii universale în reprezentarea lui Eminescu (II)
Urmare din numãrul trecut

Acad.
Mihai Cimpoi

Se impune, totuºi, o
anumitã comunitate
originarã a limbilor ºi
popoarelor sanscritice ºi, în
ciuda factorilor diferen-
þiatori, o unitate culturalã.
Aceasta se relevã,
bunãoarã, în drama
popularã (cu un fond ludic
manifest la pãgâni ºi
pãstrat pânã astãzi), în
proverb ºi în fabulã,
ambele gãsindu-se la toate
popoarele pãmântului.

Apare ºi o reflecþie tipic
eminescianã, pe care o vom întâlni frecvent: „în primul
rând prin culturã ºi civilizaþie îºi formeazã individul
orizontul sãu în jurul unui centru specific, care, ce-i drept,
trebuie sã se înscrie întotdeauna în interiorul circumferinþei
naþionale (universaliºti)” [4, p. 90].

Deºi formele literare sunt diverse, reflectând felul de a
fi al unui popor, se atestã o comunicare cu o altã substanþã
culturalã.

O asemenea comunicare are loc atunci când poporul
posedã o bogãþie de idei ºi forþã spiritualã „care sã-i dea
posibilitatea sã gãseascã formule de echivalare proprii
pentru ideile ºi relaþiile strãine”.

„Aºa cum un individ poartã în sine imaginea altuia,
tot astfel un popor se concepe pe sine în raport cu celelalte
popoare, încât trebuie de vãzut ce conºtiinþã de sine are
ºi ce naturã au aceste relaþii” [4, p. 980].

Prezente ºi în textele publicistice, unde sunt
reprezentate de asemenea prin schema graficã a unui cerc
de cercuri (concentrice), urmând ºi o dispunere
diacronicã, reflecþiile eminesciene anticipeazã actualele
dezbateri despre relaþiile dintre culturi, literaturi ºi
despre raportul fenomenologic Eu/ Celãlalt.

Dupã cum îi mãrturiseºte ºi lui Iacob Negruzzi într-o
scrisoare trimisã de la Viena în ziua de 4/16 septembrie
1870, tot ce se întâmplã cu un individ sub aspect
psihologic (e vorba de schimbãri, de devenire, de „rupturã
psihicã”, de „antitezele de simpatii ºi antipatii” care se
produc în sufletul studentului Eminescu, marcat de ceea
ce se întâmplã cu nemþii ce se fac nesuferiþi – n.n.): „În
fine, schimbãri de acestea psihologice sã nu credeþi cã se-
ntâmplã numai sporadic, ici colea, în individul cutare sau
cutare, ea cuprinde cu friguri popoarã întregi - ºi avem
exemple din nenorocire, exemple atât de evidente ºi de
atât de apropiate” [4, p. 607].

În fragmente rãzleþe din Culturã ºi ºtiinþã, gãsim douã
pasaje care reprezintã indiscutabil ºi un punct de vedere
al lui Eminescu: „Nici un fel de materie nu e capabilã care
sã nu poatã constitui un element al culturei, fiindcã ea nu
urmãreºte un scop obiectiv, de-aceea nu are nici un teren
anumit pe care sã îl împle. ªi nu numai cã ea nu-i mãrginitã
la un singur teren, ci universalitatea e chiar un distinctiv
al culturei, cel puþin fiecare grad al ei se mãsoarã dupã
mãsura universalitãþii în care ea se miºcã”; „Se catã a
pricepe, din punctul de vedere al misiunii sale individuale,
cum cã nu e nimic alta decât un inel în Cântul cel mare al
tendenþelor ºi aspiraþiunii omeneºti ºi, prin cultura
generalã, capãtã privirea mare în totalul ºi generalitatea
întregului în comemorarea sa” [4, p. 265-266].

Într-un fragment din Albert Möser care apare în ediþii
cu titlul „Dupã Aristotel”... dãm de asemenea de o
consideraþie revelatoare pentru modul în care Eminescu
înþelege cultura universalã. Pornind de la principiul
aristotelic „cauza are un plus asupra urmãrilor ei”,
constatã „cã ºi toate operele poeziei ºi ale artei nu sunt
decât emanaþiuni parþiale din comorile spirituale mult
mai bogate ale poeþilor ºi artiºtilor” [4, p. 872]. „Ce
respect, continuã textul, trebuie sã avem aºadar înaintea
bogãþiei spirituale a lui Michelangelo, Goethe,
Beethoven º.a.”

În articolul Echilibrul (Federaþiunea, III, din 4 mai/
22 aprilie ºi 11 mai/ 29 aprilie 1870) se face o delimitare
între „trebuinþele popoarelor” ºi elementele strãine,
Eminescu admiþând, însã, influenþa pacinicã, adicã ceea
ce se poate impune „prin superioritatea demnã de
recunoscut a individualitãþii sale, cum de ex. au impus
Francezii românilor” [5, p. 18].

Se mai vorbeºte în articol ºi de un al doilea mod de
impunere, fireºte inaccesibil: „e acela de a face din
principii transcendentale, din credinþe ale omenirii
mijloace pentru scopuri de o altã naturã. E cazul
preoþimii Evului Mediu care explicau Evanghelia astfel

încât popoarele sã îngenunche ºi jugul unui rege rãu.”
E ºi cazul similar al Românilor pe care credinþa cea
adâncã despre unitatea Austriei ºi cãtre tron „i-a fãcut
sã primeascã fãcând, cu o rezistenþã mai mult pasivã,
umilirea dualismului”.

Al treilea mod „e cel mai simplu, deºi cel mai greu
ºi mai nedrept”: arogarea cu insolenþã a drepturilor
altuia ºi susþinerea în proprietatea lor prin puterea
brutã, proprie sau strãinã.

Eminescu propune sã se vadã care din aceste trei
puncte poate fi „raþiunea atitudinii excepþionale a
Ungurilor din Austria”, „ce le dau în mânã domnia
asupra unor naþiuni total diferite de a lor, tot aºa de
mari la numãr ºi numai înapoiate în culturã”, „întâia
raþiune, prin care un popor poate egemoniza pe altul,
e superioritatea moralã”, conchide publicistul.

Publicistul continuã prin a expune condiþiile
civilizaþiunii unui popor.

Prima este limba – „o limbã sonorã ºi aptã de a
exprima prin sunete noþiuni, prin ºir ºi accent logic:
cugete, prin accent etic sentimente”.

Cea de-a doua – „dezvoltarea acelor aplecãri umane
în genere”.

Una dintre condiþii este ca „ºtiinþele (afarã de ceea
ce e din domeniul public) sã reprezinte lucrãri proprii
ale naþiunii prin care ar fi contribuit la luminarea ºi
înaintarea omenirii. Artele ºi literatura frumoasã
trebuie sã fie oglinzi de aur ale realitãþii
(transsubstanþiere a poetului în spectator „Privitor ca
la teatru” – n.n.) în care se miºcã poporul, o coardã
nouã, originarã, proprie pe bina cea mare a „lumii”
[5, p. 20].

Bina este un germanism care înseamnã „scenã”.
Astfel se contureazã, în cadrul imaginarului

eminescian, patru mari reprezentãri metaforice:
- lumea ca teatru (theatrum mundi);
- bina (scena) cea mare a lumii ºi roata lumii;
- cultura universalã ca cercuri în (marele) cerc;
- lumea ca o carte, ca Text.
Eminescu construieºte o lume posibilã (în termenii

lui Umberto Eco), structuratã esenþialmente dintr-o
lume teatralã, o lume culturalã (circularã) ºi o lume
textualã.

Or, teatralitatea ºi circularitatea reprezintã
globalitatea, dovadã în acest sens fiind arhitectura
anticã.

În Icoane vechi ºi icoane nouã (cap. III Bãtrânii ºi
tinerii) Eminescu consemneazã cã viaþa consistã din
miºcare, precum de-a pururea în miºcare este ºi
adevãrul social: „Ceea ce azi e adevãrat, mâine e
îndoielnic, ºi pe roata acestei lumi nu suie ºi coboarã
numai sorþile omeneºti, ci ºi ideile”. Ceea ce stã pe
loc e numai arta care „nu e în folosul oamenilor ci
ceea ce este spre petrecerea lor”.

Urmeazã un adevãrat breviar al valorilor culturii
universale: „Citim azi cu plãcere versurile bãtrânului
Omer, cu care petreceau odatã neamurile de ciobani
din Grecia, ºi imnele din Rig-Veda, pe care pãstorii
Indiei le îndreptau luminii ºi puterilor naturii, pentru
a le lãuda ºi a cere de la dânsele iarbã ºi turme de vite.
Tot aºa privim cu plãcere plãsmuirile celui mai mare
poet pe care 1-a purtat pãmântul nostru, plãsmuirile
lui Shakespeare, ºi ne bucurãm de frumuseþea lor atâta,
ba poate mai mult încã decât contemporanii lui, ºi tot
astfel privim statuilui Fidias ºi ale lui Praxiteles,
icoanele lui Rafael ºi ascultãm muzica lui Palestrina.
Tot astfel ne bucurã ºi portretul pe care-1 face Grigore
Ureche Vornicul lui ªtefan Voievod cel Mare, cu cât
simþim ºi azi plãcere citind ce vrednic ºi cu virtute
Român a fost Mãria sa” [5, p. 117-118].

De ideea unitãþii culturii universale au fost
preocupaþi ºi alþi scriitori români; bunãoarã, Al.
Vlahuþã în conferinþa þinutã la Ateneul Român în seara
zilei de 7 martie 1893: „Omenirea merge pururea
înainte, ºi intrã din ce în ce mai în luminã. Neliniºtea
ei, dornica ei întindere de braþe, dupã un ideal se
oglindeºte cu mult mai limpede în munca cinstitã a
marilor ei artiºti ºi-n durerile lor de creare. Poetul, în
cãutarea perfecþiunii, aratã foarte bine întreaga
evoluþie a omenirii, a vieþii în genere, spre ceva
îndepãrtat, care cheamã, atrage ca un vis frumos, ºi
farmecã poate tocmai prin aceastã depãrtare. Desigur,
nu-i vorbã deºartã cã în inima poeþilor bate mai tare
dorul întregii omeniri” [9, p. 93-94].

* * *

Putem constata în chip conclusiv cã:
1. Eminescu priveºte cultura universalã dintr-o perspectivã

globalã, holistã; o concepe, prin urmare, ca un întreg.
2. Asemenea lui Goethe, este convins cã „poezia e un bun al

întregii omeniri ºi cã ea se manifestã pretutindeni ºi în toate
timpurile, în sute ºi sute de oameni; cu singura deosebire cã
unul ºtie s-o facã mai bine decât altul ºi se menþine mai
îndelungat deasupra apei decât altul” [8, p. 226].

3. Ca ºi autorul lui Faust, el intuieºte cã vine o epocã a
literaturii universale. Aceasta e pregãtitã de cosmopolitismul
creºtin ºi cavaleresc al Evului Mediu, cosmopolitismul
umanist al Renaºterii, cosmopolitismul clasic ºi filosofic al
luminismului ºi cosmopolitismul romantic ºi istoric.

Toma Nour, personajul romanului de tinereþe Geniu pustiu,
mediteazã asupra fenomenului, considerându-se cosmopolit.

4. Aºa cum lumea se naºte dintr-un punct genezic („cel
dintâi ºi singur” – Scrisoarea I) ºi toate lucrurile apar dintr-o
Mamã a Pãmântului, cultura universalã are ºi ea un nucleu
genezic: cultura greceascã – „Civilizaþia s-a statornicit, scrie
poetul în Timpul din 9 august 1880, ºi a crescut acolo unde
ea a fost altoitã în pomul culturii antice”. Cultura clasicã are
calitatea determinantã de a creºte, de a educa, spune el într-
un articol privind starea învãþãmântului. Ea se caracterizeazã
printr-un „adânc spirit de adevãr, de pregnanþã ºi de
frumuseþe, printr-o „simetrie intelectualã”. „Spiritul
antichitãþii e regulatorul statornic al inteligenþei ºi al
caracterului ºi izvorul simþului istoric”.

De remarcat cã Edmund Husserl era de pãrere, expusã într-
o conferinþã „Criza umanitãþii europene þinutã în mai 1935
la Viena, cã Europa culturalã se naºte în Grecia secolelor VII
ºi VI î.Cr., care impune o culturã axatã pe ºtiinþa universalã a
idealitãþii spirituale”, pe o ºtiinþã a vieþii denumitã „iubire
de înþelepciune” [7, p. 355].

5. Gândirea poeticã este o gândire originarã, cu rãdãcini
în „lumea ce vorbea în basme ºi gândea în poezii”. Mitul e
suportul ei genetic.

6. Eminescu ne propune – teoretic ºi practic, în discursul
sãu mitopo(i)etic - o proiecþie ontologicã asupra culturii. Ea
participã, heideggerian vorbind, la jocul Fiinþei, jucat pe
Scena Lumii.

7. Omul eminescian este „omul etern”, este fiinþa
„nemuritoare” ce se manifestã „ca un punctum saliens care
apare în mii de oameni, dizbrãcat de timp ºi spaþiu, întreg ºi
nedespãrþit, miºcã cojile, le mânã una-nspre alta, le pãrãseºte,
formeazã altele nouã, pe când carnea zugrãviturilor sale
apare ca o materie, ca un Ahasfer al formelor, care face o
cãlãtorie, ce pare vecinicã” (Archaeus).

8. Cultura, în viziunea lui Eminescu, se constituie în temeiul
unei influenþe globale a unei literaturi asupra altei literaturi,
dar ºi al influenþelor particulare: radiante (în termenii lui Paul
van Tighem), adicã de mode ºi curente internaþionale, de
similitudini fãrã influenþe concretizate, catalitice ºi
modelatoare (în sensul lui Blaga). El îºi construieºte adesea
operele ºi îºi plãsmuieºte personajele dupã anumite modele
din literatura universalã: în Dodecameronul dramatic din
tinereþe recunoaºtem modelul shakespearian, în Memento mori
modelul hugolian, în poemul dramatic Andrei Mureºanu
modelul goethean. Archaeus are o structurã similarã cu
Morella lui Poe, tradusã de Veronica Micle dupã textul francez
al lui Charles Baudelaire, Sãrmanul Dionis valorizeazã
sugestii oferite de Théophile Gautier, iar Geniu pustiu
consideraþiile despre roman ale lui Al. Duma. Scrisorile trimit
la Satirele lui Horaþiu.

9. Gãsim la Eminescu personaje-cheie – „radiante”,
prototipale ale literaturii universale: Orfeu, Hyperion, regele
Lear, diferite figuri mitologice, topoi caracteristici
antichitãþii sau Evului Mediu, precum lumea ca teatru
(theatrum mundi), cartea lumii, fortuna labillis, miteme ºi
simboluri existenþiale (viaþã/moarte, disperare, melancolie,
suferinþã º.a.).

10. Cultura universalã se prezintã ca un Macrotext
constituit din microtextele autorilor ce înfãþiºeazã diferite
popoare ºi epoci. Marile figuri emblematice, sub forme
concretizate de genii, apar la distanþe de secole, denumite
de el divine: Homer, Dante, Shakespeare. Aceºtia, ca ºi Rafael,
Michelangelo, Beethoven, Darwin, Newton sunt culmi
valorice în epoci în care „zeii n-au murit”. Ei contribuie la
Cartea Lumii, pomenitã în Memento mori ºi Andrei
Mureºanu, în care poetul se cãzneºte sã afle „cifra vieþii cea
obscurã”.

11. Toate acestea demonstreazã cã Eminescu a promovat
– în creaþia poeticã, în textele publicistice, în corespondenþã,
în transcrierile ºi consideraþiile din Fragmentarium – Ideea
unitãþii culturale a lumii, a Culturii universale ca Întreg.
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“Acum, la 93 de ani sunt mulþumit cã mi-am
vãzut tipãrite truda ºi bucuria scrisului, care

m-au luminat toatã viaþa”

Seniorii literaturii noastre

(continuare în pag. 16)

A consemnat Florentin Popescu

Pavel Chihaia
Pavel Chihaia, prozator, dramaturg ºi eseist, s-a

nãscut la 25 aprilie 1922 la Corabia (judeþul
Romanaþi). Este fiul Elenei (n. Crãciunescu),
croitoreasã, ºi al lui Ion Chihaia, funcþionar. A
absolvit Liceul „Mircea cel Bãtrân”din Constanþa ºi
Facultatea de Litere din Bucureºti (1945). A debutat
editorial în 1945, la Editura Fundaþiilor Regale cu
piesa în trei acte La farmecul nopþii, care a luat
Premiul scriitorilor tineri în acelaºi an. A lucrat o
vreme la Direcþia Teatrelor, de unde a fost concediat,
arestat ºi eliberat din lipsã de probe. A încercat sã
fugã din þarã ºi, nereuºind, ºi-a câºtigat apoi existenþa
ca zidar, caloriferist, figurant la teatru. În 1960 este
angajat de George Oprescu la Institutul de Istoria
Artei, loc în care se consacrã unor studii de
medievalisticã. În 1978 se stabileºte în Germania,
unde i se acordã azil politic. Colaboreazã la „Europa
Liberã” ºi continuã sã publice eseuri ºi cãrþi într-un
larg evantai tematic.

Scrieri: La farmecul nopþii (1945), Blocada
(1947), Din Cetãþile de scaun ale Þãrii Româneºti
(1947), De la Negru Vodã la Neagoe Basarab.
Interferenþe literar-artistice în cultura româneascã
a evului de mijloc (1976), Sfârºit ºi început de ev.
Reprezentãri de cavaleri la începuturile Renaºterii
(1977), Tradiþii rãsãritene ºi influenþe occidentale
în Þara Româneascã (1983), Immortelité et
décomposition dans l’art du Moyen Age (1988), Faþa
cernitã a libertãþii. 20 de convorbiri la Europa
Liberã (1991), Mãrturii din exil (1994), Treptele
nedesãvârºirii (1997), Lecturi medievale despre
þãrile române (1995), Itinerarii asiatice (1995), Þara
Româneascã între Bizanþ ºi Occident (1996), Orizont
medieval (1996), Artã medievalã, 5 vol. (1999),
Legendele unei lumi posibile (2000).

Florentin Popescu: Sunteþi una dintre cele mai

interesante ºi valoroase personalitãþi culturale româneºti

din Exil. Dacã nu cumva mã înºel, exilul dvs. a început

în 1978. Spuneþi-mi, vã rog, dupã atâta amar de vreme

care a trecut de la plecarea din România, cum este viaþa

în exil pentru un scriitor de limba românã?

Pavel Chihaia: Bineinteles cã odatã ajuns în Occident

am avut bucuria de a mã simþi liber, liber de a scrie din

nou literaturã. Dar cum sunt bine cunoscute greutãþile

vieþii de început ale unui exilat, nu am fost nici eu, nici

familia mea, lipsiþi de ele.

Dar dragostea mea pentru literaturã - încã din prima

tinereþe - ºi frustrarea de a nu putea scrie liber în anii

comunismului, m-au însufleþit ºi foarte curând am

început sã scriu. Am reluat „romanele de sertar”, cum

este „Hotarul de nisip”, noul roman „Cearta sufletului

cu trupul”, deci am reînceput sã scriu literaturã, pentru

cã, dupã cum stiþi, mulþi ani m-am ocupat ºi am scris

istorie de artã medievalã, specialitate unde nu era nevoie

de aºa-zisa „politizare”.

Nu am putut scrie chiar zilnic, aºa cum ar fi fost necesar,

fiind nevoit sã-mi întreþin familia.

Sprijinit de edituri occidentale ºi dupã 1989 de cele

din România, am reuºit sã public mult, scrieri mai vechi

si noi, de criticã literarã, criticã artisticã, jurnalisticã ºi

bineînteles literaturã.

Acum la vârsta de 93 ani pot spune ca sunt mulþumit

de a-mi fi vãzut în scris truda ºi bucuria scrisului, care

m-a luminat toatã viaþa.

F.P.: Sunteþi legat prin mii de fire de Constanþa ºi de

Dobrogea, despre care aþi scris mult ºi foarte expresiv.

În ce mãsurã experienþa de viaþã v-a ajutat sã

transpuneþi literar o lume foarte pitoreascã precum

aceea a porturilor prin care miºunau fel de fel de oameni

ºi de caractere?

P.Ch.: Prima experienþã a venit încã de la vârsta de 13

ani, când în vacanþa ºcolarã trãiam la o fermã a tatãlui

meu vitreg în Dobogea, la Azaplar. Dupã o varã secetoasã

ferma a fost nimicitã ºi am ajuns la o bostãnãrie, lângã

satul Palazu, unde, împreunã cu un tãtar, aveam grijã de

bostani ºi mergeam prin satele vecine sã-i vindem. Atunci

am trãit farmecul nopþilor dobrogene, al cerurilor înstelate.

Am putut înþelege dimensiunea nesfârºitã a stepei ºi viaþa

tãtarilor, pe care am încercat s-o descriu cât mai fidel.

Apoi, ca tânãr, plimbãrile prin portul Constanþei, care

mã atrãgea zilnic, pe falezã, marinarii veniþi din toatã

lumea, de culori diferite, traficanþii

veniþi sã-i întâmpine, femeile uºoare

care se ofereau ºi tot ce se întâmpla

în port m-au marcat ºi bineînþeles cã

m-au ajutat sã le descriu în multe din

scrierile mele.

F.P.: Aþi debutat cu piesa de teatru

„La Farmecul nopþii”, în 1945,

lucrare distinsã cu Premiul tinerilor

scriitori. În dicþionarul scriitorilor

români, editat de Academie, am gãsit

ºi aceste rânduri semnate de Nicolae

Florescu: „Existã în piesa lui

Chihaia o chemare a

necunoscutului, o neurastenie a

stepei presimþind marea, o salvare

purificatoare prin moarte din

mlaºtina vieþii, adevãratã obsesie a

dramaturgului ce vrea sã sugereze

eliberarea continuã, pânã la zbor,

prin scufundarea interioarã, prin

regãsire în „soluþia” visului. Cât este

adevãrat ºi cât nu în aceastã

caracterizare?

P.CH.: A scris foarte frumos

regretatul literat ºi prieten Nicolae

Florescu. Într-adevãr, în piesã se

regãseºte spaþiul dobrogean cu

geografia sa particularã, cu nemãrginita stepã. Este vorba

de Babadag, acolo unde eroul se retrage ducând o viaþã

vegetativã, o existenþã spectralã.

F.P.: Ce prietenii literare aþi avut în þarã, mai ales la

anii tinereþii? Evocaþi, vã rog, câteva personalitãþi din

acea vreme!

P.CH.: Trebuie sã încep chiar cu anii petrecuþi la

Constanþa. Acolo aveam prieteni din generaþia mea, dar

ºi mai mari ca mine, cu care aveam afinitãþi intelectuale.

Aºa cum au fost Teodor Ionescu, istoric de artã, care a

devenit directorul Muzeului Bruckenthal din Sibiu, Stere

Popescu, arhitect, poet, regizor ºi dansator la Opera din

Bucureºti, poeþii Constant Tonegaru ºi Dimitrie Stelaru.

La Bucureºti i-am reîntâlnit pe aceiaºi, la care s-au

adaugat noi prieteni viitori scriitori, pictori ºi critici de

artã. Colegul de facultate Theodor Cazaban, care mi-a

devenit prieten de suflet, dar de care m-am despãrþit

curând, odatã cu plecarea lui timpurie în Franþa. Poetul

Iordan Chimet, Alexandru Lungu, medic ºi poet, ªerfi

Stefãnescu, pictor, sculptorul Ion Vlad care mi-a fãcut un

bust la tinereþe ºi unul la maturitate, George Tomaziu,

pictor ºi poet. Theodor Mihadaº, Ion Cutova ºi

Alexandru Husar mi-au fost ºi ei prieteni aproape de

suflet. Cu poetii Barbu Cioculescu ºi Ion Pilat

împãrtãºeam aceleaºi idealuri. Cu durere am trãit plecarea

dintre noi a multora dintre ei. Astãzi mã bucur cu toatã

dragostea ce le port, de prietenia lui Barbu Cioculescu ºi

Theodor Cazaban, singurii supravieþuitori. Aº putea sã-l

consider ca prieten ºi pe Eugen Barbu, cu care am fost ºi

vecin de stradã la Bucureºti, prietenie care s-a întrerupt

în momentul în care ºi-a schimbat opiniile politice ºi a

capitulat, refãcându-ºi „pe linie” romanul „Groapa”, pus

la index dupã prima ediþie.

F.P.: Unii comentatori vã asimileazã aºa-zisei

„Generaþii pierdute”, cea care a trãit schimbãrile politice

de dupã rãzboi ºi a suferit consecinþele instaurãrii

comunismului. Din 1946 pânã în 1950 aþi fãcut parte

din Asociaþia (anticomunistã) Mihai Eminescu, alãturi

de alþi scriitori ºi cãrturari ai vremii: ªerban Cioculescu,

Vladimir Streinu, Dinu Pillat, Constant Tonegaru,

Theodor Mihadaº ºi alþii. În ce consta activitatea acestei

organizaþii?

P.CH.: Aceastã activitate era susþinutã de soþii Lucia ºi

George  Fratostiþeanu având ca scop sã colaboreze cu

Crucea Roºie Internaþionalã

pentru ajutorarea intelectualilor

sãraci ºi familiile celor care erau

în închisorile comuniste, dar ºi

ajutorarea, susþinerea grupãrilor

armate anticomuniste din munþi.

Prin intermediul preoþilor de la

biserica Sfântul Vincent ºi Paul,

soseau pachete cu medicamente,

vitamine, praf de lapte ºi praf de

ouã, flanele ºi pantofi cu talpã

de asbest ºi încã alte multe

ajutoare de supravieþuire.

Noi, membrii acestei Asociaþii

„Mihail Eminescu”, aveam rolul

de a transporta clandestin aceste

pachete la diferite adrese.

F.P.: De care dintre membrii

acestei asociaþii v-aþi simþit

legat mai mult? Cu care dintre

ei aveaþi afinitãþi (literare ºi nu

numai)?

P.CH.: Este greu de spus, dar

de Constant Tonegaru, prieten

încã din anii petrecuþi la

Constanþa, de Iordan Chimet ºi

bineînþeles de Barbu

Cioculescu, prieten de suflet

pânã în ziua de astãzi...

F.P.: Comentându-vã romanul „Blocada”, pe care îl

considerã opera dvs., capitalã, Marian Popa face unele

apropieri între cartea dvs. ºi „Groapa” lui Eugen Barbu.

La rându-i, Ion Negoiþescu vã apropie de Camus (cu

romanul „Ciuma”). Se justificã astfel de paralelisme?

Dacã Da, prin ce? Dacã Nu, de ce?

P.CH.: Da, gãsesc judicios acest paralelism, aceste trei

romane fiind contemporane, scriitorii fiind animaþi de

nevoia de a evada din realitatea înconjurãtoare de dupã

rãzboi. Acþiunile  se desfaºoarã în locuri bine cunoscute

de autori, în care ei înºiºi ºi-au trãit o parte din viaþã,

subiectele fiind alese dupã întâmplãri reale.

Nu, aº rãspunde, pentrucã subiectele sunt foarte

diferite, fiecare  cu pitorescul sãu, cele trei romane fiind

opere unice.

F.P.: Tot Marian Popa vorbeºte de o „proiectatã

trilogie” din care „Blocada” ar fi urmat sã fie primul

volum. Aþi abandonat definitiv ideea trilogiei?

Argumentaþi, vã rog, rãspunsul!

P.CH.: Aceastã trilogie era conceputã sã înceapã cu

Marea Neagrã, cu sclipirea neobositã a farului din portul

Constanþa, transformatã într-o mare moartã de blocarea

strâmtorii Bosforului. Acesta este romanul realizat,

„Blocada”. Apoi urma al doilea volum care voia sã descrie

nemãrginitele întinderi ale stepei, cu tãtarii cãlãreþi ºi

care trebuia sã poarte titlul de „Toragai”, iar al treilea

volum, „Ovidiu la Tomis”, unde poetul Ovidiu aºteaptã



Bucureºtiul literar ºi artistic,  Anul V, nr. 11 (50), noiembrie 2015

55555CRONICÃ LITERARÃ LA KM 0

Sonetele

domnului Nicolae Cabel
Destãinuiri fãrã frontiere

Florentin
Popescu

Ion Rosioru,

Cartea Convorbiri cu Florentin Popescu, semnatã de

Florin Costinescu la Editura Rawex Coms (Bucureºti,

2015), e una blindatã cu de toate. Dacã l’entretien-ul

propriu-zis þine de la pagina 19 pânã la 213, ea mai cuprinde

prefaþa celui ce-i ridicã neobosit mingea la plasã

atotprezentului în viaþa literarã a cetãþii, polivalentul

Florentin Popescu, gãzduind, tot în partea finalã, un amplu

pot-pouriouri de referinþe critice extrase din articolele unor

confraþi de realã autoritate criticã (ªerban Cioculescu, Radu Cârneci, Ioan Adam,

Magda Ursache, Romul Munteanu, Gheorghe Tomozei, Teodor Vârgolici, Geo Vasile,

Ana Dobre, Titi Damian, Gheorghe Istrate, Florea Þuiu, Theodor Damian, Coman

ªova, Acad. Gheorghe Pãun, Ion Brad, Nicolae Dabija, Iuliana Paloda-Popescu,

Mariana Ionescu, Ion Dodu Bãlan, Mihai Stan, Neagu Udroiu ºi destui alþii încã)

precum ºi de fiºele biobibliografice ale celor doi maratoniºti ai ritualului

conversaþional.

Intervievatul are o memorie fenomenalã ºi gãseºte mereu puterea de a o fructifica

literar precum în, se subliniazã în amintita prefaþã, Scriitorii din Strada Apolodor.

„Apelul la memorie al lui Florentin Popescu, privind convieþuirea în acel bloc a zeci

de scriitori, mi se pare generos, atitudinea fiind, de fapt, proprie structurii omului

care este sincer ºi deschis, atras, în principal, de partea luminoasã a lucrurilor” (p.7).

Aflat la antipodul condeierului care scrie doar pentru sine, Florentin Popescu are,

la ceas bilanþier parþial, în spate o operã de proporþii balzaciene. Altruist ºi mãrinimos,

interlocutorul îºi începe confesiunea fãrã frontiere prin a aduce, incluzându-l ºi pe

partenerul de dialog, cuvinte de mulþumire ursitoarelor „care ne-au deschis drumul

seducãtor cãtre magia literelor, cãtre Cuvântul scris, cãtre Poezie” (p.20). Recunoaºte

cã s-a nãscut, ca ºi Esenin, „cu satu-n glas”, adicã acolo unde, dupã Blaga, „s-a

nãscut veºnicia”. ªi nu poate sã facã abstracþie de faptul cã marile reuºite literare ale

neamului nostru  „trebuie raportate direct la lumea satului” (p.22), afirmaþie ilustratã

cu numele unor Rebreanu, Sadoveanu, Agârbiceanu, Gala Galaction, Zaharia Stancu

sau Marin Preda. Primul sãu volum de versuri, Obsesia pãsãrilor (1970) se bazeazã

pe ideea ruperii de sat. La rândul sãu, intervieveurul a debutat, în 1972, cu Adierea

tãrâmului, ca în 1977 sã scoatã de sub tipar Numãrãtoarea de aºtri, ambele cu

structuri metaforice ºi ideatice inspirate din lumea ruralã. Ambii maratoniºti au

harul contextualizãrilor ample. Debuturile lor editoriale s-au produs în anii ruperii

de proletcultism (Nichita Stãnescu, Marin Sorescu, Ana Blandiana). Citadinismul

câºtigã teren, vârf de lance fiind socotit Petru Popescu. Însã autori precum Ileana

Mãlãncioiu ºi Gheorghe Pituþ erau cât se poate de rurali la ora aceea. Intervievatul

face în premierã mãrturisirea cã nu i-au plãcut experimentele de niciun fel ºi cã n-a

acceptat niciodatã poezia ca pe un joc, ci a pus în undã liricã „prea plinul întrebãrilor

ºi frãmântãrilor interioare” (p.26). Poetul intoneazã satului natal (Lera, din comuna

Chiojdu) un adevãrat imn de slavã, socotindu-l, cum ar face orice creator care se

respectã, cel mai frumos din lume, deºi s-a nãscut într-o vreme când „istoria îºi ieºise

din matcã ºi þãranii erau dezorientaþi, derutaþi, nemaiºtiind ce sã facã pentru a traversa

acei ani ºi a supravieþui în libertate” (p.28). Copilãria constituie pentru Florentin

Popescu „tezaurul pe care mi-am construit mai toate scrierile, indiferent de genul

lor” (p.29). La anii de maturitate poetul îºi cumpãrã de la o rudã mai îndepãrtatã o

casã, vis-à-vis de cea pe care ai lui o vânduserã prin 1962 când se mutaserã la Buzãu

spre a scãpa de presiunile colectivizãrii forþate. Destãinuitorul face o distincþie

clarã între „satul din suflet” ºi satul de azi care, mai ales dupã 1990, aratã jalnic

pentru cã din el þãranul autentic a dispãrut literalmente. Politica agrarã a guvernelor

cu miniºtri penali pe capete nu-i deloc una favorabilã redresãrii satului românesc cu

tot mai multe lacãte ruginind pe la porþi dãrãpãnate.

Continuându-ºi periplul pe firul biografic, infatigabilul Florentin Popescu îºi

evocã anii de ºcoalã din principalul oraº de la Curbura Carpaþilor, stãruind, cum era

ºi firesc, asupra începuturilor sale literare-publicistice ºi a rolului pe care l-a jucat în

devenirea lui spiritualã cenaclul „Alexandru Sahia”, cenaclu prin care trecuserã

înainte Ion Gheorghe ºi Ion Bãieºu. Despre acest popas benefic în târgul „unde nu se

întâmpla nimic”, a vorbit pe larg în emoþionanta sa carte Un mesteacãn rãtãcit în

câmpie. Studenþia îl aduce pe provincial într-o capitalã în care îºi continuã

desãvârºirea literarã, nu doar pe bãncile amfiteatrelor Facultãþii de litere, ci ºi prin

librãrii, anticariate, cenacluri ori prin redacþiile revistelor studenþeºti Viaþa

studenþeascã ºi Amfiteatru la care începe sã colaboreze cu asiduitate. Aceastã

perioadã e una dintre cele mai frumoase din viaþa lui întrucât coincide cu anii de

deschidere culturalã declanºatã de venirea lui Ceauºescu la putere: „Deschiderea

viza ridicarea barierelor puse pânã atunci traducerilor din autori strãini, montarea

pe scenele teatrelor a unor piese de ultima orã din dramaturgia universalã,

deschiderea unor expoziþii pe ale cãror simeze puteau fi admirate lucrãri ale unor

mari pictori strãini, pânã atunci inaccesibili, aducerea unor filme de mare rãsunet în

alte þãri etc.etc” (p.42). Ca ºi-n alte rânduri, e subliniat rolul jucat de Niculae Stoian

în afirmarea studenþilor cu talent publicistic ºi literar, cu toate cã acesta nu l-a oprit

redactor la publicaþia la care din anul trei de facultate tânãrul venit de la Buzãu

fusese angajat ca salariat cu jumãtate de normã. Aºa se face cã, la absolvirea studiilor

universitare, talentatul ºi harnicul reporter trece ºi prin alte redacþii precum cele ale

Flamurei Prahovei, Vieþii Buzãului, Informaþiei Bucureºtiului ºi Tineretului liber,

toate aceste perindãri deschizându-i alte ºi alte orizonturi ºi îmbogãþindu-i experienþa

de viaþã necesarã omului de condei. Îi displace ceea ce se publicã astãzi cu duiumul,

în ziare, reviste sau pe Internet ºi chiar în volume ºi care „numai poezie nu e” (p.49).

Solicitat de subsemnatul sã intre în sumarul unei antologii

în care urmau sã fie prezenþi scriitorii momentului 1970-

1972, dl. Nicolae Cabel debuta într-un volum colectiv (O zi,

un om, un fapt, 1972), literar interesant, dar care n-avea cum

sã prefigureze evoluþia acestui autor în domeniul beletristicii,

cei mai mulþi dintre cunoscuþii lui ºtiindu-l ca pe un apreciat

regizor de filme documentare (de altfel era pe atunci încadrat

la studioul specializat în domeniu, „Alexandru Sahia”).

Prezenþa ulterioarã a d-lui. Nicolae Cabel în plan editorial

cu douã volume (Somnul pe râu, prozã, 1978 ºi O cometã în

cuºcã, poeme, 1996, acesta din urmã atrãgând între alte elogii

ºi pe acela al lui Adrian Pãunescu) a determinat o mai atentã ºi percutantã poziþie a

comentatorilor literari. Amintitelor volume aveau sã li se adauge, începând din 2010,

noi ºi noi titluri: Lãstun, sub strigãtul frunzei (2010), Aorta unei portocale (2014),

Cronos pe balansoar (2014), Alfasonete ºi alte poeme (2014), Corabia cu plete (2015)

ºi Cititor în rouã (2015) – cea ce ne îndrituie sã afirmãm, chiar ºi aºa, la o simplã

parcurgere a bibliografiei, cã avem a face cu un creator care ºi-a descoperit adevãrata

forþã ºi inspiraþie la o vârstã la care mulþi alþi poeþi ori ºi-au epuizat sursele de inspiraþie

ori „stagneazã”, nemaiaºteptându-se surprize din partea lor. Fiindcã orice s-ar spune ºi

din orice unghi s-ar judeca lucrurile, prolificitatea liricã a unui autor septuagenar

(Nicolae Cabel s-a nãscut în 1943) trezeºte curiozitãþi ºi totodatã admiraþie.

Desigur, ºtiind cã dl. Nicolae Cabel are „rãdãcini” genealogice într-un sat de pe

Valea Buzãului, gândul ne poartã numaidecât la celebrul sãu conjudeþean V.

Voiculescu, cel care ne-a dat cea mai valoroasã ºi substanþialã parte a creaþiei lui tot

la senectute. Poate e vorba de o simplã coincidenþã. Sau poate nu.

Ceea ce surprinde dintru început ºi totodatã dovedeºte o îndelungatã ºi fructuoasã

experienþã a d-lui Nicolae Cabel în poezie este o anume siguranþã a rostirii, dincolo

de care putem bãnui un imens travaliu. Un travaliu impus pe de o parte de formã fixã,

consacratã (în cazul de faþã sonetul) în care ºi-a propus sã scrie, iar pe de alta de o

anume exigenþã, de o anume grijã, dusã dincolo de limitele obiºnuitului, pentru

acurateþea textului, pentru cuvântul bine ales ºi pus acolo unde trebuie.

Cititor în rouã (superb ºi totodatã sugestiv titlul!), cel mai recent volum al d-lui

Nicolae Cabel, la care vom face referire în cele ce urmeazã, ni se pare a fi nu doar o

reuºitã liricã, ci ºi o încununare, un punct de vârf, o performanþã în bibliografia autorului.

Dintru început, cu discreþie ºi cu har, poetul se declarã un iubitor al plaiului strãbun,

al tradiþiilor, în fine al naturii binecuvântate a þãrii, dându-ne, astfel, o subtilã poezie

patrioticã, încãrcatã de simboluri ºi cu multe conotaþii, cu atât mai valoroasã în vremurile

de azi când multora dintre conaþionalii noºtri parcã le-ar fi jenã (ca sã nu spunem

ruºine!) sã mai accepte în vocabularul lor întreaga familie de cuvinte legatã de patrie ºi

patriotism: „...e voluptate-n floarea de trifoi/ ºi-i voluptate-n saltul de lãcustã;/ acei ce-

au fost, zâmbesc azi dintre ploi,/ sã nu-i uitãm în groapa lor îngustã...// i-a îmbrãcat

istoria în dor?/ o inimã le-a dat, incendiatã?/ei au plivit o limbã pe ogor/ cu sânge ºi

durere-nmãnunchiatã...// Chiar de nu vrem, ai lor suntem prin zodii,/ în aburul de

spaimã sau de vin,/ tãrâmurile astea, simple rodii// urzite sînt sub clopotul divin.../

Luceafãr vechi þi-a dezvelit corola scandând Romaniola, Romaniola...”, onomastica

din final fiind preluatã, ca veche denumire de secol XVI a Valahiei dintr-un document

trimis Romei în acele îndepãrtate timpuri.

În fond, sub semnul trãirii ºi al mãrturisirii într-un spaþiu binecuvântat de Dumnezeu

(Grãdina Raiului, cum se zice) stau toate cele o sutã ºi treizeci de sonete din cartea de

faþã. Ele alcãtuiesc un întreg, un tot unitar ºi trebuie citite ca atare, chiar dacã la o

rapidã ºi superficialã lecturã par fi independente unele de altele. Existã între sonete

o legãturã interioarã, de gândire, dar ºi de simþire, de „tematicã”, dar ºi de atmosferã,

toate reuºind în cele din urmã sã creeze un fel de catharsis. Fie cã îl evocã pe un Pan

care „îi descuie osânda”, fie cã se vede pe sine ca „un bob mãrunt de rouã” ce „cade

în Cosmos ºi-n basm”, fie cã propune viziunea unui Paradis cu „fiorduri pictate de

pinguini cu fracul enigmatic, de poveste”, fie cã se vede pe sine „tot singur, umil,

într-un verb”, fie cã alãturi de o iubitã imaginarã „descântã talazul” privind la o

barcã, desprinsã parcã de pe pânzele unui pictor celebru (în mai multe poeme apare ºi

o misterioasã „creolã” ce ne trimite cu gândul la „frumoasa brunã” din sonetele lui V.

Voiculescu. Simplã coincidenþã, întrucât doar pe alocuri se poate decela oarecare

influenþã venitã din partea celui ce ne-a dat „Ultimele sonete” ale lui Shakespeare în

traducere imaginarã...).

Peste tot d-l Nicolae Cabel sugereazã teme de reflecþie, „peisajul” exterior, al naturii

vãzute îndeosebi în anotimpurile ei melancolice, lasã sã se întrevadã o deschidere

cãtre celãlalt peisaj - al interiorului sufletesc.

Artizan, cu minuþie de bijutier, d-1 Nicolae Cabel ne-a dat o carte la care nu ºtii ce

sã admiri mai întâi - metafora, construcþia versului, cultul pentru cuvântul adesea

insolit, neaºteptatul asociaþiilor. Poezia d-sale ne apare ca o vrajã, aidoma celei

provocate de marea cea atât de des prezentã în multe dintre sonete. Totuºi, nu putem

trece peste unii termeni ºi o serie de imagini care ni se par cam forþate: vis pletos,

stele-legume, „spaime, când colþoase, când ovale”, furnici înstelate-n ploaie º.a.

Aºijderea, sublinierea cu caractere de literã diferite a unor termeni ºi a titlurilor,

atunci când sunt reluate în interior nu gãsim cã era necesarã. O inovaþie care putea

lipsi fãrã ca mesajul textului sã sufere.

Dincolo de toate aceste observaþii, pânã la urmã minore, Cititor în rouã este o carte a

unui poet pe deplin format, original ºi interesant, indiferent de grila prin care e citit.

(continuare în pag. 8)
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Titus Vîjeu

Nobel Prize - 1912

GERHART HAUPTMANN

Dumitru Matalã

RECURS ÎN AGRAVARE

Fost student al filosofului
Rudolf Eucken, laureat
Nobel în 1908, Gerhart
Hauptmann avea sã
primeascã la rându-i marea
distincþie în anul 1912.

Nãscut în 1862 la
Obersalzbrunn (Silezia), el
a dat prin piesele sale de

teatru expresia majorã a naturalismului german. De
origine modestã ºi aflat de timpuriu în contact cu
brutalitatea existenþei sociale a vremii, viitorul scriitor a
încercat cu tenacitate sã se instruiascã în diferite domenii:
ºtiinþe agricole, istorie ºi filosofie, esteticã ºi arte
frumoase. În faimosul cerc al poeþilor berlinezi Durch se
va afla alãturi de Arno Holz, Bruno Wille, Wilhelm
Bölsche ºi fraþii Julius ºi Heinrich Hart. O puternicã
influenþã va exercita asupra sa August Bebel, gânditor
de sorginte socialistã ale cãrui idei a încercat în 1894 sã
le punã în aplicare în America, într-o comunitate
economicã de tip falanster. Eºecul înregistrat l-a
determinat sã se întoarcã destul de repede în Silezia
natalã.

Primele încercãri literare în versuri ale lui Hauptmann
sunt orientate în direcþia liricii sociale ca ºi cea dintâi
creaþie epicã a sa, nuvela Bahnwärter Thiel (Cantonierul
Thiel) apãrutã în 1888 în revista Die Gesellschaft ºi în
1892 în volum.

Prima sa dramã Vor Sonnenaufgang (Înainte de
rãsãritul soarelui -1889) este inspiratã din lumea,
binecunoscutã de el, a minerilor din Silezia, stârniþi la
revoltã de un agitator socialist ce-ºi trãdeazã „turma”.

Remarcabil în piesã este tocmai tabloul mizeriei
sociale, dezvoltând o atmosferã scenicã plinã de
dramatism. Deasupra personajelor pluteºte un fatum ce
nu poate fi dislocat nici de discursuri politice militante,
nici de acþiunea eroilor.

Teatrul pãrea segmentul artistic cel mai potrivit lumilor
ce bântuiau conºtiinþa lui Hauptmann. Das Friedensfest
(Sãrbãtoarea pãcii -1890) ºi Einsame Menschen
(Oameni singuratici -1891) mãrturisesc aceeaºi atracþie
a autorului spre medii supuse viciului ºi sãrãciei. Prin
Die Weber (Þesãtorii -1892) – piesã acuzatã de
oficialitãþi cã incitã la revoltã ºi supusã un timp
interdicþiei – dramaturgul desfãºoarã imaginea
muncitorilor manuali din Silezia, confruntaþi cu efectele

– pentru ei dezastruoase - ale industrializãrii masive.
Tonul apãsãtor al acestor piese este înlocuit la un

moment dat de cel degajat al comediilor. Kollege
Crampton (Colegul Crampton -1892), Der Biberpelz
(Blana de biber -18093), Der rote Hahn (Cocoºul roºu -
1901), Die Jungfern vom Bischofsberg (Fecioarele din
Bischofsberg – 1905) –
sunt câteva din piesele
în care – deºi schimbã
radical registrul
dramatic – Hauptmann
rãmâne fidel mediilor
sociale sãrmane,
investigate de la
începutul carierei sale
cu atâta înþelegere ºi
respect. Mai mult, el nu
se dezice nici de metoda
naturalistã în a cãrei
eficienþã artisticã încã
mai credea cu
sinceritate.

Cert este cã, din ce în
ce mai mult,
dramaturgul se va
apropia de orizonturile
gândirii mistice. În
Hanneles Himmelfahrt
(Ridicarea Hannelei la
cer – 1893) el se aratã decis sã se apropie de misterele
transcendenþei. Drumul dramatic amintit îi oferã prilejul
glisãrii continue între contondenþa existenþei sordide ºi
miracolul unei lumi posibile, aºezatã sub semnul
credinþei.

Proza lui Hauptmann va cunoaºte ºi ea similare
reconversii. Romanul Der Narr in Christo Emanuel
Quint (Smintitul întru Hristos Emanuel Quint -1920)
înfãþiºeazã posibilitatea unui martiraj cristic în condiþiile
lumii moderne. Eroul se disociazã însã de traseul
consemnat în Noul Testament ºi sfârºeºte tragic, respins
de lume în singurãtatea Alpilor elveþieni.

La fel de rebel se dovedeºte ºi preotul din Der Ketzer
von Soana (Ereticul din Soana -1918) care alege
satisfacþiile existenþei terestre împlinirilor spirituale
pentru care pãrea hãrãzit.

Pendularea între mistica dezvoltatã de acea

„interioritate creºtinã” despre care vorbea cineva ºi
fascinaþia lumii pãgâne îl îndrumã spre miturile
mediteraneene. Tetralogia Atrizilor formatã din
Iphigenie in Delphi (Ifigenia la Delfi – 1941), Iphigenie
in Aulis (Ifigenia în Aulis – 1943), Agamemnons Tod
(Moartea lui Agamemnon – 1946) ºi Elektra (Electra -
1946) sunt ultimele creaþii de anvergurã ale autorului
german care – în virtutea unui proiect goethean –îºi
propunea sã readucã în faþa omului modern, maculat de
ideologii ºi terorizat de rãzboaie, pilda simbolicã a unor
mari caractere.

Hauptmann – care scrisese drame în versuri
(Indipohdi -1921), idile pastorale à la T. Tasso
– precum Anna (1921) ºi poeme hexametrice
ca Till Eulenspiegel (1928) dar ºi feerii
seducãtoare precum fusese în tinereþe Die
versunkene Glocke (Clopotul scufundat -
1896) avea sã-ºi supunã viaþa ºi opera unor
fragmentare examinãri în Buch der
Leidenschaft (Cartea pasiunii -1928), în Im
Wirbel der Berufung (În vârtejul chemãrii –
1936) ºi în Das Abenteuer meiner Jugend
(Aventura juneþii mele -1937). Evident,
Johann Wolfgang Goethe avea sã-i devinã la
un moment dat model suveran. Fantezia sa a
scos la ivealã – ca ºi în cazul acelui genial
înaintaº – îngeri ºi demoni, deopotrivã, iar
Comitetul de decernare al Premiilor Nobel s-
a arãtat impresionat de bogãþia acestei creaþii
literare în care Gerhart Hauptmann s-a revelat
drept un mare apãrãtor al oamenilor sãrmani
ai timpului sãu, trãind la periferia unei lumi
ce privea din ce în ce mai mult banul ca motor
social.

Aplicarea metodei naturaliste a lui Emile Zola din Le
naturalisme au théâtre a conferit scenei germane un
caracter angajat în serviciul cauzei publice. Autor a peste
patruzeci de texte dramatice, Hauptmann avea sã-ºi
încheie cariera în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial
prin amintita „tetralogie a Atrizilor” (1940-1946) scrisã
cu gândul la cãlãtoria sa cândva în Grecia (1909) în
cuprinsul cãreia aprofundase un univers mitic tot mai
util prin frecventarea sa examinãrii critice a unei
civilizaþii industriale ce avea sã genereze mondiale
hecatombe.

A murit în 1946 cu regretul mãrturisit ºi de profesorul
Geiger, unul din multele sale personaje, cã „în epoca
aceasta modernã, profitul devine din ce în ce mai mult
unicul scop al vieþii”. Iar piesa în care apare se numeºte
– poate nu întâmplãtor – În amurg (Vor
Sonnenuntergang - 1932).

Când unui roman îi
dai titlul Domnul
preºedinte, poþi
renunþa, pe urmã, sã-i
mai dai nume
personajului sãu
central. E suficientã
formula consacratã ºi
temeinic însuºitã de
toatã lumea pentru a-i
servi personajului ºi
drept identitate, ºi

drept carte de vizitã chiar. În plus, are ºi beneficiul de a o
putea scrie, tot aºa cum o ºi rosteºti, pe diferite tonuri ale
claviaturii: cu docilitate – cu deferentã – cu nepãsare –
cu perfidie – cu rãutate – cu indignare – ºi aºa mai departe.
Mai mult decât atât, are cel puþin încã un avantaj: acela
cã lãrgeºte stãruitor aria de semnificaþii a cãrþii de la cea
de simplu roman, obiectiv ori subiectiv, oricum ar fi, la
cea de parabolã, de a-le-go-ri-e. N-ar mai fi, cu alte
cuvinte, romanul unui singur preºedinte, cel din
Guatemala ta natalã, ci al tuturor dictatorilor porecliþi
preºedinþi ºi perindaþi de-a lungul ºi de-a latul timpului
prin întreaga Americã Latinã – în egalã mãsurã ºi ea tot a
ta. Cel puþin eu aºa îmi închipui cã a judecat, în sinea sa,
Miguel Angel Asturias, atunci când ºi-a conceput
romanul devenit apoi celebru sub un titlu, modest ºi de-
a dreptul inofensiv.

Vreo treizeci de ani mai târziu, procedeul este reluat
întocmai ºi chiar împins pe o treaptã mai înaltã de un alt
ilustru scriitor al Americii Latine, din Cuba de data asta.
Recursul la metodã, sunã titlul acestui roman, iar autorul
lui, Alejo Carpentier, evitã ºi el sã-ºi boteze cumva

personajul. Îl numeºte, de cele mai multe ori, Primul
Magistrat, însã câteodatã mi-l recomandã ºi drept
Diplomat sau Preºedinte sau chiar Cruciat al Latinitãþii.
De bunã seamã, toate demnitãþile sunt transcrise, cum se
ºi cuvine, cu majusculele majestãþii, cel mai bun
argument al intenþiei precise de a ridica o sintagmã
comunã la gradul de nume propriu. Ba chiar, într-o prefaþã
scrisã cu mâna lui pentru ediþia în limba românã (editura
Univers, 1977), scriitorul o ºi recunoaºte, deschis: „În
romanul Recursul la metodã am încercat sã zugrãvesc
portretul-tip al dictatorului latino-american, pe baza
trãsãturilor caracteristice ale câtorva dintre dictatorii
consideraþi ca deosebit de reprezentativi pentru fauna
cãreia îi aparþin”. Asta, pesemne, ºi pentru ca nu cumva
cititorul român, indus în eroare de titlu, sã-ºi imagineze
cã romanul ar adãposti vreun atac împotriva lui...
Descartes.

Încã o datã, mai mult decât atât. Adicã, pentru a mã
convinge fãrã drept de… recurs de caracterul aproape
documentar al romanului, de volumul minim al invenþiei
literare, scriitorul îmi prezintã pânã ºi proporþiile, pro-
cen-tu-al, în care a fost alcãtuit portretul-robot al
dictatorului conceput de el: 40 la sutã din Machado
(Cuba); 20 la sutã din Rafael Trujillo (Republica
Dominicanã); 10 la sutã din Guzman Blanco (Venezuela);
10 la sutã din Cipriano Castro (tot Venezuela); 10 la sutã
din Estrada Cabrera (Guatemala); 10 la sutã din Porfirio
Diaz (Mexic). Aº afirma cã nici nu mai e nevoie de vreo
verificare aritmeticã: totalul atinge, fãrã discuþie, sutã la
sutã. Nici n-ar avea loc, o cât de micã scãpare de fantezie,
dacã ar încerca cineva s-o strecoare în procentajul acesta.
Pe de altã parte, sunt aproape sigur cã ºi Asturias ar fi
putut invoca un asemenea procentaj, însã ºi fãrã el, aºa

cum ºi fãrã numele personajului, chiar ºi cei mai puþin
avizaþi cititori ar pricepe cã preºedintele nu poate fi decât
Estrada Cabrera, dictatorul Guatemalei.

La rândul lui, ºi bine cunoscutul Màrquez ºi-a
mãrturisit intenþia, subliniind-o: din-tot-dea-u-na, de a
contura o sintezã a tuturor dictatorilor din America Latinã.
S-a mulþumit însã cu cel pe care l-a descris în Toamna
patriarhului ºi pe care l-a descoperit în Venezuela, în
persoana lui Juan Vicente Gomez. Evident, undeva tot
în America Latinã trebuia sã-ºi aibã refugiul un patriarh
împresurat de cei douã sute de ani de putere ºi singurãtate.
Transmisã dintr-o þarã în alta, epidemia dictaturii a
cãpãtat acolo proporþii nu numai continentale, ci ºi
temporale, aºa cã riposta literaturii trebuia sã se situeze
la aceleaºi dimensiuni ºi ea.

Cred însã cã nu doar ambiþia de a realiza prototipul
unui dictator i-a cãlãuzit, orgolioasã, pe Carpentier ºi pe
Màrquez. Îndãrãtul unor eventuale vanitãþi literare
trebuie sã se fi camuflat ºi alte motive. ªi unul, ºi altul
erau animaþi de cele mai sincere convingeri democratice,
dar asta mai degrabã le-ar fi creat opreliºti decât avantaje.
ªtiau prea bine, amândoi, cã, deºi drumul le fusese deja
deschis, ospitalier, aveau de traversat mai multe piedici
decât încurajãri. Preºedintele lui Asturias aºteptase mai
bine de zece ani ca sã aparã, pânã la urmã, nu în
Guatemala, ci în Mexic. Un alt roman, având un titlu de-
a dreptul incendiar, Eu, Supremul, a apãrut în Paraguay,
dar la puþinã vreme a fost interzis, iar autorul, Augusto
Roa Bastos, a trãit apoi mulþi ani în exil. Alejo Carpentier
avea, ce-i drept, o ºansã, cã a fost ani buni susþinãtor
entuziast al lui Fidel Castro ºi al revoluþiei lui socialiste.
Nu se putea totuºi bizui prea mult pe norocul ãsta. Cel
puþin lui, nimic de zis, Recursul la metodã i s-a tipãrit la

(continuare în pag. 16)
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LAUDA PROSTIEI

Eºti tu ºi noi,

ceilalþii care n-avem (cum crezi tu!)

nici o importanþã:

ºi ce dacã sunteþi mulþi!

Mulþi, mulþi, parcã-a spus Lãpuºneanul

(care ºtia de ce spune!)

Mulþi ºi proºti

pentru cã-l rãbdãm pe unul ca tine

sã stea în faþa noastrã

ºi sã ne înfrunte pe noi,

cei mulþi ºi proºti

ºi îndelung rãbdãtorii,

Ne râzi în nas

sfidându-ne

acum ºi din veci

II.

Aþi vãzut în lumea asta

un altul

mai prost decât mine

care ar vrea sã se punã

cu toatã lumea bine?

Sã nu se certe cu nimeni,

Sã ºteargã lacrimile altora

cu palmele sale,

Sã alerge cu limba scoasã

ca un câine

ca sã-i serveascã pe alþii,

Sã lase de la sine

oriºiunde ºi oriºicând

Uitaþi-vã bine –

acesta sunt eu!

FERICITUL

NICÃIERI

Între pãcat ºi cãinþã mã zbat.

Primul

mã atrage ca un magnet

spre o viaþã uºoarã

ca un puf de pãpãdie

zicându-mi: vezi floarea aceasta,

pluteºte ca umbreluþele ei

nu te împotrivi realitãþii

lasã-te în voia curenþilor de aer

sã te poarte unde vor ei

ca melodia unui vals vienez

în neantul iubirilor visate

Cu ochi înlãcrimaþi ºi triºti

la capãt de drum

rãbdãtoare ca o mamã

mã aºteaptã cealaltã,

cãinþa

FLUTURE

CU SÂNGE

PE ARIPI

Aoleu, cât gol s-a-ngrãmãdit

între noi...

Habar nu am cu ce aº putea

sã umplu hãul

ce ne-ameninþã

din adâncul a toate câte sunt.

Dinspre un capãt al vieþii

aud cum copilul din mine

îmi strigã:

– Umple-l cu jocurile noastre

de cândva

sau nãscoceºte altele noi,

cu roboþi

cã ei nu ºtiu ce-i durerea

Când sufletul meu

ca fluture cu sânge pe aripi

îºi va lua zborul

din cuºca trupului închis

în spaþiul de lut al cãrnii,

Eu,

cel care sunt întrebat adesea

cine sunt ºi de unde vin

am sã vã spun cã nu pot fi altul

decât acelaºi Vasile Tãrâþeanu,

din augusta Bucovinã eminescianã

cu nordul desprins de sud

ca pasãrea de cântecul sãu

în care moartea ºi viaþa

se plimbã þinându-se încã tinereºte

de mâini

printr-o sângerândã ranã

COLIVII

PENTRU FLUTURI

închisã în colivie

pasãrea uitã

sã zboare

De la o vreme

vrea sã creadã

cã zborul

e ceva anormal –

o boalã sau o

eroare.

Chiar dacã i se aºazã

în scrânciob ram de

verdeaþã

Ea tot una n-are a ºti

cã-n colivie viaþa

nu-i viaþã.

ÎMPOTRIVA

UITÃRII

Tãlãngi întristate

sunã dogit

cã demult e târziu

ºi eu tot n-am murit

ªi nici nu am sã mor

sune cât or dori cã

în viaþa aceasta

eu mai am a trãi

Nici în cea care vine

n-oi putea sã gogesc

împotriva uitãrii

ca un semn de protest

Împotriva uitãrii

de strãbuni ºi de þarã –

jumãtate-i într-însa

jumãtate-nafarã

Tot un neam ºi o limbã

tot în grai eminesc

peste-o glie imensã

sub un cer românesc.

RUSTICÃ

Din departe se-aude

clar cum rãsunã

Deasupra apelor

cornul de lunã.

Din ’nalturi coboarã

ecouri curate

în ape rãsfrânte

lumini desþãrate.

O veºnicã stare

de calm se încheagã

Nici lumea perfectã

nici þara întreagã.

ªi-n cazul acesta

sugrumat de hotare

Ajutã-mã, Doamne,

sã pot fi în stare,

sã schimb cât de cât

soarta-mi amarã

a omului cãruia

i s-a furat o þarã.

ÎNCÃ

MAI TRÃIESC

De bunã voie

ºi nesilit de nimeni

risc sã intru în gura lumii

gata oricând sã muºte

pe sãturate

ºi din faþã

ºi din spate

dar mai ales sã bârfeascã

la colþ de stradã

în fumul cârciumelor de ultimã speþã

unde pisma ºi gustul prost

se întâlnesc ºi fac ravagii

dând ghionturi aspiranþilor

la glorie literarã –

oricât de efemerã,

poate chiar postumã

câtã vreme bucuria gloriei

îi intereseazã mai vârtos

decât harul clipei

datã spre trãire.

Astfel,

fãrã sã vreau

viaþa mea personalã

devine publicã

fiind unul din subiectele incitante

de pe ordinea de zi a oraºelor

cu cetãþeni care nu doresc altceva

decât pâine ºi spectacole

Actori diletanþi

ªi regizori fluºturatici

împletesc plase

din dogme ºi concepte rãsuflate

îmi purecheazã hainele,

îmi spioneazã gândurile,

îmi probeazã simþurile

Ce bine-mi este, Doamne!

Dacã nu-s dat uitãrii

încã din timpul vieþii

înseamnã cã mai trãiesc

cã viaþa mã are

în proprietatea sa personalã
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Premiul revistei noastre la Festivalul Naþional
de  Literaturã “Agatha Grigorescu Bacovia”

la ediþia a IX-a, Mizil, 2015

GORNISTUL
Rãzboiul Cel Mare, cum a fost numit Primul rãzboi

Mondial, venise pe fundalul unor interese, aºa cum se

întâmplã de obicei, dar ºi a unui entuziasm nãtâng din

partea popoarelor. Trecuse apoi ca un uragan prin vieþile

oamenilor de atunci, lãsase în urmã milioane de morþi ºi

schilozi dar nici un dram de înþelepciune.

Din rãzboi se întorsese ºi Culae Mãturoi, la fel de

tâmpit ºi sãrac precum plecase, însã acum ciung de mâna

dreaptã, prilej de mare falã ºi mândrie. Povestea, ani de-

a rândul, cum îºi pierduse el mâna într-o ambuscadã unde

fãcuse dezastru printre nemþi dar un obuz, tras de un

miºel speriat de vitejia lui, îi zburase braþul. Bine, el mai

continuase lupta ºi îi omorâse pe toþi însã când a venit

colonelul a fost nevoit sã-l salute cu mâna stângã. Acesta

l-a îmbrãþiºat ºi i-a spus:

– Fiul meu, cu viteji ca tine, scumpa noastrã þarã va

cunoaºte un viitor de aur! Apoi l-a sãrutat pe ambii obraji

ºi i-a dat o medalie pe care a scos-o din pieptul vestonului

sãu.

Aici se lãsa cu ploaie de ºpriþuri de la comesenii

mândri cã sunt contemporani cu un asemenea viteaz.

Prin urmare, scopul propus era împlinit ºi toatã lumea

fericitã. Nimeni nu-ºi bãtea capul cu adevãrul, iar acesta,

discret ca întotdeauna, se pitea în spatele nevoii de

imagine, un fel de vierme care ne roade pe toþi. De fapt,

ce mai conta cã-ºi rupsese mâna când cãzuse în cazanul

cu ciorbã în timpul unui bombardament ºi cã luase ºi o

bãtaie sorã cu moartea fiindcã vãrsase ciorba, iar cei din

jurul lui erau lihniþi de foame. Fleacuri, fãrã nici o

relevanþã pe lângã un rãzboi atât de mare!

Oricum, lãsarea la vatrã cu statut de mare mutilat de

rãzboi îi dãduse prilejul sã fie împroprietãrit cu câteva

pogoane iar ca urmare a drepturilor aferente a fost angajat

gornist la primãrie. Pentru cei care nu ºtiu ce înseamnã

asta, sã spunem doar cã pe vremea aceea nu exista nici la

nivel de intenþie alt mijloc de comunicare între autoritãþi

ºi popor decât gornistul ori toboºarul primãriei, cel care

dãdea adunarea ºi le comunica consãtenilor ce îºi mai

aducea aminte din mesajele primarului. Probabil din

cauza deficienþelor de comunicare, accentul gorniºtilor

dar ºi al toboºarilor fiind mai mereu deformat de trãscãu,

omenirea a fost forþatã sã inventeze radioul sau ceva mai

târziu, telefonul, smartphone-ul, SMS-ul ºi email-ul.

Deci, tot rãul spre bine…

Cu pãmântul, gornistul Culae a rezolvat-o urgent!

L-a vândut, la fel cum fãcuse ºi tatãl sãu cu câþiva ani

înainte ºi cum va face ºi fiul sãu în viitorul nu prea

îndepãrtat. Doar nepotul a luat þeapã cu pãmântul primit

de la comuniºti cã ãia nu au mai aºteptat vinderea ºi l-au

confiscat ei ca sã fie siguri cã nu ajunge pe mâinile

duºmanului de clasã. Însã slujba de gornist l-a umplut

de o justificatã mândrie.

În fiecare searã mergea la cârciumã, scotea goarna, o

moºtenire de la vizigoþi probabil, o lustruia cu o obialã,

o privea cu drag ºi sufla în muºtiuc. Un fel de muget

umplea încãperea. Sigurul sunet pe care Culae era capabil

sã-l scoatã dar care îi înveselea teribil pe comeseni.

Acum îºi intra gornistul cu adevãrat în rol ºi începea

sã povesteascã cum el, dupã pierderea braþului fusese

gornistul regimentului, iar colonelul þinea la el ca la

ochii din cap ºi fãrã el nimic nu fãcea. Pãi, nici nu putea!

El, gornistul, era cel care ºtia ora exactã, când dãdea

deºteptarea, sau stingerea, când suna de masã sau de

alarmã aerianã, el era cel care îl sfãtuia pe colonel cum sã

dea atacurile funcþie de posibilitãþile lui de a suna sau

când sã se retragã ori sã replieze trupele pe poziþii

avantajoase în teren. Ce sã mai spunem, doar faptul cã

nu prea avea studii l-a împiedicat sã ajungã general…

Hã, hãã, dar ce-l mai iubeau camarazii! Mai ales la

deºteptare! Numai cã lui i se fãcuse dor de satul sãu

natal, de familie, de muncile câmpului, de boii cu care

aduna recolta, toamna, când hambarele pline îi umpleau

sufletul de bucurie ºi mândrie.

Nimeni nu pãrea sã-ºi aminteascã faptul cã ai lu’

Mãturoi erau trântorii satului ºi dacã nu ar fi cerºit mureau

de foame. Acum alta era situaþia politicã, prin urmare…

Cam pe la sfârºitul poveºtilor, Culae se ridica, pe cât

mai putea, de pe scaun, se rezema repede de cel mai

apropiat perete, mai scotea un muget din goarnã ºi rãcnea:

– Bãã, ºi asta numai cu mâna stângã! Pãi, dacã aveam

io douã mâni, rãsturnam, bããã, pãmântul!

Aici, Culea o plesnea! Acesta era adevãrul ºi bine cã

era aºa deoarece, vorba lui, cine ºtie ce mai fãcea dacã ar

fi avut ambele mâini!?

Cel mai probabil Culae nu era decât unul din

milioanele de gorniºti de tot felul care au apãrut de-a

lungul timpurilor pe acest binecuvântat pãmânt. Dovada

cea mai bunã fiind ºi romanul dupã care s-a fãcut un film

uitat încã de la turnare: Nepoþii gornistului. Pãi, aþi auzit

cumva de nepoþii strungarului sau ai fierarului-

betonist?! Altfel se explicã ºi de ce comportamentul lui

a devenit tradiþie, iar tradiþia, când capãtã vechime,

devine sfântã ºi-i vai de tine dacã nu o respecþi!

Destãinuiri fãrã frontiere
(urmare din pagina 5)

În aceeaºi ordine de idei nu agreazã nici spiritul de

imitaþie, „atât de puternic încât îl simþi peste tot, de la

muzica uºoarã ºi pânã la modã” (p.51). Inflaþia de termeni

strãini în zona comercialului e socotitã de un gust la fel

de îndoielnic. În domeniul criticii literare îi repugnã

„cumetriile”. Critica literarã de întâmpinare a abdicat

demult de la menirea ei, iar cea de direcþie a dispãrut cu

totul. Nici redactorii de carte de la edituri nu mai sunt

cei de altãdatã. Destãinuiri la fel de interesante face

Florentin Popescu despre cãlãtoriile sale în Orient ºi

despre rolul benefic al acestora pentru cãrþile ocazionate

de aceste deplasãri pe alte meridiane. Cititorul se simte

dintr-odatã glisând într-un tensionat roman de aventuri,

fie cã e vorba de descinderea într-un Irak aflat în plin

embargou, fie în Elveþia unde e frapat de cultul muncii

ºi al chibzuinþei locuitorilor acestor þinuturi unde timpul

e învestit cu sfinþenie în ceva folositor. Îi displace aici

rigiditatea relaþiilor umane.

Discuþia dintre cei doi scriitori, mereu de la egal la

egal ºi amical, nu ocoleºte nici condiþia literaturii pentru

copii, subestimatã pe nedrept la noi, ca ºi literatura SF

sau poliþistã. La fel e pus pe tapet raportul dintre literatura

pe suport de hârtie ºi cea pe suport electronic, cu

avantajele ºi dezavantajele lor ºi se pledeazã, invocatã

fiind o opinie a lui Romul Munteanu, pentru întoarcerea

la operã, ºi nu la fragment sau la rezumat cum, se ºtie,

procedeazã noile generaþii de elevi. Fãrã a fi un

nostalgic, Fl. Popescu conclude tranºant: „Nu se mai

învaþã ca înainte, disciplina a rãmas o amintire din

trecutul - poftim!, tot comunist - ca sã nu mai vorbesc de

degringolada care existã ºi printre profesori, nu numai

printre ºcolari!” (p.85). Noþiunea de patriotism a dispãrut

nu doar din manualele de istorie sau de literaturã, ci ºi

din discuþiile cotidiene. Doar sã rosteºti aceastã vocabulã

în public cã ºi eºti imediat taxat de naþionalist. România

i se pare unicã la capitolul minimalizãrii propriilor sale

valori printre care ºi patriotismul. Se discutã ºi despre

soarta publicaþiilor literar-artistice sau culturale din anii

noºtri. În jurul acestora, s-au format grupuri de interese,

oamenii de acolo se publicã între ei. Despre apariþiile

editoriale cu sau fãrã valoare se scrie „pe sprânceanã”

(p.100). Difuzarea publicaþiilor, ca de altfel ºi a cãrþilor,

rãmâne în continuare defectuoasã. Prãpastia dintre

capitalã ºi provincie se pare cã s-a adâncit, acesta nefiind

ºi cazul revistei Bucureºtiul literar ºi artistic ce-l are ca

director pe poetul Coman ªova ºi ca redactor ºef pe cel

ce se confeseazã ºi socoteºte, în virtutea aforismului latin,

cã „om fiind nimic nu-mi este strãin”. Îngrijorãtor e ºi

faptul cã în revistele actuale de la noi, cronicile literare

ocupã prea mult spaþiu tipografic în raport cu alte specii.

Deplânge, pe bunã dreptate, dispariþia totalã din paginile

acestor publicaþii a reportajului cândva aflat la loc de

cinste. Ignoranþa unor realizatori de emisiuni culturale

la Radio sau Televeziune îl revoltã de-a binelea, ca în

cazul unui june ce ar fi vrut sã facã un interviu cu Virgil

Mazilescu, poetul fiind mort cu un deceniu în urmã.

Ciripitorii care se infiltrau altãdatã prin cenacluri sunt

vrednici de tot dispreþul, unul dintre aceºtia fiind o vreme

Gabriel Bacovia din cenaclul ce purta numele tatãlui

sãu ºi pe care Florentin Popescu l-a condus o vreme la o

casã de culturã dintr-un sector bucureºtean. Un alt rãu al

lumii literare actuale e presiunea veleitarilor de toatã

mâna de a deveni membri ai USR. Ei forþeazã politeþea

oricui, cerºind, sau plãtind, o cronicã, o prefaþã ºi

recurgând la tot felul de obiceiuri balcanice, mobilul

acestor insistenþe fiind jumãtatea de pensie de care, ca

membri, ar beneficia din partea acestei organizaþii

profesionale. Premiile literare sunt cel mai adesea

„aranjate” în sânul gãºtii ºi reclamã nu o datã

reciprocitate. Amintirile juratului literar nu-s deloc

puþine. Dupã 1990, USR ºi-a pierdut nu numai prestigiul,

ci ºi patrimoniul locativ.

Interviul, fãcut „ca la spovedanie” poate cãpãta în timp

valoarea documentarã, testamentarã ºi nu doar

sentimentalã, mai ales dupã trecerea în nefiinþã a celor

ce s-au confesat (cazul lui George Astaloº, lui Ion Acsan

ºi luiTudor Opriº). Undeva laudã osârdia urmaºilor de a-

ºi cinsti scriitorii din arborele lor genealogic ºi exemplele

nu-s deloc puþine

Confesiunile lui Florentin Popescu constituie o

radiografie nemiloasã a societãþii româneºti

postdecembriste care a importat  multe din tarele

Occidentului: droguri, prostituþie, alimentaþie

nesãnãtoasã la fast-food-uri, hoþie, criminalitate,

violenþã, nesiguranþa cetãþeanului în spaþiul public ori

privat, emisiuni submediocre la Televiziune, subculturã,

agresivitate, prostie, ºcoalã deturnatã de la rosturile ei

consacrate. Pe de altã parte se raliazã pãrerii lui Mircea

Ionescu Quintus care crede cã multe din derapajele

actuale ale þãrii îºi au rãdãcinile în perioada comunistã

care a deformat conºtiinþele românilor. Mulþi dintre aceºti

monºtri sunt încã prezenþi în Parlamentul României unde

corupþia e la ordinea zilei. Arestaþi, aceºtia se declarã

absolut nevinovaþi ºi, purtãtori ai tuturor bolilor

pãmântului, se smiorcãie ca niºte muieri isterice cã vor

acasã, alãturi de nevestele ºi de amantele lor cu care au

furat cot la cot.

Cartea Convorbiri cu Flortentin Popescu a lui Florin

Costinescu, el însuºi poet ºi publicist de anvergurã

salutarã se citeºte cu nedisimulatã plãcere ºi cu interes

instructiv pe mãsurã.

Mihai Batog
Bujenitã,
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Dumitru Brãneanu Maria
Cernegura

TE CHEM

Te chem în nopþile

în care copiii

mângâie somnul,

nesecate fântâni

þes albe izvoare

în carnea visului

amândoi coborâm

elixir, celei din urmã iubiri

fluturi ademeniþi

de chemarea florilor,

nãvod umbrelor fierbinþi

vino sã aprindem

scurgerea timpului

în spaþiul frânt

al sãrutului.

POIANA VISELOR

Ninge în poiana viselor,

ninge a uitare ºi picurã

dor de gene slobode,

zâne trec

pe fluturi albi

cu feþe de alean

ºi plete de soare,

parcã sunt fecioare

din lumi necunoscute,

vin, tot vin

în cercuri tot mai aproape

scãldate în scânteieri de ape,

un joc de curcubee

se prind în degete de rouã

se adunã în poiana visurilor mele,

picurã a uitare

ninge a bucurie

ºi a zâmbete grãbite.

ÎNTOTDEAUNA

Tãcere frãgezitã de aºteptare

burniþând stingher

peste hãurile sufletului.

E doar un semn

al cuvintelor ce se-ntorc

la matca lor

de luminã,

iar eu, schiind în zâmbetul tãu,

regãsesc vechiul ºemineu

în care am ars

ultimul nostru capitol,

duzina de iluzii ºi speranþe,

parte din deºertãciune,

întotdeauna cineva întârzie,

întotdeauna cineva rãmâne singur,

întotdeauna într-un colþ de pleoapã tristã

o lacrimã surâde

la trenul care pleacã

din viaþa noastrã

fluturând ca o batistã.

NINGE

Ninge, uitare în alb

ºi-n inima mea

iarna aºterne simfonii

ºi râd în curcubee

noi melancolii.

Se bucurã lebãda durerii

cã albul de sub pleoape

îºi ia zborul,

când plutirea-n azurul gândului

devine scrâºnet

ºi frângere

de uitate zãpezi

ºi uite, fug ºi se topesc

cuvintele vindecate

de inima ta,

prin iarba patimilor

luminã de lacrimã,

fiinþã efemerã,

tu, mireasa mea în alb.

GLASUL

Un glas de înger

pe o colinã o casã

bate-n tâmple neliniºti

vremurile se aºeazã cuminþi peste noi

peste lucruri nevãzute, rotunde

ochii încãrunþesc a mirare

pipãie umbrele serii

fereastra destinului tãu

/Cupidon curãþã paºii de ruginã/

plouã ºi azi cu dor

ºi frunzele curg a toamnã

întâmplãri nerostite încã

curg ºi curg ca un pustiu

bãtând la porþile tale.

DELICATÃ

Delicatã eºti, liliac înflorit,

alb norocos

îngãduie-mi sã înnoptez

în pipãitul degetului tãu

între tãceri ºi cuvinte,

dincolo de fereastrã

lumina deseneazã

flori sângerii de muºcatã,

cuget ce nu pot numi cu buzele

sã te iubesc fãrã cuvinte

în temniþa unei ispite.

LOCUIEªTI

Locuieºti pe strada

unde ziua are lumina dragostei

iar noaptea culoarea ochilor tãi

unde... oamenii îºi vorbesc cu inima

inimã lângã inimã

potecã de ºoapte...

cuvintele nu îmbãtrânesc

ºi primãvara buzelor

topeºte zãpezile înstrãinãrii

locuieºti pe strada

cu amintiri ce cresc la ferestre

mai mor iluzii

mai nasc nãdejdi

frunzele copacului

mai amânã întâlniri

ºi iarba acoperã tãcutã

cavoul fostelor iubiri

locuieºti pe strada unde

un înger a murit în desmierdãri.

Fãrã punct

iubite îþi scriu poemul acesta
fãrã virgule
fãrã pauze
fãrã litere mari
fãrã puncte puncte
fãrã paranteze
ºi mai ales
fãrã punct ºi de la capãt

n-ai vrea sã-l scriem
în continuare
fãrã niciun punct

împreunã

Cântec

Nor pe cer purtat de vânt
bob de abur, strop de gând
albã floare sub zãpadã
iarbã amarã în livadã
nuc tãcut, umbros, cãrunt
sau orice
din câte sunt..

numai om eu n-aº fi vrut
sã mã nasc pe-acest pãmânt
sã iubesc un suflet blând

dintr-un alt capãt de rând...

Trei chemãri

1
te-astept sub nucul din grãdinã
scara-i pusã
dacã gãseºti poarta încuiatã

urcã ºi coboarã pe trepte

2
vino iubite
te rog
se surpã pãmântul sub nuc

fãrã tine

3
vino degrabã
balamalele porþii au ruginit
se usucã nucul
nopþile sunt fãrã lunã

vino sã ne luminezi cu ochii tãi

te rog.

Alt cântec

ªi m-aº duce
m-aº tot duce
în pãdure tot m-aº duce
la izvor cu apã dulce
la umbrã de brad înalt
hãããt! departe de asfalt

pe la umbra socului
fãrã scara blocului
la umbrã de dor arzând
sã simt verdele crescând
sã aud apa curgând
pui de paseri gângurind
ºi pe mine
ne-murind…

ºi m-aº duce
m-aº tot duce
pân’ la troiþã
în rãscruce
sã mã-nchin iubirii mele
sã mã apere de rele
ºi sã-mi fac o sfântã cruce
pentru vremea care curge.
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“Opreºte doar clipa în care
devreme ca un imens avort,/ mustesc noroaie grele în

geruri de paradã/ pe rãsuflarea-nceatã a timpului rãscopt./

/ Vãd pustiitã valea codrului iubit/ ºi irositã-averea

câmpului fierbinte;/ ni se albeºte tâmpla de gândul

nerostit/ ºi dragostea cea veche, de adevãr, ne minte”.

„Iubita mea de vorbã bunã,/ iubita mea de timp târziu,/

iubita mea de împreunã, de-albastru ºi de castaniu…”;

„marea cu toate valurile ne repetã 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”;

„Sunt dornic de alb, de viscol ºi risc,/ cum dornici sunt

mieii de glonþul luminii”; „iezi de luminã în vizuinile

sure” etc., etc.), dar ºi în incursiuni în gândirea metafizicã

(„Cineva mã viseazã pãdure  tãiatã./ Torent de arbori

sunt/ ºi veghe,/ fantastic trup vegetal – am rãdãcini pânã-

n inima stâncilor”).

Privit din perspectiva „reînvierii”, poemul pentru

Coman ªova „e joc ºi eliberare” energeticã; parabolic,

el e o metamorfozã propriu-zisã („Arborele moare treptat/

pânã ajunge mobilã,/ fereastrã, uºã, stâlp de susþinere,

lingurã, cuier”), cititã invers dinspre obiecte ºi fiinþe ºi

ideea de ele („În jucãrii pãstreazã (arborele… – n. n. – T.

P.)/ zbenguiala iepurilor,/ stângãcia urºilor,/ unduirea

vulpilor./ În mâinile copiilor,/ lemnul înverzeºte din nou,/

prinde seve ºi ramuri,/ se þãndãreºte, râde, se-ascunde,

apare…”). Transparenþa obiectului dintre cuvinte este ºi

„joc”, ºi „eliberare” în sensul asumãrii pãrþii dinspre

întreg, aidoma „casei” care „este un alt trup”, privitã din

unghiul ei de sus ºi de jos, dinspre necuvântul cuvintelor

din care derivã pe orizontalã ºi pe verticalã, fãrã a sfida

paradoxul elipticului, „duminica” ºi ziua de lucru, „în

care poþi sã fii mai tu” („sã te strigi pe numele mic, sã te

întinzi, sã visezi, sã cânþi,/ sã þipi, sã ºopteºti, sã fluieri,/

sã uiþi de toate fluierând,/ gemând,/ strigând,/ urlând”).

Generos, personajul liric ºovian dialogheazã-

monologând (cu „iubita”), îmbinând mãiestrit „zãpada”

ºi „ochii lupilor” întru a scoate în evidenþã necesitatea

trecerii prin/printre ele, pentru a ajunge „dincolo”,

deoarece numai acolo se aflã ce ne-a „promis” – misterul

cunoaºterii de sine ºi de lume, de poezie ºi adevãr.

Contrastul aspiraþiilor „iernii” ºi „lupilor” din „pãdure”

prin intermediul „zãpezii” (albului…, care încape toate

culorile…, suprapuse „colinei”, pãtrunderii/cunoaºterii,

greului ei, pândit de „întâmplãri” de „avalanºe”, dacã

luãm „întâmplarea” de „avalanºe” ca pe un dat,

împrietenindu-se cu „arborii” ºi „vorbind cu brazii cum ai

vorbi cu tata” ºi neuitând cã „ºtie o troiþã veche într-un

mal” (deci un însemn ceresc, dumnezeiesc, al rãstignirii

lui Iisus Christos…), dupã cum nareazã locutorul liric al

piesei  „Zãpada ºi ochii lupilor” (prin care o îndeamnã

pe „iubitã” sã nu se teamã de iarnã ºi de lupi”…).

Amintirea „troiþei”, cântarea ei în surdinã, în definitiv

simbolizeazã calvarul cunoaºterii sugeratã ºi de „colinã”

în plan asociativ, ducându-ne peste cuvinte, dincolo de

„mal”. Doar „trecerea de ea” poate egala cu „am ajuns”,

cu am pãºit în transcendenþã, în necunoscut. Or, „zãpada”

ºi „ochii lupilor” pe rol de „cãlãuzã” îi vor salva de

întuneric, îi vor scoate la limanul luminii, credinþei, vor

mântui, spiritual vorbind/aspirând. Cunoaºterea se ºtie

cã e un proces continuu, deºi limitat pentru fiinþa umanã

(din cauza conºtiinþei reduse, de doar 2%..., dupã mistici).

Poemul „Durere de dragoste” relevã inspirat cã „ªi

dincolo de ploaie e tot ploaie”. De unde pentru sosia

liricã a poemului ºi „în miezul oraºului,/ singurãtatea

vine de pretutindeni” („nimic parcã,/ nimeni parcã,/ deloc

parcã./ Doar o durere de dragoste/ care nu trece cu

ceaiuri”). „Pustiul”, „statuile fãrã chip”,, „fantomele”,

„Ploaia cu femei singure/ ºi câini de gheaþã vagabonzi”,

iar însãºi „Femeia coloreazã aerul cu þipãt/ cu insomnii,

cu forme,/ când plopii ard de seminþe”.

Tabloul apocalipsei descris încape explozia floralã a

cunoaºterii dinspre trãirea suferinþei, fructului ei dulce-

amar, de transcendere ºi de hotar (de „plop” semeþ, înalt,

piramidal, dar ºi de trop original…).

Relaþia „eu”-„lume” este una marcatã de „zgomot” ºi

„accident”. Metaforele înseºi poartã însemnele lor („E

zgomot mult pe lume,/ e mult zgomot – / poeþii-s

stingheriþi de zgomot”). Sau: „Sunt prãfuit de zgomot,

visez, dar fãrã rost,/ aerul mã strânge ca iedera în jur,/ n-

am glas sã þip, e rana prea adâncã,/ zgomotele ºterg orice

contur”, când „sângele de duhuri se încarcã”. Stãrile ºi

prestãrile momentelor-cheie au în poezia lui Coman ªova

un loc al lor de frunte, principial personal care nu pot sã

nu se întâmple aidoma „pericolelor” ce-l aºteaptã

oriunde,/ în alb ºi în vinã…”. De unde ºi crezul: “Nu, nu

mã pot feri de pericole,/ s-ar putea sã poarte chipul tãu”.

Drept cã nu neagã, nu subapreciazã nici rolul

„curiozitãþii” („poate o sã mã încarc cu pericolul tot/ din

purã curiozitate”). Altfel n-ar fi atent la semnele deloc

incidentale, cum ar fi în cazurile „când te strigã cineva…/

sã stai…” ori „când te cheamã pe nume…”, pentru cã,

„ºi gâdele te poate striga”, mediteazã locutorul liric al

poemului „Steaua de aur”, care ne îndeamnã indirect sã

fim demni de onorurile libertãþii („poartã libertatea la

tine/ cum poartã cerul steaua lui de aur./ În frunte”).

Dialogul indirect cu sine ºi cu femeia („Dar tu, femeie,/

sã rãmâi aici ca un braþ,/ ca însumi fãrã depãrtare”) ne

pune în faþa unei stãri de nesiguranþã/de incertitudine,

fãrã însã a pãrãsi fãgaºul cãutãrilor, spirala „liniei drepte”

a cunoaºterii de noi ºi de lume („Nu, nu mã pot feri de

pericole,/ s-ar putea sã poarte chipul tãu”), autorul

neuitând sã ne aminteascã ironic de „a purta un fulgarin

cu patru feþe”, aºadar ceva pe mãsura propriilor jinduiri

ale împlinirii socioumane universale, legate simbolic de

magia pitagorianã a cifrelor, în jurul cãreia „graviteazã”

ºi „patru”, vorba vine. Cu alte cuvinte, poetul pledeazã

pentru a-i face voia „gravitaþiei” întru a nu se putea

„împrãºtia aiurea”, întru a fi el însuºi.

„Cântarea” ºi „amintirea” fac din versul poetului o

„rugã” pe care o înalþã în faþa iubitei cu pietate („Poartã-

mi tu sângele astãzi,/ sângele acesta plin de amintiri/

poartã-l tu…//…//…//  Poartã-mi tu, iubito, sângele ºi

braþele ºi auzul ºi ochii…”), voind în schimb „liniºte”,

„sã se simtã ca la început”…,/ „sub ochiul lui

Dumnezeu”,/ laolaltã cu mãrile ºi munþii”. Transformat

de „substanþe noi”, locutorul liric crede cã atunci „va

avea fruntea fãcutã/ pentru a zgâria toate gloriile”, ironic

vorbind. Mai mult, pendularea între „vis” ºi „pion” (a se

vedea poemul „ªah”) este un pas spre pãtrunderea

„Darului lui Dumnezeu” dinspre „sãnãtate”, dinspre

„cântarea” sau „oblojirea” ei „ca pe-o ranã”. De aceea

poetul „îºi poartã povara poemelor/ cãtre izvoare”. Or,

„poemul” pentru locutorul liric „aleargã” „în susul

sângelui/ cu amurgul în spate,/…pentru a-ºi lãsa la loc

sigur/ comoara cuvintelor sale de-acasã/ în pãstrarea

apei…” (în curgerea, în reflectarea ei, în setea ei de

luminã, de adevãr…). Poezia ca sete ºi izvor, ca aer

(„Cineva vrea sã sperie aerul/ pe care-l respir, vrea sã

ridice nori de otrãvuri/ înaintea plãmânilor mei,/ vrea

sã-mi bea anotimpurile/ cu arbori cu tot”), ca „rãdãcini”,

ca stare fireascã („Albastru-i greu, ninsoarea lungã/ sub

pensule de iconari – vin îngeri care ne alungã/ în lutul

roþii de olari”).

Alte poeme – „Ora nouã” („Ora nouã poate fi / iubire”),

„Cocoºul de munte” („În negrele pãduri sunt pãsãri/ ce

nu pot fi vãzute sau vânate/ decât în ziua nunþii lor amare/

când nu mai vãd, sunt cântec ºi cântate.//… O, vânãtori

de pãsãri rare aþi învins,/ cenuºa-i pasul, pasul sfânt

iubirea;/ pe trupul ei din ochii voºtri-a nins/ ºi ninge,

ninge rar, ºi plânge firea…), „*** Sunt copac de alee”

(„Sunt copac de alee,/ am crengile crescute cu mãsura,/

tãiate la timp,/ plãmânii arºi de eºapamente.// Singura

mea bucurie/ este atunci/ când îndrãgostiþii ºi copiii/

rup flori ºi ramuri/ sau aruncã dupã fructele mele/ cu

pietre./ Împotriva paznicilor”), „Cineva mã viseazã”

(„Cineva mã viseazã pãdure tãiatã.// Torent de arbori

sunt/ ºi veghe,/ fantastic trup vegetal – am rãdãcini pânã-

n inima stâncilor”) etc. – pun în prim-planul trãirii ideea

de poezie pe care-o îmbracã „în pulsul unui timp

astenizat” dinspre „rana din afara sa”.

De relevat cã locutorul liric „în toate cele mãrturisite/

ºi nemãrturisite” este el – „împodobit de erori/ ca o livadã

de fructe”. Vorbind în propria-i metaforã, „El e ceva fãrã

Tudor Palladi

Eu sunt ceva fãrã durere

ºi sunt ceva, atât, ceva.

             Coman ªova

Ajuns imaginar „la

capãtul celãlalt al

lumii”, personajul liric

al lui Coman ªova de

„sub amarele stele” îºi

permite a distinge net

lucrurile din care

descinde, stabilind

relaþia/raportul dintre

ele ºi sine. Pendulând între „pãrinþii din care venim” ºi

„pãcatele…” pe care se cuvine sã le „vindem”/ispãºim,

va decide, adresându-se cãtre iubitã: „Opreºte doar clipa

în care iubim”, în care ne atingem de „frumosul peren”,

ca ºi personajul reflexiv-liric goethean.

De vreme ce „cuvintele”-s „uneltele sale”, va stãrui

asupra lor deloc incidental. El le ºtie rostul ºi le

tãlmãceºte în felul sãu necesitatea dialecticã ºi

transcendentalã, armonia, concordanþa dintre sine ºi ele,

ca „întâmplare” ºi ca o condiþie a „frumosului” dinspre

parte ºi întreg („Cuvintele sunt întâmplãri/ ºi întâmplãrile

sunt eu,/ catargul fãrã depãrtãri/ sau valul întâmplat

mereu.// Cuvintele sunt febre lungi,/ cuvintele-s fãpturi

fricoase,/ tu sã te temi numai atunci / când peste fire-s

„de frumoase” – „Cuvintele”).

Metamorfoza „cuvintelor” astfel este una parabolicã,

suprapusã peste cea a eului din perspectiva Unului biblic

ºi karmic, metaforic ºi esopic. La fel ºi-n cazul „Zeiþei”

(personajului, sosiei lirice a poemului omonim…), unde

suprapunerea eului ºi a „zeiþei” devine unul/ se contopesc

deplin. El devine al ei („ªi sunt al ei,/ Sunt vocea ei,

vibraþia ei, plânsul ei,/ sunt mâna care scrie ce spune ea,/

pur/ ºi simplu/ ºi supus”), uitând de „zgomotul din jur,/

când uitã de frig, de foame, de ducã,/ de n-am, de vreau,/

când uitã de toþi, de toate”. Altfel n-ar „veni” ºi nu l-ar

„ocupa pe de-a-ntregul”.

Condiþia poeziei/poetului este una a dramei interne.

Cãmaºa ei/a lui e poezia/parabola însãºi nespusã/nescrisã,

ci doar nuanþatã sugestiv/reflexiv dincolo de metaforã,

de tãcerea vorbitoare, de spectacolul ei eliptic ºi alchimic.

Revelatoare „Ca însumi”, poezia comanºovianã

debordeazã peste cuvinte. De aici ºi certitudinea: „A mea

de mult”. El o poate cuprinde-n arbori ºi în iarnã,/ în

clãtinarea ploilor pe mãri,/ în brazda macilor ce se

întoarnã,/ în sânge, respiraþii, iarbã, lapte,/ în pânzele

topite sub stelele de-acasã”, deoarece „în curcubeie, iriºi,

dulcea carte,/ în toate este ea, de vis, frumoasã,// ca însumi

fãrã moarte”. Or, ea, cartea, descinde din Cuvânt, mistic

vorbind.

Liric/ imnic ºi sarcastic (ca-n „Vis ºi tumbe” ºi

„Frig”…), dialogul cu iubita va urma calea polemicii

tropice (vezi „Femei singure”) numaidecât trecutã prin

„Silabe”, îngânate de „toamne”. Dincolo de cuvinte –

de destãinuire – respirã însãºi „liniºtea”, „o liniºte în

plus”, de unde „îl pot cuceri o stradã, un zgomot”,

„privirea unei trecãtoare,/ pãdure subþire de fum ºi apus”.

Dar totodatã ºi „fantomele toate,/ lumini ºi atracþii, erorile

suite,/ un zbor fãrã aripi,/ pierzanii ºi râset,/ caii de ceaþã

ai nopþilor mute”. Conºtiinþa responsabilitãþii de sine îl

impune sã depisteze cã „nu se poate feri de pericole”,

deoarece „ele îl aºteaptã oriunde,/ în vinã, în alb, în

umbrã, în hãu,/ nu mã pot feri de ele, iubito./ S-ar putea

sã poarte chipul tãu”.

Monologal-dialogalã, lirica lui Coman ªova,

concentrat-expresivã ºi polemic-reflexivã, abundã în

conotaþii coloristice, policrome („Gri”; „Iarna-i ou de

fildeº strãveziu”; „femeia coloreazã aerul cu þipãt,/ cu

insomnii, cu forme,/ când plopii ard de seminþe”; „Aºtept

revelionul anului 2017/ ascultând un colind/ cu flori de

mãr/ ºi lerui-ler…”; „În alb ºi în vinã”; „e-o albã tãcere

pe vãile ninse,/ o albã tãcere coboarã în noi”; „cãdeau

mari aºtri din zadar/ ºi urºii albi uciºi pãreau ninsoare”;

„Albastru-i greu, ninsoare lungã,/ sub pensule de iconari

–/ vin îngeri care ne alungã/ în lutul roþii de olari”; „Se

surpã miezul zilei în ierni fãrã zãpadã,/ ies mugurii
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iubim”. Poezia, între “facere” ºi “rugã”
durere” („Eu sunt alãturi, cu zãpezi pe umeri,/ ascult cum
vin din vreme-amarã zornãitoare, albe sãnii/ ºi câinii
fulguind în searã…// E-atâta alb, atâta cruntã pace,/ nori
obosiþi adorm în nea…/ Eu sunt ceva fãrã durere,/ ºi sunt
ceva, atât, ceva”), „De-albastru ºi de castaniu” („Iubita
mea de vorbã bunã,/ iubita mea de timp târziu,/ iubita
mea de împreunã,/ de-albastru ºi de castaniu.//…//…//
…// Vãd pasul tãu fãcând cãrare/ ºi vorba ta „sfârºit curat;/
sunt numai dor de dor ce doare/ cum doare dorul neuitat”),
„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”) etc., care
per ansamblu dezvãluie cu de la sine putere un modus
vivendi personal ºi singular, dulce-amãrui, ca ºi elegia
autumnalã a inimii umane trecutã prin drama existenþialã
a „ambianþei” secular-milenare.

„Fereastra” poeziei comanºoviene „dã” spre centrul
lumii” mereu „în schimbare”, dacã acceptãm metafora
locutorului sãu reflexiv-liricã ºi cripticã totuºi în parte,
de vreme ce tropic „Suntem într-un mãr desprins de pe
ram” sau „într-un cerc… cuprinºi,/ în palma lui
Dumnezeu”, precum ne mãrturiseºte el în adresarea cãtre
„Ana”.

Elocvenþa polemicã a poetului este una a „formelor”
lapidare, poemul luând adesea conturul sobru al zicerii/
dezicerii, comunicãrii. Multiperspectivitatea trãirii are
o singurã ºi sigurã adresã interioarã, psihologicã, a
forului interior, dominat de acelaºi monolog-dialogal
(cu iubita…): descriere/rescriere ºi crochiu reflexiv,
preponderent de-o manierã metafizicã, dar cu porþile
deschise spre policromie ºi melancolie, însã cu profunde
metamorfoze ºi sondaje personal metaforice în stilul
auctorial eliptic ºi gnostic („A fost o mare numai pentru
noi,/ a fost o varã-a noastrã întru totul,/ aerul nãºtea
pescãruºi, orizonturi,/ nourii ne atacau 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” („Numai nisipul tãcea”). Replica poeticã este una
metamorfozat-personificatã. Ochii sosiei lui lirice iau
chipul unor „pãsãri strãvezii”, „plecaþi” „în
întâmpinarea” ei „ca s-o vadã cum vine”. Dorul de iubitã
simbolizeazã însuºi dorul de viaþã, de dialog, de
comunicare, de Iubire, în definitiv. Iatã ºi piesa centralã
în jurul cãreia graviteazã cãutarea de sine  ºi de lume, de
poezie ºi de adevãr – „Ocroteºte-ne iubirea”, scrisã la
Paris în 1994, precum ne mãrturiseºte creatorul ei. Dupã
ce îi solicitã Celui de Sus sã le „trimitã” „un pumn de-al
Sãu de perle de aur” sau… „un fel de a fi,/ un magnet
gândit de El/ care sã atragã bogãþii”, neuitând fireºte de
vrerea,/ dorinþa unui Mercedes ultimul tip, „a unei „case
la Paris” ºi „alta la Londra”, a unei „vile în Thailanda, a
unui iaht pe Marea Neagrã, ºi a unei sãnãtãþi de metal
inoxidabil” subliniazã în definitiv ironic, desigur:”dar,
mai ales,/ ocroteºte-ne, iubirea, Doamne,/ ºi nu ne mai da
nimic”, zice el…

Poemul-parodie face mai mult decât orice alt
comentariu critic pe marginea poeziei sale, pentru cã în
rândurile lui respirã însã ºi aspiraþia Iubirii veºnice,
atotiertãtoare sau „secretul Tainei lui Dumnezeu”, dupã
marele sfânt Maulana Rumi. Oricum, arta poeticã este
una singularã pentru locutorul reflexiv-liric comanºovian
aidoma unei „declaraþii” dictatã de eul suprem al
condeierului. Pentru el nu e „de-ajuns” „sã respiri”
„polen de margarete” aidoma „frumoasei” lui ºi nici
„trupul ei de vis ºi aer” „nu i-i de-ajuns” „nouã nopþi de
cearã-ncins”. El vrea „sã respire” împreunã cu iubita
„polen de margarete/ Pânã când/ vor deveni grãdini”.
Monologul este unul deci al inimii, al aºteptãrilor ei
sufleteºti, al condiþiei umane vizionar-armonioase („Tu
mã aºtepþi cu pâine, cu vin ºi cu toate/ câte ºtii bine cã-n
timpuri eu nu am avut,/ tu, cu toþi anii de gânduri, de
zâmbet durut”).

Rezumativ, poezia cultivatã de autor din „nevoia de
alb” este una a „Iubirii”/ a „hainei ei de fiecare zi”, având
„cuvintele de reazem” ale ei dinspre sunet ºi luminã,
dinspre clipa de lucru ºi dinspre cea divinã. De aceea
„vrea sã respire tãcerea/ fãrã muzici, fãrã praf,/ fãrã niciun
musafir”, iar pe-un arbore sã scrie/ despre nimeni ºi
pustiu,/ despre sine ºi târziu”, vorbind în propria-i
metaforã, jinduind acel unic „fel de a fi” al Iubirii, al
eternului, al patern-maternului dor de nesfârºit, de mit.

Între „lemnul de santal” ºi „chinul imperial” locutorul
reflexiv-liric al poetului Coman ªova alege „floarea de
nu-mã-uita” aidoma unui voinic din basme pãtruns de
credinþa supremã a eului, de starea de târziu a „tainei”.
De aceea preferã alegerea tropicã, condiþia de a fi al

Totului/ al Iubirii. Altfel „nu ºi-ar îndemna iubita:
„îmbracã-te în alb ca în poeme” ºi nu ar „vrea cãpãtâi o
mânã de etern”, iar „veghea pãdurilor – leac”. Cântãreþ
al „dis-de-dimineþii”, dar ºi al „mãrturisirilor de dincolo”
(„Eram ceva fãrã sã fiu./ De chip nu-mi mai aduceam
aminte,/ ºtiam cã sunt eu,/ mã vedeam privindu-mã, dar
nu eram de vãzut,/ sau eram fãrã sã fiu/ ºi mãrturisesc
ceea ce nu eram/ iar ceea ce fãrã sã fiu eram”) ca-n „Dupã
Apocalipsã”, sau ca-n „Cuib de silex” ori ca-n „Cãlãuza”
în drum spre „Altã vârstã”ca cea din „Noapte de Paºti”
(„Tu, sânge luminos, mai lumineazã,/ lumineazã/ acest
chip de bãrbat/ ce pare cã sunt eu”).

Per total „Jocul de aer” (al dialogului-monolog…)
reînvie drumul fãcut din cuvântul drum al poiezicerilor
ecliptice-esopice-premistice comanºoviene, adunându-
se” tropic (cu „iubita”…”) „în lumina lui Christ” („Mor
iedere în aer ºi-n moartea lor te simt,/ cum vii ºi tot vii ºi
te-nchizi în priviri/ ºi cum sapi în albastru cu rugi de
argint/ ºi rãmâi lângã mine ºi rãmân ºi te miri:// ªi te
frângi, eºti pe cruce, ºi aºtepþi, ºi aºtepþi,/ cad pãduri
între noi sub un cer foarte trist,/ ºi sfârºeºti în tãceri, ºi
sfârºesc  în îngheþ…”).

„Visarea la un loc de pace” îl face sã se contopeascã cu
iarba ºi, “fãrã rugãciune, / lasã umerii sã creascã pe astrul
nimãnui”, de unde ºi „uitarea de aer ºi de pâine,/ de
soarele negru cu ochii pãgâni…”. În caz contrar, evident,
nu i-ar cere perechii dragi: „Iubito, fii astãzi, eu sunt fãrã
mâine,/ pãmântul se surpã cu tot cu fântâni”. Tot de aici
ºi „dãruirea femeilor în sãrbãtoare,/ înalte ca fãcliile.
Curat,/ sub umerii largi ai bãrbaþilor care/ de dor au murit
ºi au reînviat”. Or, „acesta-i un dulce ºi veºnic pãcat”,
dupã cum conchide elegiac-filosofic personajul liric al
poemului „Dulce ºi veºnic”. Neobiºnuitul/ neordinarul
se face transparent ºi-n alte piese, cum ar fi, bunãoarã,
„Cântecul iubirii”, versurile luând o turnurã metaforicã
incitantã („ªi tragem iarna toatã peste noi/ ºi iarna ne
acoperã cu floare,/ tu vei gãsi trifoi cu patru foi/ în
cântecul iubirii „care doare”). Sau: „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”. Expresiv-
ludice ºi sentimental-ironice pot fi considerate „piesele”
„Post-scriptum”, „Graba”, „Se clatinã vârsta”, „Lied”,
„Noapte peste tot”, „Vei veni”, „Socratic”, „Cercuri
concentrice” („În acest trup înfãºurat în enigme/ stã scris
lungul meu drum,/ tiparul dinlãuntru,/ ceea ce nu se vede/
ºi care nu se poate vedea,/ locul cuvintelor, jocul,
norocul”. Sau: „Iubirea-i haina mea de fiecare zi,/ sângele
meu liber,/ altfel cum ar putea o respiraþie,/ o privire, un
gând, un rând, o moleculã/ ale trupului acesta – cãruia îi
simt/ greutatea rãnind pãmântul –/ cãlãtori în visele sale/
ºi cât de departe ajunge/ unde nicio aripã n-a strãbãtut/
ºi ce copilãros pãºeºte pânã hãt/ în atunci ºi în acolo ºi în
va fi,/ înfãºurat în momentul lui de iubire”). Ori: „Vine
ea/ cu pericolul tot în genele lungi,/ catapeteasmã sunt
sânii/ în somnul bãrbatului tânãr,/ neastâmpãr, mister,
nefiinþã, fugã,/ pãmânt, apã, luminã, nucleu,/ pânã la
marginea morþii”. Sau: „aºtept sãrbãtori pentru suflet ºi
trup/ când fructele se coc,/ e cald ºi se nasc prunci”. ªi:
„Trebuie sã fii piatrã nestematã/ ca sã te respecte palma
asprã a timpului,/ care ºlefuieºte uºor, cu rãbdare/ pânã
te face nisip fin/ de piatrã nestematã”.

Dincolo de dincoace cuvintele sunt reazemul de
nãdejde al trãirilor sale de Acasã ºi întru ea dinspre Iubire,
dinspre lumina ei întâistãtãtoare ºi veghetoare. Or, altfel
spus, poezia – „Artistul nimãnui” (1970) „Marival”
(1974), „Cuvinte de reazem” (1977), „Poeme” (1980),
„Unul cu altul” (1983), „Cãderea fructului” (1989),
„Nevoia de alb” (1996), „Die liebe ist mein alltangleid
(Iubirea este haina mea de fiecare zi), traducere în limba
germanã de Ioana Crãciun (2010), „101 poeme” (2012)
– pentru Coman ªova – autor ºi de piese („Iubesc pe al
7-lea” (1965), „Ringul de dans” (1968), „Saltul de
panterã (1968) ºi scenarist („Ora zero”, 1979) – e un
mod de a fi între „facere” ºi „rugã”. Ea este ºi imnificare
ºi descriere/ rescriere elipticã ºi esopicã, ºi trãire
sentimental-ironicã, dar ºi plãsmuire tropicã, ºi asociaþie
ludicã, caligrafie cripticã ºi metamorfozã miticã. Un dor
de re-naºtere, de altceva, de vis ºi paradis, de alb, de
mereu dinspre Supraeu, de altã uimire, deºi „e rugã pentru
revenire”. (A se vedea în acest sens fireºte referinþele
critice în volume: „Literatura românã contemporanã, 1.
Poezie, coordonator Marin Bucur (1980), „Dicþionar de
literaturã românã contemporanã” (1987) ºi „Istoria
Literaturii române de azi pe mâine” (2001) de Marian
Popa; „Dicþionar antologic de poeþi ºi dramaturgi”
(2001) de Constanþa Bãrboi, Dorina Mãrgineanþu, Pavel
Petroman, Marieta Popescu; „Nostalgia Himerei” (2007),
de Mariana Ionescu; „O istorie a literaturii române de la
origini pânã în prezent” (2006) de Ion Rotaru;
„Dicþionarul scriitorilor români (R-Z)” (2002) de Mircea
Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu; „Dicþionarul
biografic al literaturii române (2007), vol. 2 (M-Z)” de
Aurel Sasu; „Dicþionarul general al literaturii române
(S-T)”, (2007), Academia Românã; „Istoria literaturii
române. Dramaturgia” (2008) de Mircea Ghiþulescu,
precum ºi opiniile critice aparþinând lui Nicolae Balotã
(prefaþã la volumul „Nevoia de alb”) ori în periodice
semnate de Alex. ªtefãnescu, Dan C. Mihãilescu, Marcel
Duþã, Ion Cristofor, M. N. Rusu, Dorin Tudoran, Adrian
Pãunescu, Daniela Zeca, Florentin Popescu, Dumitru
Radu Popa, Nichita Danilov, Marian Popa, Ion Roºioru,
Ilie Constantin, Ion Mazilu Crângaºu, Constantin
Sorescu, Nicolae Baltag, Rodica Florea, George Arion,
Nicolae Stoian, Fãnuº Bãileºteanu, Constantin Bândiu,
Ion Tãtaru, George Chirilã etc.

Detestând baterea pasului pe loc, locutorul sãu liric
nu poate „alerga de dragul alergãrii” printre cuvinte ºi
tropi, printre rânduri fãrã gânduri, de aceea preferã trãirea
în adevãrul de sine ºi de cãutare în profunzime, în formele
cristaline ale sentimentului de a fi al Iubirii dinspre parte
ºi întreg, dinspre nesomnul Clipei socioumane,
înmugurind subþire trãirile ce-l încap dinspre expresie ºi
stihie, dinspre întâmpinarea cu care se confundã, precum
poezia se confundã cu „facerea” ºi cu „ruga”, cu pana ºi
cu sluga ei singularã, albã de vis.
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Timpul ca amintire la Al. Philippide

Ion Brad

În succesiunea unor mari prozatori
Este vorba de marii prozatori

ai Teleormanului, Zaharia
Stancu, Marin Preda ºi Dumitru
Popescu, în succesiunea cãrora
l-am descoperit recent, cu
întârziere, pe Marian
Teodorescu.

Romanul sãu Câmpia în
vreme de ceaþã (apãrut la
Editura Agerpres în 2013) îl

aºazã, în primul rând ca tematicã, în aceastã succesiune
care îi face onoare, obligându-l în acelaºi timp. Este
lumea satului de câmpie, cu oameni zbuciumaþi, care
oscileazã între acþiune ºi filozofia vieþii lor, parcã certatã
mereu cu istoria. ªi încã ce istorie! Evenimentele celor
douã mari capitole ale cãrþii (I. A lu’ Murãtoare cu lumea
nouã în cârcã, II. În ograda lui Niculicã Stalin nu mai
latrã) merg, precipitându-se, din timpul celui de-al doilea
Rãzboi ºi prizonieratului în URSS, în care sunt implicate
principalele personaje, Dumitru Mitea ºi Florea
Chiriþescu, pânã la transformãrile de dupã1944, adicã
rãsturnarea satului tradiþional ºi instaurarea abuzivã a
agriculturii colectivizate. Acþiuni care împing drumurile
întortocheate ale oamenilor spre modificãrile, la fel de
radicale ºi dureroase ale oraºului, vãzute ºi trãite în mod
special la Bucureºti. Un fel de continuare, dupã 50 de
ani, a volumului al doilea al Moromeþilor, în perioada

obsedantului deceniu, cum l-a numit chiar Marin Preda
– anii1948–1959.

Este exploratã. în stil narativ, vivace, uneori direct
gazetãresc, viaþa oamenilor, suciþi ºi rãsuciþi, în spaþiul
în care „ceaþa în câmpie este la ea acasã”; „ceaþa este
sâcâitoare”, iar omul rãmânând „cu mintea-n ceaþã care
nu s-a mai ridicat”, când „un licãr strãbãtu totuºi ceaþa
din câmpie”…

Fiindcã nu am timp, nici spaþiu, pentru a relata acþiunea
cãrþii, nici structura modulelor care o compun, pentru a
observa stilul narativ ºi arta conturãrii unui personaj,
reproduc mai jos chiar începutul primului capitol:

„Într-un sat nu prea aproape, dar nici tocmai departe
de Bucureºti, Dumitru Mitea zis al lu’ Murãtoare, stãtea
pe prispã învãluit de gânduri cu simþãmântul cã a venit
momentul sã se întâmple ºi la ei ceva. Þãran din tatã-n
fiu, cu carte puþinã, simþise gustul politicii la lecþiile de
reeducare din prizonieratul rusesc. Îi veni în minte
momentul când un maior mai în vârstã, prizonier ºi el,
apreciase la Dumitru isteþimea nativã ºi o oarecare
abilitate de a se prezenta ca un om convingãtor, chiar
dacã se dovedea, pânã la urmã, cã, între promisiune ºi
înfãptuire, situaþia putea fi schimbãtoare. Minþi frumos
ºi reuºeºti sã te faci ascultat ºi sã-þi impui pãrerea,
glumise, odinioarã, ofiþerul. ªi dupã ce vom pierde
rãzboiul, pentru cã-l vom pierde, noile autoritãþi vor
avea nevoie de oameni ca dumneata pentru a-i pune în

fruntea obºtii, aºa cã fii activ, creeazã-þi relaþii, fii
primitor cu cei de la plasã ºi de la judeþ, omeneºte-i,
câºtigã-le încrederea ºi vei reuºi. Ai putea s-ajungi chiar
deputat, pentru cã primar nici nu se pune problema sã
nu izbuteºti, îºi continuase maiorul previziunile cu o
intuiþie infailibilã!

Mare însemnãtate avuseserã aprecierile ºi sfaturile
ofiþerului, care vãzuse în el, un biet caporal, un viitor om
politic! (Nu ºtia atunci cã ºi Hitler pornise de la acelaºi
grad în ascensiunea sa diabolicã.) Dumitru luase acele
vorbe ca un crez în izbânda lui social-politicã ºi, iatã,
profeþiile maiorului tindeau sã se înfãptuiascã. Zilele
trecute, fusese convocat la sediul din reºedinþa de plasã
a partidului comunist în care se înscrisese încã din
prizonierat în cadrul Diviziei Tudor Vladimirescu cu care
se întorsese în þarã. Urma sã primeascã unele
responsabilitãþi.”

În scrisul sãu întâlnim atât fondul spiritual ºi folcloric
al locului, cât ºi amestecul – consacrat de marii sãi înaintaºi
– de ironie, umor, caricaturã ºi chiar sarcasm, în felul în
care îºi boteazã personajele: Briceag, Cucurigu, Tigaie,
Bejmoangã, Dãpãloiu, Mozor, Coºarcã, Bondoc etc.

Aºadar, cu întârziere, am cunoscut în Marian
Teodorescu încã un scriitor veritabil ºi un pictor realist
al Câmpiei Române, un judecãtor sincer ºi cinstit al
epocii în care s-a format, ca aproape noi toþi, care-i mai

supravieþuim.

Un poet care trãieºte foarte
mult în trecut, coborât adânc
în lumea miturilor, a unei
clasicitãþi elenice pe care
ºi-o alege drept model valoric
suprem vãzut ca permanenþã,
este ALEXANDRU PHI-
LIPPIDE.

Poet vizionar, având
obsesia timpului ( obsesie
fundamentalã ), el face din
meditaþia cu privire la aceastã
categorie filozoficã de

maximã generalitate o poezie de cunoaºtere, punându-ºi
întrebãri pe care omenirea nu le va epuiza niciodatã.
Raportul dintre viaþã-moarte, veºnic-efemer, ideea de
destin, cu numeroasele lor serii sinonimice, revin
permanent în poezia lui Al. Philippide, sunt sursa ei
dintotdeauna. Monolog în Babilon (1967) ºi Vis ºi
cãutare (1979), volum apãrut postum, reprezintã în
creaþia de excepþie a lui Alexandru Philippide o sintezã
a întregii sale opere, ajunsã la deplina ei maturitate
artisticã.

Dimensiunea trecutului, fundamentalã pentru poezia
lui Al. Philippide, implicã sensuri ºi nuanþe multiple, de
la evocarea unor date biografice, de la pomenirea unor
eroi ai istoriei contemporane mai apropiate nouã, pânã
la aceia ai unei epoci îndepãrtate , pânã la coborârea în
lumea Greciei antice, a miturilor, adicã a începuturilor
(„fundul Legendei “). Poezia sa se vrea o recuperare a
acestei lumi ideale, aleasã ca model etic ºi estetic, ºi
cãreia necontenit îi aduce un elogiu. Cu un astfel de
omagiu se deschide, simbolic, ºi ultimul sãu volum de
versuri, Vis ºi cãutare. Rememorare a unei biografii,
Omagiu unei umbre este o evocare a strãmoºului sãu
Dimitrie Philippide, nãscut în “þara cu mituri titanide”,
într-un sat din Grecia, Milies, „Pe-aceste locuri pline de
basm ºi de eres”. Poetul, „îndepãrtat vlãstar,/ ieºit din
riguroasa ta vechime”, încearcã sã recupereze acest trecut
prin poezie („În versuri ce cultivã trecutul ºi-l învie”) ºi
sã se întoarcã „spre vechi gândiri eline”, sã se
înveseleascã “în ceaþa luminoasã/ A miturilor sacre pe
care nu le curmã/Nici vechii monºtri ºi nici monºtrii noi”,
sã recupereze “originile fãrã urmã”, lumea armonioasã,
idealã a începuturilor, la care se raporteazã mereu ºi
despre care s-a scris atât de frecvent în filozofia ºi
literatura romanticã.

De observat aici, o categorie temporalã foarte specificã
la Alexandru Philippide-„târziul”. Poetul vorbeºte despre
“vremea lui târzie”, dorind sã stabileascã distanþa imensã
în timp între trecut (începuturile ) ºi prezent („târziul”)
ºi necesitatea apropierii lor prin poezie. “Târziul”
înseamnã o îndepãrtare de începuturi.

Refugiul în trecut apare ca un protest faþã de „evul
brutal” al barbariei fasciste. Trecutul îl apãrã („Întru-n
trecutul meu ca-ntr-o cetate”), ºi poetul posedã secretul
de a înainta “spre inima adâncului trecut” pe cãi speciale,
printr-o ascunsã galerie”(poezia).

Timpul amintirii ( ºi al poeziei ) este însã altul decât
cel real, ºi poetul face din memoria afectivã un plan al
idealitãþii. Amintirea reface datele unui trecut peste care
se aºazã a suprapunere identicã de planuri, proiectate
într-un alt plan decât cel real. Amintirea pãstreazã intactã
imaginea unui timp „sãrit din veºnicie”, peste care
„nãmeþii de vis” au aºezat o uºoarã nostalgie, calmã,
nedureroasã : „Cred cã ºi-acuma dacã te-ai întoarce/în
locu-acela ocolit de Parce,/Ai prinde încã timpul de-
atunci, rãmas în drum,/ˆi l-ai gãsi, sãrit din veºnicie,/ La
hanul unde poate cã ºi-acum/Vioara ºi trombonul îºi þin
tovãrãºie”. („Dimineþi”).

Climatul amintirii, atât de propriu poeziei lui Al.
Philippide, este acela al unui ceremonial simplu, de
intimitate confesivã, când, „ostenit, cu inima amarã”,
sufletul poetului, „în ceasuri de singurãtate”, intrã-n
trecutul sãu „ca-ntr-o cetate”. Momentul este, de obicei,
al amurgului, al îngândurãrii, trezind starea nostalgicã
ºi contemplativã, când „chemãrile de-odinioarã” îl scot
pe poet „din tihna acestei clare zile”, smulgându-l din
„cunoscut” pentru ca, întors din trecut, sã-ºi poatã reface
„efigia ºtearsã”. Sufletul poetului este asemeni unuia din
acele „ciudate manuscripte palimpseste”, care, dincolo
de „scrisul proaspãt”, pãstreazã “urmele vechilor texte”,
ale unui trecut enigmatic („alt scris, cu slove ciunte,
nenþelese”) pe care el încearcã sã-l descifreze, urcându-
se la vechile izvoare, conºtient cã atâtea lucruri „au rãmas
nespuse”, ca niºte „vechi juvaerurui risipite-n drum” ºi
care trebuie smulse timpului, acest duºman atât de grãbit.
(„O, câte lucruri”).

Trecutul pãstreazã încremenirea în duratã a unor clipe
(„eterne efemere”), a unor gânduri „în aer împietrite,/
Rãmase-n aþipite ere,/ Fosile-n roca timpului”, care-ºi
aºteaptã scoaterea din uitare.

Atunci când Al. Philippide spune: „Aud o uºã ce se
deschidea/ Acum o jumãtate de veac în preajma mea: ºi
iatã seara-n care culegeam/Surâsul lunii de pe-un geam.”,
el realizeazã o substituire de planuri- prezent-trecut, dar
ºi de identitãþi ale eului: eul nostru actual cu cel revolut.
Este aºa-numitul sentiment de paramnezie. O priveliºte
prezentã (imaginea unei naturi paºnice ) îi trezeºte
poetului amintirea unei realitãþi trecute, peste care timpul
a lãsat urme, devastator: „A fost cândva pe-aici un schit,/
Dar a rãmas doar o chilie,/ Cu-acoperiºul învechit/ºi-o
cruce strâmbã-n bãlãrie.”

Tainicul þel al cãlãtoriei în timp ºi spaþiu este, pentru
Al. Philippide, coborârea într-un trecut îndepãrtat, al
lumii greceºti, de unde-ºi alege modelele, personajele,
la care se raporteazã permanent ºi cu care, în fond,

dialogheazã, dialog aparent, pentru cã poetul vorbeºte
întotdeauna cu sine însuºi, cu obsesiile sale.

Monolog în Babilon este, în acest sens, o sintezã ºi o
capodoperã. Epoca la care se opreºte poetul aici este
aceea a lui Alexandru cel Mare, iar eroul - Alexandru
însuºi - o personalitate istoricã exemplarã, care,
recapitulându-ºi marile bãtãlii ºi victorii, ajuns “domn
peste imperii”, mare cuceritor al lumii, mediteazã asupra
sensurilor existenþei, asupra ideii de timp, în funcþie de
care îºi defineºte concepþia despre viaþã ºi moarte, despre
adevãr ºi putere, despre destin, despre veºnicie ºi efemer,
relativ ºi absolut.

Eroul este conºtient cã prin cuceririle sale el a rãspândit
„prin Asia-n crepuscul luminile eline” ºi cã, din aceastã
pricinã, cu el „timpul nu va fi ingrat”, dar, totodatã, se
îndoieºte de toate, este obsedat de ideea morþii, de
„pasãrea aceea cu þipãt cobitor”, care-i traverseazã spaþiul
meditaþiei.

Alexandru („fiul lui Filip” - aluzie transparentã -) ne
apare deci în ipostaza unui filozof care n-a uitat cã l-a
avut învãþãtor pe Aristotel ºi care ºtie cã, în alt plan,
realizeazã tot un act de cunoaºtere:” Cunoaºterea e tot o
cucerire”.

Cel care se bucurã de glorie se îndoieºte de glorie
(„Poate cã-n tot ce cred, cred doar pe jumãtate”), pentru
cã are capacitatea vizionarã de a privi în timp într-o
perspectivã a veºniciei, care poate modifica imaginea
realã a lucrurilor. De aici, un aer uºor sceptic ºi ironic la
adresa unei glorii treãtoare: „ Ah, gloria… De-ar ºtii
cuceritorii/ Celebritatea care îi aºteaptã/ În cartea
viitoarelor istorii/Când poate vor fi puºi pe-aceeaºi
treaptã/ Cu hoþii ºi cu incendiatorii”.

Adevãrul este un lucru la care se ajunge cu greu pentru
cã eroul este înconjurat de oameni ca Aristandru („cirac
limbut, ºiret destul”) care în cuvinte învãluitoare fac
imposibilã cunoaºterea exactã a realitãþii.

Alexandru nu crede nici în zei care „sunt robii patimilor
ca ºi noi” ºi despre care „ce sunt nu ºtie niciun muritor”. El
nu crede nici în descendenþa sa divinã, deºi o cultivã („de-
atunci în oameni eu am lãsat sã creascã/Credinþa-n firea
mea dumnezeiascã”), dar constatã, în acelaºi timp, cã grecii,
deschiºi la minte, „au început sã nu mai creadã-n zei “.

Cuceritorul de popoare este un fin observator al
calitãþilor ºi defectelor acestora în plan moral.

Alexandru este preocupat de ideea nemuririi, a
arhetipului platonician, a permanenþei Ideii, a unui tipar
etern trãind dincolo de efemeritatea vieþii omeneºti: „Din
om, când moare , piere numai chipul,/Dar neatins trãieºte
arhetipul;/ Când viaþa pãmânteascã se încheie,/Rãmâne
Alexandru în idee”.

Sunt, desigur, propriile obsesii ale lui Alexandru
Philippide care, având nostalgia absolutului, a unor
tipare ale permanenþei, va evoca o lume a miturilor, a
unor tipare paradigmatice.

Ion Haines,
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Florin Colonaº

Cervantes

Statuile urbei

Cam la jumãtatea bulevardului

Dacia existã o piaþetã care a cãpãtat

numele de Piaþa Spania. Aici, într-o

minusculã peluzã se aflã amplasat

bustul în calcar al marelui scriitor

spaniol Cervantes.

Numele Piaþa Spaniei ne aminteºte

de un film celebru al neorealismului

italian, realizat în anul 1952 de cãtre

regizorul Luciano Emmer ºi având în

rolurile principale o serie de vedete ale

ecranului ca Marcello Mastroianni,

Lucia Bose, Renato Salvatori, Coseta

Greco, Eduardo de Filippo, multe

secvenþe derulându-se în fastuoasa

atmosferã a celebrelor trepte  din piaþa

aflatã în centrul Cetãþii Eterne. În 1998,

subiectul va fi reluat într-un serial TV.

Miguel de Cervantes Saavedra

(1547-1616) a rãmas celebru prin

descrierea aventurilor eroului sãu Don Quijote de la Mancha, care

alãturi de iapa Rosinanta, scutierul Sancho Panza ºi iubita sa Dulcineea

de Tobosso au alcãtuit nu numai personajele unei proze care face parte

din literatura universalã, dar ºi un minunat subiect pentru dramatizãri,

filme, balete, desene, picturi, sculpturi sau compoziþii muzicale, care

au aureolat la rândul lor textul, tradus în întreaga lume.

Viaþa aventuroasã a scriitorului, între altele combatant ºi rãnit în

bãtãla de la Lepanto, se reflectã din plin în textul lui Cervantes, prin

acele treceri frecvente de la real la ireal.

În lucrarea „Impresii asupra literaturii spaniole” George Cãlinescu

se ocupã pe larg de analiza romanului ºi a personajului, Cãlinescu

însuºi utilizând în oratoriile sale, mimica, gesturi ºi impostaþii vocale

care ne trimit cu gândul la personajul ibericului

Piaþeta aceasta situatã în centrul Capitalei, între numeroase oficii

diplomatice, pare oarecum neglijatã, la o privire mai atentã, atunci

când observi cã sub maºinile parcate, sine die, rãsare iarba, dintre

resturile cuburilor masive de granit, cu latura de-o ºchioapã, mãrturii

ale pavimentului Capitalei interbelice.

Trebuie sã fii un ochi foarte ager pentru a descoperi vreo placã

comemorativã care aminteºte, spre exemplu, cã în vila din stânga, colþ

cu strada Dumbrava Roºie, a locuit în mansarda imobilului omul de

culturã Barbu Brezianu, critic ºi istoric de artã, cercetãtor brâncuºian

de renume mondial, fost deþinut politic, de altfel ca ºi un alt personaj

care are o placã pe vila din dreapta, colþ cu Dacia, generalul Henri

Cihoschi, cavaler al Ordinului Mihai Viteazul, fost ministru de rãzboi,

bineînþeles trecut prin lagãrele regimului comunist, ca mai toatã elita

neamului românesc… Generalul murind la Sighet, în 1950.

Lociunþa sa, monument de arhitecturã, a fost edificatã în 1934, dupã

planurile arhitectului D. Sãvulescu.

Autorul bustului din Piaþa Spania este un clasic al sculpturii

româneºti, Ion Jalea.

Combatant ca ºi Cervantes, dar în Primul Rãzboi Balcanic (1913),

Jalea îºi va pierde braþul drept. Voinþa sa excepþionalã, talentul ºi

ambiþia de a-ºi realiza idealul sãu, sculptura, îl vor îmbãrbãta sã treacã

aceastã grea încercare ºi, totodatã, sã devinã un strãlucit exemplu de

reuºitã în viaþã ºi în artã.

Nãscut în Dobrogea la Casimcea, în 1887, va dovedi prin activitatea

sa din lunga-i viaþã de peste nouã decenii ºi jumãtate cã este un artist

cu o operã viguroasã ºi întinsã tematic. A realizat nenumãrate personaje

în ghips sau piatrã, între care aº aminti Arcaº odihnindu-se, basorelieful

Atelierul sculptorului, Centaur, Lucifer, Sf. Pantelimon sau, mai târziu,

Împãrat ºi proletar.

Dupã frecventarea atelierelor celebrilor sculptori francezi Rodin ºi

Bourdelle, prietenul lui Constantin Brâncuºi va fi elevul altui mare

artist, Dimitrie Paciurea, la începuturi ucenicind cu ªtefan Ionescu-

Valbulea ºi Vladimir Hegel. Va deveni el însuºi mentorul spiritual al

unei pleiade de artiºti care ilustreazã productiva ºcoalã româneascã de

sculpturã.

Prin anii ’50, va crea o suitã de busturi ale unor mari personalitãþi

culturale: Ceaikovski, Puºkin, Cervantes, care vor fi amplasate în parcul

Herãstrãu, cel al marelui scriitor spaniol fiind actualmente amplasat în

Plaza de España, aºa cum ne indicã plãcuþa de ceramicã, asemenea

celor din patria nobilului Hidalgo.

Ion Dodu
Bãlan

Printre atâtea urlete, þipete, zgomote, rãcnete, icniri sãlbatice ºi chiote

vulgare cu forþã de mulþi decibeli, pe care, în mod normal, nu le suportã

decât urechile junglei, dar ºi printre mormãielile, chipurile moderne, sau

rãþoielile retorice ale atâtor interpreþi de cântece ºi poezii obscene, printre

atâþia vorbitori de la radio ºi TV cu „gurã de paie” ºi de „iascã uscatã”,

când ar trebui sã fie ca Ioan Gurã de Aur – rar se mai poate auzi vocea

curatã, caldã, sincerã ºi delicatã a sufletului românesc.

Ne-au inundat, ca o furtunã dezlãnþuitã, gusturi ºi sensibilitãþi strãine de firea ºi de structura

noastrã ethnopsihologicã încât ai impresia cã s-au spart toate viorile ºi instrumentele tradiþionale.

Nu ne trece prin minte, Doamne fereºte, sã excludem din calea progresului în arte impactul cu

valorile altor culturi, care nu poate fi decât benefic pentru creaþia naþionalã.

E vorba, deci, de valori, nu de Kitsch-uri, de ceea ce nu ni se potriveºte...

În toatã evoluþia ei, cultura, spiritualitatea româneascã, s-a arãtat deschisã schimbului de valori,

a luat de la cultura universalã, ºi i-a dat acesteia, asemenea valori, cu discernãmânt ºi spirit critic

elevat. Dar, ori de câte ori împrumutul a devenit imitaþie slugarnicã, otova, fãrã selecþie, ºi în dispreþ

faþã de cultura naþionalã, contactele acestea au fost infructuoase ºi ne-au înstrãinat de noi înºine, de

identitatea proprie. Noroc cã nu au durat ºi nu s-au impus.

Nu existã omenire fãrã oameni, nici pãdure fãrã copaci, nici universal fãrã naþional. ªtiu cã la

asemenea afirmaþii unii „internaþionaliºti” moderni, îmbãtaþi de inovaþie ºi falsã globalizare, saltã-

n ºaua intoleranþei, scot sabia gândurilor prãfuite cu pretenþii de noutate ºi declanºeazã atacul

împotriva etnocentrismului, a tradiþionalismului, a naþionaliºtilor ºi a tot felul de duºmani închipuiþi,

fireºte.

Gândirii superficiale, mediocre, vulgare, moralei dubioase, spiritelor mercenare, orice afirmaþie

izvorâtã dintr-un curat sentiment patriotic li se pare o impietate, o închistare condamnabilã în

tradiþionalism.

– Treaba lor! Zic unii pretinºi înþelepþi, atenþi la notele pe care le aºteaptã de aiurea dar total

indiferenþi faþã de soarta spiritualitãþii româneºti.

Într-un asemenea climat prielnic înstrãinãrii de noi înºine ºi imitaþiilor slugarnice continuã sã se

afirme, totuºi, o direcþie sãnãtoasã, susþinutã de scriitori, artiºti de un strãlucit talent din toate

domeniile, recunoscuþi de marele public, stimaþi, în ciuda gunoaielor din vorbele de ocarã care se

aruncã peste ei.

Cã-s „foºti”... cã-s pãºuniºti patriotarzi... cã-s cripto... sãmãnãtoriºti... gândiriºti refuzând cu o

greþoasã încãpãþânare sã spunã ceva despre marele lor talent.

Ce iubitor de poezie n-a pãtruns mai adânc, ºi cu o tãrie mai intensã, în universul liricii româneºti,

în specificul unor poeþi, dupã ce au ascultat, de pildã, versuri interpretate de regretaþii ºi inegalabilii

George Vraca, Gheorghe Cozorici, Elvira Godeanu, Silvia Popovici, Leopoldina Bãlãnuþã, Silviu

Stãnculescu, sau dintre cei vii, admirabilii Radu Beligan, Adela Mãrculescu, Erzebeth Adam, Virgil

Ogãºanu, Miticã Popescu, Dorel Viºan, Ion Caramitru, Ion Besoiu?

Dar ei au tot mai puþine ocazii de a-ºi etala talentul de recitatori. Mijloacele audiovizuale acordã

tot mai puþin spaþiu unor astfel de manifestãri culturale.

ªi e mare pãcat. Lucian Blaga spunea într-un aforism cã recitarea corectã a unei poezii e cea mai

bravã judecatã de valoare.

Locul recitãrilor de poezie e luat în mijloacele audiovizuale de divertismentele ºi cãsãtoriile ºi

amantâclurile unor ifosiþi ºi dive, scandaluri din familia copiatului la bacalaureat etc.

O breºã pare a face remarcabilul artist Tudor Gheorghe ºi taragotistul Dumitru Fãrcaº ºi unii

interpreþi de muzicã popularã care interpreteazã cu atâta mãiestrie sufletul neamului. Ca o

contrapondere la aspectele negative ce se manifestã vreau sã amintesc de aceastã direcþie ºi vreau sã

evoc puternica personalitate a unor artiºti ca „menestreli la porþile dorului”, adevãraþi aezi moderni

precum Dumitru Fãrcaº ºi Tudor Gheorghe

Am zis aed, adicã poet inspirat ºi nu simplu rapsod – recitator. Dacã aedul, în vechea Grecie,

cânta acompaniat de lirã faptele zeilor ºi ale eroilor, atunci Furdui Iancu, Gheorghe Turda – Tudor

Gheorghe cu vocea ºi cobza ºi Dumitru Fãrcaº cu taragotul mãrturisesc lumii sufletul românesc,

faptele de vitejie, dorurile ºi amarurile, învãluite-n nostalgii ºi melancolii fãrã leac, ale poporului

român. Repertoriul ales de ei echivaleazã cu o judecatã de valoare cu privire la etnopsihologia

românului, iar felul original în care îl interpreteazã îi impune ca pe niºte artiºti naþionali în toatã

puterea cuvântului. Oricine i-a auzit, mãrturisind în cântec: Noi suntem români sau respectiv, M-a

fãcut muica oltean, nu-i mai uitã niciodatã. Ei îºi pun cu excepþional talent efigia propriei personalitãþi

pe ceea ce au creat mulþimile, din generaþie în generaþie, vreme de secole.

Ei nu sunt numai artiºti complecºi ºi compleþi, ci ºi excelenþi lectori ai adâncurilor din universul

poeziei ºi al muzicii româneºti. Când interpreteazã un cântec, o poezie, în ochii lor ard lumini

miraculoase de dincolo de zare, din lumea muzelor, ca ºi în ochii unor excelente interprete de muzicã

popularã, de la Maria Tãnase la Veta Biriº ºi altele.

Ei descifreazã sensuri ºi mesaje sufleteºti acolo unde inteligenþa criticilor de meserie nu mai

poate pãtrunde.

Fiindcã blamam la începutul articolului apariþiile excesiv de zgomotoase în interpretarea muzicii

ºi a poeziei, trebuie sã precizez cã strigãtul frecvent în arsenalul interpretativ al lui Furdui Iancu din

Þara Moþilor, al lui Tudor Gheorghe sau „plânsul” din taragotul lui Fãrcaº nu pare a fi doar expresia

unor organe anatomice, ci freamãtul unui suflet rãscolit de doruri ºi nobile patimi: sufletul românesc.

Un strigãt neaºteptat în curgerea linã a cântecului sau a versurilor are, parcã, ceva din neliniºtea

metafizicã a poeþilor profeþi.

Rostind

sufletul neamului
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„Generalul Constantin I. Brãtianu. Un mare Brãtian

îºi revendicã nemurirea.”

Florian Tãnãsescu, Nicolae Tãnãsescu
Generalul Constantin I. Brãtianu

(Editura Fundaþiei Culturale “Ion I.
Brãtianu”, Bucureºti, 2015)

Autograf
în premierã

Aureliu Goci

În poezia d.lui Virgil

Ciucã, autor care se declarã

ateu, raportarea la Divinitate

ºi continua folosinþã ºi

explicitare a conceptelor ºi

simbolurilor creºtine

constituie substanþa

semnificativã ºi definitorie.

Dacã analizãm numai

titlurile cãrþilor sale,

descoperim cã toate , fie explicit ori numai simbolic,

presupun o referinþã sau aluzie creºtinã. Un al doilea

aspect care trebuie subliniat ar fi apariþia compactã a

volumelor sale – cinci cãrþi, cinci ani, toate la editura

Semne: Blestem strãbun (2007); Versete dumnezeieºti

(2008);  Pierdut în lume (2010); Chemarea la judecatã

(2012); Condamnarea (2013) ºi faptul rarisim  de a

debuta la vârsta de 70 de ani! Sigur, versuri va fi

scris autorul în intimitate de când se ºtie, poate chiar

de la 7 ani, lucru care s-a mai întâmplat ºi la alþi

debutanþi întârziaþi.

Versificaþia dezinvoltã îl furã deseori pe autor, care

acumuleazã neologisme încã neasimilate de experienþa

vorbitorilor ºi scriitorilor de limbã româneascã (de

exemplu autorul rimeazã “vieþii” cu “ambiguitãþii”

ceea ce nu este greºit, dar nu prea este recomandabil!).

ªtiind cã autorul scrie versuri româneºti în autoexilul

din SUA, prima întrebare care ni se impune ar fi:

care este diferenþa creaþiei sale faþã de poezia care se

scrie acum în România? Rãspunsul final, fãrã putinþã

de greºealã, ar fi – niciuna. Sigur, cu anumite nuanþãri

ºi explicaþii punctuale. Folosind o limbã româneascã

uzualã, comunã, ºi marcat de poetica tradiþionalistã

a  formulãrii identitare, poetul  începe uneori

admirabil poemul, dar îl încheie cam derizoriu, în

anecdoticã purã, chiar dacã în stilul neaoº moralizant

al lui Marin Sorescu. Dacã e vorba de o evoluþie

interioarã, discretã, intimã, putem analiza douã texte

întâmplãtor puse faþã în faþã: “Pasãre mãiastrã” (cu

indicaþia North Carolina 5 aprilie 2004) pag. 96, ºi

“Pãdure nebunã” (cu indicaþia Buziaº, august 1964)

pag. 97 (din volumul “Blestem strãbun”).

Aceeaºi viziune a lumii, aceeaºi complexitate

filozoficã, aceleaºi distincþii stilistice! Într-o diferenþã

de patru decenii. Aceeaºi plângere monotonã a

surghiunitului, a desþãratului ºi filozofia alienãrii

marcheazã  ºi textele din al doilea volum, “Versete

dumnezeieºti”, apãrut la scurt timp dupã primul: un

titlu surprinzãtor, versuri scurte, bine ritmate.

O ultimã strofã cu valoare moralizatoare ºi în final,

datarea ºi localizarea textului, de exemplu în formula

“Woodhaven, New York, 29 dec. 2007, ora 4

dimineaþa”. Un lucru curios întâlnit aici: poetul

închinã un text criticului M.N. Rusu (aflat ºi el în

exil) ºi nu criticul scrie o exegezã despre poet, cum ar

fi firesc.

Este vorba despre un patriotism afirmat rãspicat ºi

o mare vigoare a tragismului în paralel cu diatriba

pamfletarã împotriva forþelor oculte, care dominã cu

viclenie lumea ºi care ºi-au propus sã imbecilizeze

popoarele de bunã credinþã. Un poem ca “Geneza”

reia tema cosmogonicã, dragã autorului, ºi cu influenþe

care pornesc clar din poezia lui Mihai Eminescu. Fãrã

nicio pregãtire prealabilã, cititorul descoperã în autor

un militant politic, un acuzator, un vindicativ care nu

ezitã sã verifice atât cotidianul infectat de mârºãvie ºi

necredinþã, dar si problemele fundamentale care se

dezbat în Parlament.

Autorul descoperã un lucru uitat de toatã lumea:

astãzi, în contemporaneitate, se ciocnesc prezentul ºi

trecutul. Cititorul descoperã cu uimire ºi cu mare

mulþumire cã un text început la Craiova în 1968 este

finalizat la New York în 2008. Destul de rar, poetul

îºi defineºte ºi propria condiþie ca în acest simplu

catren: Autoexilat în lumi bizare / Disec prezentul ºi

necunoscutul / Spre cer trimit priviri întrebãtoare / Sã

ºtiu und-se sfârºeºte infinitul (Autoexilat). Tema

aceasta a condiþiei emigrantului, a omului fãrã

identitate – în vecinãtatea viguroasã a poeziei lui

Octavian Goga din Cântece fãrã þarã – revine frecvent,

cu aprofundãri ºi nuanþãri. Poetul rãmâne ancorat în

real ºi angajat în toate bãtãliile probabile ale omului

fãrã identitate, dar iubitor de libertate. Pentru ca

angajamentele sale sã fie ferite de orice ambiguitate,

autorul pune la finalul volumului “Versete

dumnezeieºti” ºi un ciclu cu titlul explicit “Puþinã

politicã” ºi un text final de mare claritate ideologicã:

“Deºi secolul 21 a debutat sub semnul sângeros al

cruciadelor religioase, mai sper cã secolul 21 nu va

mai fi un secol “profund religios” dupã cum l-a prezis

ºi dorit André Malraux, (...) Adevãrata divinitate se

aflã în legile materiei care guverneazã ºi existenþa

Universului ºi odatã cu el, ºi existenþa umanitãþii”.

Pierdut în lume  (2010) începe cu un pastel

newyorkez, dar pãstreazã tonalitatea pamfletarã de

luptã cu toate minciunile ºi iluziile care ameninþã fiinþa

fragilã a umanitãþii. Se poate detecta un spor de

meºteºug, de supraveghere atentã a versului, astfel

încât poezia tinde spre incantaþie, spre cântecul pur.

Poezia declarativã, poezia manifest începe sã disparã

din pagini, înlocuitã de poeme mai încifrate, elaborate

prin tehnica simbolurilor ºi a sugestiei rafinate – în

textul Pandative de gânduri, cu sugestii subtile ºi

copleºit de o melancolie care propune o altã filozofie

a vieþii.Un lucru care din pãcate trebuie spus ar fi

oscilaþiile conºtiinþei estetice a autorului, care face ca

unele texte care încep admirabil sã sfârºeascã în

derizoriul anecdotic sau ca unele poeme excepþionale

sã se învecineze cu texte anodine. Din fericire ele pot

fi eliminate într-o selecþie coerentã ºi estetic judicioasã.

Existã ºi o astfel de imagisticã inspiratã de poezia

în vers liber (deºi aici existã ºi rimã, ºi ritm): Pandative

de crengi / Agãþate de raze / Pandative de flori ºi

liane / Îmi însoþesc paºii spre eternitatea / Nupþialei

tãceri / Pandative de gânduri deºarte / Oglindite în

bolta albastrã / Alintate de-o vorbã mãiastrã / Pentru

suflete moarte / Din ziua de ieri (...) ªi mai interesantã

este adnotarea finalã: “Woodhaven, 14 februarie 2009,

ora trei în miez de noapte când visam la mere coapte”.

În “Chemarea la judecatã” (2012) desigur, se

pãstreazã directitudinea polemicã, poemul pamflet

impotriva delatorilor, a trãdãtorilor de þarã, a

securiºtilor implicaþi în conspiraþii oculte.

Câteva poeme fac referinþã la Revoluþia

Româneascã ºi poetul înfiereazã toatã armata de

profitori, la sfârºit cãzând ca o ghilotinã blestemul:

Voi ce ne-aþi vândut la Piaþã /Voi ce ne-aþi trãdat

chiar þara / Nu v-ar apuca în viaþã / Nici cucul, nici

primavara.

Dupã “Chemarea la judecatã” urmeazã logic, în

desfãºurarea lucrurilor, “Condamnarea”. Patriotismul

acestui om alungat pe meleaguri strãine are o putere

extraordinarã: nu uitã nimic, nu iartã pe nimeni.

Pamfletul sãu cu douã tãiºuri este filtrat chiar ºi prin

ritmuri de baladã. Autorul le dedicã o baladã ºi “celor 28

de turnãtori din dosarul meu de urmãrit al Securitãþii”.

Vânzãtorii de þarã, trãdãtorii, chiar ºi licuricii dintr-o

Ordine Ocultã sunt puºi la stâlpul infamiei într-o lume

în care România este un spaþiu sacru de iubire ºi credinþã.

Citind versurile româneºti patriotice ale domnului

Virgil Ciucã mi-am amintit cã poemele marelui poet Aron

Cotruº – din aceeaºi serie tipologicã – au fost elaborate,

de asemenea, în sudul luxuriant al Statelor Unite. Pentru

istoria literarã, o asemenea expansiune strãlucitã nu e

decât un certificat de performanþã în plus.
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Undeva, în munþi

Vasile Szolga

Viaþa în fiºe de roman

PPPPPantantantantanteon - eon - eon - eon - eon - MARINMARINMARINMARINMARIN

Neagu Udroiu

Lumea se modernizeazã; azi nu vezi copil sã nu se joace cu un
telefon mobil. Aºa se întâmplã pretutindeni, în orice „sector al
activitãþii umane”, cum ar spune un politician. Rãmân însã locuri
în lume în care parcã timpul s-a oprit în loc.

În cãsuþa sãrãcãcioasã, undeva în creierii munþilor, bãtrânul,
seara, aprinde lampa cu gaz ºi o îndeamnã pe soaþa lui, o bãtrânicã
încã vioaie, sã-i punã masa pentru cã ar vrea sã se culce: „Nu ºtiu
ce am astãzi, mãi babo, cã mã simt aºa de slãbit, de parcã aº fi tras
toatã ziua la jug, deºi abia cã am dat de mâncare la cele douã
capre”. Bãtrânica îi aºeazã în faþã o strachinã cu un borº în care

nu se vede nici o bucãþicã de carne. Moºul începe, încet, sã mãnânce. La un moment dat,
uºa colibei se deschide fãrã sã scârþâie ºi în încãperea scundã intrã o persoanã învãluitã
într-o mantie neagrã, care nu lãsa sã se vadã nimic din trupul sau fizionomia ei. În mânã
þine o coasã electricã, din acelea care se pot cumpãra la orice magazin de unelte de grãdinãrit.
Nu spune nici un salut. Cei doi bãtrâni se uitã miraþi la cel care intrã, ºi moºul întreabã:
„Cine eºti dumneata ºi cu ce treburi veniºi la noi?”. Cel întrebat nu rãspunde, scoate din
faldurile mantiei negre un I-fon ºi, cu un deget care seamãnã izbitor cu o bucatã de os,
tasteazã ºi cerceteazã ecranul. Se aude parcã un mormãit, care seamãnã cu: „Da, aici este”.
Dupã  ce bagã telefonul la loc, în buzunarul din care l-a scos, începe sã cerceteze odaia: se
duce ºi se uitã pe sub masã, în dosul patului, al laviþei, al sobei, dar pare nedumerit. În
sfârºit, cu o voce ce pãrea venitã dintr-o altã lume, întreabã: „Dar voi nu aveþi prizã?”. Cei
doi bãtrâni, care l-au urmãrit miraþi pe cel care intrase în casa lor, rãspund: „Cine, Doamne
iartã-ne, ne-ar aduce electrica pânã aici?”. Cel care întrebase, adicã cel acoperit cu mantia-
i neagrã spuse: „Bine! ªi tocmai azi am luat coasa electricã, pentru cã mi se terminase
benzina din cealaltã.” Bãtrânii fãcurã ochii mari. Oaspetele sesizã – ºi continuã: „Cât
despre coasa aia, pe care o ºtiaþi voi, cu care coseau strãmoºii voºtri fânul, ce sã vã spun?
A mai rãmas un exemplar, ºi acela tocit ºi ruginit, se aflã acum la muzeul ceresc. O sã-l
vedeþi voi în curând”.  „Dar cine eºti dumneata? ªi ce vrei de la noi?” întrebã din nou
bãtrânul. Cel întrebat îºi dãdu gluga jos ºi apãru o hârcã hârâind spre cei doi, acum
înspãimântaþi: „Eu sunt Moartea ºi am venit, moºule, sã te iau cu mine, dar uite cã n-am cu
ce sã-þi tai firul vieþii. Va trebui sã mai vin odatã, ca sã împlinesc cele de cuviinþã. ªi, pe
deasupra, prin coclaurii ãºtia au început sã mã doarã ºi oasele, cred cã a intrat umezeala în
ele”. Bãtrânul, care între timp îºi revenise, spuse: „Doamne iartã-mã, dar credeam la un
moment dat cã eºti niscaiva hoþ sau cine ºtie ce; dar dacã eºti Moartea, sã ºtii cã noi suntem
pregãtiþi de mult. Nu-i bai cã n-ai cele trebuincioase la tine, cã doar ºi mâine-i o zi. Despre
durerile de oase, sã ºtii cã ºi eu le am, dar baba mea, uite-o aici de faþã, are niºte leacuri din
fierturi de ierburi de te scoalã ºi din morþi. Dacã nu te simþi jenatã, poþi sã te întinzi acolo,
pe laviþa aia ºi-þi face ea o frecþie de zici cã eºti nou nãscut.”

Mai codindu-se, dar pânã la urmã cedând, Moartea se întinse, iar baba unse bine ciolanele
albite de vreme cu unsorile doar de ea ºtiute. Strãinul plecã din casa celor doi bãtrâni abia
spre dimineaþã. Unii zic cã s-ar fi auzit ºi cântãri dinspre coliba bãtrânilor; cert este cã a
doua zi erau cam mahmuri.

Se mai zice cã cei doi bãtrâni din munte primesc, din când în când, pe un strãin care se

abate pe la ei - ºi cã prin împrejurimi nu prea s-a mai auzit de morþi.

Vestalã în biserica
de iarbã

Scaunul electric

Iuliana Paloda, o poetã adevãratã care vine din ºcoala
revistei „Luceafãrul” de altã datã, de pe vremea
cenaclului Numele poetului, condus de marele bard ºi
prieten Cezar Ivãnescu. El a gãsit mulþi poeþi tineri, le-
a dat nume ºi i-a adus în literaturã prin paginile unei
reviste care este astãzi înfieratã cu mânie democraticã
de veºnicii disidenþi din fruntea bucatelor literare.

Iuliana Paloda este unul dintre oamenii care ºtiu de unde vin ºi nu se leapãdã
nicio clipã de aceastã apartenenþã.

Unii s-au gândit s-o decreteze „poet religios” ºi atât. Chiar dacã poezia ei este
o rugã, o elegie imnicã a cãutãrii lui Dumnezeu ºi a îngerului poeziei, cãrþile
poetei semnificã mult mai mult.

Înainte de orice, autoarea este o poetã a câmpiei de sud, o vestalã într-o bisericã
de iarbã care este Câmpia însãºi, cu o religie a iubirii totale ce vine de la strãbuni:
Doamne,/ noaptea se stinge ºi însetatã/ beau roua dimineþii, pe când pasãrea/
zorilor se roteºte aprinzând Cerul...merg/ pe ierburi târzii, iar prin Valea Cireºului
trec/ amintiri, vãluri de ceaþã se întind peste apele/ Câlniºtei dintr-un alt veac ...
singurã ating/ apa cu palmele, o strecor printre gene/ ºi-mi descopãr plutind în
adâncuri/ chipul suav, încã neatins de/ suflarea morþii, iar/ dinspre/ câmpie
aud/ vocea strãbunilor care/ vin sã asculte clopotul inimii.

Am citat aproape integral acest prim poem din Semnul îngerului, poem numit
Trandafirii sãlbatici, pentru cã el mi s-a pãrut a fi un manifest poetic profund,
care te face sã te gândeºti la pãrinþii literari ai autoarei, la Arghezi, la Voiculescu,
la Blaga. Poemul ei mã conduce, într-un ecou, spre primele versuri ale genialului
psalm arghezian: Tare sunt singur, Doamne, ºi pieziº!/ Copac pribeag uitat în
câmpie.

Iuliana Paloda-Popescu este, prin meserie ºi vocaþie, o artistã. Pictor, restaurator
de icoane, om cu ºcoalã temeinicã ºi cu lecturi la fel. N-a coborât în poezie cu
hârzobul întâmplãrii, cum spunea fostul meu profesor Romul Munteanu, cel care
ironiza „poezia hormonalã” a poeteselor vremii sale.

Ea a venit firesc, din lumea artei ºi a cãrþilor, cu zestrea naºterii unui om de
câmpie, ºtiind cã în câmpie nu e nevoie sã strigi. ªopteºti doar, restul îl face
vântul, cutremurând iarba.

Poezia ei este o vânãtoare a vieþii ºi a morþii, care se petrece sub semnul
îngerului. O aºtept în viitoarele cãrþi, cu încredere, cu speranþa cã nu va cãdea în
capcana propriei formule, care ar putea-o duce în monotonie.

Dupã ce i-am citit cartea, am simþit nevoia sã mã întorc la unul dintre poeþii
care m-au fascinat întotdeauna, la fel ca Blaga. La Rainer Maria Rilke, la lumina
neliniºtitã a elegiei lui: Ce-ai sã te faci, Doamne, dacã mor?/ Dacã mã sfarm?
(îþi sunt urcior).

Cartea Iulianei Paloda-Popescu poartã în ea semnul îngerului.

Ar fi împlinit, în sfârºit de

februarie, 75 de ani. Din pãcate,

sunt ceva ani de când vorbim

despre Marin Sorescu la timpul

trecut. El a plecat. Ne-au rãmas

roadele muncii sale, cheltuite

cu dezinvolturã în toate

azimuturile unde s-a simþit

chemat sã solfegieze durabil ºi

particular.

„Singur printre poeþi”, cartea

de început, ne scotea în cale

un jucãuº. Un hazos. Cãuta sã ne lãmureascã, fãrã a se

cãzni prea mult, cum cã priveºte cu respect pe aleºii

muzei, el rãmânând unde crede cã îi este locul – la peluzã.

S-a dezis rapid. „O aripã ºi-un picior”, „Trei dinþi din

faþã” ºi tot aºa a þinut-o pânã ce „La lilieci” i-a stabilit

definitiv sceptrul ºi coroana într-un conclav unde ºi-a

descoperit vecinãtãþi pe mãsurã: Adrian Pãunescu,

Constanþa Buzea, Ion Alexandru, Nichita Stãnescu,

Cezar Baltag, Ilie Constantin. „Iona”, „Rãceala”, „A treia

þeapã” l-au definit pe dramaturg. „Uºor cu pianul pe scãri”

face dovada eseistului. Toate ºi câte altele au impus o

coroniþã de premiant „Herder”.

Ni-l amintim pe Sorescu în ziua-i de naºtere, o datã la

patru ani – pe 29 februarie. În rest, cei ce-l preþuiesc au

grijã s-o facã în vecinãtatea acestei date capricioase de

calendar. S-a întâmplat la fel ºi în acest an când la

Academie i-a fost consacratã o reuniune de comunicãri.

În gest fratern, academician Eugen Simion l-a evocat

bogat ºi concludent. Când l-a introdus la microfon pe

unul dintre confraþi, în funcþie relevantã în conducerea

obºtei scriitoriceºti, a þinut sã puncteze: vorbeºte ca autor

ºi nu ca reprezentant al Uniunii! Avea sã adauge: Uniunea

Scriitorilor are de cerut scuze scriitorului Marin Sorescu,

post-mortem, câtã vreme nu i-a dat aceastã satisfacþie în

cursul vieþii, pentru gestul impardonabil de a fi provocat

plecarea lui de la „Ramuri” ºi din rândul condeierilor

români cu atestat. Nu este singura palmã oferitã generos

pe obrazul unui nume intrat în istoria culturii române ºi

a civilizaþiei universale. S-a citat ideea cuiva de a i se

interzice – în epocã, adicã dupã 1989 – a lui Marin

Sorescu sã pãtrundã în Craiova. I se lãsa deplina libertate

de a ajunge la Bulzeºti pe cãi ocolitoare.

Rãmâne un fapt: dorul de Sorescu nu þine cont de

prognoza pusã în circulaþie de un critic literar

cunoscut…Ce scria respectivul condeier pe la începutul

anilor ’90? Una-douã, Marin Sorescu va fi îngropat în

uitare. Respectivul N. Topor al literaturii române mai

are de aºteptat pentru a-ºi savura, pe post de Mama

Omida, veridicitatea panseurilor. Deocamdatã, destui

vectori se înverºuneazã sã pãstreze amintirea poetului,

dramaturgului, prozatorului, eseistului, publicistului ºi,

sã nu uitãm, artistului plastic Marin Sorescu. Anul trecut,

manifestãrile de la Craiova mi-au amintit iniþiativa

explozivã pusã în acþiune în acest rost. Invitaþi de seamã

i-au pronunþat numele cu evlavie ºi recunoºtinþã.

Recitaluri pe scena teatrului care i-a preluat numele au

construit solfegii de mare efect.

Ne-am dus la Bulzeºti pentru a asimila câte ceva din

starea de veghe a dealului natal, pe care-l stãpânesc case

îngândurate, vegheate de columne de fum deºirate anemic

ºi misterios. Pe o coastã este locuinþa ce ºi-o imaginase

scriitorul cu gândul la trãiri viitoare în vecinãtatea livezilor

ºi salcâmilor ºtiuþi pe dinafarã. La Muzeul de Artã din

capitala judeþului, ca ºi la liceul de artã „Sorescu” din

Craiova, sunt expoziþii cu picturile realizate de el ori de

tineri creatori pe teme inspirate din creaþia sa.

Ne-am întâlnit, în acest an, la Academie. Mai întâi la

parterul Bibliotecii unde s-a deschis o expoziþie

documentarã (pusã la punct de un meseriaº în domeniu –

Gabriela Dumitrescu). Am urcat în amfiteatrul de la etaj,

ce poartã numele celui dintâi preºedinte al Academiei

Române – I.Eliade Rãdulescu. Nume sonore ale

cunoaºterii prin cercetare consecventã a creaþiei lui Marin

Sorescu au învrednicit prin intervenþiile lor amintirea

celui ce ar fi putut împlini 75 de ani. (O profesoarã  de la

Liceul central de fete, ce ºi-a adus alãturi un grup de

elevi, nu puþini, avea sã declare cã a participat la o

exemplarã manifestare didacticã).

Anterior, la Muzeul Naþional al Literaturii Române, s-a

prezentat volumul antologic „Tinereþea lui Don Quijote”.

Versurile lui Marin Sorescu, traduse de Adam Puslojici ºi

apãrute la Belgrad se înscriu în obiceiul editurii sârbeºti

de a onora un poet strãin. Dupã rãzboi, Marin Sorescu

este singurul. Traducãtorul, în formã de zile mari, a

explicat audienþei, la Muzeul Literaturii ca ºi la Academie

ce îl leagã de literatura românã ºi cât datoreazã poeþilor

importanþi pe care i-a cunoscut.

Substanþiale ºi binevenite evenimente culturale, cu

adjuvante artistice de relief. La MNLR, Ion Caramitru ºi

Eusebiu ªtefãnescu au recitat din Sorescu în românã ºi

englezã. Adam Puslojici, în sârbã. La Academie, în final,

actorul Ilie Gheorghe, abia distins de UNITER pentru

întreaga activitate, mai sorescian ca oricând, a decupat

un recital din „Iona”.

De n-ar fi apucat sã vadã Craiova din car, te pomeneºti

cã Marin Sorescu, cu ucazul pus la cale de contemporani

în faþã, s-ar fi vãzut obligat sã afle câte ceva despre urbea

de pe Jiu doar trãgând cu urechea la sfaturile de tainã ale

celor poziþionaþi „La lilieci”.

Nicolae Dan
Fruntelatã
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(urmare din pagina 6)

Noutãþi stilistice:

Antonomaze (II)

Ciorbilã pentru calamitate, (Ciorbea)

„Dupã ce românii au trecut peste pretenþiile lui Securilã, Pecerilã ºi Fesenilã se

luptã acum cu nãstruºnicia executivului condus de Ciorbilã [...]”

(Caþavencu Internaþional, 15 iunie 1996, p.5)

Din trãsãturile personajelor populare ale basmelor româneºti, ale lui Flãmânzilã,

Setilã, Gerilã, atât fizice, cât ºi psihice, binecunoscute, evidente hiperbolizãri ale

insatisfacerii necesitãþilor vitale omeneºti, mâncarea, bãutura ºi cãldura nu reþinem

pentru individualizarea lui Ciorbilã niciuna, dar aºa cum apar în desfãºurarea

epicã acestea au o notã comunã, aceea a calamitãþii!

Prim-ministrul (cederist, cheist) s-a remarcat printr-o activitate de restricþii

economice excesive. Prin urmare, Ciorbilã (< Ciorb[ea] + -ilã) este o calamitate

pentru gestionarea bugetului naþional.

Commonwealth rus pentru Comunitatea Statelor Independente

„Prin lupta lor de eliberare naþionalã, georgienii sau românii basarabeni au

arãtat cã marele Commonwealth rus este tot o «închisoare a popoarelor», chiar

dacã ºi-a schimbat denumirea.”

(România liberã, 29 ianuarie, 1998, p. 8)

Comunitatea Britanicã de Naþiuni a fost o asociaþie de state apãrutã în urma

crizei imperiului colonial britanic ºi cuceririi independenþei de cãtre unele þãri,

foste colonii ale Marii Britanii.

Dupã Cel de al II-lea Rãzboi Mondial, odatã cu începutul destrãmãrii sistemului

colonial, din denumirea Comunitatea Britanicã de Naþiuni a dispãrut termenul

Britanicã, folosindu-se titulatura în englezã: Commonwealth (de fapt denumirea

veche a statului englez în timpul protectoratului lui Cromwell, 1649-1660). Dacã

statele din sistemul colonial britanic au beneficiat de modelul unei civilizaþii

superioare care le-a impus o evoluþie social-economicã ºi politicã beneficã, Australia,

Canada, India etc. devenind þãri dezvoltate economic, în care funcþioneazã o

democraþie adevãratã, nu acelaºi lucru se poate spune despre þãrile care au fost

incluse în Uniunea Sovieticã dupã ce au cunoscut regimul þarist „de închisoare a

popoarelor” – constatarea cetãþenilor acestora este cã lucrurile nu s-au schimbat la

dispariþia URSS ºi cã noua denumire de Comunitatea Statelor Independente

parafrazatã antonomazic printr-un oximoron: Commonwealth rus, este de faþadã.

biafrez pentru rahitic, nenutrit

„Dosarul 3.068/1990 ºi decizia nr. 50 ian. 1990 [...] a tribunalului judeþean

Dolj, unde justiþia, admiþând cheltuieli de sugar biafrez, unuia cu venituri ilicite,

i-a justificat procopseala din retribuþie.”

(România liberã, 11 ianuarie, 1991, p. 3);

„Am ajuns la azilul-spital, unde, la secþia pentru minori cu mari deviaþii psiho-

somatice, am dat peste o imagine cu adevãrat biafrezã.”

(Evenimentul zilei, 16 august, 1998, p. 16)

Biafra este regiunea în vestul Africii (între Capul Formose ºi Lopez) care ºi-a

declarat unilateral independenþa faþã de Nigeria în 1967. Rãzboiul care a urmat a

transmis omenirii imaginile efectului sãu nimicitor asupra populaþiei biafreze.

Biafrez a devenit sinonim cu înfometat, nenutrit, scheletic; jerpelit.

La un sfert de veac de la evenimentele crude din Biafra, încã se mai utilizeazã

adjectivul biafrez, -ã pentru a reda ironic ºi plastic imaginea unuia cu venituri

ilicite numai pentru a-l achita în instanþã.

Asta da, justiþie la început de societate nouã, democraticã!

ghetou pentru spaþiu datorat discriminaþilor

„Am fugit din ghetoul ceauºist al nemembrilor de partid în 1976 [...]”

(Evenimentul zilei, 11 ianuarie, 2001, p. 4)

Cuvântul a fost atestat în anul 1516 la Veneþia, când au fost izgoniþi evreii din

oraº, pe o insulã numitã Ghetto. De aici a ieºit cuvântul ghétto (it.) cu sensul de

cartier al unui oraº, unde era obligatã sã trãiascã populaþia de o anumitã etnie,

rasã, naþionalitate sau religie, ca urmare a discriminãrii. Pãtruns în aproape toate

limbile din cauza unor situaþii istorice de neagrã amintire, cuvântul a ajuns ºi la noi

sub forma adecvatã ortografiei ºi fonetismului românesc ghetou, loc, spaþiu destinat

discriminaþilor.

lumumbã, -e pentru þigani

„Poliþistul-ºef a vãzut, într-un compartiment de clasa întâi, tolãniþi trei þigani...

se înþelege cã poliþiºtii i-au întrebat pe lumumbe dacã aºa i-a învãþat tatãl lor.”

(Jandarmii, Alba-Iulia, nr. 1, 1992, p. 2)

Autorul enunþului substituie termenului þigan (în ipostaza gramaticalã „þigani”)

considerat injurios deºi aºa se numesc tradiþional persoanele, cu termenul lumumbe,

fals eufemistic, întrucât analogia sprijinitã pe culoarea pielii, în prima situaþie, tuciuriu,

în a doua, neagrã, creeazã o imagine ºi mai defavorabilã acestora, încadrându-i unei

societãþi africane considerate neevoluate de cãtre europeni – este vorba de congolezi,

al cãror prim-ministru (iunie-sept. 1960), Patrice Lumumba, fondatorul partidului

Miºcarea Naþionalã Congolezã, a luptat împotriva secesiunii þãrii.

“Limba noastrã-i
o comoarã...”

Dorin N. Uritescu

Recurs în agravare

Havana, dar în anul acela, 1974, Revoluþia din Cuba triumfase deja de 15 ani ºi de tot
atâta vreme Fidel Castro se instalase temeinic în cabinetul de prim-ministru. Putea fi de
pe atunci semnalul evoluþiei sale mult mai îndãrãtnice în cariera de preºedinte. La urma
urmei, ºi Cuba trebuia sã-ºi respecte propriile tradiþii pe care ºi le croise încã din deceniul
al treilea prin dictatura lui Machado.

Când, într-adevãr, în 1976, s-a vãzut instalat în fotoliul de preºedinte, Fidel Castro nu
ºi-a mai pãrãsit funcþia pânã tocmai în 2008, iar atunci a cedat-o fratelui sãu. ªi-a adjudecat
în felul ãsta 32 de ani de domnie, cu numai trei mai puþini decât recordul atins de Porfirio
Diaz în Mexic ºi cu doar unul mai mult decât Juan Vicente Gomez, cel ales de Màrquez
drept model pentru patriarhul sãu. Fireºte, Carpentier nu putea face calculul ãsta, câtã
vreme n-a trãit decât pânã în anul 1980. Nu putea nici sã prevadã cum vor evolua lucrurile,
cãci s-a refugiat ani de-a rândul în demnitãþi diplomatice, care cu timpul ajungeau practic
o formã rafinatã de exil. În schimb, îºi putea lua mai multe mãsuri de precauþie, cum îmi
închipui cã a fãcut cu procentajul ãla care voia, pesemne, sã-l scoatã basma curatã pe
Fidel Castro. ªi cum ar mai putea fi, sã zicem, acea formulã de politeþe, Primul Magistrat,
altminteri destul de nepotrivitã, dacã o aºezãm alãturi de Domnul preºedinte, de Supremul,
ori de Patriarh. Ea ºi-ar gãsi cel mult justificare ca o trimitere, ca o aluzie foarte discretã
ºi voalatã la profesia de avocat al supremului cubanez.

Aºa ºi-ar cãpãta un înþeles anume ºi titlul romanului. “Dincolo de citatele din Descartes”,
pe care scriitorul le plaseazã regulat în fruntea fiecãrui capitol, iar uneori, poate tocmai
din cauza lor, ar fi de luat în seamã nu numai discursul asupra metodei, ci ºi… recursul la
metodã. Câtã vreme unul sau altul din epigrafele reproduse citeþ îmi spune cã „fiecare þine
atât de mult la punctul lui de vedere, încât am putea gãsi tot atâþia reformatori câte
capete”, mai cã-mi vine sã-i dau dreptate recursului pe care-l întâlnesc în interiorul unor
capitole. Dar ar însemna sã nesocotesc însuºi spiritul echilibrat al filosofiei carteziene,
pentru cã, spre sfârºitul cãrþii, unul din ultimele citate sunã ca un avertisment: „Aceºti
smintiþi se încãpãþâneazã sã facã lumea sã-i creadã regi, fiind însã niºte sãraci ºi cã, fiind
goi, se îmbracã în aur ºi purpurã”. De fapt, asta-i stratagema pe care o practicã, dintotdeauna,
dictatorii. Prin recursurile lor îndãrãtnice, ceea ce urmãresc este sã îngenuncheze ordinea
de drept a lumii. Recursul însuºi devine astfel unul în agravare.

în faþa valurilor din Pontul Euxin sã aparã corãbiile care sã-l readucã în lumea de care

fusese pe nedrept despãrþit.

Rãspunsul la întrebarea dumneavoastrã este, da, am abandonat ideea scrierii acestei

trilogii. În primul rând, pentru cã dupã terminarea romanului „Blocada”, care dupã

1945 a fost „topit”, nu am mai publicat literaturã. Începusem sã scriu “literaturã de

sertar”, volumul „Hotarul de nisip”(publicat abia în anul 2007) ca ºi schiþarea volumului

„Toragai”, dar la un moment dat le-am întrerupt ºi m-am orientat cãtre istoria artei

medievale, a urmat exilul ºi-au rãmas abandonate .

F.P.: Editura „Ex Ponto” din Constanþa (prin prietenul nostru Ovidiu Dunãreanu) ºi

nu numai ea (dar ea cu precãdere) a purces la editarea ºi reeditarea unor cãrþi ale dvs.

Tirajele fiind mici ºi difuzarea neeficientã, cititorii dvs. din România vã cunosc în

micã mãsurã opera. Nu v-aþi gândit la alcãtuirea unui corpus de „Scrieri”, în care sã

adunaþi creaþia literarã ºi eseisticã? Aveþi un proiect în acest sens?

P.CH.: Nu ºtiu dacã sânteþi la curent, dar Editura „Ex Ponto” din iniþiativa  regretatului

profesor Ioan Popiºteanu, a realizat un lucru excepþional, publicând o culegere a tuturor

scrierilor mele de literaturã, esteticã, criticã de artã ºi de istorie a artei medievale, în

„Opera Omnia” de zece volume, apãrutã în anul 2010.

În Internet - Wikipedia - Pavel Chihaia existã informatii despre scrierile mele.

F.P.: Întâlnirea dvs. cu George Oprescu a fost, se pare, hotãrâtoare în abordarea ºi

a altor „teme” ºi „subiecte” decât cele literare. Mã refer aci la monografiile “Din

cetãþile de scaun ale Þãrii Româneºti” (1974), “De la Negru Vodã la Matei Basarab.

Interferenþe literar-artistice în cultura româneascã a evului de mijloc” (1976), Sfârºit ºi

început de ev. “Reprezentãri de cavaleri la începuturile Renaºterii” (1977), apoi la

lucrarea cu care v-aþi luat doctoratul la Sorbona, Immortalité et décomposition dans

l’art du Moyen Age” (1973). Care a fost resortul interior al opþiunilor pentru acest

domeniu?

P.CH.: La început istoria de artã medievalã, secþia unde am fost angajat, îmi era

complet strãinã. M-am strãduit la început s-o înþeleg ºi cu timpul am fost pasionat ºi

deosebit de interesat, realizând cercetãri cu rezultate importante pentru istoria artei

româneºti. Mai tîrziu am facut legãtura artei româneºti cu arta europeanã, studiind

monumente din Elveþia ºi Franþa ºi aºa am ajuns la lucrarea de doctorat, absolvitã la

Sorbona.

F.P.: Mai þineþi legãtura cu þara? Mai aveþi prieteni aici? Vã mai încearcã din când

în când dorul de România?

P.CH.: Dorul de þarã nu este ceva ce dispare. Dupã 1989, chiar în februarie 1990, am

fost dupã 12 ani la Bucureºti, unde încã mai existau tancurile pe strãzi. Apoi anual, de

cîte doua ori pe an, am revenit în þarã pentru a participa la întîlniri cu scriitorii din

lumea întreagã de la Eforie, la mese rotunde la radio si televiziune, la întâlniri cu

scriitorii din Constanþa, la vizitele anuale la Colegiul „Mircea cel Batrân” din Constanta,

liceul unde am învãþat ºi de care am rãmas foarte legat, la întâlniri cu prieteni ºi foºti

colegi. Din pãcate, ultima vizitã la Bucureºti a fost în anul 2012, anul în care am

împlinit 90 de ani.

F.P.: Revista noastrã difuzatã pe suport de hârtie în toatã România ºi pe Internet

(adresa: www.bucurestiul-literar.ro) ar fi onoratã sã colaboraþi ºi la ea.  Vã mulþumim

pentru interviu. Vã aºteptãm.

(urmare din pagina 4)

Pavel Chihaia: Acum, la 93 de ani...
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Pe Corneliu Ostahie îl ºtiu din anii ’70. Doamne, de aproape o jumãtate de veac, Doamne, de o viaþã de om!

Lucram în prima redacþie a carierei mele de gazetar. Pe strada Brezoianu 13, la revista „Viaþa studenþeascã”, unde mulþi dintre noi am învãþat sã folosim cuvintele, sã le iubim,

sã fim oameni, sã fim prieteni, sã ne bucurãm de tinereþe ca de un fruct din care guºti doar o datã, repede, minunat. El a venit între noi ca student al Universitãþii ieºene, ca un

vârf de lance al Moldovei, ºef de promoþie, bãiat deºtept ºi sensibil, cu patima filosofiei ºi a poeziei. Îl gãsise acolo Niculae Stoian, tatãl nostru al tuturor. Un om discret ºi

luminos, cu ochii vii, dar aplecaþi în faþa tuturor obrãzniciilor vremii ºi vârstei.

Noi, mai ales noi, cei veniþi din Valahia, mai eram ºi golani uneori, mai eram ºi ironici ºi cruzi, el, nu, niciodatã, el, nu! Iatã cã ajung la un sfânt al anilor de atunci, la Nicolae

Labiº. Cornel Ostahie era un labiºian. Un om interiorizat pânã la durere. Noi, aºa cum vã spuneam, glumeam nonºalant: O stahie umblã prin Europa! ªtiþi de unde venea

aceastã zicere: O stafie umblã prin Europa, stafia comunismului! Dicton luat la miºto de bãieþii tineri din pridvorul de aur al „Vieþii studenþeºti”.

Cornel nu se supãra, se simþea bine în paginile acestei reviste. Unii mai orgolioºi ºi mai rãi l-au împins mai în margine. N-are rost sã le spun numele. El nu i-a luat în seamã,

ºi-a vãzut de drum, ºi-a scris cãrþile de poezie ºi articolele pentru bucata de pâine zilnicã. Eu l-am apreciat ºi l-am iubit întotdeauna ºi el ºtia asta. Dupã ce am plecat de la „Viaþa”

la „Scânteia tineretului”, l-am cãutat ºi l-am întrebat cât mai are din stagiul, obligatoriu pe acea vreme, de profesor. Mi-a spus ºi când s-au terminat cei trei ani, am pus sã fie

cãutat ºi l-am adus lângã mine la „Scânteia tineretului”.

Pentru cã era inteligent ºi bun, scria ca un gazetar serios, gândea ca un înþelept tânãr ºi nu se lãsa alterat de ispitele vremii.

Pe Cornel nu l-am vãzut râzând cu toatã gura niciodatã. El avea un surâs reprimat, ca un rictus, ca o tristeþe ascunsã, ca un regret.

În poezie, el a fãcut experienþe pe sufletul viu, la maturitate a evadat cãtre artele plastice, cãtre lumea privirii, a fost „martor vizual”, a fost prieten al unor mari pictori români,

s-a bucurat de opera lor ºi ei i-au rãspuns cu dragoste.

Eu l-am regãsit în ultimii ani, aici, la „Bucureºtiul literar ºi artistic”. Era la fel de pur ºi de profund, era la fel de discret, era la fel de poet.

Revin la gluma noastrã nevinovatã din tinereþe: O stahie umblã prin amintirea noastrã. ªi acum, când a plecat Dincolo, o lumineazã...

Ca o umbrã a cuvintelor, Poetul

De câþiva ani, îi urmãresc lui Corneliu Ostahie, cu

interesul unui bun prieten, cronicile consacrate

fenomenului plastic românesc contemporan, publicate

lunã de lunã în „Bucureºtiul literar ºi artistic”, la rubricile

pe care i le-a încredinþat conducerea revistei: „Arte

plastice la km. 0" ºi „Atelierul artelor vizuale”. Ca miile

sale de cititori am fost uimit, cu fiecare numãr al revistei,

de consideraþiile sale pe marginea diferitelor expoziþii

(a participat la zeci de vernisaje din capitala þãrii ºi din

alte oraºe ale României; de câteva ori a fost invitat ºi la

Rm. Vâlcea), de portretele „la lumina zilei” realizate unor

nume marcante din artele plastice româneºti, risipite prin

diferite periodice, adunate apoi în douã volume deosebit

de preþioase („Artiºti, ateliere, galerii – Ghid facultativ

de încântat privirea” ºi „Martor vizual”), epuizate în chiar

primele zile de dupã apariþie.

Dar opera lui Corneliu Ostahie (membru al Uniunii

Scriitorilor din România) nu se rezumã doar la cronicele

plastice ºi eseuri. El s-a fãcut remarcat, încã din anii

tinereþii, ca un poet viguros, volumele sale de versuri

cuprinzând o liricã armonizatã cu sufletul sãu sensibil ºi

în acord cu o profunzime uimitoare: „Balans” (1976),

„Recif” (1980), „Experienþe pe suflet viu” (1983),

„Existenþa de probã” (1985), „Ochii corbului Poe”

(1989), „Muzeul straniu” (2011), „Clinamen” (antologie

de versuri, Colecþia Opera Omnia, Editura TipoMoldova,

Iaºi 2013).

…ªi a fost a doua duminicã a lui octombrie 2015.

Porniserã ploile ºi vânturile aspre, frunzele galbene

alergau foºnind prin parcurile ºi pãdurile bucureºtene.

Lacrimi pentru

un prieten drag

Nicolae Dan Fruntelatã

Adio, dragã Corneliu
Te-ai hotãrât brusc sã pleci dintre noi. Ne-ai pãrãsit

grãbit, ai avut pesemne nevoie de odihnã, ca sã-þi poþi

termina în liniºte lucrãrile începute ºi de care erai atâta

de legat.

Gânduri, sentimente ºi idei de cãpãtâi ºi care te

reprezentau de fiecare datã.

Ne-ai lãsat credinþa ta, declaratã fãrã echivoc, dragostea

ta nemãrginitã ºi încrederea în nobleþea spiritului

omenesc, în arta ºi cultura universalã ºi deopotrivã

româneascã.

Toate acestea desigur, preluate de la mentorii tãi în ale

gândirii estetice, care se numeau ºi se vor numi

întotdeauna: Tudor Vianu, Eugen Schileru, Petru

Comarnescu, Argintescu Amza, Ion Frunzetti, Raul

ªerban ºi încã mulþi alþii.

Ai sprijinit pe cât þi-a fost în putinþã, cu fapta ºi cu

vorba, pe toþi cei care au urmat din instinct sau

programatic, tradiþia noastrã culturalã în general ºi

spiritul marii picturi româneºti în particular.

Mã numãr ºi eu din fericire printre cei asupra cãrora te-

ai oprit ºi le-ai apreciat responsabil ºi încurajator efortul.

Te asigurãm cã îþi vom fi mereu recunoscãtori, cã te vom

invoca ºi evoca de fiecare datã cu respect ºi admiraþie, ºi

cã poate, de acolo de sus, unde te vei afla în colocvii cu

spiritele tutelare ale artei ºi culturii româneºti, te vei

bucura în rãstimpuri, de confirmarea ºi împlinirea multora

dintre intuiþiile ºi premoniþiile tale.

Adio, dragã Corneliu.

Nu te vom uita niciodatã. Atât familia ta cât ºi noi, te

vom pomeni mereu ºi ne vom mândri cu ºansa de a te fi

avut alãturi, în ateliere, la peisaj – adicã la motiv ºi

desigur la vernisajele memorabile, devenite deja istorie

ºi cãrora le-ai alãturat aura ta inconfundabilã. Dumnezeu

sã te aibã în paza lui.
Sorin Adam

Ioan Barbu

El nu truca victorii

sau înfrângeri...

Mor vulturii iar viermii se-nmulþesc

ªi-n fojgãiala lor se cred acvile.

S-a tulburat, atât de nefiresc,

Misterul dintre nopþi ºi zile!

Aripele condorului, zbãtânde,

Încã mai cern impurul din curat.

Cã n-au putut, o viaþã, sã confunde

Hotarul dintre crimã ºi pãcat.

El nu truca victorii sau înfrângeri –

Zbura, deasuprã-ne, ca pazã.

De-aceea, Doamne,-nlumineazã

Devremea sa urcare între îngeri

ªi lasã viermii-n viaþã. Dacã vrei,

Dar vulturi, precum el, sã nu mai iei!

Marin Constantin

Tudor Meiloiu

Corneliu Ostahie, poet, eseist ºi publicist, s-a nãscut la 19 septembrie 1951 la Roznov (jud. Neamþ). A

absolvit Facultatea de Filosofie din Iaºi în 1974 (ºef de promoþie), dupã care a lucrat pânã aproape de

pensionare în presã (Scânteia tineretului, Tineretul liber), afirmându-se ºi ca unul dintre cei mai avizaþi

cronicari plastici. A publicat cãrþile: Balans (versuri, 1976), Recif (versuri, 1980), Vasile Chinschi. Memoria

privirii (eseu, 1981), Experienþe pe sufletul viu (versuri, 1983), Existenþa de probã (versuri, 1985), Ochii

corbului Poe (versuri, 1989), Artiºti, ateliere, galerii. Ghid facultativ de încântat privirea (cronici, eseuri,

interviuri, 2009). În 2013 i-a apãrut antologia de autor Clinamen (Editura TipoMoldova, col. Opera Omnia).

Corneliu Ostahie a fost unul dintre cei mai serioºi, punctuali ºi devotaþi colaboratori ai revistei „Bucureºtiul

literar ºi artistic”, susþinând prin texte de înalt profesionalism rubrica „Arte vizuale” de la primul numãr al

publicaþiei ºi pânã la prematura lui plecare dintre noi (10 octombrie 2015).

Om de o mare nobleþe sufleteascã, trãind în cultul prieteniei ºi al unei colegialitãþi lipsite de orice fel de

resentimente, Corneliu Ostahie reprezintã o mare ºi grea pierdere atât pentru revista noastrã cât ºi pentru toþi

cei care l-au cunoscut. Dumnezeu sã-1 odihneascã în pace!

Am scris Tudore, da am scris ºi am comentat evenimente expoziþionale pe care le-am vernisat, am colaborat

la ziare ºi reviste. Scriind simþeam cã titlurile se epuizau odatã cu mine ºi am tot amânat pânã într-o zi de

toamnã. Atunci moartea m-a îmbrãþiºat, amintindu-mi cã poezia ºi arta trãirii au luat sfârºit. Dar scrierile

mele rãmân mãrturie prieteniei ºi respectului pe care le-am purtat tuturor colaboratorilor.

Redacþia

Scrisoare închipuitã de la Cornel

Din pãcate ºi ultimele acorduri ale versurilor sale au cãzut

în acea dimineaþã de duminicã, odatã cu muza zdrobitã

de o boalã grea, fulgerãtoare. Lira poetului de o delicateþã

rarã, de un talent remarcabil a îngheþat ºi coardele s-au

risipit. Fie-i pomenirea eternã ºi odihna veºnicã! Adio,

drag prieten!

Corneliu
Ostahie
(1951-2015)



Bucureºtiul literar ºi artistic,  Anul V, nr. 11 (50), noiembrie 2015

1818181818 TEATRU ªI POEZIE LA KM 0

Candid Stoica

Reluarea stagiunii 2015
Vara s-a terminat ºi, odatã

cu ea, dulcea vacanþã…

Actori care n-au filmat s-au

reîntors refãcuþi cu „bateriile

încãrcate” ºi, scriu o bana-

litate, stagiunea, adicã ºirul

nesfârºit de spectacole ale

teatrelor bucureºtene, s-a

redeschis în aceastã toamnã

misterioasã care ne oferã din

belºug, când ploi, când

cãlduri neobiºnuite. Desigur cã vom avea mai întâi multe

„surprize”, multe reluãri, cu alte cuvinte, multe vechituri

pe care teatrele vor încerca sã ni le bage pe gât, schimbând

doar titlurile, dar am speranþa cã vor fi ºi spectacole noi,

autentice, valoroase. Desigur, fãrã aceastã minimã

speranþã nu se poate trãi ºi  în ultimã instanþã nu se poate

exercita profesiunea de observator imparþial al actului

dramatic…

Parcã vrând sã-mi confirme cele scrise mai sus, Teatrul

Odeon specializat în spectacole cu texte „scandaloase”

„, gen „ªefele”, ca ºi readucerea în atenþia publicului a

literaturii proletcultiste, prin spectacolul „Trei Generaþii”,

a deschis stagiunea cu… piesa Luciei Demetrius ºi cu…

„Gaiþele” de Alex Kiriþescu, un spectacol din stagiunile

trecute între care a intercalat spectacole pentru copiii de

10 ºi 14 ani: „Copilãria lui Enescu ºi a lui Mozart”

(coproducþii cu Fundaþia Victoria). Dacã se va merge în

ritmul acesta, în curând vom ajunge la copilãria lui Homer,

dupã ce bineînþeles se va reprezenta copilãria lui

Beethoven, Palestrina ºi …Anton Pann.

Teatrul Constantin Tãnase, condus de cuplul supra

îmbãtrânit Arºinel ºi Murariu, în jurul cãrora þopãie din

ce în ce mai greu Stela Popescu, care trãieºte de ani de

zile într-o „dolce farniente” hrãnindu-se din zestrea

textelor lui Constantin Tãnase ºi a lui Mihai Maximilian,

negãsind alte resurse mai vii, anunþã cu surle ºi

tromboane, cã, MAI NOU, urmãrind în secret, probabil,

un post de senator, s-au înscris în Partidul UNPR, iar la

teatru ce-l conduc vor prezenta aceleaºi spectacole

prãfuite ºi adormitoare în care n-a mai pãtruns de ani de

zile nici un nume sonor: Revista revistelor ºi Piei Drace!

Nu fac excepþie nici Teatrele Nottara ºi Mic care au

de asemenea  programate spectacole din  stagiunile care

s-au derulat, deºi au la conducere directori manageri cu

aproximaþie, noi.

La rândul sãu Teatrul Naþional nu a anunþat încã

nici o premierã. Probabil maºinãria tehnicã e obositã,

dupã munca depusã, dupã efortul prezentãrii în bune

condiþiuni a festivalului NETA 2015, anunþã aceleaºi

titluri din repertoriul curent: Dineu cu proºti, Tectonica

sentimentelor, Furtuna, 20 de ani în Siberia etc. ºi

bineînþeles spectacolul cu misteriosul text gãsit de I.

Caramitru într-un taxi, text ce fusese uitat de Horaþiu

Mãlãele, cãruia i s-a pus un titlu abracadabrant, care    n-

are nici o legãturã cu piesa respectivã, Dumnezeu se

îmbracã la second hand, al anonimului vâlcean Iulian

Mangu, ºi de atunci majoritatea dramaturgilor români

încã nejucaþi uitã cu bunã ºtiinþã texte dramatice în

taxiuri, doar, doar vor ajunge sã fie reprezentaþi pe prima

scenã a þãri, atât de zgârcitã cu dramaturgii autohtoni.

Nu vãzusem spectacolul recital al Amaliei Ciolan

structurat dupã teribila carte a Aniþei Nandriº-Cudla 20

de ani în Siberia, „autoare a uneia dintre cele mai

importante mãrturii” despre destinul unei þãrãnci

bucovinence, despre calvarul trãit în Gulagul sovietic,

eroina fiind deportatã împreunã cu cei trei fii ai sãi în

Siberia, la Cercul Polar, în timpul celui de-al Doilea

Rãzboi Mondial, dupã ce Bucovina de Nord fusese

ocupatã de Uniunea Sovieticã. Separatã de soþul ºi de

mama bolnavã, pe care nu avea sã-i revadã niciodatã, a

supravieþuit regimului de înfometare, bolilor ºi muncii

într-un mediu extrem de dur, reuºind sã îºi creascã cei trei

fii ºi sã se întoarcã cu ei pe plaiurile natale în 1961”, au

rezumat subiectul cãrþi cei ce alcãtuiesc site-ul teatrului.

Spectacolul, deºi reproduce un destin de extraordinarã

valoare documentarã, cu toate eforturile actriþei,

posesoarea unor certe însuºiri dramatice, o spun uºor

dezamãgit, nu se ridicã la înãlþimea cãrþii, fiind destul de

modest, scolastic, chiar ºcolãresc, fãrã înfruntãri dramatice

ale eroinei, nu cu cei i-au hotãrât soarta, care au rãmas

intangibili, ci cu cei care îi impuneau ceas de ceas, zilnic,

regimul neomenos, invenþia regizoralã în domeniul

scenaristic fiind „extraordinarã, nemaipomenitã”, dar,

vorba lui nenea Iancu Caragiale, lipsind cu desãvârºire,

lãsând actriþa sã se lupte, uneori, cu „morile de vânt”,

regizorul neajutând-o cu mai nimic decât cu… un

geamantan, niºte rudimente de sârmã ghimpatã ºi

fotografii cu flori sau o pasãre rânitã.

ªi totuºi de multe ori actriþa prin trãirile sincere, uneori

paroxistice, a reuºit de multe ori sã impresioneze, cu glasul

ºi prezenþa sa spectatori, …povestind aceastã cumplitã

dramã care astãzi pare antedeluvianã, venitã de undeva

din negurile istoriei, pentru care meritã mai toate

aprecierile posibile.

ªi totuºi… singurele teatre care au noutãþi, cinste lor,

sunt Teatrele de Comedie ºi Metropolis care anunþã…

Premiere!!! Sã nu-þi vinã sã crezi!!!

„Il pulce” („Puricele”) de Feydeau în regia lui H.

Mãlãele (spectacol pe care l-a mai fãcut cu ani în urmã la

Teatrul Nottara) la Teatrul de Comedie, iar la Metropolis,

teatru condus de neobositul, infatigabilul G. Ivaºcu,

„Romeo ºi Julieta” ºi „A 12-a noapte” ambele de W.

Shakespeare, regizate de Victor Ioan Frunzã cu

scenografia Ariadnei Grad. Le voi vedea ºi comenta.

Marin Ifrim

ABSURD RATAT

Iluzia are oase de litere, cu care nu se poate gândi

Decât în timpul somnului din afara trupului;

nici prin cele mai nelocuite minþi

Ea nu are destul loc, sã-ºi întoarcã, de pe o parte, pe alta,

ceea ce existã

Fãrã sã se întâmple, cumva

Acum e ca ºi cum i-ai gãsit locul, o uºã levitând

laolaltã cu sateliþi nativi,

În baloane de sãpun;

Doar cadrul fãrã sens, sprijinit de el însuºi, atemporal

Nimicul pãmântean ratând periodic absurdul din calendare.

MARIN, APÃ DE POTOP

am vãzut oglinzi care se uitã în poeþi

ca-n apa Mãrii Negre

cu valuri ºi lumini ºtirbe

de cianurã

fluturi orbi care vor sã-ºi vândã

pânã ºi nisipul din rinichi

pentru o secundã de litere-n dializã

 cariere de calcar

pentru o singurã zi

sã poarte ºi ei

numele meu histrionic: marin

apã de Potop

GÂND ROSTUIT

Gândind reacþii la ceea ce gândeºti, fugi cu gândul de gând,

în gând

Cel mai ascuns eu, e cel la vedere

Cu toate costurile sale uriaºe, gândul nu-l mai poate arãta

Pe Isus, niciodatã ,rostuit pe cruce; gândul crud

Ca un biet animal orb ºi înfuriat cã nu poate sã existe

fãrã cuvinte

Cum cuvintele nu pot exista fãrã sã fie gândite: Amin!

Tudor Meiloiu - Graficã
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George  Theodor
Popescu

Academia lui Diogene
– Auzi mã… cicã ãsta lu’ Tudor Barbu de trecu…

e scriitor.

– Aº, nu sã poate. De unde pânã când?

– Cum sã nu sã poatã, din moment ce are rubricã!!

Uite dovada… jurnalu’.

– Fugi d’acilea, doar n-o fi Stelian Popescu de-avu

moºie p’aci? E-te-te… pãi ãla om. Când trecea cu trãsura,

tot ‘nemetu’ cu pãlãria-n mânã!!! Uite-aºa vãlãtuci, ºi-

n urmã chiotul jucãului.

– Ce-are a face…

– Pãi are … cã ãsta-i cam  r ã z l e þ.

Într-un târziu, sorbind tacticos dintr-o licoare fierbinte:

– Accept, în fine, da tot n-aº crede. Pãi tac’su era vecin

cu ãl bãtrân, colea pã Sârbeasca. Cumsecade ºi de ispravã

de altfel. Numa’ c-o pãþi… când se-mpotrivi ãlora…

fu ridicat într-o noapte.

– Pãi ºi el ce are?

– Are, cum sã n’aibã. Admit chiar cum ziseºi, cu rubrica.

O fi având, da cine-l ia-n seamã? Are ºi el pãreri. Toþi

avem… da cine-l  c o m b a t e?! Aici e aici.

– Io’te la el, ce vrei sã spui?

Dupã o câtime de gândire:

– Vreau sã spui cã nu-i  p o p u l a r… sã dea dom’ne ºi

el acolo de-o mãslinã, de-o bere… sã stãm la o dispoziþie

pã ºanþ, la o vorbã. N-ai vãzut d’alde Cristoiu, pã toate

posturili… scuipã sãmânþã dã floare, când în stânga –

când în dreapta.

– Ai bã, dã-o-n lampa mãsii dã treabã… Diogene, las-o

baltã. Afectat, cu agilitatea insului cotropit de bãuturã:

– O las… o las, da de-aici trag o concluzie: nu-i nimic

dã capu’ lui. P’ormã sã-mi rãspunzi la o întrebare… pã

ºleau: Asta-i meserie? Cât câºtigi bã? He… Cu-cu-ri-gu!!

Visez cu ochii deschiºi. Îmi pare cã sunt unul din Cei

Zece Mii de greci, rãtãcind fãrã speranþã prin arºiþa Asiei

Mici, dupã bãtãlia de la Cunava (401 î. Chr.) urmãriþi de

satrapii persani. „Cetãþeni ai mãrii”, trecem de râul Tigru

luând cap-compas Pontul Euxin, pe care nici un miracol

nu-l mai aduce înaintea ochilor. Dupã mai bine de un an

ºi jumãtate de primejdioasã peregrinare, urcãm

deznãdãjduiþi pe muntele Teches – ºi un strigãt

izbucneºte din piepturile noastre: „Thalassa!

Thalassa!” – Marea apare, salvatoare, la câteva mile de

noi!

Aceastã Thalassa, iubitã, visatã, doritã, vãzutã în acel

moment unic de zece mii de perechi de ochi, este adusã

astãzi sub privirea noastrã de cel de-al zece miilea unul

îndrãgostit de ea: pictorul constãnþean Lucian Badea,

în expoziþia vernisatã la Sala Rondã de la Cercul Militar

din Bucureºti.

Pânã a poposi în faþa emoþionantelor pânze, însã, sã

stãruim puþin în legãturã cu aceastã misterioasã Thalassa,

pe care anticul Xenofon o vede ca pe o fiinþã întruchipând

spiritul virgin al mãrii, zeiþa primordialã („protogenos”).

Lui Esop îi apare ca o femeie cu trup de apã, care se înalþã

din valuri. Anticii susþineau cã ea s-a împerecheat cu

Pontos – ºi el, un primordial acvatic – din ei nãscându-se

„triburile de peºti”. Mai târziu, echivalentul Thalassa-

Pontos a fost/s-a numit Poseidon-Amphitrite; iar ºi mai

târziu: Okeanos-Thetys. În mozaicul roman de la Muzeul

din Antakya, în Antiohia, Thalassa este reprezentatã de

o femeie pe jumãtate scufundatã în mare, în rochie de

alge marine, purtând pe creºtet coarne din cleºti de crab

ºi în mânã o vâslã de barcã.

…Am spus toate acestea pentru a înþelege mai uºor

infinitele nuanþe ºi stãri ale mãrii din zecile de picturi

ale lui Lucian Badea, inspirate de misterioasa Thalassa.

Lucian Badea a fost colegul nostru de Filologie, nu-l

mai vãzusem de vreo 40 de ani, dar aveam din când în

când veºti prin bunãvoinþa altor colegi, între care

diplomatul Gheorghe Junescu, care de câteva ori mi-a

trimis prin mail imagini cu picturi ale sale, într-un mixaj

ºi aranjament muzical demne de mari regizori. Colegul

nostru Lucian – dupã niºte teribile drame familiale – se

cãlugãrise cu marea; îºi lãsase barbã de Ulysse ºi naviga

într-un „triunghi al Bermudelor” format din Constanþa-

Tulcea-Sulina. Picturile lui, identificabile uneori prin

„fragmente” de decor, au axis mundi: marea – cum va fi

visat-o ºi înþeles-o el, cel din plutonul Celor Zece Mii,

de atunci, în urmã cu peste douã milenii ºi jumãtate, ºi

pânã azi, ºi pentru mâine. Alãturi de mare, marea lui, se

individualizeazã în mai multe tablouri Balcicul Reginei

Maria – ºi el cu aceeaºi mare, dar ºi cu albul acela de

Caliacra, care numai în Râmnicul Vâlcii ºi-ar mai putea

avea corespondent.

Este dificil sã povesteºti tablourile unei expoziþii,

aºa cum absurd (ºi inutil) este sã povesteºti un roman.

Dar sã înþelegi cã Lucian Badea picteazã nu cu penelul,

ci cu aripa unei scoici sidefii cu perlã în vârf, nu-i greu.

În aceste picturi, „cerul, pãmântul ºi marea respirã ºi

convieþuiesc în ele ca la începutul lumii” – dupã cum

avertizeazã poeta Maria Tudor Munteanu, tot colegã de

Facultate, organizatoarea evenimentului. Imaginaþi-vã

aceastã aripã-de-scoicã-penel, când ceilalþi pictori

folosesc, profesional vorbind, cuþitul ºi spatula. Sau, mai

bine, mai sigur, cãutaþi pe youtube ori pe facebook filmul

acestei expoziþii, realizat de cineasta Viorica Tomov, pe

muzicã de Bach: Sonata 1 în G minor pentru vioarã solo

(Adagio) în interpretarea inegalabilului George Enescu.

…S-ar cuveni, acum, dupã ce am mãrturisit cã m-au

impresionat fascinantele marine ale pictorului Lucian

Badea, sã pun punct acestor consemnãri. O voi face, nu

înainte de-a sublinia încã o laturã a personalitãþii

colegului nostru. Neuitând anii de formaþie filologicã,

el scrie ºi literaturã, publicând recent, în douã volume,

romanul „Abel, unde e fratele tãu?”.

Thalassa!
Thalassa!

Ion Andreiþã

– dialog sub o streaºinã ruptã –

Octombrie la
“Catacomba”

Don Basilio

11 Octombrie 2011 este “ziua” de naºtere a revistei

“Bucureºtiul literar ºi artistic”, pe lângã care, se ºtie,

funcþioneazã insolitul cenaclu “Catacomba”. Ea nu a

mai fost sãrbãtoritã dupã obicei. ªedinþa cenaclului a

stat sub semnul omagierii lui Corneliu Ostahie, cel care

abia plecase dintre noi, lãsând în urmã-i o grea pierdere

pentru revista în care semna consecvent ºi competent

comentariile privind fenomenul cultural din perspectiva

criticului de artã avizat. Scrie Marin Constantin: “ El nu

truca victorii sau înfrângeri/ Zbura, de-asupra-ne, ca pazã/

De-aceea, Doamne, -nlumineazã/ Devremea sa urcare

între îngeri// ªi lasã viermii-n viaþã, dacã vrei, / Dar

vulturi, precum el, sã nu mai iei.”

Cornel adusese, la ºedinþa anterioarã a “Catacombei”,

cartea postumã a poetului Laurenþiu Cârstea – Rostirea ºi

tãcerea – oferindu-ne câteva exemplare, odatã cu opiniile

sale despre necesitatea respectãrii, fãrã abateri, a limbii

române. El, jurnalistul de carierã, descendent din

profesorul adulat al unui liceu pedagogic, ca “pãlmaº al

condeiului” (Cum ar spune Jean Andreiþã, de care era foarte

apropiat), respecta întocmai acest principiu. Poate de aceea

s-a iscat acum o veritabilã dezbatere pe asemenea temã,

deschisã de Aureliu Ioan Þonea, preluatã de universitarul

Vasile Szolga, Florentin Popescu, Raluca Tudor. “Publicaþii

de calitate, cenacluri literare, invitaþii ale scriitorilor ºi al

artiºtilor de valoare etc. sunt la toate nivelele de

învãþãmânt”. Trebuie sã-l credem pe Ioan Haineº, trecut

pe la catedrele unor ºcoli medii, facultãþi, comisii de

licenþã. O problemã, gravã, esenþialã, spune el, corectorul

revistei, este cea a limbii române. Trebuie discutat acest

lucru ºi teoretic. ªi, pe cât posibil, sã-i promovãm pe elevii

care scriu. Pe aceastã temã au fãcut “bisericuþa” Ovidiu

Marian, cu soþia profesoarã, Angela Popescu, Firiþã Carp,

Dan Gîju, Romaniþa ªtentel, Dumitru Dumitricã, Ion

Monafu. “Avem un articol, pe asemenea problematicã,

conchide Florentin Popescu, de la ilustrul profesor Tudor

Opriº, ºi dacã aþi observat, în numãrul curent al revistei,

am lansat rubrica “Limba noastrã-i o comoarã...”, sub

autoritatea lui Dorin N. Uritescu”.

Cu toþii am cãzut de acord cã nu putem rezolva aceste

probleme numai în revistã. Ne rãmâne de fãcut, sã oferim

texte clare, în frumoasa noastrã limbã romanã. Nicolae

Dan Fruntelatã, trece, serios, la “cestiune”. Am dezbãtut

foarte mult asupra folosirii limbii române. Propun cã

textele ce pãtimesc din punct de vedere al limbii sã fie,

pur ºi simplu, lãsate la o parte. Sã venim fiecare sã facem

o construcþie care sã rãmânã. Cred, ºi tocmai pentru

aceasta, am scris o carte despre “Catacomba”, care se

cheamã Scaunul electric, încercând sã justific aceastã

miºcare literarã, cãci a devenit astfel, cu permisiunea de

a închina un pahar ºi pentru Corneliu Ostahie, om frumos

la suflet, la caracter la poezie”.

Dacã Nicolae Dan Fruntelatã s-a sfiit sã laude revista,

au fãcut-o, în repetate rânduri, cei de la “Cultura”,

relevând lucrurile bune, a fãcut-o Florin Colonaº, cãlãtor

prin culturã europeanã, care a adus vestea cã revista

“Bucureºtiul literar ºi artistic”, împreunã cu surata ei

“Sud”, a ajuns în Centrul cultural “Georges Pompidou”

din Paris, fiind deosebit de apreciatã. A ajuns ºi în

Australia, în Italia, în Spania, la New Vork, în Canada.

“Era firesc, opineazã Ninel Popescu, pentru cã revista

a adus pe piaþã ceva de care era nevoie, ceva care serveºte

tuturor cititorilor ei”. Se dovedeºte a fi, aºa cum a fost

conceputã, un proiect cultural reuºit. Recunosc, cu

modestie, ºi fondatorii ei – Coman ªova ºi Florentin

Popescu – cu speranþa cã revista “Bucureºtiul literar ºi

artistic” îºi va pãstra nivelul, de la un numãr la altul.

Confirmã acum ºi aceastã ºedinþã, serioasã, a

“Catacombei”, încheiatã de venerabilul ºi apreciatul

actor ºi scriitor, Ion Ghe. Arcudeanu, cu al sãu Echinocþiu

de toamnã.
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TEODOR VIªAN

“Pictorul gãlãþean Teodor Viºan - prezenþã stenicã în

pictura româneascã din ultimele decenii – nu ºi-a cãutat

vocaþia, ci a descoperit-o în fiinþa sa profundã. Pe acest

traseu existenþial anii au adunat experienþe umane ºi

artistice diferite configurate în elemente de viziune ºi de

stil menite sã contureze o personalitate artisticã

inconfundabilã, racordatã unui tip de expresie singular

ºi autentic. Pictorul ºi graficianul a fãcut din desen o

teologie a formei, din culoare un miracol al luminii.”

     (Valentin Ciucã)


