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Coman Sova
,
Bãrbatul invulnerabil
Poartã-mi tu sângele astãzi,
sângele acesta plin de amintiri
poartã-l tu.

Liviu ªoptelea

Editorial
Autoritãþile, circumstanþele ºi cultura
Cã interesul pentru carte ºi pentru culturã în general a scãzut, nu simþitor, ci alarmant,
dupã 1990 este un adevãr recunoscut de toatã lumea. Cauzele cel puþin în aparenþã!
se cam cunosc. Apariþia calculatoarelor, a Internetului, telefoanele mobile ºi toate
celelalte care þin de tehnica aºa zisã a gadgeturilor au dat lovituri puternice sectorului
pe care în naivitatea lor scriitorii, pictorii, muzicienii, oamenii de teatru continuã sãl slujeascã cu devoþiune ºi cu o sinceritate aflate dincolo de orice îndoialã.
Cã echilibrul dintre cerere ºi ofertã (cã doar suntem într-o economie de piaþã ºi
trebuie, nu-i aºa!, sã discutãm în termenii ei) în ce priveºte produsele culturale
(cãrþile, revistele, discurile, expoziþiile de picturã º.a.) a fost zdruncinat serios este, de
asemenea, un adevãr. Dureros ºi foarte vizibil. ªi totuºi literaþii continuã sã scrie,
pictorii sã picteze, revistele (câte au mai rãmas ºi n-au falimentat din lipsã de fonduri!)
sã aparã. Deci cultura continuã sã existe, chiar ºi aºa, în ciuda celor care îi cãdelniþeazã
dacã nu sfârºitul cel puþin marginalizarea.
Dincolo de toate acestea, neplãcute desigur, un alt fapt mi se pare de-a dreptul
revoltãtor. La manifestãrile culturale (simpozioane, concursuri, festivaluri º.a.)
organizate la nivel judeþean, foarte rar se întâmplã sã mai participe ºi câte cineva
dintre autoritãþile locului. Sau ºi asta iar spune mult! atunci când un responsabil
mai mare sau mai mic, preºedinte de Consiliu judeþean, primar, director al unei instituþii
cu oarece rol, acela/aceia vine la început, stã cel mult zece minute la deschidere ºi
apoi pleacã, motivând cã are probleme , cã este aºteptat/aºteptatã în altã parte, cã e
musai sã fie ºi acolo.
Nu de puþine ori m-am întrebat (ºi s-au întrebat ºi alþii) ce fel de mari ºi multe
responsabilitãþi are acel om, fiindcã ºi asta se poate lesne observa! ºi cu el ºi fãrã
el în locul/locurile în care motiveazã cã ar fi aºteptat lucrurile continuã sã meargã
prost. ªi economic ºi social ºi cultural.
Mai degrabã sunt înclinat sã cred cã pentru acei/acelea ajunºi/ajunse în posturile cu
pricina pe criterii politice, prin interese de grup cultura nu face mai mult decât o ceapã
degeratã. Cã este un fel de a cincea roatã la cãruþã. ªi cu ea ºi fãrã ea viaþa merge
înainte. Sigur, dacã ar aduce câºtiguri imediate (nu neapãrat în bani cât în popularitate)
altfel ar sta lucrurile. Oficialul, autoritatea cu pricina ar înþepeni în scaunul de la
prezidiu, ori poate ar participa la oarecari discuþii, ar contribui cu ceva la bunul mers
al manifestãrii cu pricina. Dar aºa? Gândesc cã probabil nu-i decât o pierdere de timp
sã asiste la un colocviu, la un festival literar, la o sesiune de comunicãri, la o lansare de
carte etc.
Noi, cei care am trãit ºi în regimul trecut ºi ºtim cã altfel stãteau lucrurile în ce
priveºte cultura mai-mai cã ne vine sã cãdem în melancolie ºi-n nostalgie...
La capãtul acestor gânduri o întrebare apare, cred, justificatã pe deplin: oare când se
vor trezi partidele (cele care propulseazã în spaþiul cultural tot felul de personaje,
chemate sau nechemate, incompetente sau total opace la fenomenele spirituale) ºi vor
realiza cã, pânã la urmã, a acorda culturii atenþia cuvenitã înseamnã, implicit, a veni
în ajutorul (ºi) al alegãtorilor dornici de frumos ºi de propãºire spiritualã?

Ia-mi ºi auzul, ca sã fie liniºte,
ºi ochii, ia-mi-i, ºi braþele,
vreau sã mã simt ca la început,
când eram în lava fierbinte,
sub ochiul lui Dumnezeu,
laolaltã cu mãrile ºi munþii.
Voi pune în locul lor substanþe noi,
rezistente, fluide, garantate de ordinatoare,
voi fi bãrbatul invulnerabil,
fãrã odihnã, cu reacþii iuþi,
inoxidabil ca un aliaj.
Sã mã vezi atunci, nepãsãtor, flexibil.
Orele active se vor sparge în palma mea
câte douãzeci ºi patru deodatã,
minutele vor fi zile ºi zilele luni,
voi avea fruntea fãcutã
pentru a zgâria toate gloriile.
Poartã-mi tu, iubito,
sângele ºi braþele ºi auzul ºi ochii...
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Festivalul Naþional de Literaturã Marin Preda , ediþia a XV-a
În zilele de 13 ºi 14 octombrie a.c. la Alexandria (Teleorman) s-a desfãºurat cea de-a XV-a ediþie a Festivalului Naþional de Literaturã Marin Preda ,
care a cuprins în program simpozionul intitulat Marin Preda .Anii formãrii intelectuale , de Stan V. Cristea, ºi Dulce ca pelinul , de ªtefan Mitroi,
festivitatea de premiere a laureaþilor ediþiei, precum ºi o vizitã la Centrul memorial Marin Preda ºi la casa natalã a acestuia din satul Siliºtea Gumeºti.
Juriul, format din reprezentanþi ai revistelor Argeº , Luceafãrul de dimineaþã , Bucureºtiul literar ºi artistic , Litere , Pro Saeculum ºi Caligraf ,
a acordat urmãtoarele premii: Premiul Marin Preda ºi al revistei Luceafãrul de dimineaþã - Cãtãlin G. Rãdulescu (Bucureºti), Premiul I ºi Premiul
revistei Argeº Teodora Stamate (rezident în Maroc), Premiul al II-lea ºi Premiul revistei Bucureºtiul literar ºi artistic Violeta Urdã (Bucureºti),
Premiul al II-lea ºi Premiul revistei Litere Veronica Baciu (Caracal), Premiul al III-lea ºi Premiul revistei Pro saeculum
Nicolette Orghidan
(Braºov), Premiul al III-lea ºi Premiul revistei Caligraf
Florina Mirea (Craiova). În încheierea manifestãrilor festivalului a fost lansat Caietul
premianþilor , editat cu acest prilej. (Reporter)

la aniversarã

Revista

Ziua de 22 octombrie a.c. va rãmâne multã vreme în memoria ºi-n amintirile locuitorilor din Bolintin Vale, judeþul Giurgiu. ªi asta pentru cã mulþi dintre ei au participat în acea
zi la un eveniment de excepþie: sãrbãtorirea a douãzeci de ani de când pe firmamentul presei naþionale figureazã, la loc de cinste, revista SUD , apãrutã în urmã cu douãzeci de
ani graþie eforturilor ºi dãruirii unui mare sufletist ºi ziarist din naºtere: Constantin Carbarãu. În cele douã decenii, revista a devenit un brand prin care oraºul de pe malurile
Sabarului a ieºit ºi s-a fãcut cunoscut în toatã þara.
Aºadar, zi de sãrbãtoare, zi memorabilã, 22 octombrie a cuprins un program care deºi nu prea încãrcat a fost simbolic. Mai întâi la Biserica din localitate a avut loc o slujbã
de pomenire a marelui înaintaº al cãrui nume se leagã de aceste meleaguri: Dimitrie Bolintineanu, stâlp de bazã la începuturile poeziei româneºti. A urmat dezvelirea unei plãci
comemorative pentru cinstirea a doi cãrturari ce au dat, prin râvna ºi munca lor, strãlucire locului: profesorul Ion Carbarãu ºi scriitorul Constantin Carbarãu.
Într-un frumos remember, coordonat de dl. Vasile Grigore, redactorul ºef de azi al revistei SUD , au fost invitaþi sã-ºi depene amintirile despre revistã foºti ºi actuali colaboratori din
Bucureºti, din zonã ºi din þarã. Cu toþii au fost onoraþi cu Diploma de excelenþã pentru felul în care au înþeles sã contribuie la realizarea ºi prestigiul de care s-a bucurat în trecut ºi se
bucurã ºi azi revista SUD , un exemplu grãitor cã atunci când existã dragoste ºi dãruire pentru culturã se pot face lucruri frumoase. Felicitãri organizatorilor! (Fl. Popescu)

7 ani de Calderon , evenimente de neuitat
Vineri, 28 octombrie, Centrul Socio-Cultural Jean-Louis Calderon , din Sectorul 2, a serbat ºapte ani de existenþã în viaþa culturalã
a Capitalei ºi a þãrii. Respectivul Centru a devenit un punct de referinþã pentru iubitorii artelor, mai ales dupã ce clãdirile Monteoru
(fost sediu al Uniunii Scriitorilor) ºi cea care gãzduia Muzeul Naþional al Literaturii au fost retrocedate urmaºilor foºtilor proprietari.
Inaugurat la 24 iulie 2009, Calderonul a gãzduit de atunci ºi pânã azi mii de evenimente: lansãri de carte, expoziþii, concerte,
simpozioane etc. De asemenea, este ºi locaþia în care la ora actualã îºi desfãºoarã activitatea mai multe cenacluri literare: Octavian
Goga (coordonat de Geo Cãlugãru), Colocviile de marþi (coordonator George Anca), Prospectãri (Science Fiction, coordonator
Cristian Tamaº), Pegasus (coordonator Emil Lungeanu), Clubul de prozã (coordonator Aurel Maria Baros), Asociaþia Culturalã
Iulia Hasdeu cu revista Mesaj literar (coordonator Crina Bocºan), Cetatea lui Bucur (coordonator Elisabeta Iosif), Luminã de
Luceafãr (coordonator Petru Demetru Popescu), Victor Ioan Popa (coordonator Georgeta Crudu), Cenaclul Dramaturgilor
(coordonator Candid Stoica). În cadrul Centrului au loc cursuri de informaticã, de iniþiere în fotografie, de artã creativã, de bijuterii handmade, de picturã, jocuri de societate.
Tot aci o serie de personalitãþi culturale au fost sãrbãtorite la împlinirea unor vârste rotunde .
Cu prilejul sãrbãtoririi celor ºapte ani de existenþã, manifestare la care au participat numeroºi bucureºteni, dl. Primar al Sectorului 2 a felicitat gazdele ºi pe cei prezenþi, dând
asigurãri cã acest focar de culturã al Capitalei se va bucura ºi în viitor din partea Primãriei pe care a reprezentat-o de acelaºi sprijin ca ºi pânã acum, iar doamna Elena Scurtu,
directoarea Centrului, a prezentat câteva din noile iniþiative culturale ce vor prinde viaþã în curând. Primãria Sectorului 2 a conferit Diplome de excelenþã celor mai activi
dintre colaboratorii Clubului. (Fl. Popescu)

Expoziþie de graficã, desen, sculpturã Mircia Dumitrescu
Expoziþia este deschisã în perioada 25 octombrie 30 noiembrie a.c. în sala Theodor Pallady a Bibliotecii Academiei Române ºi a fost organizatã
cu prilejul împlinirii a 75 de ani de viaþã ai artistului, membru corespondent al Academiei Române. Expoziþia, la vernisajul cãreia au rostit alocuþiuni
acad. Rãzvan Theodorescu, acad. Eugen Simion, acad. Nicolae Breban, cuprinde, de asemenea, o serie de manifestãri complementare: Colocviul
internaþional Hârtia de mânã permanenþã ºi expresie ; Manufactura hârtie manualã; Mari scriitori traduºi în limba sârbã; Bacovia, Arghezi, Nichita;
125 de ani de la moartea primului romolog din România, Barbu Constantinescu; Simpozionul internaþional Cioran ºi Pessoa doi exegeþi ai
nefericirii , (cu participarea internaþionalã). De altfel, în expoziþie se aflã ºi o sculpturã în lemn Cioran ºi Pessoa , realizatã de Mircia Dumitrescu. (Fl.
Popescu)

Invitaþie la... Arena literarã
În peisajul tot mai sãrac al revistelor literare de azi, o nouã publicaþie catã sã intre, plinã de perspective ºi de promisiuni pentru iubitorii de
romane, de versuri ºi de criticã ºi istorie culturalã: Arena literarã, editatã de Betta , Editurã S.R.L. (director: R.N.Carpen ºi redactor-ºef Aureliu
Goci).
Este o bucurie pentru noi sã constatãm cã printre fondatorii acesteia se regãsesc nume de scriitori care au publicat ºi publicã în mod constant
ºi în Bucureºtiul literar ºi artistic (iniþiatori/fondatori: Nicolae Georgescu, Emil Lungeanu, Florentin Popescu, apoi fondatori: Ioan Barbu,
Ion Dodu Bãlan, Ion Brad, Lucian Gruia, Eliza Roha, Coman ªova; seniori editori: Nicolae Grigore Mãrãºanu, ªtefan Mitroi, Paula Romanescu,
George Theodor Popescu) ceea ce demonstreazã, între altele, cã revista noastrã cultivã valori autentice ºi creeazã ºi modele demne de urmat.
Arena literarã se doreºte a fi o revistã exclusiv de literaturã ºi prin editorialul semnat de redactorul-ºef suntem asiguraþi cã editorii ei nu-ºi
propun sã înalþe statui noi ºi sã le demoleze pe cele din alte epoci ºi nici sã revizuiascã ceva, neavând intenþii polemice cu persoane ºi realitatea din trecutul imediat. Proiectul
e pur constructiv ºi de posibilã emulaþie, de susþinãtori ºi exponenþi publici ai textelor literare, fãrã implicaþii politice ºi angajamente sociale.
Aºadar, o revistã deschisã tuturor colaborãrilor de valoare.
Rãmâne de aºteptat ºi de vãzut în ce mãsurã aceste deziderate asumate acum vor prinde viaþã în numerele viitoare. Dar, întrucât în sumarul acestui prim numãr întâlnim ºi
multe nume notorii de scriitori, avem toate motivele sã sperãm cã obiectivele propuse vor fi atinse.
Urãm noii publicaþii o viaþã cât mai lungã ºi o audienþã la înãlþimea speranþelor nutrite de editorii ei! (Redacþia BLA)

Sãrbãtoriþii noºtri în Luna lui Brumar
Ei sunt statornici prieteni ºi harnici colaboratori ai revistei Bucureºtiul literar ºi artistic:

Ion Brad (n. 8 noiembrie 1929), poet, prozator ºi publicist. Senior editor;

Nicolae Dragoº (n. 3 noiembrie 1938), poet ºi publicist. Colaborator

Tuturor un simbolic buchet de flori ºi un cãlduros La mulþi ani!
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PANAIT ISTRATI ÎNTRE VOCATIE ªI ASPIRAÞIE
Este limpede pentru
oricine-i cunoaºte în
profunzime structurile
operei cã Mediterana este
un lac istratian. În primii
ºapte ani de dupã prima
plecare din România decembrie, 1906 - Panait
Istrati a petrecut perioade
lungi hoinãrind aparent
fãrã rost ºi fãrã scop prin
Orient. Mai ales în pragul
iernilor lua clandestin
vaporul ºi pleca în þãri de soare pline , cum spune poetul
.Distingem astfel adevãrate strategii de retragere din faþa
frigului scitic din Bãrãgan - iarna, ca anotimp, este o
structurã absentã - ºi, pe de altã parte, de exprimare a
naturii lui solare. Dimensiunea fabuloasã a exodului
ciulinilor - paginã memorabilã din prima parte a
romanului Ciulinii Bãrãganului - evocaþi halucinant
în mari turme de sfere de spini rostogolindu-se spre sud
în bãtaia crivãþului sugereazã o spaimã de boreal. În
aceste cãlãtorii prin Orient, cu scop deocamdatã
nedivulgat, Panait Istrati îndurã cu seninãtate umilinþe
ºi mizerii greu de acceptat. Trãieºte ca vrãbiile, mãnâncã
puþin, munceºte pe ici-colo, cautã de muncã, dar se roagã
sã nu gãseascã, doarme pe apucate în spaþii sordide. Are
însã o curiozitate de neostoit, doreºte sã cunoascã oameni
ºi locuri. Într-un sens mai înalt, el practicã scoptophilia,
în sensul vechi, grecesc, de om care priveºte realitatea ºi
spune doar ceea ce vede.
Descinde într-o lume de halima, cu vagabonzi, zilieri,
aventurieri, circari, palicari, peºti , vânturã-lume, femei
fãrã cãpãtâi. O lume pitoreascã, în felul ei, o lume mãruntã
în care virtutea ºi ticãloºia îºi disputã întâietatea, iar
bogãþia ºi sãrãcia sunt relative. Culmea este cã gãseºte
pretutindeni brãileni, pe principiul verificat cã un
brãilean, dacã pleacã de acasã, unde ajunge, tot brãileni
cautã. Orientul începutului de veac XX, aºa cum îl
cunoaºte Panait Istrati este un turn Babel care are o
singurã virtute, dragã lui Adrian Zografi: nu cunoaºte
intoleranþa. Deocamdatã. Aici fiecare zi are povestea ei
unicã ºi irepetabilã. Adevãrul este cã Orientul oferã sursã
de inspiraþie pentru jumãtate din opera istratianã.
Cealaltã jumãtate are ca element pivotant Brãila. Acum
când avem acces la întregul operei istratiene putem spune
cã acele cãlãtorii intermitente fãcute în Orient, între
1906-1913, au rostul lor, þinut deocamdatã secret: autorul
cautã un spaþiu care sã devinã cândva literar. Hoinarul
brãilean cãuta cu înfrigurare ceva ce va divulga târziu,
aproape peste un deceniu, prin opera sa: un loc adecvat
care sã primeascã altoiul unei opere. Nu s-a remarcat
deloc, în cazul lui Panait Istrati, aspectul programatic al
operei. Tuturor li s-a pãrut cã opera este a unui buimac ºi
cã ea þâºneºte ca un gheizer, ca din nimic. Nicidecum.
Totul este programat, în tãceri ºi îndârjiri, cu viaþa pusã
amanet pentru operã, trasat cu o rigoare inginereascã.
Tot ce rezumã aventura de suprafaþã a omului Panait
Istrati, dupã 1906, duce, de fapt, cãtre Chira Chiralina
ºi celelalte opere care au urmat. Când ajunge sã le
publice, dupã ce primeºte elogiul lui Romain Rolland
care remarcase tumultul geniului, operele erau deja
pregãtite pânã la detaliu. Scrierea lor este, de fapt, o
formã de transcriere. Se ºtie, Istrati scria uºor, fãrã chinurile
stilului, fãrã adãugiri, doar cu nuanþãri ºi ºlefuiri care
adaptau textul unui autodidact pentru limba francezã.
La ce viaþã a dus în aceºti ani - a fost un atlet al mizeriei
- doar opera la care medita în tãcere îl mai þinea în viaþã,
ca un colac de salvare în oceanul social. Opera însãºi, în
formele ei lente de alcãtuire, devenise o fiinþã care îºi
cerea drepturile, îºi impunea voinþa, cerea omului sã
fãptuiascã în numele ei. Dacã ar fi sã cuantificãm câtã
prozã a produs aventura occidentalã a lui Panait Istrati,
realitatea ne-ar obliga sã spunem: mai nimic. Doar o
povestire aratã marea nostalgie a Occidentului, sugerând
prima încercare - ratatã - de a vedea Parisul: Direttissimo,
publicatã în 1928. Orientul rãmâne raiul lui beteag. Aici
cunoaºte, ca într-o mare iniþiere, binele ºi rãul, aventura,
iubirea ºi malformãrile ei. Orientul este mediul predilect,
spaþiul literar cel mai rodnic. În niciun alt mediu Panait
Istrati nu s-a simþit atât de senin, de împãcat cu sine, ca
în povestirile orientale, de la Chira Chiralina pânã la
În lumea Mediteranei (Apus de soare) . De dragul

Viorel Coman

prieteniei ºi aventurii îndura orice. Sentimentul divin
al libertãþii aici îl are. Chiar dacã pleacã din Brãila
pentru cã se simþea încorsetat, totuºi substanþa
povestirilor cu subiect oriental nu este fundamental
diferitã de povestirile cu subiect brãilean. Între
Cãpitan Mavromati ºi Bakâr sau între La stãpân
ºi Musa nu sunt rupturi fundamentale. Deºi Brãila
avea atunci, la începutul veacului XX, numeroase
forme de existenþã occidentalã, chiar la fel de
puternice ca cele orientale, totuºi Panait Istrati opteazã
doar pentru subiectele care sugereazã atmosfera
orientalã. Orientul îi aratã, ca unui fiu pe care îl
recunoaºte, toate podoabele ºi îi oferã mari daruri. În
zona existenþei materiale, nimic semnificativ.
Fundamental rãmâne darul
povestirii fãrã sfârºit, care se
naºte una din alta, într-o
structurã ºeherezadicã. Aceastã
putere de a transforma existenþa
diurnã în poveste devine o tainã
a operei istratiene sugerând
puterea creaþiei salvatoare. În
1924, când publica în
Adevãrul literar ºi artistic
povestirea Sotir , scrisã cu doi
ani înainte, adãuga o Notã a
autorului în care amintea
cuvintele marelui dascãl
Romain Rolland: creaþia m-a
scãpat de la boalã, de la moarte,
de la pierzanie . Cei ºapte ani
de cunoaºtere a Orientului
alterneazã cu activitatea
sindicalã din docurile Brãilei
dar ºi cu cea de ziarist. Plecarea
din Brãila spre Alexandria
Egiptului are loc în decembrie,
1906, la doar câteva zile de la publicarea primului
articol. În ziare de stânga Panait Istrati a publicat,
între 1906 ºi 1913, 92 de articole, adicã substanþa
unei cãrþi de 270 de pagini, conform ediþiei
Humanitas a publicisticii. Între tânãrul care a aderat
la miºcarea sindicalã sau politicã exprimând ceea ce
crede în presa vremii ºi tânãrul liber care, perioade
lungi, trage mâþa de coadã prin Cairo, Damasc,
Smyrna, Alexandria, Pireu, Beirut, Port-Said este o
diferenþã enormã. În povestirile orientale care evocã
aceastã perioadã ochiul social este adormit. Nu tresare
la nicio realitate care, fie la Brãila, fie în România, îl
scandalizeazã, îi umple condeiul de revoltã ºi îl face
unul din cei mai buni ziariºti de stânga din România
începutului de secol. În povestirile orientale însã, nu
apare nicio problematicã socialã, nicio observaþie
despre codul moral al lumii în care trãieºte. Nu judecã
pe nimeni, trece cu vederea peste situaþii revoltãtoare.
Nu luptã, nu mãsoarã realitatea cu vreun canon
ideologic sau social, nu vrea binele nimãnui. Trãieºte
între greci, armeni, evrei, turci, întocmai ca la Brãila.
Cunoaºte lumea cosmopolitã dar ºi duhorile azilului
gorkian de noapte. Doar datele biografice confirmã
cã avem de-a face cu aceeaºi persoanã. Dimpotrivã,
sindicalistul este un admirabil luptãtor social. El are
verb tãios, este pamfletar pãtimaº în tot ceea ce scrie.
Când analizeazã realitatea brãileanã sau româneascã
dezvoltã agresivitate, e analitic, are ochi bun ºi vede
rãul social, trage repede sabia verbului din teacã. Avea
fãcute patru clase primare în ºapte ani ºi are curajul
sã înceapã o polemicã de la egal la egal cu N. Iorga. ªi
nu reiese cã este înfrânt. Savantul nu i-a iertat
niciodatã curajul de cizmar care se înãlþase peste
croiala sandalelor sale... Este un ziarist de primã mânã,
care nu mãnâncã degeaba coloanele ziarelor sale. Cele
douã imagini sunt faþa ºi reversul personalitãþii lui
Istrati. Este aici exprimatã tensiunea dintre vocaþie ºi
aspiraþie, dintre luptãtorul pentru orice formã de
nedreptate, pentru, cum se spunea în cea mai bunã
limbã de lemn, o lume mai bunã, ºi omul cotropit de
lumea din Levant. Lumea orientalã este beneficã
pentru artist, lumea româneascã este beneficã pentru
ziarist. Acum nu ºtim care este vocaþia ºi care este
aspiraþia. Deocamdatã înclinãm sã credem cã vocaþia
de scriitor înãbuºã pentru o vreme aspiraþia de ziarist,
de observator al realitãþii. Tânãrul ziarist cunoaºte

surprinzãtor de bine principiile luptei de clasã. Când îºi scrie
articolele politice dezvoltã aceastã tensiune, apãrã pe cei
nedreptãþiþi, identificã rãul în cei care malformeazã umanul,
acuzã. Dimpotrivã, când evocã întâmplãrile trãite de el în
peregrinãrile orientale, chiar dacã vede realitãþi asemãnãtoare
oarecum cu cele de acasã, el dezvoltã o viziune de prozator,
fãrã niciun amestec al politicului. Fiind ziarist de stânga
s-ar zice cã ura faþã de societatea burghezã este un principiu
fundamental. Mai ales la începutul secolului al XX-lea acest
maniheism funcþiona în ziarele de stânga din România ca
un fel de religie. Toþi scriitorii români de stânga
contemporani cu Istrati, care ºi-au scris opera pe principiile
luptei de clasã, pe îndemn la urã ºi rãzbunare au sfârºit prost.
Al Sahia, I. Pãun - Pincio, Th. Neculuþã ºi mulþi alþii au
sfârºit în firidele prãfoase ºi mãrunte ale
istoriei literare. Tocmai pentru cã ºi-au
cuplat opera la principii doar politice,
ignorând legile estetice. Istrati însã are
reflexe de scriitor adevãrat. El rãmâne un
prozator pur, cu instincte epice sãnãtoase
dar în egalã mãsurã rãmâne ºi un ziarist la
fel de pur prin spiritul polemic ºi justiþiar
care îl animã. Dar cele douã feþe ale medaliei
firii istratiene se vor mai întâlni o datã întro confruntare teribilã în timpul celor 16 luni
de cãlãtorie prin U.R.S.S. I s-a cerut sã
cãlãtoreascã prin mãreaþa Uniune cu ochii
larg închiºi, sã nu vadã realitatea profundã,
dureroasã, la zece ani de la Revoluþie.
Numai cã Istrati se revoltã ºi scrie celebra
Spovedanie pentru învinºi . Gestul sãu are
urmãri tragice. Aspiraþia îºi ia revanºa,
tulburã profund vocaþia scriitoriceascã.
Scriitorul iese din aceastã luptã învins,
pustiit, bolnav. Nu îºi va mai reveni
niciodatã. Diferenþa între palicar ºi ziarist
este enormã. Omul nu poate fi înþeles decât
ca fiinþã mitologicã, un Ianus bifrons, care deºi trãieºte în
medii oarecum asemãnãtoare, are reacþii diferite: priveºte cu
voluptate mizeria Orientului ºi trãieºte cu îndârjire ºi revoltã
prezentul românesc. Care este Istrati cel adevãrat? Sunt mai
multe rãspunsuri posibile. Oricum provocarea nu este
oarecare. Aceastã structurã bipolarã a personalitãþii o mai
întâlnim doar de câteva ori la câteva personalitãþi accentuate
din literatura românã. Paternul românesc rãmâne tot
Eminescu, împãrþit între lirica de dragoste ºi pamflet, între
poem filosofic ºi cronicã politicã în ziarele vremii. Ziaristul
Istrati scrie despre teme ale zilei, despre probleme sociale
consemnate în timp real. Efemeridele din presã sugereazã o
scurtcircuitare a timpului trãirii cu timpul scrierii. Dar între
tânãrul rãtãcitor din 1913 ºi povestitorul din 1923 este un
deceniu care îndulceºte realul. Ecuaþia camusianã a timpului
trãirii ºi a timpului mãrturisirii are efecte benefice pentru
scriitor. Timpul dã o altã dimensiune realului. Încã o datã
literatura îºi aratã întreaga ºi dulcea ei putere. Chiar dacã
proza istratianã este rezultatul unui pact biografic - Istrati
este un scriitor care ilustreazã exemplar situaþia - totuºi
ficþiunea nu dã pace elementului biografic, ea lucreazã,
impune încet dar sigur legile ei implacabile, iar biograficul
nu rãmâne în cele din urmã decât o mascã. Dacã am reflecta
asupra sensului biografiei lui Istrati - fãrã îndoialã, una din
cele mai fascinante biografii din literatura universalã - s-ar
impune atenþiei noastre un tip de realitate care, exprimânduse identic de câteva ori, devine o marcã a destinului. Toate
marile etape distincte ale biografiei scriitorului au o duratã
aproximativ egalã. Mereu, dupã ºapte ani - cifrã cu o oarecare
simbolisticã magicã - dupã mari, grele ºi complicate
acumulãri, destinul scriitorului dezvoltã o spectaculoasã
schimbare de cod. Prima perioadã, am arãtat deja, începe în
decembrie, 1906, cu Chemarea Orientului , cu prima
cãlãtorie în þãri mediteraneene ºi se încheie în 1913, tot în
decembrie, când pleacã la Paris deci cu un alt eveniment
care îi va marca destinul, Chemarea Occidentului . Cele
douã chemãri au fost evocate în ultimul roman În lumea
Mediteranei , primul volum Rãsãrit de soare , al doilea,
Apus de soare . Între un rãsãrit ºi un apus - mari metafore
ale ultimului roman - se consuma ziua astralã a operei lui
Panait Istrati.
Majoritatea subiectelor povestirilor ºi romanelor sale au
rãdãcinile înfipte în întâmplãrile acestor ani.
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Eu aparþin în aceeaºi mãsurã realitãþii
ºi fanteziei, mintea mea numai aºa
filtreazã, altfel nu pot scrie. (I)
George Bãlãiþã, prozator, s-a nãscut la 17 ian. 1935 la Bacãu ºi este fiul Constanþei (n. Popa) ºi al lui Gheorghe Bãlãiþã, funcþionar
comercial. Urmeazã cursurile Institutului de Culturã Fizicã ºi Sport din Bucureºti (1953-1955). Este absolvent al Facultãþii de Filologie al
Universitãþii Al. Ioan Cuza din Iaºi (1967). Lucreazã ca desenator tehnic, profesor suplinitor, instructor metodist, iar din 1964 ca redactor
ºi apoi redactor-ºef adjunct al revistei Ateneu din Bacãu. Dupã mutarea la Bucureºti, devine secretar al Uniunii Scriitorilor (1979), apoi
director al Editurii Cartea Româneascã (1980-1989) ºi redactor-ºef al revistei Arc (1991-1997).
Cãrþi publicate: Cãlãtoria (1964), Conversând despre Ionescu (1966), Întâmplãri din noaptea soarelui de lapte (1967), Lumea în douã
,
zile (1975, premiul Uniunii Scriitorilor), Ucenicul neascultãtor (1977), Nopþile unui provincial (1983), Gulliver în þara nimãnui (1994),
Câinele în lesã (2004). Traduceri: Andrei Platonov, Cevengul (în colaborare cu Janina Ianoºi, 1990). Scrieri ºi fragmente din opera sa au fost traduse în limbile cehã, rusã,
germanã ºi englezã. În 1977 a primit Premiul Academiei Române, iar în 1980 a fost bursier Fulbright (Iowa University, S.U.A.).

George Bãlãitã

Florentin Popescu: Pentru cã vã ºtiu un om de spirit,
aº începe convorbirea noastrã cu o glumã ce mã duce cu
gândul la Matei Eminescu, ofiþerul, fratele poetului,
care, întrebat fiind de cãtre un reporter al vremii ce
legãturã literarã existã între el ºi autorul Luceafãrului ,
ar fi rãspuns: Singura legãturã între mine ºi fratele
meu este aceea cã el a fost un geniu iar eu am fãcut
armata la geniu... Aºadar, dacã cineva s-ar întreba ce
legãturã este între noi, i-aº rãspunde cam aºa: Dl.
Bãlãiþã s-a nãscut la Bacãu, iar eu am fãcut armata la
Bacãu... ªi ar mai fi ceva: La doisprezece ani dvs. aþi
ajuns prin locurile din care vin ºi eu, mai exact la Gura
Teghii, nu prea departe de Chiojdul meu natal. ªi v-aþi
petrecut acolo o bunã parte din copilãrie. Aºadar, ce va dus la Gura Teghii?
George Bãlãiþã: Aºa cum probabil ºtii din diverse
tabele cronologice ce însoþesc cãrþile mele, eram orãºean
get-beget, nãscut la Bacãu, oraºul lui Alecsandri ºi
Bacovia, dar viaþa, împrejurãrile ei m-au obligat sã fug
din calea ruºilor chiar în august 1944. Unde? La Gura
Teghii, în Munþii Buzãului, la bunica mea. N-am luat cu
noi mai mult de un cufãr de lemn ºi o valizã de carton.
Cu aceastã avere am ajuns acolo, mereu lângã poala
mamei. A fost o experienþã teribilã. I-am povestit despre
asta ºi Iolandei Malamen, prin 2007, într-un interviu
pentru ziarul Ziua . Am sã reiau ºi acum ce i-am spus ei.
Ca sã ajungem la Gura Teghii ne-a trebuit o sãptãmânã
de mers. Cred cã aº putea face ºi un film cu acea
experienþã. Am ajuns acolo cu decovilul de la Nehoiu ºi
ne-am întâlnit neamurile. Aveam acolo neamuri bogate
ºi neamuri sãrace. Am locuit la cele bogate timp de doi
ani. Viaþa de acolo era una de matriarhat. Bãrbaþii erau
plecaþi tot timpul anului la metri , adicã la pãdure.
Majoritatea aveau loturi de pãmânt la Întorsura Buzãului
ºi vara mergeau acolo, unde rãmâneau pânã la cules.
Toamna se întorceau acasã, culegeau prunele ºi fãceau
þuica. Aproape fiecare sãtean avea alambicul lui. Acolo
am urmat clasele a III-a ºi a IV-a primare ºi am trãit, repet,
o experienþã teribilã. Uneori mi se pare cã a fost cea mai
importantã a vieþii mele, fiindcã atunci am cunoscut cu
adevãrat lumea. De la Lopãtari, un loc aproape geometric,
se poate trece în toate þinuturile româneºti: în
Transilvania, în Muntenia, în Moldova. Acolo am
cunoscut binele ºi rãul ºi am învãþat sã-i cunosc pe adulþi.
Mi-au rãmas vii în minte scene ºi întâmplãri pe care nam sã le uit toatã viaþa. Am vãzut cum apele mici, de
munte, creºteau într-o noapte ºi luau totul în cale: case ºi
magazii, porþi ºi garduri; am vãzut focul care de la un
fulger poate arde o întreagã pãdure, am învãþat cum se
poate cãlãri un cal nãrãvaº, fãrã ºa ºi frâu, doar cu o singurã
funie în jurul gâtului; am învãþat cum se foloseºte o armã,
Z.B.-ul, cu care mulþi fãcuserã frontul. Îmi amintesc cum,
dupã dezertarea soldaþilor, prundul Buzãului era plin de
arme ºi cred cã fiecare om avea în casa lui o puºcã. Întro iarnã cu multã zãpadã am vãzut cum într-o noapte cu
lunã plinã lupul scotea porcul din sãlaºul stânii ºi cu
colþii înfipþi în urechea lui îl ducea în adâncul pãdurii,
chiar mai înainte ca ciobanii sã sarã cu bâtele, cu câinii
ºi cu armele procurate pe nimic de la soldaþii care
dezertaserã dupã întoarcerea armelor .
F.P.: Care din membrii familiei v-a marcat cel mai mult
copilãria?
G.B.: În copilãrie am trãit cam tot ce se poate trãi.
Pacea. Rãzboiul. Foametea. Inundaþiile. Cutremurul.
Frica sub cele mai neaºteptate forme. Apoi moartea mamei
ºi tãria de caracter a tatãlui. Am cunoscut de mic cea mai

seninã iubire pãrinteascã ºi singurãtatea cea mai asprã.
Bunica din partea tatãlui meu era dãruitã cu toate cele.
Era pentru mine Grãdina Raiului. ªtia ºi toaca-n cer.
Vorbea fiecãrui animal din curte pe limba lui. A trãit pânã
la adânci bãtrâneþi. A muncit cu braþele ºi a crescut
singurã cinci copii. În timpul primului rãzboi mondial,
într-un incendiu care a ars un întreg cartier din Bacãu a
pierdut totul. Regreta numai pergamentul din piele de
berbec, actul de rãzeºie primit de la un strãmoº de la
Petru Rareº. Rãzeºia fusese demult pierdutã în niºte
judecãþi ale bunicilor ei, care se luptaserã s-o pãstreze.
Era o femeie care ºtia sã-þi spunã totul în faþã, chiar dacã
ar fi fost vorba de un adevãr crud. Trebuia sã înþelegi
codul, iar eu cred cã-l înþelegeam, tot aºa cum primeam
ºi iubirea ei mare, fãrã sã mã fi mângâiat vreodatã cu
vorbe dulci. Tata era comis-voiajor ºi þinea la meseria
lui. Se specializase în stofe. Suflet de artist, pe care în
situaþii dificile îl salva simþul umorului.
F.P.: Este foarte curios cã, fãrã antecedente în familie,
în vremea liceului aþi fost atras de sport. De unde ºi
pânã unde o astfel de atracþie?
G.B.: La început m-a fascinat performanþa, dorinþa de
a ajunge în frunte. ªi chiar am ajuns sã fiu campion la
douã aparate, la barã fixã ºi la cal cu mânere. În sala de
gimnasticã simþeam plãcerea întrecerii, ca ºi rãbdarea de
a ajunge sus. Tot atunci am aflat cã nu sunt invidios. Am
eu multe pãcate, dar pe ãsta nu. Am ajuns ºi la ICF, dar în
anul al doilea am renunþat la facultate. Cred cã aveam ºi
mai am încã ºi azi o fire de boem ºi nu-mi descoperisem
drumul. M-au tentat medicina, agronomia, dar ºi dreptul
ºi chimia. La Drept am scos o notã imediat sub ultimul
admis ºi, potrivit procedurilor de atunci, am fost repartizat
la Maxim Gorki. Nu m-am dus, ratând astfel experienþe
noi ºi interesante. Eram sãtul de limba rusã care în liceu
ni se bãga pe gât. Era o confuzie, mentalitãþi forþate ºi
mai târziu amendate de istorie, strâmbãciuni care urâþesc
sufletul ºi scad puterile. Aºa trãiam, aºa gândeam. Aºa mã
apãram. Am dat admitere ºi la chimie alimentarã ºi am
reuºit. Facultatea s-a mutat chiar în toamna aia la Galaþi.
Am rezistat pânã în iarnã. Nu îmi plãcea nici oraºul, nici
analiza matematicã, nici profesorii, mulþi dintre ei vãrsaþi
de pe la ºcolile medii locale.
F.P.: Aþi debutat editorial în colecþia de frumos renume
Luceafãrul , cu volumul Cãlãtoria în 1964, anul în
care a apãrut ºi Ateneu , una dintre revistele de culturã
foarte importante în epocã, o publicaþie care a coagulat
în jurul ei scriitori ce aveau sã devinã curând de
notorietate: Radu Cârneci, Ovidiu Genaru, Sergiu Adam
ºi alþii. Care era atmosfera culturalã a Bacãului din
acea vreme?
G.B.: Începuse sã batã un vânt nou în literatura de la
noi, iar revista Ateneu poate fi consideratã un moment
important în ceea ce se chema dezgheþ ideologic. În
redacþie dintr-o duzinã de inºi doar doi erau membri de
partid ºi asta spune ceva. Eu atunci citeam ºi îi simþeam
afini pe scandinavi, pe americani, pe clasicii ruºi, îmi era
familiar nu atât þãranul (aflat atunci la modã în proza
noastrã) cât omul în datele lui esenþiale. Oricum, toate
erorile ºi confuziile din primele povestiri îmi aparþin în
exclusivitate. Bacãu, ca sã revin la subiect, era un oraº ca
multe altele, însã nu pot sã nu remarc cã începuse sã se
miºte ceva. Prin 1970-1971 revista Ateneu cãpãtase,
dupã multe ezitãri, marcã ºi direcþie. Era, cum se spune,
competitivã în plan naþional. Între timp devenisem
redactor-ºef adjunct. Rãul a venit dupã Tezele din iulie
1971. Nu m-a interesat niciodatã, dar niciodatã cariera

administrativã. Am intrat în jocul întâmplãrii, nu am spus
nu, dar nici da! Mi-a plãcut sã fac pluta pe creasta valului.
Sunt un înotãtor destul de bun, dar nu-mi place apa...
F.P.: Din câte bine îmi amintesc, în acei ani eraþi ºi
dvs., ca ºi alþi autori, arondaþi unui pluton mai larg de
prozatori, interesanþi desigur, de la care se aºtepta mult
ºi se considera cã n-au dat încã lucrarea vieþii lor, cea
care sã le asigure un loc sigur în prim-planul literaturii
noastre. ªi când aceastã speranþã era cvasi-unanimã,
aþi venit cu Lumea în douã zile , roman de referinþã,
carte despre care cel mai important critic al momentului,
Nicolae Manolescu, scria în 1975: George Bãlãiþã
publicã un extraordinar roman, substanþial, modern,
ironic ºi totodatã plin de poezie, de un realism minuþios,
abundent, întors însã în marea viziune fantasticã . Cã
romanul v-a propulsat printre cei mai de seamã
romancieri contemporani, se ºtie, dar astãzi, dupã mai
bine de patru decenii de la acel moment literar, puþini
mai cunosc împrejurãrile, contextul de atunci. Este
adevãrat, în mai multe interviuri v-aþi explicat ºi ne-aþi
explicat cum au decurs lucrurile, însã la fel de adevãrat
rãmâne ºi faptul cã cititorii de azi ori n-au citit acele
interviuri, ori au trecut cu uºurinþã peste ele. Ce-ar fi sã
reluaþi acum ºi aci povestea cãrþii, fiindcã, fãrã îndoialã,
este o poveste care meritã sã fie cunoscutã de cãtre toþi
iubitorii literaturii pe care o scrieþi?
G.B.: Lumea în douã zile este sursa de aur a patimilor
mele politice! Cartea asta m-a situat mai sus în ierarhia
literarã a timpului! Aveam o anume autoritate profesionalã.
(La alegerile din 1977 am fost ales în Consiliul U.S. ºi
apoi în birou, cu un numãr impresionant de voturi, printre
primii. Cum, de altfel, s-a întâmplat ºi în mai 1990!)
Dactilograma romanului a stat vreo doi ani prin edituri ºi
la cenzurã. Am avut noroc cã cenzura încã nu se
desfiinþase! Bãtrânul profesionist a pus grila. N-a gãsit ce
cãuta. Restul nu-l interesa. Vezi, eu nu am scris-o ca pe un
manifest politic. Era pur ºi simplu un roman! O ficþiune
absolutã, o vastã construcþie epicã. Nu am urmãrit nimic
altceva decât sã storc tot ce puteam din povestea inventatã
de mine. Un roman. Tribulaþiile naturii umane la un
moment dat. Caractere. Situaþii, descrierea lumii vii, mereu
sub ameninþarea morþii. Ceva care se consumã în sine ºi
din nimic se face la loc. Înviere ºi viaþã veºnicã, din ce
mereu se naºte ºi moare. Omul ºi circumstanþele lui (Ortega
y Gasset). Nimic altceva nu voiam. Dar în povestea mea
era mai mult. Împiedicatã sã aparã ºi tenace vânatã dupã
apariþie. Nu i s-a putut face nimic, aºa cã în cele din urmã
a fost acceptatã. Undeva a decis un ins cinic, deºtept,
veleitar ºi extrem de ambiþios. Am datele! Cartea a apãrut
vara. În toamnã, la o adunare cu toatã suflarea culturalã
din þinut, prim-secretarul a supus-o oprobriului public,
dupã ce mã recomandase ca pe o prezenþã remarcabilã în
judeþul nostru! Urmarea? În pauza de la prânz s-a vândut
fulger ultima sutã de exemplare, expusã de librar fãrã
nãdejde cã va scãpa de ea, în holul Casei de Culturã.
Crezi cã m-am dus fuga la tribunã sã-mi fac, cum cereau
uzanþele, autocritica? Aº! Am plecat la cârciumã, urmat
de câþiva culturnici din judeþ, onoraþi cã au printre ei un
VIP (!), auzi, sã-l critice, ºi în ce hal, prim-secretarul, ehe,
ºi de unde vine indicaþia asta etc... M-au rãsfãþat cu vinul
cel mai bun, m-au invitat sã vin pe rând prin orãºelele ºi
comunele lor, la chiolhan ºi cinste mare. Asta era lumea
noastrã, o parte doar din ea...
Urmare în numãrul viitor

A consemnat Florentin Popescu
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CRONICÃ LITERARÃ LA KM 0
Un letopiseþ al culturii
dâmboviþene contemporane
Vechea cetate de scaun, Târgoviºte, o vatrã culturalã
unanim recunoscutã ºi totdatã reper important în istoria
tiparului ºi vechii cãrþi româneºti (nu întâmplãtor aici
funcþioneazã de mulþi ani un muzeu unic în þarã, de o
importanþã indiscutabilã, consacrat acestora), nu ºi-a
desminþit gloria ºi prestigiul în domeniu nici în anii
comunismului ºi nici în cei de dupã 1989.
Demni urmaºi ai scriitorilor ºi tipografilor de altãdatã,
dar ºi ai ctitorilor de reviste, de societãþi literare, de
cenacluri ºi de alte forme ale emulaþiei culturale,
literatorii târgoviºteni ai ultimelor decenii au impus o marcã, un specific, un
tonus al miºcãrii spirituale din zonã, aºa încât vechea cetate de scaun a voievozilor
ºi domnitorilor români figureazã pe o hartã a þãrii dedicatã domeniului la un
loc de cinste.
De aceste elementare adevãruri ne-am convins, încã o datã (dacã mai era nevoie)
ºi la lectura celor douã volume masive (format academic) date la ivealã de cãtre
editura târgoviºteanã Bibliotheca în ultimii ani, Societatea Scriitorilor Târgoviºteni
(vol. I, 2015 ºi vol. II, 2016), un adevãrat, vast ºi foarte cuprinzãtor letopiseþ al
culturii dâmboviþene, vãzutã atât în diversitatea manifestãrilor ei cât ºi în devenirile,
extinderile ºi împlinirile pe care le-a avut/le are graþie înainte de toate unui grup
de scriitori, publiciºti ºi redactori de reviste, inimoºi ºi împãtimiþi ai cuvântului
scris ºi tipãrit.
Parcurgând cu rãbdare ºi realã curiozitate paginile celui dintâi volum amintit
(subintitulat Din istoria unei grupãri literare) este realmente copleºitor, mai ales
pentru cititorul trãitor dincolo de graniþele judeþului Dâmboviþa, sã afle ce ºi
câtã emulaþie spiritualã a existat ºi existã în aceastã parte de þarã. ªi nu de azi, de
ieri, ci dintotdeauna, cu deosebire însã în ultimii treizeci treizeci ºi ceva de ani,
când în reºedinþa actualã a judeþului cu pricina au funcþionat societãþi ºi cenacluri
literare, s-au organizat (ºi continuã sã se organizeze ºi azi!) concursuri ºi
manifestãri literare într-o paletã tematicã pe cât de variatã tot pe atât de bogatã.
ªi spunând aceasta devine aproape inutil sã mai argumentãm cã bogatele tradiþii
culturale dâmboviþene se cereau a fi continuate, dezvoltate, aduse în prim-planul
atenþiei publice. Aºa se face cã unul dintre inimoºii dâmboviþeni, poetul ºi
publicistul Tudor Cristea înfiinþa în anul 2000, la Gãeºti, revista Litere, pe
temeliile alteia mai vechi, care apãruse în aceeaºi localitate în perioada interbelicã.
Acþiune temerarã ºi poate sortitã eºecului mai devreme sau mai târziu dacã în
1997 n-ar fi luat fiinþã Editura Bibliotheca, iar în 2005 Societatea Scriitorilor
Târgoviºteni , graþie prozatorullui Mihai Stan, care ulterior s-a dovedit a fi un
manager de excepþie, reuºind sã coaguleze în jurul celor douã noi instituþii cam
toate forþele ºi talentele literare locale ºi nu numai (dacã ne gândim cã, peste ani,
avea sã atragã nume prestigioase din Capitalã ºi din þarã ºi în plus sã înfiinþeze ºi
o filialã a editurii în Basarabia).
Precum uriaºul din poveste, Editura ºi Societatea Scriitorilor Târgoviºteni,
fãrã a face în vreun fel sau pe vreun palier concurenþã Uniunii naþionale a
purtãtorilor de condeie, au crescut frumos ºi falnic precum brazii drepþi ºi falnici
de pe crestele munþilor.
Cãrþile menþionate mai sus dau samã , vorba cronicarului, de ceea ce au înfãptuit
târgoviºtenii în anii care s-au scurs de la organizarea factorilor culturali de aici în
formaþiunile amintite: preluarea revistei Litere ºi a altora, locale (care, în treacãt
fie spus, nu se ºtie dacã ar fi avut vreun viitor în afara editurii ºi a Societãþii
Scriitorilor Târgoviºteni), editarea a sute de volume ºtiinþifice, literare, mai ales
literare, coordonarea unor concursuri, organizarea unor manifestãri în oraºul
reºedinþã de judeþ ºi în localitãþile din zonã, valorificarea moºtenirii culturale
(între altele ºi prin publicarea unor volume inedite ori mai puþin cunoscute ale
reprezentanþilor ªcolii prozatorilor târgoviºteni ºi ale altor autori de prestigiu
etc. etc.) Simpla trecere în revistã a tuturor realizãrilor ar presupune, ea singurã,
un spaþiu tipografic atât de larg încât ar ocupa pagini întregi de revistã.
Nepermiþându-ne acest lucru, vom mai spune cã primul din volumele amintite se
constituie ºi într-un foarte util dicþionar al scriitorilor ºi publiciºtilor membri ai
SST, publicaþi de-a lungul anilor de cãtre Editura Bibliotheca. Un dicþionar ce
cumuleazã scurte ºi cuprinzãtoare micromonografii ale autorilor ceea ce, se
subînþelege, oferã un adevãrat aur curat cercetãtorilor ºi istoricilor literari de
azi ºi de mâine, cei care se vor ocupa de perioada post-decembristã a literaturii
naþionale.
Ca un pandant, foarte necesar ºi el, al primului volum, cel de al doilea tom
consemneazã calendaristic evenimentele, manifestãrile, momentele culturale
petrecute în spaþiul dâmboviþean între anii 2005-2015. Autorii acestui letopiseþ
(Mihai Stan, coordonator, Victor Petrescu ºi George Coandã), cu toþii
experimentaþi, inspiraþi ºi devotaþi studiului, au recurs cam la tot ce era necesar
pentru o astfel de lucrare: extrase din presa timpului (pentru a sublinia ecoul/
ecourile celor consemnate), mãrturii directe ale unor participanþi, opiniile unor
specialiºti, în fine pãreri ale publicului, astfel încât au reuºit sã dea la ivealã o
carte rotundã , completã, bogatã în informaþii. A rezultat o lucrare care se citeºte
cu mare interes, fãrã sã devinã obositoare prin ariditate, în ciuda dimensiunilor ºi
a numeroaselor paliere propuse de cei care au conceput-o.

Florentin
Popescu
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Bilanþ poetic convingãtor
Istoric, prin formaþie, jurnalist, prin profesie ºi, mai nou,
consilier personal ºi purtãtor de cuvânt al recentului primar
(Constantin Toma) al municipiului Buzãu, Gabriel Peneº
(n.19 ianuarie, 1966) a publicat pânã la aceastã datã, pe
lângã numeroase lucrãri de specialitate, patru volume de
versuri: Niciodatã, cândva (1999), Acvila (2007),
Dumnezeu are ochi cãprui (2010) ºi Unde se duc îngerii
când mor (2014). Ajuns la vârsta de cinci decenii, poetul
îºi face un bilanþ poetic ºi, operând o selecþie riguroasã a
,
poemelor din cele patru plachete, face sã aparã la Editgraph
(Buzãu, 2016), antologia de autor, sub titlul generic Poezii. Dintr-un succint Cuvânt
înainte reþinem concepþia sau arta sa poeticã: ca ºi Bacovia e adeptul scrisului
spontan, al revelaþiei intense care face migala pe text inutilã ºi, de ce nu, nocivã prin
aceea cã stranguleazã fiorul liric autentic: «Nu cred în poezia muncitã . Sigur pot
fi ºi ajustãri, pot fi mai mari sau mai mici finisãri , dar sensul pentru care faci o
poezie, ca ºi cuvintele esenþiale prin care exprimi acel sens, irump pur ºi simplu din
tine. Sau nu. E ca o revelaþie pe care o trãieºti la fiecare vers ºi nu truda laborioasã a
prozatorului ori dramaturgului».
Poetul trãieºte dilema unui Ulysse, pendulând între a asculta sau a nu asculta
cântecul sirenelor. ªi într-un caz ºi-n celãlalt, el invocã protecþia divinitãþii (Rugã).
Îºi conºtientizeazã structura binarã, ipostazierile diametral opuse ale fiinþei, adicã
trãirea în furtunã, pânã la starea-limitã, dar ºi pe marea calmã propice contemplaþiei,
fiind deopotrivã împãrat ºi prizonier supus (Iar eu continui...). Un text precum
Reîncoronare se vrea o reabilitare a fiului risipitor (le fils prodigue) care se întoarce
din peregrinãrile sale cu o experienþã de viaþã mult mai bogatã decât dacã ar fi rãmas
obedient în gospodãria pãrinteascã.
Poetul se comparã cu un copac lângã care trecãtorii se opresc sã-ºi încrusteze anumite
semne, copac care se face astfel mesagerul sau purtãtorul de cuvânt al trãirilor celor
mulþi implicit necunoscuþi, un releu care amplificã prin ecou gândurile de o clipã ale
altora care se perpetueazã astfel prin glasul poetului (Semnele). Acest fel de a fi solidar
cu semenii e o cale certã de a accede la propria-i lamurã fiinþialã, iar sentimentul
acesta echivaleazã pentru el, prin sinceritate artisticã ºi combustie afectivã interioarã,
cu iniþierea într-o nouã religie, de nu cumva chiar cu întemeierea ei: Intrus în labirintul
lumii,/ Mi-am aºteptat tot timpul/ Chemarea,/ Ca pe o nouã religie (Epitaf). Întâlnirea
cu miracolele firii nu-i niciodatã simplã ºi ea poate fi ratatã într-o singurã clipã de
neatenþie sau de obosealã, puþini fiind cei care se pot bucura de acest fericit prilej.
Aºteptarea clipei de graþie iniþiaticã se dovedeºte pe cât de lungã pe atât de fragilã:
cãutãtorul nu ºtie nici când ajunge în pragul minunii ºi nici când a trecut de acesta fãrã
sã fi avut revelaþia scontatã zadarnic (Aºteptarea). În discursul poetic al lui Gabriel
Peneº se intruzioneazã întreaga esenþã e filozofiei greceºti unde atât de râvnitul
echilibru e ratat de fiecare datã fãrã sã se ºtie unde, când, cum ºi de ce.
Cartea cuprinde preponderent poeme de dragoste. Îndrãgostitul îºi preþuieºte la
adevãrata valoare iubita doar atunci când aceasta nu mai este de faþã sau, cu alte
cuvinte, absenþa se prezentificã insistent.
O stare de tensiune maximã, polarizabilã între visul ardent ºi renegarea acerbã,
dominã iubirea cuplului care se leagã ºi se dezleagã dupã legile neînþelese ale
capriciului ºi hazardului mereu imprevizibil: Te-am cotropit ca pe-un tãrâm cu
magi/ te-am alungat ca pe-o icoanã spartã/ te mai visez, cãpºunã printre fragi,/ ºi te
reneg ca pe o limbã moartã.// M-ai cotropit ca pe-o privire mutã/ m-ai alungat ca pe
rugã seacã,/ mã mai visezi, un zeu sorbind cucutã,/ ºi mã renegi, pumnal fãrã de
teacã (Cotropire). Realitatea ºi visul sunt, de altfel, concepte ce se presupun ºi se
oglindesc întregitor într-un joc dialectic nu o singurã datã fascinant: Iatã, disparate,
câteva versuri emblematice: ca un amurg ce îºi viseazã moartea (Ploaia); a aripii
ce îºi viseazã zborul (idem, p.54); Pari nefiinþa ce-ºi viseazã viul (Cenuºã ºi
diamant); Când noaptea-ºi þese visul din clipele trãite (Sãptãmâna iubirii) etc.
În aceeaºi ordine de idei, ludicul, cultivat cu parcimonioasã subtilitate, estompeazã
ºi rãstoarnã în derizoriu frontiera dintre tragic ºi comic, dintre moarte ºi viaþã, dintre
grav ºi banal, dintre prãbuºire ºi zbor spre absolut, dintre lacrima profundã ºi surâsul
reconfortant sau doar resemnat: Tu þine-mi de ºase , mai toarnã un vin,/ ºopteºtemi din struna cea mutã/ carafele albe ciocneascã-se lin/ ºi sânul adoarme-l în palmami tãcutã.// Tu þine-mi de ºase , eu n-am sã mai ºtiu/ cum trec norii cãprui sã ne
spele/ în grijã de astãzi îþi las tot ce-i viu:/ cuvântul ºi buzele mele.// Trezeºte-mã
doar la apus, sã mai gust/ o ultimã oarã pelinul,/ din cana-þi ciobitã, cu urme de
must.../ tu þine-mi de ºase ...Dã vinul (Þine-mi de ºase).
Multiple ºi felurite sunt ecuaþiile în care apare timpul. Nostalgia increatului, cu
liniºtea ºi fericirea pe care le presupune, nu-e este deloc strãinã poetului mereu
dornic de evadare din cotidianul banal ºi apãsãtor: Tu stai liniºtitã,/ Am eu grijã de
toate./ Doar trãieºte,/ dupã cum þi-e rânduiala,/ ca ºi când vei fi murit,/ ca ºi când nu
te-ai fi nãscut/ ca ºi când nimeni/ nu va þine minte/ cã ai fi putut exista./ El va face
la fel/ Am eu grijã (Am eu grijã).
Poezia lui Gabriel Peneº e una melancolicã ºi tonul elegiac, de lied, se simte ºi în
peisajele lirice inspirate cu precãdere de sezonul autumnal: Cad frunze-nmugurind
asfalturi/ ºi arãmiu îmi e seninul/ ninsa ruginã din înalturi/ împarfumeazã, rar, pelinul./
/ Cad frunze, înflorindu-mi paºii/ ºi eu îmi cad de parcã-aº ninge,/ struni-voi oare, iar
arcaºii/ luminii ce privirea-mi stinge?// Cad frunze-adânc din vaste ceruri/ încercãnate
aºternuturi.../ e timpul lacrimii prin ierburi/ ºi-al sufletului pus pe scuturi (Toamnã).
Tehnica gradãrii discursului e bine stãpânitã de poet (Sãptãmâna iubirii), ca ºi
cea a exploatãrii efectelor prin punerea faþã în faþã a ipostazelor contradictorii ale
naturii ºi vieþii psihice (Uneori viaþa).
Gabriel Peneº, fiu al cunoscutului cãrturar buzoian Nicolae Peneº pe ale cãrui
urme calcã apãsat, dovedeºte diverse disponibilitãþi lirice. El cultivã deopotrivã
poemul scurt, de mãrimea unui haiku, ca ºi pe cel de ample dimensiuni, amintind de
Marin Sorescu sã zicem, cu fir narativ ºi substanþã epicã (L-am întâlnit pe Dumnezeu,
Într-o vineri, pe la ºase, Unde se duc îngerii când mor, Coasta, Scoica etc.). Antologia
de autor Poezii a lui Gabriel Peneº e o carte care convinge, cu certitudine, mai mult
decât, luate separat, fiecare din cãrþile anterioare care au stat la baza ei. Saltul calitativ
e unul convingãtor ºi mai mult decât binevenit, numele poetului îmbogãþind în
chip fericit peisajul liric buzoian de astãzi ºi dintotdeauna.
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PROZÃ ROMÂNEASCÃ LA KM 0
Premiul al II-lea ºi Premiul revistei Bucureºtiul literar ºi artistic la
Concursul Naþional de Prozã Scurtã Marin Preda , ed. XV-a, 2016

Beþia
Fenomenul beþiei este,
contrar aparenþelor, un
proces
psihologic
complex, ale cãrui
mecanisme
pot
fi
explicate simplu ºi
înþelese la nivel empatic.
Stãrile induse de
ingerarea unei anumite
cantitãþi de alcool
alcãtuiesc de fapt un cocktail de trãiri. Fie el rafinat ori
denaturat (în funcþie de alcoolul consumat), cel înzestrat
cu darul beþiei experimenteazã stãri sinusoidale sau
ciclotimice: bunã dispoziþie, optimism, veselie,
exuberanþã, euforie, îndrãznealã, vitejie, tupeu, duioºie,
iubire exageratã faþã de tot ce-l înconjoarã, înclinaþie
spre romantism (îndeosebi la cei cu tulburãri psihice),
nostalgie, pesimism, melancolie, halucinaþii, delir
(câteodatã delirium tremens). Apoi din nou dârzenie,
dorinþa de a-ºi depãºi limitele (care sunt, cel mai probabil,
picioarele unei mese), avânt, iarãºi vulnerabilitate,
ezitare, dezorientare, ºovãialã, nesiguranþã de sine urmatã
brusc de încredere exageratã, suspansul unui slalom
printre obstacole, uimirea ºi bucuria de a fi ajuns la
destinaþie, iarãºi curaj inconºtient, temeritatea de a-ºi
înfrunta (con)soarta, pe urmã teama de a o contrazice,
ruºinea (doar un flash), epuizare dupã un asemenea
tsunami emoþional, neputinþa folosirii cu voce tare a
arsenalului de înjurãturi (pentru defulare), imposibilitatea
articulãrii cuvintelor, pacifismul dat de lipsa
argumentelor, fie ele fizice sau logice, declaraþia tacitã
de înfrângere, docilitate ºi, în final, bezna totalã.
Cel care bea alcool poate fi observat ºi calificat drept:
chefliu, ameþit, grizat, aburit, ºpriþuit, aghesmuit, tãmâie,
afumat, cherchelit, turmentat, amorþit, pilit, magnetizat,
matrafoxat, trotilat, îmbibat, în stare avansatã de ebrietate,
matol, boºcãu, beat cuc, mangã, lulea, flenduri, turtã,
lemn, cui, criþã, muci, praºtie, tun, pulbere, mort de beat,
þapãn, beat ca porcu , drojdier afurisit sau alcoolic
nenorocit, beþivan ordinar, animalule, care þi-ai bãut
minþile ºi alocaþia copiilor, iar mie mi-ai mâncat zilele!
etc., depinzând de vocabularul nevestei ºi de talentele
ei în evaluare neurolingvisticã.
Toate acele stãri succesive se constituie în etape ale
beþiei care sunt, pânã la urmã, stadiile emoþionale fireºti
ale unui doliu (cel mai probabil, doliul dupã niºte celule
nervoase, înlocuite cu altele mai calme): negarea, furia,
acceptarea ºi resemnarea. Sã le luãm pe rând:
Negarea imediat cum încep sã se vadã efectele
consumului de alcool, mintea (perversã) refuzã atâta
beatitudine ºi neagã starea de ameþealã ce o cuprinde.
Dacã ar fi sã transformãm toate acestea într-un monolog
al minþii, am auzi: Cine, eu? Mi se întâmplã mie asta?
Nu, nu poate fi adevãrat, e o pãrere... . Mintea tinde sã
respingã adevãrul dureros de dulce, demidulce, demisec,
sec, dublu rafinat, brut sau cum o fi el, adevãr sã fi fost!
Furia
Cee?! Cine zice cã m-am îmbãtat? Sub
influenþa alcoolului, mintea nu doar continuã cu
obstinenþã sã refuze realitatea, dar se ºi rãzvrãteºte. Hâc
et nunc... adicã hic et nunc .
Acceptarea e atunci când îþi spun mai mulþi cã eºti
beat ºi e recomandat sã te duci la culcare. Dar nu, mintea
nu trebuie sã doarmã, cãci ce-ar fi omul fãrã raþiune?...
Mintea trebuie sã rãmânã treazã; un pic ameþitã, dar
vigilentã! În aceastã etapã, se spune despre cel care bea
cã s-a trãsnit , adicã mintea îi e strãfulgeratã de adevãruri
greu de gândit ºi rostit, dar acceptate ca atare ºi spuse
totuºi rãspicat, cã nu degeaba in vino veritas . Mintea
încã lucreazã, parcã împotriva voinþei.
Resemnarea etapa în care se împleticesc picioarele
ºi limba, iar mintea se împleticeºte ºi ea în raþionamente
inutile, dar, în cele din urmã, înceþoºatã fiind, acceptã
realitatea fãrã împotrivire.

Violeta Urda

o abordare interdisciplinarã
Urmeazã întunericul minþii. Adicã un somn adânc,
binemeritat. Deºi... cicã somnul raþiunii naºte monºtri...
Pãi, spaþiul domestic este deja dominat cu sãlbãticie de
un monstru cu pãrul pe moaþe, care vrea sã-i punã victimei
mintea pe moaþe... Ei, oricum nu mai conteazã, cã tot nu
se mai vede, nu se mai aude ºi nu se mai simte nimic! Se
mai spune cã respectivul ºi-a bãut minþile.
Mahmureala de a doua zi este o altã stare psihicã ce
implicã (complicã?) o stare vegetativã normalã. Mintea
se dezmorþeºte ºi se limpezeºte cu zeamã de varzã, borº
acru sau ciorbã de potroace.
În ciuda prejudecãþilor, beþia rezultatã din consumul
de alcool poate aduce ºi beneficii. Cercetãtorii britanici
au observat cã, pe mãsurã ce bei, devii din ce în ce mai
meloman. Iar melomanii, se ºtie, au un coeficient de
inteligenþã ridicat. IQ-ul creºte în progresie alcoolicã;
de unde ºi silogismul cu cât bei mai mult, cu atât te
crezi mai deºtept . Aºadar, în mod paradoxal, atunci când
te îmbeþi, trezeºti artistul din tine, iar nivelul estetic creºte
gradual, corespunzãtor cu stadiile beþiei. Drept rezultat
al cercetãrii interdisciplinare, putem exemplifica aceasta
discografic.
Iniþial, pentru cã tonul face muzica, se dã tonul la
bãuturã, dirijându-se orchestra de sticle. Acum e foarte
potrivitã muzica lãutãreascã, de petrecere, de pahar sau
de chef (chef de bãut, de pãlãvrãgit, de scandal, de încã
una micã, de una...). Este vorba de ºlagãre consacrate,
cum ar fi: Cine-a pus cârciuma-n drum , Ia mai toarnãun pãhãrel , Dã-i cu ºpriþul pân la ziuã , Bun îi vinul
ghiurghiuliu , C-aºa beu oamenii buni , Leliþã
cârciumãreasã , Sus paharul, sã ciocnim , Cu-o
damigeanã ºi-un pahar ºi altele asemenea. Posibil ca
cei mai vioi sã prefere melodii dansante de tipul
Tequilla rock and roll .
Într-un crescendo al emoþiei, se fredoneazã: Lume,
lume , La crâºma din Ferentari , Adu, mãi crâºmare,
vin , La crama din Drãgãºani , O sticlã-n stânga, o
sticlã-n dreapta , Lasã-mã sã beau pânã mor , Când
vãd paharele pline , Astã searã nimeni sã nu doarmã ,
Aº muri, da nu acuma , Uite-aºa aº vrea sã mor, cu
paharul lângã mine... , precum ºi alte bocete de voie bunã.
Pe mãsurã ce cheful se încinge, se înregistreazã o ºlefuire
a gustului artistic ºi se poate trece treptat la arii de operã:
O sole mio , Figaro etc. Punctul culminant este
subliniat de toasturi elevate din Traviata: Libiamo, ne
lieti calici (în traducere foarte liberã le bem, nu ne
calicim ...) sau Rigoletto La dona e mobile (deºi, în
aceastã etapã, cam toate sunt mobile ºi se învârt). Senzaþia
de plutire e foarte frecventã, ceea ce-l îndreptãþeºte pe
bãutor sã fredoneze I believe I can fly , deºi realitatea lar putea contrazice cu Fluturaº, nu mai ai aripioare .
Pentru relaxare, debarasare ºi acordarea instrumentelor
de bãut, etapa urmãtoare este dominatã de cântece
populare personalizate, cum ar fi: Mãi Petricã, lasã-te
de bãuturã , Nu mai bea, mãi Neculai , Lasã,
Gheorghe, bãutura! , Ionel, Ionelule, nu mai bea,
bãiatule , Mãi Vasile, nu mai bea! Leliþã Ioanã , Bato focu , bãutura . Dupã cum se observã, mesajul comun
conþine un îndemn negativ, dar acesta e doar un
avertisment pentru bãutorul ocazional, lipsit de
experienþã.
În faza autocriticã a beþiei, se cântã: Eu beu , Dã,
mamã, cu biciu-n mine! , Aolicã, neicã, ce fãcui? .
Pentru confirmarea faptelor, cei mai responsabili
comandã încã un rând. Ca studiu de caz strict feminin,
amintim aici piesa Astãzi beatã, mâine beatã, casa mi-e
nemãturatã .
Când cheful începe sã se crape, melancolia se soarbe
direct din sticlã, iar mintea pare legãnatã de fado-ul
portughez. Acum se împuþineazã cavalerii mesei rotunde,
cei mai mulþi aflându-se grãmadã pe sub ea. Este
momentul propice pentru romanþe de tipul Sã-mi cânþi,
cobzar , Sus la crâºmã-n Dealu Mare , Beau ºi plâng

ºi, pour les connaisseurs, hituri din repertoriul
internaþional: Soledad , Besame mucho , Et si tu
n existais pas (cu ochii la sticlã) ori Tombe la neige
(în patru labe, din solidaritate cu tovarãºii de bãuturã)
sau din folclorul universal al copiilor, Un elefant se
legãna . Celebrul Cine-i nãscut în ianuarie..., hai sus!
poate fi cântat doar de cei aflaþi în faza de optimism
exacerbat, care-ºi mai amintesc anumite date personale.
Urmeazã etapa improvizaþiilor de scat jazz, de
exemplu: ºaba-dabada , ºubi-dubidu , zah zuh za ,
aga du du du , pu bi dlu, du dli du , dilrli bup bip
(pentru afoni, doar tra la la sau doar bip bip ). Într-o
tehnicã vocalã autohtonã se mai folosesc ºi interjecþii
sau onomatopee mai accesibile, adaptate situaþiei: hai
diridirida , zum zum , prrrrr, ihaaaa. , gâl gâl gâl ,
iuhuhuu sau universalul hâc . Totul alterneazã cu
momente stereo de luciditate ale câte unuia care a cam
fentat corul bãutorilor ºi fredoneazã în deplinãtatea
capacitãþilor lingvistice: du-mã-acasã, mãi tramvai sau
º-altãdatã, º-altãdatã, o s-o facem ºi mai, ºi mai latã ,
Dealu-i deal ºi valea-i vale , Drumurile noastre toate
cu gândul sinistru la infrastructura exprimatã popular
de cele ºapte cãrãri.
Finalul e apoteotic de simplu, cãci simplitatea e cheia
de boltã (dupã bolta de viþã, fireºte) a stãrilor beþiei; se
exprimã fie prin acordurile Simfoniei a IX-a de Beethoven
( tada-tadaaa, tada-tadaaa ), fie cu refrenul universal
lai-lai-lai
un fel de Internaþionala beþivilor. Acesta
din urmã se poate adapta oricãrei linii melodice. În urma
alaiului lãlãitor se pot auzi fie sonoritãþi gospel:
Halelujah, slavã cerului cã pleacã beþivanii ãºtia! , fie
un cor gregorian ( Ameno ) sau înjurãturile însoþite de
gesturile obscene specifice muzicii rap. Ieºirea se face în
paºi de dans involuntar, parcã în acordurile din Dancing
in the rain , chiar dacã plouã, chiar dacã nu. Spectacolul
meloman se prelungeºte acasã, unde se lasã cu cântec. În
momentul în care ajunge în faþa uºii, dupã un slalom
plin de virtuozitate artisticã, bãutorul profesionist cântã
ceva care solicitã corzile vocale, pentru a fi recunoscut
dupã timbrul baritonal, eventual în cheie sol (cã oricum
cheia n-o nimereºte în broascã ºi tot la sol ajunge). Acolo,
primadona conjugalã îl întâmpinã ospitalier, cu vorbele:
ho, nu mai rage ca boul, cã te-aud vecinii ºi mã faci de
râs! , când, de fapt, împricinatul se uitã ca un biet viþel
la poartã nouã, întrebându-se când o fi vopsit-o stãpâna
în verde Apoi e frecat la melodie sau i se cântã din
muzicuþã ceva de genul i-auzi valea cum rãsunã ori
varianta prescurtatã valea sau e trimis (în vocalize greu
de reprodus) cu gãleata de gunoi la ghenã, dacã nu cumva
direct la Gheena, sã-i ardã nu doar gâtul... Dacã bãutorul
câine mort de beat, halal sã-þi fie! nu mai e în stare
sã latre ºi nici sã scoatã vreun mârâit, probabil va fredona
ceva printre dinþi, în drum spre podea, cãci frigiderul e
prea departe ca sã se culce acolo, iar în fotoliu doarme
câinele treaz.
Noþiunea de beþie poate circumscrie ºi alte sensuri,
descriind stãri cam la fel de ameþitoare, dar cu consecinþe
mult mai triste, chiar nefaste: beþia adâncurilor, beþia
zborului, beþia dragostei (cine naiba te-o fi pus?). O
noþiune nouã ar putea fi bãutul pasiv, aplicabilã, de fapt,
celor care se îmbatã cu apã rece. Dar sã nu divagãm...
În final, interpretând psihanalitic acest act al beþiei,
putem afirma cu tãrie de 60 de grade (orice bãutor serios
ºtie cã tãria e forþa argumentului!) cã e vorba de o
dedublare. ªi aici începe lupta freudianã cu sine (piesa
de rezistenþã... la bãuturã), adicã cel cãzut în beþie vrea
sã se odihneascã, iar sinele vrea sã se scoale ºi
improvizeazã scuze. Un fel de stand-up comedy... cu
replici sughiþate ºi aplauze la sticlã deschisã. Universul
sonor este dominat de bãtãi din palme. Sau doar bãtãi?...
Sau doar palme?...
Cortina, vã rog!
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POEZIE ROMÂNEASCÃ LA KM 0

G e o r g e To p â r c e a n u
Rapsodii de toamnã

I

IV

A trecut întâi o boare
Pe deasupra viilor,
ªi-a furat de prin ponoare
Puful pãpãdiilor.

Buruienile-ngrozite
De-aºa vremi potrivnice
Se vorbirã pe ºoptite
Sã se facã schivnice.

Cu acorduri lungi de lirã
I-au rãspuns fâneþele.
Toate florile ºoptirã,
Întorcându-ºi feþele.

ªi cum ºtie-o rugãciune
Doamna mãsãlariþã,
Tot soborul îi propune
S-o aleagã stariþã.

Un salcâm privi spre munte
Mândru ca o flamurã.
Solzii frunzelor mãrunte
S-au zburlit pe-o ramurã.

Numai colo sus, prin vie,
Rumenele lobode
Vor de-acuma-n vãduvie
Sã trãiascã slobode.

Mai târziu, o coþofanã
Fãrã ocupaþie
A adus o veste-n goanã
ªi-a fãcut senzaþie:

Vezi! de-aceea mãtrãguna
A-nvãþat un brusture
Sã le spuie-n faþã una
Care sã le usture!...

Cicã-n munte, la povarnã,
Plopii ºi rãsurile
Spun cã vine-un vânt de iarnã
Rãscolind pãdurile.
ªi-auzind din depãrtare
Vocea lui tiranicã,
Toþi ciulinii pe cãrare
Fug cuprinºi de panicã...
Zvonul prin livezi coboarã.
Colo jos, pe mlaºtinã.
S-a-ntâlnit un pui de cioarã
C-un bâtlan de baºtinã
ªi din treacãt îi aruncã
Altã veste stranie,
C-au pornit-o peste luncã
Frunzele-n bejanie!

II
Într-o clipã, alarmate,
Ies din ºanþuri vrãbiile.
Papura pe lac se zbate
Legãnându-ºi sãbiile.
Un lãstun, în frac, apare
Sus pe-un vârf de trestie
Ca sã þie-o cuvântare
În aceastã chestie.
Dar broscoii din rãstoacã
Îl insultã-n pauze
ªi din papurã-l provoacã
Cu prelungi aplauze.
Liºiþele-ncep sã strige
Ca de mama focului.
Cocostârci, pe catalige,
Vin la faþa locului.
Un þânþar, nervos ºi foarte
Slab de constituþie,
În zadar vrea sã ia parte
ªi el la discuþie.
Când deodatã un erete,
Poliþai din naºtere,
Peste baltã ºi boschete
Vine-n recunoaºtere

Cu poruncã de la centru
Contra vinovatului,
Ca sã-l aresteze pentru
Siguranþa statului...
De emoþie, în surdinã,
Sub un snop de bozie,
O pãstaie de sulcinã
A fãcut explozie.

III
Florile-n grãdini s-agitã.
Peste straturi, dalia,
Ca o doamnã din elitã
Îºi îndreaptã talia.
Trei petunii subþirele,
Farmec dând regretelor,
Stau de vorbã între ele:
Ce ne facem, fetelor?...
Floarea-soarelui, bãtrânã,
De pe-acum se sperie
C-au sã-i cadã în þãrânã
Dinþii, de mizerie.
ªi cu galbena ei zdreanþã
Stã-n lumina maturã,
Ca un talger de balanþã
Aplecat pe-o laturã...
Între gâze, fãrã fricã
Se re-ncep idilele.
Doar o gãrgãriþã micã,
Blestemându-ºi zilele,
Necãjitã cere sfatul
Unei molii tinere,
Cã i-a dispãrut bãrbatul
În costum de ginere.
Împrejur îi cântã-n ºagã
Greierii din flaute.
Uf, ce lume, soro dragã!
Unde sã-l mai caute?
L-a gãsit sub trei grãunþe
Mort de inaniþie.
ªi-acum pleacã sã anunþe
Cazul la poliþie.

Jos, pe-un vârf de campanulã
Pururea-n vibraþie,
ªi-a oprit o libelulã
Zborul plin de graþie.
Mic, cu solzi ca de balaur,
Trupu-i fin se clatinã,
Giuvaer de smalþ ºi aur
Cu sclipiri de platinã.

V
Dar deodatã, pe coline
Scade animaþia...
De mirare parcã-ºi þine
Vântul respiraþia.
Zboarã veºti contradictorii,
Se-ntretaie ºtirile...
Ce e?... Ce e?... Spre podgorii
Toþi întorc privirile.
Iat-o!... Sus în deal, la strungã,
Aºternând pãmântului
Haina ei cu trenã lungã
De culoarea vântului,
S-a ivit pe culme Toamna,
Zâna melopeelor,
Spaima florilor ºi Doamna
Cucurbitaceelor...
Lung îºi fluturã spre vale,
Ca-ntr-un nimb de glorie,
Peste ºolduri triumfale
Haina iluzorie.
Apoi pleacã mai departe
Pustiind cãrãrile,
Cu alai de frunze moarte
Sã colinde zãrile.

----------------------------------------------------------Gâze, flori întârziate!
Muza mea satiricã
V-a-nchinat de drag la toate
Câte-o strofã liricã.
Dar când ºtiu c-o sã vã-ngheþe
Iarna mizerabilã,
Mã cuprinde o tristeþe
Iremediabilã...
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FERESTRE

Nobel Prize - 1934
Vestita Enciclopedie
Italianã a Spectacolului
consacrã un substanþial
capitol lui Luigi Pirandello
dramaturg, poet, gazetar ºi
regizor al cãrui nume este
intim legat de evoluþia artei
moderne. Lucrarea în cauzã
reproduce ºi faimoasa
fotografie ce-l înfãþiºeazã pe
scriitorul italian alãturi de marele savant Albert Einstein.
Imaginea, datând din 1935, reprezintã douã din marile
spirite ale secolului XX care se întâlnesc sub specia
relativismului: Einstein autor al teoriei relativitãþii
cosmice, Pirandello autor al teoriei relativitãþii
spiritului uman. Evident, relativismul, idealismul
exasperant pânã la solipsism erau caracteristici comune
culturii epocii care, în teatru, coborând din Strindberg,
avea sã parcurgã Germania ºi restul lumii prin
expresioniºti (Enciclopedia dello spettacolo, Garzanti
ed., vol VIII, pag. 155).
Luigi Pirandello a surprins paradoxurile identitare ale
omului modern într-o operã amplã, de la Novelle per un
Anno (Nuvele pentru un an -1894) ºi romanul Il fu Mattia
Pascal (Rãposatul Mathias Pascal 1904) la piesele
sale de teatru, jucate astãzi în toatã lumea, precum Cosi
è (se vi pare) [Aºa e (dacã vi se pare) -1917], L Uomo,
la Bestia e la Virtù (Bãrbatul,Bestia ºi Virtutea -1919),
Sei Personaggi in cerca d autore (ªase personaje în
cãutarea unui autor 1921), Enrico IV (Henric al IVlea - 1922), Questa sera si recita a sogetto (Astã searã
se improvizeazã -1930).
Introducând în teatrul european tema disolutiei
personalitãþii umane, Pirandello (scriitor format la ºcoala
intuiþionismului bergsonian) apeleazã adeseori la
formula teatrului în teatru creând în opera sa un uriaº
edificiu specular în care jocul pervers al oglinzilor
oculteazã ºi dezvãluie cu fantasticã repeziciune, întrun joc al imaginilor, înfãþiºãrile fiinþei umane.
În monografia pe care i-o consacrã J. Chaix- Ruy (Luigi
Pirandello - Ed. Universitaires Paris -1957) se aratã nu
fãrã curaj cã nu existã libertate decât în ºi prin artã. ªi
doar poetul poate pune ordine în viziunile inconsistente
ºi contradictorii ale existenþei! De aceea, creaþiile
artistului au mai multã valoare decât sãrmana noastrã
încarnare. (...) Numai gândirea este realã, doar ea scapã
chinurilor sorþii .
Pirandello a fost cu adevãrat un astfel de artist capabil
sã mânuiascã mãºtile existenþei pânã la descifrarea
esenþei umane. El a pãtruns dincolo de aparenþe, sfidând
armura trufiei ºi a vanitãþilor omeneºti. Poate de aceea
eroul sãu preferat fusese eroul lui Miguel Cervantes,
tragicul Don Quijote de la Mancha.
Nãscut în 1867 în Sicilia, aproape de Agrigento,
Pirandello ºi-a fãcut studiile filologice la Palermo, Roma

Titus Vîjeu

LUIGI PIRANDELLO
ºi Bonn. La aceastã universitate germanã îºi va susþine
în 1891 (avea doar 24 de ani) doctoratul în litere. Teza,
intitulatã
Laute
und
Lautenwicklung der Mundart
von Girgenti era una de
foneticã, bazatã pe studiul
sunetelor (rostirii) în perimetrul
natal de la Agrigento. În epocã,
publicã ºi primele volume de
versuri Elegie renane (Elegii
de pe Rin -1885) ºi Pasqua di
Gea (1891), acesta fiind dedicat
unei iubiri teutone - Jenny
Schulz-Lauder. Câþiva ani mai
târziu, Luigi Capuana devenit
mentorul sãu literar îl îndrumã
spre prozã. Sfat binevenit cãci
în condiþiile exploziei veriste
a prozei italiene acest om al
Sudului îºi va afla o mai
potrivitã modalitate de
exprimare artisticã. Interesant
este cã Pirandello însuºi în 1894
(anul mariajului oarecum à contre coeur cu Maria
Antonietta Portulano) îºi publicã primele sale nuvele.
Zece ani dupã matrimoniu, Pirandello devine celebru
graþie romanului sãu Il fu Mattia Pascal. Astãzi, în
temeiul elementelor biografice numeroase, analizate de
cercetãtorii operei sale putem spune cã evadarea din
viaþã a personajului reprezenta proiecþia secretelor
aspiraþii ale autorului, terorizat de mariajul sãu nefericit.
Recidiveazã în roman cu I vecchi e i giovani (Bãtrâni
ºi tineri), scris între 1906-1908 ºi publicat în volum în
1911 la prestigioasa editurã Treves din Milano care-i
recunoºtea astfel autorului valoarea artisticã.
Teatrul constituia însã marea atracþie a acestui scriitor
care publicase încã la sfârºitul secolului al XIX-lea prima
sa piesã La Morsa (Menghina) ºi care analizase cu
strãlucire într-o lucrare destinatã obþinerii titularizãrii
sale la catedrã (L umorismo Umorismul, 1908) cheia
comicului timpurilor noastre
dupã cum avea sã
constate peste ani J. L. Styan. Autorul italian considera
cã, de fapt, conºtiinþa (...) e oglinda în care se rãsfrânge
gândul , cã ea este chiar gândul care se vede pre sine
asistând la ce se face în mod spontan . De aceea, l
umorimo è il sentimento del contrario spre deosebire
de comic perceput drept un avertimento del contrario
superioritatea umorismului devine astfel evidentã.
În 1914-1915 Luigi Pirandello redacteazã Si gira (Se
filmeazã), un roman ce avea sã poarte ulterior titlul
Quaderni di Serafino Gubbio, operatore (Caietele lui
Serafino Gubbio, operator cinematografic), o carte
despre care exegetul de peste ani al scriitorului italian,

Grãdina lui Epicur (II)
Numai un
sceptic poate fi bun
cetãþean. Un sceptic
nu
se
revoltã
niciodatã împotriva
legilor, pentru cã n-a
sperat niciodatã cã
oamenii pot face ºi
legi bune.
Nu simt deloc în
mine stofa unui Dumnezeu, oricât de mic ar fi el.
Slãbiciunea mea mi-e scumpã ºi þin la imperfecþiunea
mea ca la însãºi raþiunea mea de a fi.
Trebuie, în viaþã, sã facem ºi partea hazardului. În
definitiv, ce altceva este Dumnezeu, dacã nu hazardul?
Ceea ce este de admirat, nu-i cã bolta cereascã e atât
de vastã, ci cã omul a reuºit s-o mãsoare.
În mijlocul puzderiei de lumi, soarele nostru nu-i
decât un muc de luminã, pãmântul un strop de noroi.
Dacã lumea întreagã ar fi dintr-odatã redusã la
dimensiunile unei alune, proporþiile dintre lucruri
rãmânând aceleaºi, prin nimic n-am putea sã ne dãm
seama cã s-a schimbat ceva în univers.

Dumitru Matalã

Arta nu are ca obiect adevãrul. Adevãrul trebuie sãl cerem ºtiinþelor, cãci acesta este obiectul lor. Nu trebuie
sã-l cerem literaturii, care nu are ºi nu poate avea un alt
þel decât frumosul.
Un artist cu adevãrat mare poartã într-însul instinctul
frumos al vieþii. Creeazã, dar nu distruge.
Bãtrânii þin mai mult decât se cuvine la ideile lor.
De aceea indigenii din Insulele Fidji îºi ucid pãrinþii
când îmbãtrânesc. Ei grãbesc astfel evoluþia, pe câtã
vreme noi o întârziem, întemeind academii.
Durerea poeþilor e o durere auritã, sã nu-i plângem
aºadar prea mult. Cei care cântã ºtiu sã punã balsam peste
deznãdejdea lor. Nicio magie nu întrece magia cuvintelor.
Ca ºi copiii, poeþii se consoleazã lesne cu imagini.
Când se spune cã viaþa e bunã ºi când se spune cã
viaþa e rea, spunem lucruri fãrã nicio noimã. De fapt, ar
trebui sã spunem cã viaþa e ºi bunã ºi rea, în acelaºi timp,
fiindcã prin ea ºi numai prin ea putem sã ne dãm seama a
ce este binele ºi ce este rãul. Adevãrul adevãrat este cã
viaþa asta-i delicioasã, oribilã, încântãtoare, abjectã ºi
dulce, ºi amarã, ºi cã ea este totul pe pãmânt.

Leone de Castris, avea sã afirme cã reprezintã experienþa
cea mai interesantã ºi mai originalã, pe plan tehnic, a lui
Luigi Pirandello, cea în care adaptarea jurnalului ca
instrument de obiectivare face imposibilã identificarea
protagonistului cu scriitorul ºi îngãduie ca diferitele
conþinuturi risipite ºi fãrâmiþate ale experienþei sã poatã
fi reprezentate într-o naraþiune unitarã .
Acest roman constituie prima investigaþie
majorã a noului univers al imaginii introdus
de cea de-a ºaptea artã ºi propus ca atare de
o maºinã fãcutã sã acþioneze, sã se miºte ºi
care are nevoie sã ne înghitã sufletul sã ne
devore viaþa .
Poate ºi datoritã acestui interes manifestat
de scriitor faþã de noua artã cineaºtii aveau
sã-i acorde o atenþie aparte operei sale. De la
Le feu Mathias Pascal al lui Marcel
L Herbier (1925), cu Ivan Mosjoukine ºi
Michel Simon la As you Desire Me (1932)
de George Fitzmaurice, cu Greta Garbo ºi
Erich von Stroheim pânã la Enrico IV de
Marco Bellochio (1984), cu Marcello
Mastroiani ºi Claudia Cardinale ºi La Balia
al aceluiaºi regizor italian (1999), Pirandello
s-a aflat în atenþia realizatorilor de filme. Dar
probabil cã marea restituire cinematograficã
a acestui mare scriitor al secolului XX ne-a
fost oferitã de fraþii Paolo ºi Vittorio Taviani
în Kaos, unde, în episodul final (Coloquio con la madre)
Pirandello, adept al relativismului apare el însuºi ca
subiect ºi personaj. Din pãcate nimeni n-a avut curajul
de a ecraniza Caietele lui Serafino Gubbio, operator
cinematografic, acest roman de început al scriitorului,
în care pentru întâia oarã în literaturile lumii cineastul
îºi afirmã dreptul la identitate profesionalã ºi intelectualã.
În 1934, juriul Nobel încununa literatura dramaticã
pirandellianã recunoscându-i autorului ei rolul major în
renaºtere a artei dramatice ºi scenice . Doi ani mai târziu
(1936) Pirandello pãrãsea aceastã lume cãreia îi oferise
o nouã cale spre înþelegerea naturii umane. Înteligenþa
sa superioarã, erudiþia filologicã ºi filosoficã, atracþia
înnãscutã spre cercetarea raportului dintre artã ºi ºtiinþã
(eseul sãu din 1908, sincron Umorismului se intitula
chiar Arte e scienza ºi combãtea separarea operatã de
Benedetto Croce între cele douã forme superioare ale
creativitãþii umane)
toate acestea au acordat
personalitãþii lui Pirandello o eficientã poziþie, situândul continuu în avangarda timpului sãu.
Ultima sa piesã I giganti della montagna (Uriaºii
munþilor) avea sã rãmânã neterminatã. Am putea vedea
în aceasta un semn al necesarei continuãri a operei sale
de cãtre urmaºi. Comparatã cu Furtuna marelui Will ºi
consideratã un testament al autorului italian, piesa ne
ajutã sã înþelegem cã respirãm un aer de basm ºi cã
îngerii pot sã coboare oricând printre noi .
Ca sã-i primim, e bine sã fim noi înºine. ªi, pentru a ne
descoperi ca atare, teatrul lui Pirandello ne stã totdeauna
la îndemânã...

La baza tuturor marilor pasiuni stã atracþia
primejdiei. Nu existã voluptate fãrã ameþeala vertijului.
Plãcerea amestecatã cu ameþealã, ne îmbatã. ªi ce poate
fi mai teribil decât jocul? El dã, el ia; motivele lui nu
sunt motivele noastre. E mut, surd ºi orb. Îi stã în putinþã
totul. E un Dumnezeu.
Ultimii oameni vor fi tot aºa de despuiaþi ºi stupizi
ca ºi cei dintâi. Vor fi uitat demult toate artele ºi toate
ºtiinþele. Se vor ghemui unii în alþii la gura cavernelor,
în preajma gheþarilor care vor târî blocurile lor
transparente peste ruinele ºterse ale cetãþilor unde astãzi
se gândeºte, se iubeºte, se suferã, se sperã.
Gelozia, care e mereu slãbiciunea bãrbatului, este
una din marile puteri ale femeii. Ea o impinge la acte de
curaj. ªi tot în ea gãseºte mai multe motive de îndrãznealã
decât de dezgust.
Comicul devine repede dureros când e omenesc.
Oare Don Quijote nu v-a fãcut uneori sã plângeþi?
Întrucât mã priveºte, vã mãrturisesc cã recitesc mereu
câteva cãrþi pline de o seninã ºi zâmbitoare dezolare,
cum e neasemãnatul ãsta de Don Quijote sau cum e
Candide, de pildã, cãrþi care, la urma urmei, nu sunt
altceva decât manuale de inteligenþã ºi de milã, biblii de
îngãduitoare bunãvoinþã.
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Scriitori polonezi contemporani
Grazyna Dorota
KOWALSKA
S-a nãscut ºi trãieºte la Varºovia. Este membrã a
Clubului Literar Creaþia noastrã ºi al Asociaþiei
Autorilor Polonezi. Autoare a mai multor florilegii
de poezie bine primite de critica literarã, activã în
promovarea de manifestãri culturale de calitate.

NESÃTUI
Te-ascunzi ...nedesfãtat.
Mã atragi,
sculptezi din priviri în alabastrul trupului meu.
Îl admiri ca pe-o sculpturã.
Ard toatã,
în gene înfãºuratã
combinezonu-mi cade.
Cu iubitul noaptea-n braþe
culeg ºoapte, aspir trãiri.
Luna ºi-a ascuns chipul în pumni
- ruºinatã.

DORINTA
Unul altuia ne-am dãruit
ceea ce mai înainte n-am avut
din belºug.
Ceva din mine ºi din tine
s-a dus.
Azi nu regret nimic.
Ceva mai bine te-am cunoscut.
Fie ca dragostea niciodatã sã nu disparã!
Iar timpul în goana lui
- sã nu ne schimbe culoarea pãrului.

Jan RYCHNER
S-a nãscut în 1947 în Lublin. Jurist. Muzician. O
prezenþã permanentã în presa literarã. Cunoscut ºi
apreciat animator cultural. A debutat în 2000 cu
volumul Versuri pentru tine . Au urmat alte volume,
printre care: Balul de toatã ziua , Din izvorul de
apã curatã . Vitrina micilor bucurii , Rosa Erotica
etc. Din 2003 este preºedinte al Clubului literar Creaþia noastrã, care funcþioneazã pe lângã
Asociaþia Comunitatea polonezã din Varºovia
promovând operele polonezilor din afara graniþelor.

METAMORFOZARE
În tranºeele realitãþii
cea mai plãpândã
e flacãra din inimã
ªi omu-i altul.
Reguli noi învaþã.
Cotidianul îl preocupã
alte valori bagã la cap
Speranþa iubirea visul
ascunse sunt în cenuºa trecutului
acum de neimaginat.
Speranþa-i versul
necitit pânã la capãt.
Sã fie viitorul mai bun?

VIS
O punte de soare am înãlþat
împreunã sã ajungem pe ea
draga mea
de partea cealaltã a cerului
norii cenuºii sã-i învingem
altceva sã cunoaºtem.
Toatã tristeþea
toate grijile
nopþii sã i le lãsãm
sã le înghitã norii
în zori, speranþa sã-ºi deschidã aripile.

PICTORIÞA
Când luna din depãrtare o salut
tot mai aproape de tine sunt
în vis mi-eºti tot mai scumpã
un oftat fãr de sfârºit ascult.
Atinge-mã, sãrutã-mã, strânge-mã
cu liniºtea sfântã a tãcerii cuprinde-mã.
Îmbrãþiºeazã-mã, sãrutã-mã, umple-mã
cu dulcele vãzduh al trãirii soarbe-mã.
Sã uit de tine în mine doritu-mi-am
tãcerea ta trãirea mea se vor împreuna
noapte-i doar pentru noi doi ºi liniºtea
potretul meu în ea sã-l pictezi aº vrea.

Tomasz MIELCAREK
Nãscut în 1947 în localitatea Szczecinek. Absolvent
al Universitãþii din Szczecin. Din 2008 locuieºte în
Anglia. Este cunoscut ca poet, traducãtor, publicist
independent, colaborator la publicaþiile: Arterie,
Dziennik £ódzki, Fraza, Odra, Poezja Dzisiaj, Salon
Literacki, Melusine (SUA), Biale Kroniki, Dziennik
Polski, E-Sztuka, Gazeta Polonijna ºi The Polish
Observer (Marea Britanie). Membru al Uniunii
Scriitorilor Polonezi din Strãinãtate. Activeazã la Londra
în gruparea artisticã KaMPe. Poemele sale au fost incluse
în numeroase antologii, fiind premiate. Unele au fost
traduse în limbile englezã, bielorusã, germanã, rusã,
bulgarã ºi slovacã. Laureat al concursului poetic Jacek
Bierezin, ediþia 2013. Florilegiul Prezenþa (Presence),
tipãrit de Casa Literaturii din Lodz, a fost tradus în limba
englezã de David Malcolm. A obþinut Premiul Artur
Fryz pentru cea mai bunã carte de poezie pe anul 2014.
În 2015, i-a apãrut la Sofia, în limba bulgarã, în
traducerea lui Lychezar Selyashki.

NE GRÃBIM
Toatã noaptea câinii au lãtrat la lunã,
Iar la amiazã ploaia-i cãlâie.
Eu l-am fãcut, eu îl omor!
E dreptul meu ! - þipã o tânãrã femeie,
iar poliþiºtii abia o urcã într-o maºinã.
Eu evit gloata adunatã ºi fãrã sã mã uit la ea
trec prin curtea ºcolii pustie ºi în grabã
mã duc la garã. Mã cert cu casiera

care nu-mi dã restul cuvenit, iar autobuzul
se leagãnã ca un vapor pilit. Soarele dispare printre
copaci
ca niºte pietricele aruncate în vâltoarea râului.
În gând
încerc sã te strig, dar tu de mult nu mai exiºti.
Au rãmas doar urmele care nicãieri nu duc.
Mi-aº dori sã te recompun, dar îmi lipseºte suflul;
trãim timpuri descompuse. Treizeci de apãsãri
ºi douã respiraþii gurã la gurã, aºa separãm azi
boaba de pleavã.

PRIMÃVARA
S-a mai dus o nãpârlealã,
urmãtorul sezon urmeazã.
Zãpada a fost extrem de albã,
tare grea ºi mai rece cumva.
Am scârþâit sub ea
visând;
e tot ce ºtiu
ºi ce-am vãzut,
e tot
ce-am strâns o varã
ºi ce-a crescut în mine
cât un bulgãre mare de gheaþã.

PREZENÞA
Acele locuri - pe-acolo am fost;
m-am uitat la ele, au rãms neschimbate,
pânã ce-ntr-o zi s-au înstrãinat.
Am deschis uºa, furiºându-mã
încet, mi-am oprit respiraþia.
Pe vârful degetelor am mers.
Am auzit vocea care venea de-afarã,
dar n-am putut s-o recunosc.
Chinuitu-m-am s-o aud. Era vocea mea.
Eu am fost în casa aceea.
Singur am fost,
ascunsu-m-am dupã copaci.
Am gãsit o mãrgea plinã de luminã.
Am îngropat-o în grãdinã. De-atunci întruna
simt o privire strãinã aþintitã asupra mea.

VARÃ
Femeile au aruncat lãturile din gãleatã,
ºi-apoi resturile de mâncare pe câmp.
Gâturile transpirate ale cailor strãlucesc
în soarele lui cuptor.
Aerul plin de insecte pe beregatã te scarpinã.
Vara;
de la un deget la celãlalt
miroase a muºchi uscaþi
ºi-i fierbinte smoala de pe acoperiºurile garajelor.
Lipicioasã.

Prezentãri ºi traduceri de Nicolae Mareº
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Mesaje lirice de la

Daniela Sonticã
,

Lucian Mãnãilescu

DESCRIERE
PHOENIX

POVESTE DE PE STRADA MEA
Aceastã iubire mã trece dincolo de Sahara
pe spatele unui crocodil secret ºi blând,
mã duce în þara
visatã de fetiþa celor trei zâne cu dantele ºi coifuri,
întinde poduri, sârme ºi autostrãzi,
îmi povesteºte cum
peste oceane vom cãlãtori
ca peste bãlþile plânsului,
vom învinge Nilul,
vom lupta cu stihiile,
vom salva bibliotecile de la incendiu.
Din fire de nisip vom face doi tigri
care vor hãitui amintirea,
îºi vor lepãda blãnurile la piciorul Olimpului
acolo ereticii ne-au zãrit într-o varã.
De pe strada mea îngustã
aceastã iubire se vede foarte mare.

PENTRU NÃSCUÞI
ªI NENÃSCUÞI
Mi-am uitat miresele în vitrine
însã degeaba îmi fac griji,
ele se învârt mereu fericite dupã soare.
N-au aflat cã pruncii lor nenãscuþi
depãºesc cortegiul
ºi intrã în bisericã
sã se roage pentru albul pierdut al mamelor.
Suntem campioni.
Nu mi-o luaþi în nume de rãu:
mie n-o sã-mi vedeþi umerii goi
în aceastã promisiune.

CU CE ISCUSINÞÃ
VOM SPARGE CUPELE
Pasãre de fosfor, cuminþenia paradisului,
numai o panã neglijentã mã desparte
de arta perfectului tãu penel
ºi numai o duminicã uºor tristã,
nespus de blândã sub cireºi.
Port în palme imaginea unei ceºti cu ceai,
de aceea poate merg ca o lebãdã în trestii,
ca ºi cum aº fi desenatã pe cana regelui.
Se poate spune orice despre conturul ei de fosfor,
tot va zbura,
iar dacã va cânta vreodatã
nu va fi ultimul ei cântec
ºi o adiere dinspre ocean,
în ziua aceea amândoi vom fi pricepuþi grãdinari,
ºi cu ce iscusinþã vom sparge cupele
ºi vom merge lin pe ape ºi vom tãia câteva trestii.

Valeria Manta Tãicutu
,

Bucureºtiul, teleportat undeva la marginea lumii,
cu vaporul lui Intercontinental eºuat printre valuri
de gunoaie,
recifuri umane, betoniere ºi þãrmuri fãrã memorie,
mã agaþã cu degetele prelungi ale lui Cristian Paþurcã,
striveºte o lacrimã în ochii mei provinciali ºi
îmi cotrobãie prin buzunare în cãutarea monedelor calpe
pentru plata zilei netrãite de azi, în timp ce flaºneta
lui Ion Bolborea
invitã miticii în scena improvizatã pe cãruþa de carnaval
care, iatã, nu s-a rãsturnat la Caracal
Nu prea ºtiu încotro sã mã îndrept, deasupra tonetelor
cu ziare
explodeazã meteoriþi, dupã fiecare colþ pândeºte câte
o europã trucatã
în localurile publice a fost interzis fumatul ºi vicioºii
îºi rod unghiile, povestind despre lupta teribilã
dintre cetãþean ºi consumator, pe aleile dintre blocuri
se face searã,
ºinele tramvaielor se rãsucesc spre cer ºi în cele din urmã
închid ochii ºi trec strada pe cea mai roºie dintre culori,
lãsând miliþianul din intersecþie sã fluiere a pagubã,
stârnind hohotele de râs ale muncitorilor de pe
acoperiºul
Teatrului Naþional, care îºi imagineazã
începutul unei noi revoluþii ºi se prefac cã lucreazã.
Între timp pe cer plutesc nori ºi câini comunitari
salahori în salopete gri demonteazã stelele,
pe ziduri înfloresc afiºe multicolore, tomberoanele
se umplu de aripi ºi în ceasul de la colþul strãzii
se aude scrâºnetul rotiþelor unui mecanism infernal
care începe sã ningã peste oraº cu cenuºã

ÎN AUTOBUZ CU
EUGENIO MONTALE
Privim tãcuþi pe fereastrã peisajul
cu Bãrãganul defriºat de tãcere, cu câte
au fost ºi mai ales nu au fost în acest
Levant exilat la marginea cerului.
Lângã noi un copil, ca un mic ºoarece mov,
ronþãie seminþe de floarea soarelui;
cojile lor scuipate printre dinþi sunt asemenea
cuvintelor rostite, rãmase fãrã miez
O, da, îmi amintesc: Nimic nu rãscumpãrã
plânsul copilului/ cãruia îi scapã balonul printre case .
ªi totuºi, micul ºoarece mov moþãie cu capul
pe umbra inimii; lui nu i se întâmplã nimic
din pustiul dens al poeziei.
Nici satelor înºirate în procesiune leneºã
nu li se întâmplã nimic strigãtul gregar
ºi-a pierdut anotimpurile, mierla ºi-a sugrumat cântecul,
benzi lungi, desenate, de asfalt, aleargã nãuce
de la un capãt la celãlalt al lumii
Spaþiul îngust dintre absenþele noastre
se umple de cojile cuvintelor.

oraºul acesta se înfige în câmpie,
þine de ea cu dinþii, scrâºneºte, o mestecã
ºi-o scuipã apoi, între maluri îmbãtrânite de sare.
eu trec pe strãzile lui fãrã grabã,
dar cu greaþã,
poemul creºte înlãuntrul meu
ºi vrea sã se nascã tocmai aici, la intersecþia
fãrã semafoare,
unde cuvintele mor la opt fãrã zece în fiecare dimineaþã.
mai ninge din când în când cu cioburi de sticlã,
cu eºarfe ºi file de carte,
intersecþia e pãzitã doar de mama morþii,
ei îi place haosul,
la gâtul ei fluturã eºarfa albastrã cu fluturi demenþi,
ea îi mestecã în gingii pe nãscuþii ºi nenãscuþii oraºului
atât de înfipt în câmpie,
atât de bãtrân ºi de orb.

Ion Rosioru
,
TRILUL STURZILOR
DIN CRÂNG
Cade ploaia ºi-nceteazã, însã curcubeul nu-i;
L-ai luat, plecând, cu tine, stins în ochii tãi cãprui!
Creºte râul, apoi scade, însã care nu-l mai trec:
Nu-mi mai trag pe malul roºu vechea barcã la edec!
Ierbii verzi îi trece rostul, însã coasã n-am s-o tai:
Ani în ºir cãtre troiþã m-am þinut de tine scai!
Trece vara, vine toamna, însã frunza n-o mai strâng:
Ai luat de tot cu tine trilul sturzilor din crâng!

ACELEAªI TAINE SUB PECEÞI
Aceeaºi Dunãre murdarã. Aceeaºi urbe cu castani
Aceleaºi ºapte-opt taxiuri. Aceleaºi zeci de bãdãrani!
Aceleaºi strãzi alambicate. Aceleaºi maluri cu aguzi.
Aceleaºi triste cafenele. Aceiaºi gardieni ursuzi!
Aceleaºi ziduri fãrã noimã. Aceleaºi cruci în cimitir.
Aceleaºi tomberoane pline. Aceeaºi stare de sictir!
Aceleaºi putrede troiþe. Aceleaºi situri cu scaieþi.
Aceiaºi turci cu baclavale. Aceleaºi taine sub peceþi!
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Curbura Car paþilor

Nicolae Pogonaru

Gabriel Penes,
ÞINE-MI DE ªASE

ROLERI

Tu þine-mi de ºase , mai toarnã un vin,
ºopteºte-mi din struna cea mutã
carafele albe ciocneascã-se lin
ºi sânul adoarme-l în palma-mi tãcutã.

tineri mustangi
cutreierã nechezând
piaþa publicã
strãzile cartierelor
bulevardul bãlcescu
sfâºiind aerul gazat
cu piepturile rezonând
energii
copii ai speranþei
cu softuri în minte
ºi harduri în suflet
conectaþi la cipul uriaº
al timpului
aleargã aleatoriu
în labirintul citadin
ca niºte albine
care ºi-au pierdut matca

Tu þine-mi de ºase , eu n-am sã mai ºtiu
cum trec nori cãprui sã ne spele
în grijã, de astãzi. Îþi las tot ce-i viu:
cuvântul ºi buzele mele.
Trezeºte-mã doar la apus, sã mai gust,
O ultimã oarã, pelinul,
Din cana-þi ciobitã, cu urme de must...
Tu þine-mi de ºase ...Dã-mi vinul.

AMURG
Priveºte-acest amurg, iubito,
Priveºte-atentã cãtre el,
Acum se naºte ca sã moarã
Cãci mâine nu va fi la fel.

DARE DE SEAMÃ
primele blocuri din centru
cu patru etaje locuite de apv-iºti
pensionari ºi foºti activiºti pcr
epave pe care înfloresc mucegaiul
ºi rugina ploilor acide
hotelul ca o piatrã megaliticã
de la Stonehenge
la care zilnic vin pelerini
crescând acþiunile patronului
turlele bisericii Sfinþii îngeri
concureazã cu reclama mc donald s
cerul tulbure la orizont
antene parabolice ºi relee satelit
colectând cancere pentru organele
locatarilor cu zece etaje
vitrinele magazinelor
sunt doar muzee
pentru admiratorii sãraci
bicicliºti limuzine maºini sh
îºi întretaie direcþiile
strãzile colecteazã ambalajele
aduse de adierile vremurilor
câinii comunitari sterilizaþi
care poartã cu mândrie
în urechea stângã clipsuri cu ue
fac de veghe la vedere în faþa instituþiilor
sau în parcãrile de maºini
în timp ce javrele de rasã
prosperã la negru
în tribunalul local se risipesc destine
politica se vinde la tarabe din tinichea

RUTINA
zilnic mã deplasez
la locul de predare
învãþare evaluare
cu un maxi-taxi
în care ascult
voluntar obligatoriu
manele despre
putere bani sex ºi duºmani
pe faþã sau pe la spate
aºtept mereu
sã se schimbe ceva
dar de fiecare datã
doar ºoferul reuºeºte
sã schimbe vitezele

Cuprinde-acest amurg, iubito,
În ochii tãi deschiºi spre soare,
Iubeºte-l ca pe-o amintire,
Ca pe-un amant pierdut pe mare.
Strãpunge-i trupul cu privirea,
Rãneºte-i gura c-un sãrut.
Acum priveºte-mã, iubito,
...Eu sunt amurgul ce-a trecut.

ZMEUL
Sunt zmeul de hârtie
ce-atinge mâna ta
cu sfoara alburie
ºi noduri vechi pe ea
ridicã-mã spre Lunã
ºi cheamã-mã-napoi
prin norii de furtunã
struneºte-mã apoi
aleargã-mã prin ploaie
loveºte-mã de noapte
la ora ce înmoaie
a tale buze coapte
mã-trage-ncet ºi calmã
prin sfoara alburie
ºi strânge-mã în palmã...
sunt zmeu-þi de hârtie

ASCUÞIREA UNGHIULUI
Se-nchide unghiul, pãsãri cad din ceruri
ºi porþile se-apleacã spre zãvor,
cresc buruieni spre linii de-orizonturi,
iar apele s-au stins din sec izvor.
Mai stai o vreme, timp pierdut din clipã,
mai minte-mã albastru ºi-nþelept
cã sufletul mi-e viu ºi încã râde
de crucile ninsorilor ce-aºtept.
Sã mai zburãm o datã cãtre lume,
sã-i mai desfacem fir tãinuitor,
cad pãsãri însã, eºti doar tu c-un nume
ºi unghiul ce se-nchide-uºor... uºor.

Teo Cabel
GRI, GRI, CRI
Verde se deverseazã în roºu
Pulsul are rimã de clorofilã
Fâºâitul bucuriei în vene
Tropãie învingãtor în urechi
Arborele scrutãrii se leagãnã în privire
La umbra lui gândul îºi umflã roata
Linia de start se aprinde ca o flacãrã olimpicã
Pentru mic dejun trei covrigi
Ca o palmã cu degete rãsfirate, aleile parcului
Pulseazã în rãcoarea dimineþii
Nu am reþinut niciodatã cântecul frunzelor
Vers alexandrin, cezura, în contratimp cu suflul
meu sistolic.

CÂINELE DE PAZÃ
Câinele meu de pazã de la poarta gândului
aleargã din când în când dupã o halcã
copioasã din pulpa iluziei.
Trebuie sã-l leg, aºa m-am învãþat,
de un zâmbet curat, de pânza de pãianjen
a copilãriei, de o rugãciune,
de clanþa uºii de la casã, de un text...
Scufund textul în tãcere, îl las acolo
mai multe pãtrare de lunã.
Îi pun o oglindã, dar nu se abureºte.
Aºez oglinda la locul ei
las textul sã-l amuºine
câinele de pazã de la poarta gândului.
În oglindã începe sã se deºire textul
ca o reclamã la o halcã copioasã din pulpa iluziei.
Câinele meu de pazã de la poarta gândului
se duce dând din coadã, de parcã ar coborî
din arca lui Noe.

BLOCAT ÎN TIMP
Blocat între douã clipe
nu ºtii câte zile au trecut
calendarul îþi aratã trasee strãbãtute de alþii
orele, seminþe care nu se prind în niciun sol
le ciugulesc pãsãrile tãcerii.
Le ciugulesc apoi se zbat ca lovite de moarte.
Eºti într-o cutie transparentã.
Când rãmâi blocat între douã clipe
nu, nu,
celelalte nu stau la coadã, sã rupã la un moment dat zãgazul,
ci trec pe lângã cutia transparentã
se duc în calendarul altora
ºi tu nu ºtii,
cât ai fost blocat între douã clipe
ai trãit pentru alþii.
Îþi dai seama târziu
când un înger
te spalã de falsa luminã
pe care o credeai mântuitoare
te mângâie pe obraz
ºi atunci clipele se sparg
te doare atât de mult
încât nu ai cuvinte sã spui, nici chiar gemete sã te exprime
doar zâmbeºti.
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CÃRÞI, PERIODICE, ALTE PUBLICAÞII

nr. 5-6/2016
Chiar dacã ne-a parvenit cu întârziere iar prezentarea
noastrã întârzie ºi ea deoarece în numerele trecute a
lipsit pagina consacratã publicaþiilor literare, nu putem
sã nu semnalãm acest numãr al unei publicaþii de rarã
þinutã tehnico-topograficã ºi cu un conþinut pe mãsurã,
a cãrui greutate este datã de nume prestigioase ale
literaturii noastre de azi Gheorghe Grigurcu, Liviu
Ioan Stoiciu, Adrian Dinu Rachieru, Adrian Alui
Gheorghe, Ioan Holban, Magda Ursache, N.
Georgescu, Vasile Andru ºi alþii reuniþi în paginile
publicaþiei ca într-o agora în care ºi-au propus sã
dezbatã ori sã aducã în atenþia publicului probleme
stringente ale culturii româneºti contemporane. Astfel,
Liviu Ioan Stoiciu se plânge de lipsa auditoriului pentru
poezie, Adrian Alui Gheorghe se întreabã, la rându-i,
De ce, dacã îl iubim pe Eminescu, îl urmãm în tot ce
facem pe Caragiale?
Magda Ursache scrie despre Eminescu aºa cum nu
trebuie scris, iar Constantin Cubleºan îl comenteazã
pe Aurel Baranga în contextul ratãrii prin succes .
Numeroase alte texte reþin atenþia cititorului prin
seriozitatea ºi competenþa cu care au fost redactate. În
totul, un numãr de revistã memorabil, care meritã nu
numai sã fie citit ci ºi pãstrat în bibliotecã.

An XXI, nr. 3/iulie-septembrie 2016

corespondentul nostru, Pr. Prof. Dr. Theodor Damian,
conþine un sumar deosebit de bogat ºi de interesant,
din care am reþinut eseul intitulat Apologia ºi
Apologetica , de Pr. Dr. Nicolae Nicolaescu, prozele
lui Nicolae Dan Frunmtelatã, Mihaela Malea Stroe ºi
ªtefan Doru Dãncuº, retrospectiva trimestrialã a
faptelor culturale româneºti de peste ocean ºi
Antologia de cenaclu , în care sunt publicate creaþii
ale unor autori români trãitori în S.U.A., mai puþin
sau chiar deloc cunoscuþi în þara lor de origine.

nr. 9/ septembrie 2016
Din bogatul sumar al acestui numãr semnalãm:
Istoricul integralei Eminescu (Nicolae Oprea),
traducerile lui Leo Butnaru din Guillaume Apollinaire,
notele de cãlãtorie din Grecia ale lui Dumitru Augustin
Doman ºi Mihai Barbu, precum ºi rubrica O istorie
subiectivã a artei în imagini, de Mariana ªenilãVasiliu, ajunsã acum la episodul II ºi cuprinzând un
comentariu la lucrarea Carul cu fân de Hieronymus
Bosh (1430-1516).

nr. 3/2016
Elegantã, cuprinzând texte diferite, de la eseuri ºi pânã
la reportaje din realitatea culturalã a judeþului Neamþ (ºi
nu numai), aceastã publicaþie ce apare la Piatra Neamþ
de mai bine de douãzeci ºi cinci de ani vine parcã sã
demonstreze cã nasc oameni ºi în aceastã parte de þarã
unde pânã mai ieri gloria locului era adusã numai de
Teatrul Tineretului, cuceritor al multor festivaluri
naþionale ºi internaþionale de gen. Dl. Cristian Livescu,
director-editor al revistei, a reuºit sã-i imprime acesteia
un caracter cu totul deosebit, militând pentru promovarea
valorilor culturale autentice, atrãgând printre colaboratori
scriitori ºi publiciºti profesioniºti, cu rãspundere pentru
cuvântul încredinþat tiparului. Întrucât spaþiul nu ne
permite mai mult, vrem doar sã consemnãm rubricile
revistei: Documentar Antiteze : A cãlãtori, a deveni,
Conexiuni, Cronica literarã, Poesis, Reevaluãri, Thalia
Clio, Lecturi critice, Locul ºi spiritul, Prozã, Plasticã,
Din viaþa Societãþii Scriitorilor din Judeþul Neamþ.

Aºa cum ne-a obiºnuit de multã vreme, revista
trimestrialã newyorkezã condusã de prietenul ºi

Reviste ºi cãrþi primite la redacþie:
* Glasul Iubirii (fondator George Robert Mitrache, redactor-ºef), revistã de informaþie
ºi atitudine cultural-civicã editatã de Asociaþia Umanitarã Dumnezeu este iubire
din Curtea de Argeº, Anul VI, nr. 8 (68), august 2016
* Clipa, magazinul actualitãþii culturale româneºti (director fondator Dinu Sãraru), nr. 50,
iunie-iulie 2016
* Scrisul bãnãþean (director Vasile Todi), nr. 3 (15)/ 2015
* Spaþii culturale (redactor-ºef Valeria Manta Tãicuþu), nr. 47, iulie-august 2016
* Sud, (redactor-ºef Vasile Grigore), nr. 7-8/2016
* Noul literator (director fondator Nicolae Petre Vrânceanu,redactor-ºef Mihai
Duþescu), nr.23, iunie 2016
* Cervantes. Revistã internaþionalã de culturã (redactor-ºef Emil Lungeanu), nr.18/
mai 2016
* Litere (director Tudor Cristea, redactor-ºef Mihai Stan), nr. 7-8/ 2016
* Curtea de la Argeº (redactor-ºef Gheorghe Pãun), nr. 8/ 2016
* Cronica Veche (director Nicolae Turtureanu, redactor-ºef Nicolae Panaite), nr. 7-8,
iulie-august 2016
* Liter-Club, revistã de culturã (fondatori: Lina ºi Theodor Codreanu), director: Lina
Codreanu, redactor-ºef: Livia Andrei), nr. 2, aprilie-iunie 2016.
* Actualitatea literarã (director Nicolae Silade), nr. 60, iunie 2016
***
* Florin Dochia, Fenomenul ºi alte priveliºti literare, Editura Detectiv literar,
Bucureºti, 2015
* Lucia Olaru Nenati, Parabola Vulturului, Editura Pim, Iaºi, 2015
* Dinu Grigorescu, Memorii pikante, Editura Ghepardul, Bucureºti, 2008
* Cãlin Stãnculescu, Scriitorii ºi filmul, Editura ªcoala Ardeleanã, Cluj-Napoca,
2015
* Savian Mur, În pelerinaj la sfânta A4, Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2016
* Zaharia Potârnichie, Spovedania unui copil al Dunãrii, Editura Favorit, Bucureºti, 2015
* I.S. Mircea, Gânduri în amurg, Bucureºti, 2015
* Mihai Merticaru, Urciorul de aur, Erditura Rawex Coms, Bucureºti, 2016

nr. 47/ iulie-august 2016
Valeria Manta Tãicuþu gloseazã pe marginea ideii de
comunicare, cu trimiteri la limbajul nu tocmai fericit
al unor literatori de azi ºi nevoia ca poeþii actuali sã-ºi
adapteze textele la nivelul de înþelegere al publicului
larg. Tot despre un dialog de data aceasta al textelor
sau al filei cu douã feþe scrie ºi Magda Ursache, care
comenteazã maniera de lecturã ºi de comentare a unor
autori care au gãsit de cuviinþã sã se aplece asupra operei
eminesciene, comentând-o adesea în afara literei ºi
spiritului ei. Florin Dochia îºi continuã Marginaliile
la o epidemie postmodernã. Scriiturã ºi haos , începute
în numãrul trecut al revistei, iar Adrian Munteanu ne
invitã la Poveºti fãrã sfârºit. Jurnal de cãlãtorie artisticã
în Canada . Nu lipsesc nici paginile de poezie ºi prozã,
semnate de aceastã datã, între alþii, de Radu Cârneci,
Ion Roºioru, Mircea Teculescu, Iulian Moreanu,
Petrache Plopeanu, ªerban Georgescu.

* Gabriela Banu, Un Nobel ratat, Editura Betta, Bucureºti, 2015
* Mircea M. Ionescu, Condamnat la libertate, Editura Palimpsest, Bucureºti, 2016
* Gheorghe Andrei Neagu, Un securist de tranziþie, vol.I, Editura Studis, Iaºi, 2016
* Magda Ursache, Noi vrem cuvânt sau alte feluri de cenzurã, Editura Eikon, ClujNapoca, 2015
* Corin Bianu, Analist în literatura de piaþã, Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2016
* Mircea Bãdoiu, Pucioasa în pagini literare, Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2016
* Lucia Valentina Doman, Libertatea politicã în epoca modernã, Editura
Bibliotheca, Târgoviºte, 2016
* Nicolae Oprea, Ion D. Sârbu ºi timpul romanului, Editura Bibliotheca, Târgoviºte,
2015
* Marin Moscu, Pasãrea cu aripi frânte, Editura Teocora, Buzãu, 2015
* Florin Huþanu, Cartierul vântului de searã, Editura Rora, Târgoviºte, 2016
* George L. Nimigeanu, Amintirile unei maºini de scris, Editura Samuel, Mediaº, 2015
* Florin Horvath, De la Zalmoxis la Sarmizegetusa, Editura Ordo Ab Chao , Zalãu, 2016
* Petru Ioan Gârda, Modus ridendi, Editura Napoca Star, 2013
* Zilnicul cotidian. Povestire monograficã despre ºi cu Eugen Albu, Editura Napoca
Star, Cluj Napoca, 2015
* Dorel Radu, Inimi pustii, Editura Vox, Bucureºti, 2009
* Dorel Radu, Vremea nunþilor, Editura Vox, Bucureºti, 2010
* Saba Bogasiu, Poetul de pe aripile vulturului Bucura Chiriac, Edit graph,
Buzãu, 2016
* Ioan Barb, Oraºul alb, Editura Paralela 45, Piteºti, 2016
* Aurel Brumã, Dealul, Editura Performantica, Iaºi, 2015
* Aurel Brumã, Azilanta, Editura Performantica, Iaºi, 2015
* Aurel Brumã 70, Editura Performantica, Iaºi, 2016
*George Toma Vseliu, Continuatorii ºcolii literare ºi artistice de la Târgoviºte,
Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2015
* Luminiþa Zaharia, Acronimele lui Pascal, Editura Eurostampa, Timiºoara, 2016
* Domniþa Neaga, Floarea de lotus, Editura Rotipo, Iaºi, 2016
* Ion Brad, Alte cãrþi ale prietenilor mei, I-II, Editura Anamarol, Bucureºti, 2016
* Ilie Gorjan, Pãmântul meu cu gust de secerã, Editura Antim Ivireanul, Râmnicu
Vâlcea, 2016
* Nicolae Grigore Mãrãºanu, Pumnul lui Brutus, Editura Tipo Moldova, Iaºi, 2015
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PUBLICISTICÃ LA KM 0
Viaþa în fiºe de roman

Poetul
A fost odatã, demult, tare demult, o lume în care toate
cuvintele rostite de cãtre oameni se materializau. Dacã
cineva spunea un cuvânt, ca de exemplu casã, mintenaº
în faþa lui apãrea o cãsuþã, ca un mic bibelou, care se
rostogolea pe podea sau, mã rog, pe pãmântul din faþa
lui, dacã se afla undeva afarã. ªi uite aºa, când vorbeau,
oamenii trebuiau sã fie cu multã mãsurã în vorbele
rostite, pentru cã, dacã spuneau multe deodatã, puteau
sã fie acoperiþi de micile obiecte ce luau naºtere în faþa
lor. În fiecare dimineaþã, gunoierii veneau ºi ridicau din
faþa caselor oamenilor mormane de mici obiecte: vorbele rostite de locatarii acelor
case. În unele locuri, acestea duhneau a mizerie ºi rãutate, ºi din acele maldãre de
obiecte de toate felurile, care reprezentau vorbele rostite de oamenii aceia, se
scurgeau zemuri urât mirositoare ºi culori vineþii, de hazna împuþitã. Era semnul
cã acolo oamenii se certau ºi-ºi aruncau în faþã multe vorbe urâte ºi veninoase. La
anumite case, însã, grãmezile de vorbe erau mai mici ºi miroseau bine, ba unii
spuneau cã degajau un fel de aurã în jurul lor, semn cã cei de acolo îºi spuneau
vorbe de iubire, de îmbãrbãtare sau de prietenie. Cele mai frumoase grãmezi de
vorbe se aflau însã în faþa caselor cântãreþilor, care cântau cântece de duioºie, de
dragoste ºi de veselie. Din aceastã cauzã, când la o casã se petrecea, a doua zi nu
se strângeau gunoaie din faþa acelei case, ci cuvinte din cântece de veselie, de
petrecere, glume cu haz ºi vorbe de duh.
Lumea se cunoºtea dupã ce vorbe rostite se strângeau din faþa porþii în fiecare
dimineaþã. Cantitatea de vorbe, de cuvinte, strânse în fiecare dimineaþã din faþa
casei, era de fapt mãsura firii ºi caracterului celor care locuiau acolo.
În faþa unei case, însã, de obicei, nu prea se aflau astfel de vorbe rostite, deºi
lumea ºtia cã omul care locuia în acea casã nu era mut, pasã-mi-te vorbiserã cu el
de mai multe ori pe stradã, cu toate cã îl ocoleau îndeobºte, avea ºi nevastã, ºi
totuºi sãrãcia vorbelor rostite în acea casã era pe departe de mirare. Omul era urât
la chip ºi înfãþiºare, chiar hidos, de þi-era fricã sã te întâlneºti cu el seara pe o stradã
dosnicã. Lumea îl credea pe acel om rãu, ºi sãrac la minte, deoarece vorbele de duh
lipseau cu desãvârºire din faþa casei lui. Se aºteptau mereu ca din faþa casei lui sã
se strângã vorbe care sã-i îngrozeascã pe oameni. Totuºi, el nu se certa cu familia,
mã rog, asta era un lucru rãu, dar totuºi parcã, parcã, trebuia sã vorbeascã ºi el mai
mult. Cu toate cã nu se puteau plânge de purtarea lui, oamenii îl ocoleau ºi
încercau sã nu intre în nici un fel în contact cu el.
Dupã mulþi ani omul îmbãtrâni ºi dupã ce muri, de moarte bunã, lumea veni la
priveghi, în casa lui, acesta fiind obiceiul pe acolo. Mare le fu mirarea când vãzurã
biroul omului plin de manuscrise. ªi când cineva rãsfoi acele manuscrise ºi începu
sã rosteascã cuvintele scrise în acele caiete, lumea vãzu cã erau niºte poezii de o
frumuseþe nemãrginitã. Grãmezile de vorbe ce ieºeau din gurile celor care citeau,
cu voce tare acele poezii, fãceau sã vibreze aerul, sã înmiresmeze casa, sã se
minuneze toþi de frumuseþea celor rostite.
Atunci îºi dãdurã ei seama câtã frumuseþe ascundea acel om în sufletul ºi în
mintea lui, în ciuda înfãþiºãrii sale respingãtoare.

Vasile Szolga
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Scaunul electric

Românii care mai cred
Astãzi o sã scriu despre o sectã anume. Aceea a românilor
care locuiesc departe de casã, în þãri strãine, dar îºi iubesc þara
ca pe o mamã bãtrânã ºi dragã, trãind încã în casa unde s-au
nãscut, unde au primit prima gurã de aer natal, prima razã a
soarelui, primele iubiri. În casa unde se întorc sã simtã miros
de mere ºi gutui pãstrate în geam, miros de veºnicie, sã aprindã
o lumânare în cimitirul din ce în ce mai umil.
De ce zic sectã atunci când ei au rãmas ortodocºi întotdeauna, au luat cu ei, în cãlãtoria
de mii de kilometri, icoanele lui Dumnezeu ºi Maicii Domnului din biserica de sat ºi le-au
pãstrat în casele lor noi ca pe o tainã supremã?
Pentru cã nu sunt mulþi, dar sunt tari în credinþa lor, în speranþa lor pentru patrie. Pentru
o patrie care, de multe ori, nu le oferã nimic, nu-i respectã, nu se întoarce cãtre ei cu
dragoste, ci doar cu un interes meschin, electoral.
Iatã, descriu astãzi un triunghi energetic al culturii române ºi al patriotismului.
Cu un vârf chiar în miezul Occidentului, la New York, lângã altarul unde slujeºte pãrintele
Theodor Damian, bucovineanul, poetul, filosoful, prietenul care scoate o revistã elegantã,
Luminã linã îi zice, adicã Gracious Light ºi numele vine dinspre Eminescu, dinspre
titlul primei sale cãrþi de versuri pe care l-a dat el însuºi, o revistã în care editorul îi adunã
pe fraþii lui din America, pe M.N. Rusu, pe olteanca Mihaela Albu, dar ºi pe cei de acasã,
pe Vasile Andru, pe Ioan D. Roºca, pe Eugen Evu, pe Lucia Olaru-Nenatti, pe Paula
Romanescu, pe Theodor Codreanu, pe mulþi alþii.
De peste deal, de la Montreal, iatã ce vers mi s-a întâmplat, îi rãspunde Alex Cetãþeanu,
un oltean amarnic, de loc de la Amãrãºti, scoþând o revistã de þinutã mondialã, aº zice,
Destine româneºti , difuzând-o în America de Nord, în Europa, în Australia ºi, cu greu, în
continentul România. Având în spate Asociaþia Scriitorilor Români din Canada, având
alãturi prieteni români, mai cu seamã olteni de-ai lui din Vâlcea ºi din Pretutindenaria
valahã, dar nefiind agreat , cum se zice, de forurile culturale din patrie, de bãieþii subþiri
care cãlãresc Ministerul Culturii ºi-l închiriazã unor artiºti avangardiºti de mâna a treia,
de un Institut cultural român care continuã sã clasifice pãrtinitor cultura româneascã.
Dar el, bãiatul plecat din Amãrãºti, propune lumii un eºantion de culturã a þãrii în care
s-a nãscut.
Din Australia rãspunde poetul ardelean George Roca. Scriind cãrþi, editând reviste,
venind acasã cu braþele pline, intrând pe drumurile universale ale Internetului, cu
argumente ale literaturii patriei lui.
Aceºti oameni sunt sectanþi ai iubirii de þarã. V-am argumentat de ce. Sectanþi ai unei
patimi care-i þine în viaþã, care-i legitimeazã, care-i explicã.
Mã gândesc la ei ca la niºte tainice ambasade ale culturii române.
Poate într-o zi, într-un veac, Patria se va întoarce cu faþa spre ei. Atunci când veleitarismul
deºãnþat, interesul de gaºcã, setea de putere vremelnicã a unor falºi lideri culturali nu vor
mai exista.
Poate atunci ºi nici atunci...

Nicolae Dan
Fruntelatã

In memoriam

George ªovu ia drumul asfinþitului
A murit un om deosebit, un scriitor ilustru, un
profesor ºi un jurnalist exemplar - George ªovu nãscut pe pãmântul domnesc al
Argeºului, cel care a întocmit o carte
a cãrþilor pentru tineri, o cosmogonie
fascinantã prin întâmplãri ciudate ºi
dumnezeieºti de viaþã.
George ªovu (1931, Þiþeºti, Argeº
- 2016, Bucureºti) s-a ridicat la lumea
fãrã întristãri, dar ne-a lãsat cu
discreþie ºi suavitate o prozã de
aspiraþii înalt-omeneºti, filme ajunse
canonice prin ficþiune admirabilã.
Opera lui George ªovu este istoria
naturalã a iubirii, a credinþei, a
evadãrii din pãcat, spaþiul vast unde
se petrec acele lucruri care þin de
veºnicia omenirii.
Fãpturã puternicã, suflet mare, a
ocrotit oamenii, le-a îndreptat paºii,
le-a orientat chipurile cãtre soarerãsare, nãdãjduind în biruinþa gândului curat.
Ultima sa publicaþie Da, a fost Da, a rãmas!
(2015) e mãrturisirea prevestitoare a celui dãruit
cu iubire ºi iubind pânã la culmile divine fiinþei

sale ocrotitoare: Nu vei fi niciodatã singurã!...
Sufletul meu, cãruia i-ai adus timp de zeci de ani
fericirea ºi bucuria de a trãi, va
fi mereu lângã tine!...
Iatã: sufletul omului, gândirea
ºi cultura explicã ºi susþin
scrierile sale.
Un om adevereºte o operã, o
operã lumineazã în spiritul aflat
în admiraþia divinã, iar
spovedania lui George ªovu
urcã realul ºi imaginarul vieþii
ºi la bine ºi la greu; prin forþa
creaþiei sale, prin minunea
întâmpinãrii lumii cu fiecare
gest, prin mersul amplu sau
ºovãielnic s-a dovedit unic în
literatura românã, un duhovnic
în lumina dãtãtoare de identitate
ºi încredere în slava umanã.
Puterea extraordinarã a operei
lui George ªovu þine de schimbãrile gândurilor
temãtoare spre zone favorabile, de forþa tainicã a
jocului cu soarta, de un înalt rafinament
interpretativ.

Ce splendoare de cãrþi, ce fermecãtoare scenarii
de filme ne-a lãsat, acestea sunt chiar propria-i
viaþã povestitã pentru învãþãtura binelui; a reînviat
plãcerea de a face literatura viaþã ºi viaþa miºcarea
imaginarului.
A scris cu fervoare pentru tineri acele subiecte
uimitoare unde fantasticul uman este un zâmbet
cu o clipã de reculegere, dovedesc inspiraþia,
dovedesc inspiraþia iertãrii în gândurile tuturor
generaþiilor.
Ne-a spus în multele scrieri cã ajungem
enigmatici când ne privim în ochii altora, cã
devenim fericiþi dacã aceasta le-o transmitem
semenilor, cã vom fi pe deplin înþeleºi strãduindune sã-i înþelegem la rândul nostru.
La trecerea cea mare, sã-i fie timpul astral
favorabil ºi în acea odihnã sideralã binecuvântatã
de Dumnezeu ne va trimite strãluciri de gând prin
opera sa. Imaginea sa coboarã cu o floare în mâna
în care altãdatã þinea stiloul, spunându-ne cã
iubirea ºi viitorul sunt inevitabile.
Dumnezeu sã-i dea odihnã zeiascã în paza sa!
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CONSEMNÃRI
Cum devine de se leagã

În zadar în colbul ºcolii
Þãranii
au
reprezentãrile lor
despre
limba
românã.
Mã
aflam
astã
toamnã într-un
camion
care
transporta
undeva, între câmpuri, saci cu îngrãºãminte
chimice ºi admiram lanurile întinse de porumb,
gândindu-mã la monotonia câmpiei faþã de
varietatea dealului, de pildã. În camion mai sunt
câþiva bãrbaþi, oameni ai locului mergând de colea
pânã colea cu ce li se iese în cale. Cunosc din
dicþionare expresia S-a fãcut porumb Dunãre ,
adicã foarte mult, lanuri imense. Se mai zice
(Eminescu): ªi vin Dunãre turbatã , adicã vin
în numãr copleºitor, câtã frunzã câtã iarbã. Mi se
confirmã:
- Da, Dunãre de porumb !, rãspunde
aproape uimit unul dintre vecinii mei de sac (stãm
comod pe azotat de amoniu ambalat în saci de
plastic: moale ºi curat). Întâmplãtor, din vorbã-n
vorbã cum se zice, întreb: Dar pepeni sunt pe
aici, pe la dumneavoastrã? . Rãspunsul vine la
fel de admirativ, cu gesturi potrivite: Pepeni?!
E la pepeni... Da, îmi zic, emoþia l-a scos din

Nicolae Georgescu

acordul gramatical pe omul meu. Revin,
pedagogic, silindu-mã sã vorbesc neted, fãrã a
atrage atenþia: Dar struguri e, bre? Rãspunsul
vine pe loc ºi mã pune pe gânduri:
Struguri?
Da, sunt ºi struguri . M-a învãþat un þãran sã fac
acordul dupã înþeles? Era vreun profesor de
limba românã deghizat ºi a vrut sã-mi dea o
lecþie? Cred cã pepenii sunt resimþiþi ca
singularitãþi, nu pot sã fie o grãmadã, þãranii îi
vãd doar pe câmp, între vrejuri, îl ºtiu pe fiecare
în parte, pentru cã-i sapã, îi udã, îi mângâie, îi
încearcã aproape zilnic (am pãzit pepenii în
copilãrie, îmi aduc aminte cã aºa fãceam ºi eu).
A-i acorda cu pluralul este, oarecum, ca ºi cum
ai zice: Aur sânt? Aurul nu are plural, nici când
este vorba de bani de aur. Strugurii, în schimb,
sunt strict legaþi de ideea de ciorchine, nu existã
ciorchine cu un singur bob, nu existã strugur iar strugure înseamnã ciorchinul. Presupun cã este
aºa, cã pepenii este ºi strugurii sunt. Mã întreb,
atunci, cum Dumnezeu a coborât logica naturalã
atât de adânc în mintea oamenilor încât ei înºiºi
nu o pot înlocui cu logica formalã? Este imposibil
ca acest om al locului, care mai ºtie cã Dunãrea
este nume comun în limba românã (nu cred cã
ºtie asta vreun orãºean), sã nu fi fãcut cele câteva
clase obligatorii, sã nu fi avut învãþãtor ori

profesor de gramaticã. De ce nu acceptã el
învãþãtura ? Ce greutate ar fi sã spunã cã pepeni
sunt în loc de a spune e pepeni? Resimte mai
puternic decât simte blamul public?
Cuvântul românesc învãþãturã vine de la
latinescul învitiare (presupus), care vine de la
vitium, adicã viciu, adicã a înainta un viciu. Se
pare cã cea mai productivã expresie de limbã pe
acest cuvânt este: tot învãþul are ºi dezvãþ . Dacã
ar fi acceptat, îmi zic, pepeni sunt, þãranul meu
ar fi trebuit sã accepte ºi împãrþirea societãþii în
clase sociale, ºi victoria socialismului asupra
oamenilor muncii - ºi câte ºi mai câte. Aºadar,
din douã una: ori el a învãþat la ºcoalã, dar a gãsit
dezvãþul în viaþã - ori, pur ºi simplu, a refuzat sã
înveþe ºi ºi-a urmat simþul pepenelui singular
peste tot. Într-o ordine mai largã a lucrurilor,
observ cã refuzul învãþãturii nu se rezumã doar
la þãranul meu. Mã gândesc la Amintirile din
copilãrie ale lui Creangã - dar ºi la atâþia ºi atâþia
mari scriitori români, clasici ºi moderni, care au
resimþit, la un moment dat, în cursul biografiei
lor intelectuale, impulsul de a abandona studiile.
Peste tot cauza este una singurã: din prea mare
dragoste de viaþã. Cum spune Eminescu: În zadar
în colbul ºcolii / Prin autori mâncaþi de molii /
Cauþi urma frumuseþii / ªi îndemnurile vieþii, / ªi
pe foile lor unse / Cauþi taine nepãtrunse, / ªi cu
slovele lor strâmbe /Ai vrea lumea sã se schimbe.
/ Nu e carte sã înveþi / Ca viaþa s-aibã preþ / Ci
trãieºte, chinuieºte / ªi de toate pãtimeºte / ªi-ai
s-auzi cum iarba creºte. Poate cã þãranii aud cum
creºte pepenii...

Catacomba iese în lume
E un fapt confirmat de mai multã vreme cã cenaclul
Catacomba , de pe lângã apreciata noastrã revistã
Bucureºtiul literar ºi artistic ºi-a dobândit notorietate,
fiind tot mai solicitat în activitãþi culturale desfãºurate
în Capitalã ºi în provincie.Astfel, în mai puþin de o lunã,
întâlnirile frecvente s-au petrecut mai mult în afara
sediului. Obiºnuite sunt cele de la Calderon , ca acea
seratã literarã memorabilã organizatã în 6 octombrie a.c.
de Editura Betta, sãrbãtorit fiind ºi colegul nostru Nicolae
Dan Fruntelatã, cu cãrþile sale ºi activitatea prodigioasã
în presa literarã ºi cotidianã, la împlinirea vârstei de 70
de ani.
La numai trei zile, iatã-ne în pãr la Negoeºti, lângã
Olteniþa, invitaþi la resfinþirea bisericii ctitoritã de Elina
Doamna, soþia voievodului Matei Basarab, a cãrui
picturã, aparþinând cunoscutului maestru Constantin
Lecca, a fost refãcutã.Ceremonia fastuoasã, caracteristicã
unor asemenea momente, ne-a oferit prilejul reîntâlnirii
cu preotul paroh Nicolae Truºcã, truditor ºi propovãduitor
al cuvântului scris, cu membrii cenaclurilor Elina
Doamna ºi Radio TV Olteniþa (contribuind împreunã
la momentele de poezie ºi cântece religioase, la dueluri
epigramatice ad-hoc). Impreunã ne-am lãsat impresionaþi
de expoziþia de tapiserie a prietenei noastre Lia-Maria
Andreiþã, care a dãruit acum, acestui sfânt lãcaº domnesc,
lucrarea de excepþie Ave Maria . ªi tot aici, în sala
inauguratã special pentru activitãþi culturale,
catacombistul nostru de la Vâlcea, venerabilul scriitor
Ioan Barbu, a prezentat ºi dãruit bisericii din Negoeºti
ediþia 2016 a Pravilei de la Govora , premierã naþionalã,
rodul a 12 ani de muncã a cãrturarilor vâlceni Emil
Catrinoiu ºi Petru Mateescu. Monumentala lucrare are
la bazã ediþia princeps (1640) ºi cea publicatã de
Academia Românã în transcriere cu litere latine (1884).
Paralel cu textul scris cu litere chirilice, este transcrierea
în limba românã, îmbogãþite de un pitoresc ºi interesant
Glossar.
La o ceremonie asemãnãtoare, de astã datã la Muzeul
Naþional al Satului Dimitrie Gusti , în frunte cu ºeful
Florentin Popescu, au fost de faþã mai mulþi cenacliºti ai

Catacombei . Sfinþirea lãcaºului de cult biserica
secularã de lemn din Turea, þinutul Clujului în prezenþa
unor înalþi reprezentanþi ai Patriarhiei, Ministerului
Culturii ºi Preºedinþiei României, a suscitat pentru noi
un interes deosebit, colega noastrã de condei, Iuliana
Paloda Popescu fiind ºi cea care a restaurat, în calitatea
de pictor consacrat, doctor în materie, vechile icoane ºi
a contribuit la reamenajarea spaþiului interior. Pentru
osteneala ei, Patriarhia Românã i-a acordat, drept
recunoºtinþã, Ordinul Crucea Maria Brâncoveanu,
consemnându-i prezenþa la aceastã istoricã întâmplare
spiritualã, legatã acum de numele Sfântului Mare Mucenic
Dimitrie Izvorâtorul de Mir. Ne-am bucurat sã-l vedem, în
soborul de preoþi, alãturi de P.S. Timotei Prahoveanu,
episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureºtilor, pe pãrintele
profesor dr. Dan Toader, care ne frecventeazã cenaclul
ori de câte ori dispune de timp ºi care, a venit însoþit de
poeta Miruna Mureºanu din Austria, autoarea volumului
Spovedanie , pe care ni l-a dãruit cu autograf.
Plecãm în grabã sã prindem închiderea salonului de
caricaturã Arte aplicate , la Galeria Orizont, unde
responsabil autoritar din partea Secþiei de artã publicitarã
a UAP este colegul Cristian Topan. Il susþinusem (un
grup consistent de catacombiºti ) la vernisaj,
felicitându-l pentru reuºitã, cu atât mai mult cu cât, alãturi
de cunoscuþi autori români, au fost ataºaþi caricaturiºti
din Serbia.
Aniversarea a 20 de ani de apariþie a revistei Sud ,
editatã de Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã
Bolintineanu , nu se putea face fãrã participarea, cu tot
sufletul, a Catacombei . Pentru cã revista Sud este
sorã bunã a Bucureºtiului... , ambele fiind produse în
acelaºi spaþiu tipografic, oferit de Rawex Coms, al
celebrei editoare Raluca Tudor. Aºa cã... iatã-ne în
autocarul pus la dispoziþie de organizatori ºi descinzând
în centrul tânãrului oraº Bolintin Vale, întâmpinaþi
prieteneºte de Vasile Grigore, ªtefan Crudu, Dan Floricã,
Gabriel Dragnea, de poetele Victoria Milescu ºi
Alexandra Firiþã, de colaboratori ºi cititori fideli ai
revistei, de mulþi elevi din oraº ºi comunele limitrofe,

animaþi de profesoara Geanina Mehedinþu din Palanca
º.a. Am fost prezenþi împreunã la ceremonia de pomenire
a scriitorului Dimitrie Bolintineanu, în bisericã ºi în faþa
statuii ce-l reprezintã pe cel care a dat nume acestui loc
binecuvântat, aºa cum l-a vãzut celebrul artist Karl Stork.
Cu emoþie ºi multe luãri de cuvânt au fost evocaþi
profesorul Ion Carbarãu, un polivalent om de culturã,
emblematic pentru viaþa spiritualã a Bolintinului Vale,
ºi fiul acestuia, Constantin Carbarãu, la rândul lui, om
de litere apreciat, iniþiatorul revistei Sud , cãrora
urmaºii de azi le-au închinat, ca semn de preþuire, o placã
comemorativã, amplasatã pe clãdirea fostului
cinematograf. Despre istoria ºi activitatea revistei Sud ,
despre valoarea ºi perspectivele ei, au fãcut referiri,
deopotrivã, realizatorii de azi, cât ºi colaboratorii lor
statornici, mare parte dintre cei din Catacomba noastrã.
Dupã masa festivã asortatã cu un program antrenant de
muzicã susþinut de cei mai buni tineri artiºti amatori din
oraº ne-am aflat din nou în autocar, în aceeaºi formaþie:
Florentin Popescu, Paula Romanescu,Vasile Szolga,
Doina Ghiþescu, Aureliu Goci,Victoria Milescu, Emilia
Dãnescu, Mihai Antonescu, Radu Adrian, Doina ºi N.D.
Fruntelatã, Corin Bianu, Vladimir Udrescu, Cãlin
Stãnculescu, Nicolae Scurtu,George Apostoiu, Geo
Cãlugãru, Angela Popescu, Marian Grigore, Vasile
Rãvescu º.a.
A doua zi se înþelege am onorat mai puþini invitaþia
la Senat, acolo unde, în sala Avram Iancu , colegii noºtri
Neagu Udroiu, Ovidiu Marian ºi omul de televiziune
Nicolae Melinescu lansau cartea Lacrimi de rouã , un
omagiu profesorului Atanasie Pop Marþian, adus de
autorii Puiu Rãducanu ºi Miticã Zamfira.
Am revenit la Centrul cultural Jean Louis Calderon,
sã-l susþinem pe Iustin Moraru la lansarea a douã noi
apariþii editoriale, pe care, cu siguranþã, le vom devora
în ºedinþa de la sediu, peste câteva zile.
Chiar ºi numai cu aceste ultime activitãþi, putem spune
cã cenaclul insolit Catacomba a ieºit cu siguranþã în
lume, sau, altfel spus, a intrat în lumea bunã a culturii,
împreunã cu revista pe care o citiþi acum.
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GRUPUL LITERAR CATACOMBA

Un autor ºi comentatorii lui
Florentin Popescu
Ion Brad
O halima contemporanã

15
Ion Roºioru

O prezenþã literarã reconfortantã

Cunoºteam ºi admiram de mult talentele multiple, de poet, romancier, critic ºi istoric
Neobositul Florentin Popescu, scriitor de anvergurã ºi de calitate, editor de reviste
literar, monografist, evocator ºi ctitor de reviste, cu care este hãrãzit colegul ºi prietenul ºi cãrþi, omniprezent la evenimentele culturale din þarã (Pr.Prof.Dr. Theodor Damian),
nostru FLORENTIN POPESCU. ªi, totuºi, de data asta, mi-a fãcut surpriza de a-mi e din nou prezent în ipostaza de povestitor semnând FURCA ºi alte povestiri (Editura
trimite o carte care nu seamãnã cu niciuna dintre toate celelalte, având, totuºi, din RAWEX COMS SRL, Bucureºti, 2016).
fiecare câte ceva.
Cartea cuprinde treisprezece piese una mai fermecãtoare decât alta, scrise, cu
Volumul sãu elegant, Furca ºi alte povestiri, în numãr de 13, fiecare fiind datatã, Am puþine excepþii în chiar anul apariþiei volumului. Majoritatea acestor povestiri pot
observat cã aproape toate au fost scrise recent, mai cu seamã în iulie 2016. Lectura lor fi etichetabile drept povestiri cu ramã, în sensul cã prozatorul uziteazã de tehnica
antrenantã mi-a amintit de formula celebrei cãrþi de poveºti orientale, HALIMA, în care învãluirii, introducerile sale fiind ample ºi pertinente radiografii ale mediului ºi
poveºtile cresc unele din altele, fiecare adãugând ceva nou, deºi þesutã pe canavaua timpului în care se va derula povestirea propriu-zisã ºi având un narator recrutat nu
celei anterioare. Ba mai mult, uneori o ºi amplificã, de parcã am asculta Bolero-ul lui o datã dintre personajele cãrora li se dã cuvântul sau cu care se dialogheazã pe
Ravel.
îndelete ca la niºte ºezãtori ad-hoc. Voluptatea zicerii e vizibilã la
O altã caracteristicã a volumului este amestecul sãu de epic, obiectiv
orice pas scriitural, observarea exactã ºi detaliatã a realitãþilor
ºi subiectiv, pe lângã multiplele personaje; povestitorul principal nu
Florentin Popescu
evocate fãcând cea mai bunã casã cu umorul de zile mari, chiar ºi
se deghizeazã prea des, lãsându-ne sã-l identificãm uºor, prin trãsãturile
atunci când faptele sociale ºi întâmplãrile relatate sunt dintre cele
ºi întâmplãrile de viaþã ale sale ºi ale soþiei, adicã sã admirãm aceste
mai grave. În rama povestirii titulare, autorul, reluând parcã subiectul
autoportrete de oameni printre oameni, de scriitori talentaþi. Ne
din Caut casã, cunoscuta schiþã a lui Caragiale, pune pe tapet
faciliteazã aceastã impresie ºi citatul iniþial din Umberto Eco: Eu
problema dramatismului celebrelor mutaþii sociale dinspre sat spre
sunt un proustian: eu gãsesc sensul vieþii în amintirile copilãriei . Iar
oraº ºi pe care ideologia comunistã le-a prezentat ca pe o mare
citatul acesta ne mai duce cu gândul ºi la unele scene din Amintirile
realizare a regimului de tristã amintire. În casele lor modeste, tip
lui Ion Creangã, geniul suprem al povestitorilor români.
vagon, þãranii orãºenizaþi mai mult ori mai puþin forþat pãstrau
ªi-acum, sã poposim pe rând la aproape toate capitolele
anumite unelte ºi lucruri care sã le aminteascã de civilizaþia ruralã
volumului.
pe care cu obidã ºi nostalgie nedisimulatã o lãsau în urmã. Aºa se
Furca începe în acest stil subiectiv:
ajunge la povestea furcii pe care un profesor universitar o pãstra în
De-a lungul anilor, începând de pe vremea când eram tânãr gazetar
holul apartamentului sãu: e ustensila cu care mama-personajuluiºi fãceam demersuri pentru a mã stabili definitiv în capitalã, colindând
narator îl ameninþase pe mezinul comisiei ce umbla din casã-n casã
cartier dupã cartier în cãutarea unei gazde, vãzusem multe holuri de
nu care cumva bieþii truditori ai gliei din primii ani de comunism
locuinþe, iar când peregrinãrile au luat sfârºit ºi m-am dedicat cu totul
feroce sã doseascã vreun sac de cereale, adicã sã se sustragã astfel de
profesiei aveam sã mai cunosc încã alte zeci ºi zeci de holuri. Holuri
la darea cotelor cãtre statul samavolnic ºi hrãpãreþ.
mici, de la cãsuþe mãrginaºe ale oraºului, cu mobile vechi ºi înghesuite,
La fel de gospodãreºte e pregãtitã ºi motivatã povestea din Cocoºul.
cu pereþi acoperiþi de vechi fotografii de familie ºi de pãretare lucrate
Familia Floarei, o þãrancã evlavioasã dintr-un sat etalat pe o coastã
în vremuri îndepãrtate de cãtre bunicile locatarilor, apoi holuri de
refuzã sã se mute mai la ºes atunci când autoritãþile vremii le dau
apartamente din blocuri ridicate de câþiva ani, în care încã se mai
localnicilor, din pãmânturile confiscate de la chiaburi, locuri de
simþea mirosul mortarului ori al vopselelor de la tocurile uºilor. Holuri
casã. Povestirea în sine e de tot hazul. Bãtrâna Floarea, ajunsã octogenarã ºi trãind
de case vechi, boiereºti, apãrute pe harta Bucureºtiului cu o sutã sau mai mulþi ani înainte ºi singurã în casa în care venise pe lume, îi dãruieºte preotului din sat, cu prilejul
în care atunci locuiau rude ale primilor proprietari sau familii modeste de muncitori, ajunse Prohodului din Sãptãmâna Mare, singurul ei cocoº din poiatã. Orãtania depusã de
acolo imediat dupã naþionalizãrile comuniste din anii 50 ai veacului trecut.
hapsânul popã în altar iese, însã, din sacoºa de rafie ºi face un tãrãboi de pominã,
În acest cadru apare un profesor universitar, care þine acasã, ca pe o relicvã sacrã, o ritualul religios fiind întrerupt de mai multe ori pentru ca înalta faþã bisericeascã
furcã þãrãneascã, amintire a unor întâmplãri din perioada durã a anilor 50, când li se ajutatã de enoriaºi sã prindã lighioana rãzvrãtitã ºi pusã pe ºotii. Eforturile poterei
luau þãranilor, sub formula de cote obligatorii , ultimele boabe de grâu. Ca povestirea, ad-hoc nu s-au soldat cu niciun rezultat, nici în sfântul locaº, nici în cimitir.
scrisã în 16 iulie, 2016, sã se încheie în acest fel memorabil:
Proprietara l-a gãsit pe ºturlubatic acasã cântând cât îl þineau bojocii. Drept care,
Omul trimis de partid a zãrit ºi el sacii. A fãcut ochii mari ºi s-a uitat þintã la mama, dupã o aºa ispravã, nu l-a mai sacrificat niciodatã, pintenogul murind de bãtrâneþe
aºteptând o explicaþie.
când i-a sunat ceasul. Nu sunt deloc aici singurele pagini de bestiar din aceastã carte
La rându-i mama, crispatã, avu o reacþie bruscã ºi cu totul neaºteptatã. Luã furca aflatã care se citeºte cu sufletul la gurã. Bica, bãtrâna misterioasã din povestirea cu acelaºi
alãturi, o îndreptã cãtre pieptul colectorului ºi, scrâºnind din dinþi, îi spuse aceluia titlu, se aciuazã într-o casã dãrãpãnatã de la marginea unui sat de munte ºi trãieºte
încet, ca sã nu fie auzitã din curte. Dacã spui ceva, te omor! Bag furca asta în tine! ªi din te miri ce. Când, moare e înconjuratã, ca la un adevãrat priveghi creºtinesc, de
ar fi pãcat sã mori atât de tânãr!
gãinile pe care le creºtea fãrã sã se îndure sã taie vreuna vreodatã. Finalul întru totul
Luat prin surprindere ºi probabil speriat de expresia feþei pe care o avea mama în acele miºcãtor e de-a dreptul apoteotic prin devotamentul necuvântãtoarelor pe care femeia
clipe, omul abia mai putu rosti, la fel de încet: Nu, n-am sã spun! , dupã care, ca ºi cum le prãsise în târla ei improvizatã unde locuia laolatã cu ele: Când s-au dus, au gãsitnu s-ar fi întâmplat nimic, totul reintrã în normal. Cei doi coborârã scara, iar atunci când o pe bãtrânã prãbuºitã pe o zdreanþã de pãturã din odaie. În jurul ei stãteau gãinile
puserã din nou picioarele pe pietrele cu care era pavatã curtea, cel însãrcinat cu controlul ca la priveghi, încremenite, unele lângã altele. Din pragul uºii, cocoºul cel drag
podului spuse: Nu, n-au ascuns nimic, tovarãºi! Putem pleca!
Bicãi aproape cã îºi dãdea sufletul cântând ºi întorcându-ºi capul în toate pãrþile.
Mai târziu, când tata a întrebat-o pe mama cum a avut atâta curaj ºi dacã chiar ar fi fost Parcã ar fi vrut sã cearã ajutoare de undeva. Parcã ar fi vrut sã se ºtie cã stãpâna lor nîn stare sã înfigã furca în pieptul tânãrului, ea ne-a spus: Nu, nu l-aº fi omorât! Ar fi fost
a fost o femeie oarecare ºi cã nu merita sã fie pãrãsitã de toatã lumea. Atunci, mai ales
pãcat de tinereþea lui sã-l omor. Un nefericit. Ce, credeþi cã de plãcere a intrat el în atunci dupã ce ºi-a dat ultima suflare.
echipa de colectori? În clipa aia m-am gândit cã poate va fi având ºi el o familie! Dar
Cu greu au putut îndepãrta pãsãrile de lângã bãtrânã pentru a ridica moarta de
nici sã ne moarã vitele de foame nu voiam, aºa cã am procedat cum v-am povestit. ªi se acolo ºi a-i face toate cele care se fac de obicei rãposaþilor (pp.47-48)..
vede treaba cã n-am greºit!...
Mizã demascatoare ºi satiricã mai amplã la adresa ºtabilor corupþi care au lansat
Fiecare din noi, adãugã profesorul universitar, în vreme ce privi cãtre ceºtile în care zarva gripei aviare pentru a aduce ºi comercializa în þara noastrã carne congelatã de
cafeaua se rãcise demult, ducem cu noi, toatã viaþa, amintirile copilãriei. Printre ele existã pe alte continentente, precum cel sud-american, are povestirea, nu mai puþin
întotdeauna una care le umbreºte pe toate celelalte, pentru cã ni se afundã în suflet ºi ne savuroasã decât altele, Din vremea gripei aviare. Þãranii din satul cu pricina,
vorbeºte despre un timp, despre o vreme în care ne-am maturizat. Ne-am maturizat noi ori având ºi acordul tacit al funcþionarilor de la primãrie, dejoacã în chip ingenios
ne-au maturizat anume împrejurãri, anume întâmplãri, anume evenimente...
planul diabolic al gãinarilor ce aveau sã vinã sã ardã pe prundul gârlei frumuseþe de
La plecare m-am mai oprit o datã în faþa furcii din hol ºi pentru o clipã mi s-a pãrut cã moþate sãnãtoase tun. Le-au tãiat ºi câteva zile sãtenii au þinut-o tot într-un chef. Iar
pe coada ei se mai vãd încã urmele de odinioarã ale unor palme. Ale mamei.
unul dintre ei a reuºit sã salveze un cocoº ºi o gãinã, aºa încât sã nu piarã chiar
Cocoºul mi-a evocat la început atmosfera unor povestiri ale lui Ion Agârbiceanu din definitiv prãsila galinaceelor locale din þinut!
satele Munþilor Apuseni, pentru ca apoi, cu personajul singuratic, Floarea, care, din
Un loc privilegiat în acest bestiar revine câinilor admiraþi pentru ataºamentul faþã
toatã sãrãcia ei, duce cu sacoºa la bisericã, alãturi de lumânãri, unica sa avere, un cocoº. de stãpânii lor fie ei ºi vremelnici. În povestirea-dezbatere Recunoºtinþã, venirea la
Numai cã, ajuns acolo, acesta declanºeazã o sumedenie de întâmplãri, pe cât de un cenaclu a unei doamne ce þine în braþe un bishon joli à croquer declanºeazã o
caraghioase, pe atât de derutante pentru popã ºi enoriaºii sãi, care nu reuºesc sã-l prindã, discuþie aprinsã pe tema condiþiei celui mai vechi ºi mai fidel prieten al omului.
parcã ar fi Satana, nu altul.
Unii admirã fãrã rezerve mica vietate pe care o giugiuleºte cenaclista, alþii o considerã
ªi mai ciudatã este povestea personajului feminin Bica, dintr-un cãtun, unde povestitorul, o potaie artizanalã, ca pe cãþeluºii de pluº din vitrine ºi-i opun dulãii care la þarã se
orãºean doritor sã cunoascã viaþa ºi tradiþiile satului românesc, este invitat de un coleg al sãu fac luntre ºi punte sã-i sarã în ajutor stãpânului a cãrui gospodãrie e atacatã de hoþi
sã meargã împreunã la bisericã ºi la cimitir. În ambele împrejurãri se declanºeazã poveºtile
sau de fiarele sãlbatice. Un romancier îºi ilustreazã afirmaþia cu urmãtoarea
acestei nefericite babe, vãduvã, care îºi adãpostea toatã averea gãinile, curcile, bibilicile
povestire în povestire: în vremea studenþiei sale, pe când lucra ca stivuitor la o
în singura camerã în care vieþuiau împreunã. Astfel cã, pânã la urmã, au gãsit-o sãtenii
fabricã de cherestea, hrãneºte un maidanez. Nu micã i-a fost surpriza într-o dimineaþã
moartã, cu cocoºul lângã ea, ºi au înmormântat-o scriindu-i pe lemnul crucii BICA.
O altã poveste din poveste, scrisã tot în iulie, 2016, este Recunoºtinþã, în care totul se când venind la lucru pe bicicletã, e atacat de o zalângã de câini necunoscuþi. Poate
desfãºoarã în jurul unui câine, ca un fel de prototip pentru toate rasele canine, relevându- cã l-ar fi sfâºiat dacã n-ar fi apãrut ca din senin maidanezul cu care dimineþi în ºir îºi
împãrþise micul dejun ºi-l atacã cu o forþã incredibilã pe ºeful haitei care o ia la
se, în mod special, virtuþile lor. Lucrarea începe astfel:
(continuare în pag. 19)
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GRUPUL LITERAR CATACOMBA

FLORIN COSTINESCU
Note biobibliografice: Florin Costinescu s-a nãscut la 16 mai 1938 în oraºul Slobozia, judeþul Ialomiþa. Pãrinþii Victor ºi Maria,
profesori. Cursurile elementare ºi liceul la Turnu-Mãgurele. Licenþiat (1964) al Facultãþii de Istorie, Universitatea Bucureºti.
Redactor la diverse publicaþii, cotidiene ºi sãptãmânale, din Bucureºti; din 1974, publicist-comentator la prestigioasa revistã
Contemporanul . Dupã decembrie 1989, redactor ºi redactor-ºef adjunct în cadrul Agenþiei Române de Presã (Agerpres). Consilier în
Ministerul Culturii, redactor la publicaþia Cultura naþionalã . Redactor-ºef al revistei Albina , redactor la Editura Academiei Române.
Din 1978, membru al Uniunii Scriitorilor din România.
Debut: 1959, în revista Luceafãrul . Debut editorial: 1972.
Cãrþi publicate: Adierea tãrâmului (1972); Ramura de veºnicie (1974); Numãrãtoare de aºtri (1977); Totdeauna
iubirea (1979); Marele semn (1980); Pânã la galben (1981); Ochii pãmântului (1984); Imperiul de corali (1986); Cercul ºi inocenþa
(1987); Naºterea zilei (1989); La umbra Corintului (1995); 101 poezii (2001); Secunda eternã (2008); Nuferi blestemând (2010);
Sisif, dezlegarea de vinã (2013); Clipa ºi amfora (1966-2014); Convorbiri cu Florentin Popescu (2015).LITERATURÃ PENTRU
COPII: Cãlãtoriile lui Bogdan Nãzdrãvan (1978); Cum se dau nume copiilor (1983); Cine l-a vãzut pe Zdreanþã? (1990); Cele patru
pãsãri ale zilei (1991); Ronþãilã e cu noi (1995); Ulisia (2010).

Poet, eseist ºi publicist cu îndelungatã experienþã
profesionalã, Florin Costinescu este un tip bonom, calm,
liniºtit, un tip solar, meditativ, echilibrat, având în tot ce
face simþul mãsurii, al siguranþei de sine. Aºa este ºi poezia
sa.
Ultimul sãu volum de versuri, Clipa ºi amfora, publicat
la Editura Tipo Moldova, în 2015, în Colecþia Opera
Omnia, este o antologie de autor, cuprinzând poezii scrise
între anii 1966-2014. Cu alte cuvinte, volumul conþine
poezii din toate perioadele de creaþie ale autorului, de la
debut ºi pânã astãzi. Putem, aºadar, urmãri evoluþia sa
poeticã de-a lungul unei vieþi (aproape 50 de ani de
poezie!).
Pãcat cã volumul nu respectã aceastã ordine
cronologicã, datele calendaristice ale poemelor fiind
amestecate: 1969, 1974, 1986, 1976,1988, 1979, 1974
ºi aºa mai departe!
Un lucru este cert însã: poezia lui Florin Costinescu îºi
pãstreazã, în întregul ei, cum e ºi firesc, aceeaºi atmosferã,
aceeaºi viziune asupra lumii, aceeaºi structurã artisticã,
inconfundabilã, acelaºi stil.
Neistovit, Poetul scria literã dupã literã,/cuvânt dupã
cuvânt/simþind cum sub presiunea/ neiertãtoare a
inspiraþiei/i se opreºte din când în când respiraþia . El nu
se clinteºte din fruntea cuvintelor sale abia nãscute,/
aºteptând cu nerãbdare punctul final: apariþia
curcubeului, semnul victoriei . Poezia curge din el
torenþial, ca o ploaie de primãvarã dezlãnþuitã , iar
poetul face efortul maxim de a smulge neantului ideea
supremã/spre a o dãrui cu mãrinimie cititorului nevãzut .
(Curcubeu fracturat, Poetul neistovit).
El este un optimist sau, mai degrabã, un meditativ solar.
Iatã cum se adreseazã el poetului contemporan, dându-i
un sfat tonic: Nu împrumuta tristeþe de la Ovidiu /de
cum vezi cerul zguduit de ploi,/poet contemporan,
priveºte-þi versul: Nu cere ce nicicând nu poþi da
înapoi! (Nu-mprumuta tristeþi).
Florin Costinescu este un poet al luminii, ca ºi Blaga,
al luminii care ne cautã/scriindu-ne numele pe toate
zilele, pe toate lucrurile . Nu întâmplãtor, volumul se
deschide cu poemul Lumina dintotdeauna. El aduce o
laudã mâinii cereºti care a împrãºtiat seminþe cuvintelor
anume rostite sã vinã spre noi în chip de iarbã . Cu
aceastã înþelepciune, toþi ai casei se strâng în jurul mesei
într-o atmosferã sacrã, într-o desãvârºitã tãcere . Poezia
este scrisã în 1969.
Într-un dialog cu sufletul sãu, poetul îi adreseazã o
interogaþie: Cu ce ai venit înaintea rãsãritului/tu,
sufletul meu-te întreb . El spune: rãsãritul este casa
nouã,/mereu casa noastrã cea nouã ºi aduce un elogiu
luminii, dimineþii ºi vieþii: Vreau sã te audã fruntea ºi
mâna mea,/ele care spun bunã dimineaþa lucrurilor . Din
nou, o destãinuire despre sâmburii care se sparg singuri
în fructe,/ei au ºi început /sã-ºi aleagã cuvintele .( Cu ce
ai venit).
Totul trimite la o artã poeticã, temã fundamentalã a
poeziei lui Florin Costinescu.
Desigur, ne putem gândi la parabola lui Iisus despre
seminþele care cad pe un pãmânt roditor.
Poetul este cel care dã nume lucrurilor multe (ca un

Demiurg), cu sacrificii ( chiar sângerând ), dar liniºtit
în sine . Iatã o autodefinire! (Poetul).
Nevoia de cântec e fundamentalã. Cântecul pãsãrilor
este unul natural, el nu înlocuieºte creaþia artisticã,
demiurgicã, iar poetul aude de pretutindeni aceastã
chemare, ca pe o poruncã: mai e de cântat,/mai e o
ramurã,/în altul se dezgheaþã-un cuvânt,/din altul se
ridicã o flamurã,/în altul viscoleºte un gând
(Pretutindeni aud).
Pe aceeaºi idee, Poemul zburãtor. Ce scriu în vãzduh
pãsãrile în zbor? se întreabã poetul, Bãtaia de aripi/
este poemul continuu al lor este rãspunsul.

Acesta este pretextul pentru un sfat adresat cititorului
( omului ), prin care zborul e vãzut ca simbol al înãlþãrii,
al biruinþei: Poemul zborului este ºi al tãu,/ ( )
zborul pãsãrilor/este un poem despre biruinþã
Poezia are un caracter uºor didactic.
Cuvântul ºi cântecul este aproape o fabulã. Cântecul
venea dupã cuvânt,/ca umbra dupã trupu-n miºcare,/
venea sângerând-/pe jos, iar cuvântul cãlare . Cuvântul,
infatuat, orgolios, dispreþuitor, alungã cântecul: Dute, dispari unde vei vrea-/ ( ) lumea aceasta învinsã
e-a mea,/iar a ta nu e defel! . Înþelept, cântecul pãstreazã
legea tãcerii ºi tãcând a stârnit curcubee în ape,/a aprins
arome în fructele verii. Morala: Cuvântul e pulbere,
nerãmânere,/cãdere în gol, amânare, mai mult asfinþit,/
pe când curgerea-i nesfârºitã e Dunãre,/rostire a timpului
dezmãrginit
(Frumoasã metaforã).
Poetul se regãseºte permanent în cuvintele limbii
române (Regãsire), iar noi învãþãm cuvintele limbii
române cum învaþã pasãrea sã-ºi ia zborul -/prin Câmpia

nemuritoare a Limbii Române , pe unde se trece cu
sufletul,/nu cu piciorul... (Limba Românã).
Un poem foarte frumos este Anii poetului. Anii poetului
nu se mãsoarã cu mãsura obiºnuitã a omului comun.
Anii poetului/sunt ca literele alfabetului,/se adunã, senºirã/trãiesc întregi în cuvinte/se spun lucruri dureroape
ºi sfinte,/sunt ca pasãrea Phoenix, ca pasãrea Lyrã . Anii
poetului se raporteazã, deci, la literele alfabetului, la
cuvinte, pentru cã poeþii au destinul nemuritoarelor
stele , ei ies spre veºnicie din clipã. Poeþii adevãraþi,
care nu vor sã înºele , cei care spun lucruri adevãrate
ºi sfinte , au puterea de a reînvia ca pasãrea Phoenix din
propria cenuºã, ei pot depãºi efemerul,
clipa, înscriindu-ºi destinul în eternitate.
Poeþii, cei dãruiþi cu har, au ceva din
miºcarea tulburãtoare/a roþii olarului,/cel
care construieºte amfore,/ vase înalte de
formã ovoidalã,/ în care, în antichitate,
se pãstrau vinul ºi untdelemnul .
Acum înþelegem sensul mai profund al
titlului cãrþii, Clipa ºi amfora. Pentru
poet, cuvântul capãtã forma amforei ,
iar autorul îi cere aproape imperativ:
Umple (amfora) o Durere cu-o lacrimã,/
umple o Fericire cu Soare .
Poetul duce pe umerii sãi aceastã
amforã, ca altãdatã femeile în Grecia
anticã, el merge mereu înainte, întrebând
flacãra ce-a aprins-o, cândva,/ în cuvinte .
Ne aflãm aproape de domeniul sacrului,
gestul poetului capãtã valori simbolice:
Drumul lui trece/pe unde sunt râuri ce
ar putea sã sece,/pe unde sunt pãduri
susþinând bolta cereascã/ºi ar putea
frunza sã se îngãlbeneascã/pe unde sunt
munþii cu trecãtorile,/poetul trece ºi apele
line,/ trece, tânãr, vâltorile ( Pururi
tânãr am putea spune!).
Cântecul lui e pentru binele
pãmântului, e scris pentru ca sã-i fie
omului cald în versul lui abia scris , de
aceea poetul îºi trãieºte, prin creaþia sa, vârsta de la
început.
Aceeaºi idee într-o poezie scrisã cu patru ani înainte:
Clipa se face amforã pe umerii cerului (Aici).
Pentru poet, cântecul este o provocare a divinitãþii:
Dumnezeu mã ameninþã/Cu lumina stelelor/( ) ...se
bucurã vãzând/cum stârneºte în mine/netulburat,
cântecul
(Netulburat, cântecul).
Încheiem capitolul despre poezia lui Florin Costinescu
cu o frumoasã definire metaforicã a omului: Omul, o
duioasã spiralã/între bobul de grâu/ºi vechile piramide .
(Transcrieri) ºi cu o autodefinire referenþialã: oriunde
ai fi aºteaptã/sã mã gãsesc eu însumi,/nu întoarce cheia
pânã la capãt/un gând mai am sã adaug fiinþei mele,/
atât .(Stare).
Nu vom întoarce cheia pânã la capãt ºi aºteptãm, pentru
cã suntem siguri cã poetul mai are multe de spus, cã va
adãuga noi florilegii în peisajul poeziei române
contemporane.
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Mãnãstirea Dervent monahi ºi artiºti,
credinþã ºi frumuseþe

ARTE PLSTICE, CONTINUÃRI
A trecut un deceniu
de când Mãnãstirea
Dervent, jud.Constanþa
a iniþiat ºi susþinut în
fiecare varã Tabãra de
creaþie contemporanã
Dunãrea ºi Dobrogea
creºtinã . Pictori ºi
sculptori din þarã sau
invitaþi
de
pe
mapamond au cunoscut
o
Românie
surprinzãtoare prin
intermediul
lumii
monastice de la
Dunãrea de Jos, acolo unde trecerea aºa s-ar înþelege
în limba turcã dervent
are loc în sufletul ºi mintea
celor dispuºi a o percepe.
Ediþia numãrul 11 s-a desfãºurat în toamna acestui an
(19-29 septembrie) ºi a fost dedicatã exclusiv picturii;
echipa - structuratã cu atenþie - a avut în vedere invitaþi
în premierã Vasile Jurje (Cicârlãu de Maramureº), Liviu
ªoptelea (Botoºani), Imola Popescu Feldberg (Viscri),
Teodor Macari ºi Vlad Tabac (Chiºinãu) urmaþi de
prezenþa unor artiºti pentru care Derventul a devenit o
referinþã de tainã, de încredere ºi frumuseþe a vieþii lor,
indiferent de generaþia cãreia îi aparþin: Iuliana Popescu
(Bucureºti), Iordan Kissiov (Silistra), Paula Lupaºcu
(Tulcea), Elena Martinov (Niculiþel), Mircea Costea
(Medgidia), Nicoleta Drãgan (Braºov), Mihaela Onesa ºi
Horia Fãrcaºiu (Constanþa); s-a adãugat grupãrii o
permanenþã creatoare a locului, pãrintele Efrem, monah

Alice Dinculescu

al mãnãstirii, devenit în timp prin studiu ºi preocupãri
artist plastic profesionist.
Consideratã prima ediþie de toamnã a acestei tabere de
lungã tradiþie deja, întâlnirea de creaþie a adus pe
simezele spaþiului expoziþional existent în incintã lucrãri
a cãror frumuseþe constã în reorientarearea realitãþii catre
accepþia sa mitic-religioasã. Operaþiunea se manifestã
în creaþia celor invitaþi fãrã a fi existat impunerea unei
teme astfel cã prospeþimea expresiei personale se impune
în ansamblul evenimentului. Utilizarea unor semne ºi
simboluri ce vin cãtre prezent dintr-o adâncime greu
sondabilã a omenirii are loc în condiþiile de tentã
familiarã a firescului balcanic-ortodox unde, cerul ºi
pãmântul, credinþa ºi obiceiurile, spaimele ºi basmele,
lumea de aici ºi de dincolo le regãsim situate la locul
lor în cotidianul existenþei individuale; astfel, ambianþa
expoziþiei propune o convieþuire calm echilibratã cu
îngerii urbani ai lui Liviu ªoptelea invitaþi la Dervent
sã desluºeascã metaforele imaginate de Vasile Jurje alãturi
de prezenþa amplã ºi solarã a compoziþiei decorative
aparþinând Iulianei Popescu; Iordan Kissiov lanseazã
sugestia vizualã a marii treceri ºi mica poartã de lemn
a unei pierdute case dobrogene ce devin cãlãuzã
spiritualã graþie preþioasei sale poveri, icoana Maicii
Domnului, operã de autenticã frumuseþe a unui anonim,
regãsindu-l altfel, ºi la locul potrivit, în colecþia
Mãnãstirii Dervent; dialogul continuã cu starea de
poveste suprarealistã a Imolei Popescu Feldberg, ce

adunã îngeri, monahi ºi artefactele locului într-un joc de
rezonanþã, ce se domoleºte în acordul profund lansat de
dubla compoziþie-surprizã, Iuliana Popescu/Iordan
Kissiov; relaþia între permanenþã ºi imanenþã, devine
rodul unei îndelungi meditaþii a plasticianului Vlad
Tabac, specialã aplecare cãtre înþelegerea acestui spaþiu
materializatã prin racursiul monumental; construcþia
raþionalã gânditã simbiotic între geologic ºi vegetal
poartã cu sine o plenitudine de înþelesuri oferindu-se
aproape muzical privitorului.
Întâlnim la Dervent o expoziþie armonioasã cu
profunde conotaþii, rezultat al artiºtilor participanþi, ce
se relevã a fi atinºi poetic ºi zâmbitor de foºnetul aripilor
îngereºti (!).
Prezenþa arhiepiscopului Tomisului, I.P.S. Teodosie,
la fiecare dintre ediþiile taberei, onoreazã creaþia, intenþiile
ºi eforturile plasticienilor ce se regãsesc cu specialã
plãcere în cuvintele sale; de reþinut locul acordat unui
artist, acela al dublei rugãciuni omul care îºi înalþã
privirea oferindu-ºi sufletul ºi opera de artã ca rezultat al
existenþei sale, ce va porni în lume pentru totdeauna cu
aceeaºi atitudine.
Universul Mãnãstirii Dervent unde coexistã întâmplãri
ºi legende miraculoase, adevãruri oferite de activitatea
arheologicã, vechi tradiþii ale locului provenite din istoria
noastrã frãmântatã îºi sporeºte anual valoarea ºi
semnificaþia graþie evenimentelor culturale desfãºurate ºi
integrate cu multã dragoste specificului aºezãrii.
Reproduceri în pag. 20

PETRU BOTEZATU PICTEAZÃ OAMENI (II)
Petru Botezatu picteazã oameni. Aceºtia sunt arhetipurile sale formale.
Creaþia în cazul artistului Botezatu rãmâne pur
intuitivã; ea este o ascultare calmã, chiar inocentã,
dezinvoltã, a ceea ce se autoinvitã sã se înfiinþeze, ori sãºi ocupe locul pe pânzele sau desenele sale, excluzând
deseori premeditarea, concentrarea, siluirea formelor,
obiectelor, fiinþelor, scenelor etc., excluzând un scenariu
preconceput, refuzând compunerea lucrãrilor sale - de o
extraordinarã complexitate - potrivit dictatului dintr-un
forum suprem.
El lasã spaþiul pânzei larg deschis oricãror invadãri de
forme ºi fiinþe din neant, ca un receptor docil, organizând
doar spaþiul, preluând logistica plasticã, repartizând
culorile ºi ordinele de mãrime sau importanþã, preocupat
în cel mai înalt grad de compoziþie, în totalitatea
semnificaþiilor sale simfonice.
Ai crede cã opera de creaþie plasticã cedeazã unei
orchestrãri, din perspectiva cãreia, Petru Botezatu,
creator, regizor, maestru-fãuritor, concepe ºi exprimã o
nouã suprarealitate, a vãzutelor ºi nevãzutelor, printr-o
decisivã alchimie plasticã.
Odatã instalate în cadrul pânzei sau panoului - de parcã

O prezenþã literarã reconfortantã
(urmare din pagina 15)

sãnãtoasa cu toþi ceilalþi maidanezi agresivi dupã el.
Povestirea e, ca de altfel ºi alte proze ale cãrþii, plinã de
aluzii culturale, cum ar fi cea despre câinele lui W.A.
Mozart, câine care s-a prãpãdit de dor ºi de inimã rea la
puþine zile dupã înmormântarea stãpânului sãu iubit. O
altã povestire inseratã în aceastã dezbatere e a maidanezei
Linda cu care doamna Iuliana Popescu se pomeneºte în
faþa uºii de la etajul al ºaselea din imobilul în care locuia
ºi care, înþelegând cã nu poate fi gãzduitã în apartament,
pleacã oftând înþelegãtoare ca un om obidit. Impresionatã
de aceastã întâmplare înduioºãtoare, o doamnã de la un
bloc alãturat a înfiat-o pe Linda ºi i-a oferit adãpost ºi
afecþiunea dupã care tânjea ca un copil oropsit de soartã.
O solidaritate specialã ºi demnã de toatã admiraþia celor
care cuvântã se creeazã ºi între animalele însele. Acelaºi
romancier cu porniri eseistice aduce în discuþie ºi ceea
ce i s-a întâmplat unui confrate medic-scriitor aflat în
concediu la Vila Cumpãtul de la Sinaia: îngrijind cum sa priceput el mai bine un câine rãnit de fiarele pãdurii, sa pomenit nu peste mult timp cã acest pacient doftoricit

Transgresiune muzicalã , 92x122, acrilic pe pânzã
ar mai avea vreo importanþã!? - imaginile ce se
prefigureazã încep sã-ºi impunã propriile lor avataruri,
capãtã drept de cetate în lucrarea respectivã, se
legitimeazã în forme ce ignorã realitatea imediatã
recognoscibilã, tinzând mai degrabã cãtre un domeniu
i-a mai adus un client care, muºcat la gât, necesita
îngrijiri medicale urgente. La fel de impresionantã este,
în aceeaºi ordine de idei, prietenia dintre un cal ºi un
câine dalmaþian. Cele douã animale au devenit de
nedespãrþit din clipa în care cãruþaºul Miltiade, din
povestirea Doi prieteni, le-a fãcut cunoºtinþã. Muºcat
de un ºarpe la pãdure, calul moare tot acolo peste câteva
zile, în ciuda tratamentului la care fusese supus de cãtre
veterinar. Câinele, profund îndurerart, nu se dezlipeºte
de hoitul tovarãºului sãu pânã când, lipsit de apãrare,
este ºi el sfâºiat de sãlbãticiuni.
Personajele acestor povestiri te poartã cu gândul la
funcþionarii umili din prozele unor Caragiale sau Cehov.
În Jucãtorul, de pildã, câþiva redactori de la o micã
editurã bucureºteanã joacã sãptãmânal, sperând sã-ºi
depãºeascã statutul material de slujbaºi modeºti, la
Pronosport. Liderul lor înverºunat este, de departe, Conu
Miºu, numai cã vestea, dupã interminabile insistenþe de
forþare a norocului, îi provoacã un atac de cord. Prietenii
sãi au trebuit sã-i spargã uºa apartamentului ºi sã se
convingã de ceea ce se temeau cel mai mult. Dramaticã
este ºi situaþia celor ce au revelaþia faptului cã încercarea

fantasmagoric ce pare doar provizoriu, gata sã evolueze
imediat spre noi forme, recunoscând instabilitatea
genericã a materiei, a energiilor, a existenþei.
ªi totuºi, în acest complicat proces metafizic, artistul
ne face sã persistãm într-o enigmã colosalã, într-o mare
nesiguranþã, fãcând imposibil rãspunsul la întrebarea
dacã noi imitãm Natura, ori Natura se conformeazã
paternurilor noastre imaginative, urmând intuitiv
formaþiunile minþii noastre.
Este mai mult decât fascinant cum se dezvoltã totul
doar ca urmare a unui exerciþiu de pensulã, cum acel mic
smoc alcãtuit din câteva fire de pãr de porc, de veveriþã,
sau de bursuc, atât de derizoriu la urma urmei, contribuie
cu-o realã spectaculozitate, cu miºcãri repetate, prin
adãugãri ºi suprapuneri de tuºe ºi vopsele, la crearea unor
opere atât de ample, atât de complexe, atât de distante în
acelaºi timp faþã de propria lor materialitate. Autorul
instituie discreþionar lumina, formele, invenþiile,
simbolurile sale, concepând o nouã armonie personalã
dintr-un haos imprevizibil.

Cora Botezatu
lor de a se ridica deasupra istoriei e mereu una zadarnicã.
Este cazul studentului Izbãºescu Vasile care face o cerere
la decanul Facultãþii de Litere din Bucureºti, solicitând
aprobarea emigrãrii în Uniunea Sovieticã unde, dupã
lecturile ºi informaþiile propagandistice ale vremii în
care mai fiinþa încã ARLUS-ul, ar fi curs tot laptele ºi
toatã mierea din lume. Prãbuºirea acestui mit ideologic
în perioada postmergãtoare morþii lui Stalin, Tãtucul
tuturor popoarelor, l-a dezorientat complet pe studentul
care dupã absolvirea studiilor universitare a primit în
repartiþie guvernamentalã într-un sat din Dobrogea ºi nu
s-a mai auzit nimic de el (Cerere de emigrare).
Printre relele, deloc puþine la numãr, pe care le-a
declanºat ºi le-a consacrat interminabila noastrã
tranziþie cu democraþia ei originalã se numãrã ºi proasta
distribuþie a cãrþilor ºi revistelor, dar mai ales faptul cã s-a
atrofiat pânã la ultima limitã deprinderea românilor de a
mai citi ori de a mai cumpãra cãrþi. Acestei probleme îi e
alocatã cea mai întinsã povestire din volum, Rezervaþia,
scrisã în cheie parodicã ºi imaginând o utopie peste care
se revarsã pantagruelic mocirla realitãþii, precum apele ce
inundã Viºina de Jos ºi îneacã cãrþile ce circulau aici din
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TEATRU ªI ARTE PLASTICE LA KM 0

Andrei ªerban ºi... Vãduva Veselã!
Andrei ªerban ºtie ce
vrea. Întotdeauna a ºtiut. A
avut profesori excelenþi ºi
el s-a dovedit un elev
silitor ºi sârguincios, încã
de la primul spectacol pe
care l-a susþinut în anul de
graþie 1964 la Teatrul
Nottara cu Omul care s-a
transformat în câine de
Osvaldo Dragun. Prima
lecþie pe care a învãþat-o
de când era student e aceea
cã teatrul trebuie fãcut pentru ca spectatorilor sã le placã,
sã fie emoþionaþi, sã exulte, opera de artã sã fie admiratã,
artiºtii aclamaþi, ovaþionaþi.
De-a lungul anilor, Vãduva Veselã a fost ecranizatã ºi
adaptatã pentru marele ecran, cea mai faimoasã variantã
rãmânând cea a regizorului Ernst Lubitsch, din 1934,
cu Maurice Chevalier ºi Janette MacDonald în rolurile
principale, mult mai fidelã decãt varianta ulterioarã, din
1952, cu Lana Turner ºi Fernando Lamas. Prin ani 70
ai secolului trecut soprana Valy Niculescu vorbea de o
înregistrare Radio cu selecþiuni fãcute cu Orchestra
Simfonicã a Cinematografiei dirijatã de Paul Popescu,
cu Teodora Lucaciu (Hanna), Ion Dacian (Danilo),
Corneliu Fânãþeanu (Camil) ºi Vali Niculescu
(Valencienne).
Vãduva veselã operetã în 3 acte de Franz Lehar cu un
libret de Viktor Leon ºi Leo Stein, dupã o piesã de Henri
Meihac, s-a jucat la noi în þarã imediat dupã premiera
vienezã, de cãtre compania Grigoriu numindu-se
Vãduvioara Veselã (prin 1905), ºi în ciuda unui insucces,
datorat tenorului Vasile Toneanu, care nu avea voce, de
atunci a intrat în repertoriul curent al teatrelor de operetã
ºi de operã.
Acþiunea actualului spectacol nu mai e în Pontevedro
ci se petrece în Moldrosovia într-o þarã inventatã,
pierdutã undeva în Balcani, aflatã în crizã ºi în pericol
de faliment, condusã de politicieni incapabili, impostori
ºi mincinoºi, de observatori care spioneazã tot timpul cu
aparate sofisticate. Chiar eroul, Danilo Danillovici, din
secretar de ambasadã, ataºat militar... nepotul regelui.
Cum nu ºtie sã facã nimic, a intrat în diplomaþie .
Analogiile sunt strãvezii. Cultul personalitãþii este la

Candid Stoica

Statuile urbei
Instalat pe trotuar, într-un fotoliu, un bãrbat având un
pãr bogat ºi o privire care rãspândeºte bunãtate, dar în
egalã mãsurã ºi profunzime, observã atent freamãtul
niciodatã oprit de pe Bulevardul General Magheru.
Personajul, turnat în bronz, este marele nostru român,
compozitorul, violonistul ºi dirijorul George Enescu,
cunoscut astãzi pe toate meridianele.
Om de o generozitate fãrã seamãn, artistul apreciat de
toþi marii maeºtri ai lumii muzicale mondiale,
compozitorul cãruia i se interpreteazã lucrãrile pe toate
marile scene ale lumii de cãtre celebre orchestre ºi
prestigioºi conducãtori de instituþii muzicale, George
Enescu este o personalitate iubitã de poporul român,
devenind o adevãratã efigie a sufletului românesc.
Chiar zilele trecute am zãbovit câteva minute în faþa
maestrului, într-un dialog scurt, sentimental, aducândumi aminte de un alt corifeu al muzicii, pianistul Arthur
Rubinstein, care, aºezat la pianul sãu de bronz, cântã pe
trotuarul celui mai important bulevard din oraºul Lodz,
capitala postbelicã a Poloniei, invitându-te astfel sã
vizitezi casa memorialã din preajmã care îi este dedicatã.
Toamna trecutã, vizitând cimitirul parizian Pére
Lachaise, am fost impresionat când, la mormântul
autorului Rapsodiei I, am întâlnit câteva vaze cu enorme
crizanteme galbene, semn al preþuirii ºi pioºeniei celor
ce-l viziteazã la locul sãu de veci. Este un cimitir celebru
în care odihnesc mulþi mari artiºti: Marcel Proust, Anna
de Noailles, Gerard de Nerval, Honoré de Balzac,
Apollinaire ºi câte alte mari nume ale culturii universale.
N-aº vrea sã uitãm marele Festival George Enescu, care
la fiecare doi ani, în sezon cultural, are loc la Bucureºti

ordinea zilei, portretele regelui sunt peste tot în ambasada
de la Paris, unde dezmãþul sexual este în floare. Serviciile
secrete ºcolite de ambasador urmãresc, cerceteazã dar mai
ales supravegheazã. Cliºee naþionaliste ºi patriotarde,
bãºcãlia este la tot pasul, ca ºi în spectacolul de la Odeon
cu Soldatul de ciocolatã: sã intrãm în Europa cu
picioarele înainte . Lozinci tipice: Strãinii vor sã vândã
aerul din Moldrosovia pe foarte mulþi bani , noi am
salvat de pãgâni civilizaþia occidentalã , poezia
patrioticã este cea în care ne cântãm dragostea de þarã ºi
ura faþã de duºmani . Cântarea Moldrosoviei inundã
scena. În anumite scene, regizorul devine chiar procuror:
þara noastrã, cu munþii... cu mlaºtinile, cu administraþia
ei deplorabilã, cu impozitele mari . Se vorbeºte, în
pauzele când nu se cântã, despre mai tot ce este de criticat
în þarã chiar ºi de cãrþile scrise în închisori ºi de doctoratele
plagiate. Se merge chiar în trecutul îndepãrtat ( noi
muncim, nu gândim , fã-te cã lucrezi ), replici pe care
le-am auzit aproape zilnic la Televizor. Destule scene
satirizeazã denaturãri ale tematicilor care umplu
emisiunile de televiziune; Njegus conchide franc sã
opreºti manipularea TV este ca ºi cum ai da o lege sã nu
mai plouã în Moldrosovia . Noul libret se bucurã de
adaptarea Danielei Dima (care este ºi coregizor) ºi a lui
Andrei ªerban, cu dialoguri inspirate din scrierile lui
Radu Paraschivescu ºi Andrei Pleºu, ºi are la conducerea
orchestrei pe Vlad Conta ºi Ciprian Teodoraºcu, având
ca soliºti principali pe Ana Maria Donose (Hanna
Glavary), Tiberius Simu (Danilo), excelenþi
impresionând prin eleganþã, prestanþã ºi ambitus vocal,
Marta Sandu (Valencienne), Andrei Fermeºanu (C. de
Jolindon) minunaþi ºi pe Valentin Vasiliu (ambasadorul
Zetta) ºi Claudiu Bleonþ (Njegus), deºi ambii nu cântã,
doar vorbesc destul de bine ºi clar, este în primul rând o
coproducþie a Operei din Iaºi ºi a celei din Bucureºti.
Andrei ªerban tinzând spre genul de spectacol total s-a
folosit de un decor posibil, care se învârte creând noi ºi
variate ambianþe, minus micuþul pavilion , mult prea
meschin ºi nelalocul lui în respectiva ambianþã, iar Anka
Lupeº a preferat în locul grandioaselor toalete ale
doamnelor ºi a elegantelor fracuri ale domnilor, precum
ºi a uniformelor militare, rochii mai simple, moderne,
unele chiar foarte scurte, bãrbaþii purtând eternul costum
stas naturalizat dupã cel de al doilea rãzboi mondial
eliminând total uniformele, chiar dezgolind, poate

nepermis de mult bãrbaþii în scena antologicã de la saunã.
Coregrafia mânuitã de Andreia Gavriliu cu o trupã de
french-cancan japonezã de milioane . Apoi ºi-au mai
dat concursul o mulþime de asistenþi de regie, de
scenografie, de lumini, cor, coregrafie, pregãtire
muzicalã, ºefi de orchestrã ºi echipa de balerine din
Japonia etc. alcãtuind un spectacol viu, antrenant, febril,
plin de lirism, de multe ori original, îndrãzneþ ºi din
când în când de haz, de o sexualitate debordantã.
Dacã ar fi sã ne luãm dupã declaraþiile regizorului în
cartea sa autobiograficã apãrutã la Polirom în 2006 (O
biografie) unde spune cã dacã lungeºti prea mult finalul
riºti sã plictiseºti spectatorul, aº putea spune cã am asistat
la un final ratat, deºi una peste alta se poate afirma, fãrã
sã greºesc, cã am asistat la un spectacol emoþionant de
zdrobitor, care se terminã cu sloganul: Lumea e coruptã,
coruptã pânã în mãduvã, confuzã ºi frustratã . Nu era
nevoie sã ne-o spunã Andrei ªerban, prin gura lui
Claudiu Bleonþ ca sã ne strice o minunatã searã, o ºtiam
ºi noi ºi ca sã fiu sincer nu de asta a dat nãvalã lumea mai
ceva ca la minunea de la Maglavit ca sã audã ºi sã vadã
Vãduva Veselã cu senzuala muzicã a lui Franz Lehar.
P.S. Dar durerea lui Andrei ªerban e alta. Eºecul cu
Oedip îl doare pentru cã deºi au trecut ani, rana încã nu
s-a cicatrizat. Dovadã declaraþia sa peremptorie într-un
interviu înainte de premiera bucureºteanã: Criticii
muzicali ultra-conservatori, mã vor acuza de
ºmecherealã ºi derapaj, pentru cã am schimbat textul ºi
l-am adus în closetul politic actual. Cum pariez cã o
vor face, le rãspund deja: Am fãcut la fel ºi cu opera
Oedipe acum douãzeci de ani. Era radiografia lumii
noastre româneºti, Oedipe din noi. Nu v-a plãcut, aþi
fost deranjaþi, v-aþi revoltat. Lipseau coloanele
pompoase, toga, pulpele dezgolite ºi vocea marelui
Ohanessian. V-a ºocat cã la intrarea in salã vã privea
de pe scenã nu portretul cunoscut al compozitorului,
cel olimpian de pe cãrþile poºtale, ci chipul cu ochii
ieºiþi din orbite al unui Enescu îmbãtrânit, bolnav,
chinuit de suferinþa ºi durerea exilului. V-a iritat ºi mai
tare sã vedeþi istoria României secolului XX evocatã în
Oedipe, ironia faptului cã Sfinxul era Stalin, cã ciuma
avea loc în Piaþa Universitãþii, printre mineri, aurolaci
ºi corturi de protestatari. Într-adevãr, oglinda era poate
prea veridicã... La operã nu trebuie sã fim deranjaþi de
prea multã realitate .

Privirea maestrului Enescu
ºi unde în zeci de ediþii s-au perindat mai toate marile
valori ale muzicii simfonice sau camerale.
Desigur, o mare personalitate atrage pe artiºtii din alte
domenii, cum ar fi artele vizuale.
Mari fotografi, importanþi
pictori români l-au imortalizat
pe Enescu în diferite ipostaze
ca ºi mari meseriaºi ai
sculpturii care l-au transpus în
cele mai diferite materiale, aºa
cum este cazul ºi acestei lucrãri
în bronz, aflatã pe trotuarul de
vizavi de Teatrul Nottara,
unde activitatea a încetat, de
altfel ca ºi la sala Simeza, unde
vreme de ºase decenii pulsa
inima activitãþii plasticienilor
bucureºteni.
Maestrul priveºte mâhnit ºi
se întreabã: oare cât va dura
acest coºmar al bulinei roºii?
Înfãþiºarea compozitorului
modelatã în ghips ºi turnatã
în bronz de un maestru,
Constantin Baraschi, a fost
oferitã bucureºtenilor chiar
de cãtre familia celui care a
conceput-o ºi i-a dat trãire
veºnicã.
Sculptorul Constantin Baraschi (1902-1966), elev al
lui Frederick Stork ºi Dimitrie Paciurea la Bucureºti ºi

Antoine Bourdelle la Paris, a fost el însuºi profesor la
Institutul de Arte Plastice.
În anul 1929, în cadrul unei cãlãtorii, îl cunoaºte pe
Ivan Mestrovici, luând un contact nemijlocit cu marele
sculptor care va realiza câteva
importante lucrãri în capitalã
(Regele Carol I, I. Brãtianu,
Regele Ferdinand).
Baraschi are nenumãrate
lucrãri în locuri publice.
Menþionez doar basoreliefurile
de pe Arcul de Triumf ºi de pe
faþada Facultãþii de Drept.
Totodatã este autorul unui
Tratat despre Sculpturã (2 vol.,
1962), lucrare care s-a bucurat
de la apariþie de atenþia
învãþãceilor, prin mâna
maestrului trecând generaþii
întregi de sculptori, cãrora, cu
pasiune, le-a ºlefuit diamantele
talentului.
Un bust al marelui Enescu
vegheazã în faþa liceului de
muzicã ce-i poartã numele,
armonioasa dezvoltare a
talentului muzical în aceastã
înfloritoare grãdinã a muzicii
româneºti, iar o altã statuie a
maestrului din parcul Operei Române ne face sã ne
gândim la capodopera sa, opera Oedip.
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PE ULTIMA SUTÃ DE METRI
Vitralii

Ion Andreitã
,
SEMNE DE TOAMNÃ
Miroase-a mere coapte ºi-a palide gutui
Din ramul mic ce urcã ºi gardul vrea sã-1 treacã,
Miroase-a mere coapte, a struguri ºi lãmâi
ªi-un pui de rândunicã vrea mama sã-ºi întreacã
A învãþat sã zboare de câteva clipite,
Dar simte Universul cu fiecare fulg,
Chemarea de departe îi fluturã ispite
Iar cele douã aripi, în zbor, nu-i mai ajung
Ademenit de soare, de vânt ºi libertate
Îºi încordeazã-aripa ca pe o strunã-n cânt
ªi, urmãrit de mamã, în zborul spre departe,
Cei doi plutesc pe creste de nouri ºi avânt
Miroase-a mere coapte, pãmântul se încinge
Cu tainice miresme, ca un ecuator
ªi-n liniºtea sonorã în care pacea ninge
Se-nscãuneazã-n jilþu-i mult prea slãvitul dor
Miroase a câmpie, a munte ºi a þarã,
Miroase-a româneascã gãlbie de Cotnar
ªi-n pajiºtea din suflet dã-n afarã
Prinosul de iubire ºi-al jertfei mele jar.

TOAMNÃ
Se lasã-o toamnã grea în anotimp,
Rod vârcolacii marginile lunii
ªi-n noaptea oarbã se aud cãzând
Castanele pe-acoperiºul lumii.

RUGÃCIUNE
Cred, Doamne, ajutã necredinþei mele
Crucificat pe patul suferinþei,
Pe crucea mea de lemn negeluit,
Aºtept în anticamera Credinþei
Tâlhar întârziat ºi pocãit
Sunt singur, Doamne, anii mei s-au dus
Pe sâmbete de ape ºi pierzanii
ªi-acum, pustiu, sã-nalþ în stare nu-s,
Pentru iertare, sfintele litanii
Rãscruce sunt, ºi drumul cãtre tine
Îl caut ca un cerºetor umil
Cerºind bãnuþul ce i-ar putea þine
De frig ºi foame în exil
Talantul ce mi-ai dat l-am irosit
Crezând cã îndoit se va întoarce
Am aºteptat dobânda negreºit,
La ceas de gând, de ape ºi de toance
Eroare fu, ºi-acum crucificat,
Cu pocãinþã mila þi-o aºtept
Acolo, în þinutul depãrtat,
Sã te slujesc cu dragoste ºi drept.

O prezenþã literarã reconfortantã
(urmare din pagina 18)

abundenþã. E vizatã ºi luatã în tãrbacã subtilã practica
partidelor politice, ºi nu doar a lor, de a comanda sondaje
care sã le fie, întru manipularea opiniei publice prostite
electoral cu o sticlã de ulei sau cu un pachet de zahãr
industrial, invariabil favorabile. Alt rãu social ºi cu impact
educativ negativ este abandonarea copiilor de cãtre
pãrinþii ce pleacã, atraºi de mirajul Occidentului, sã lucreze
în strãinãtate (Mãriuca).
Existã în cartea lui Florentin Popescu, carte care se
vrea un pandant, de bunã seamã, la cea din 1987, Povarna
ºi alte povestiri, ºi piese care evidenþiazã bucuria de a
trãi ºi de a glumi, relatãri ale unor ºotii. Una dintre aceste
bucãþi anecdotice, îmbrãcate în straie beletristice cât mai
luxuriante, se intituleazã chiar Farsa. Un mucalit profesor
universitar care lucreazã vara cu studenþii sãi pe un ºantier
arheologic, comandã o amforã pe care o îngroapã în
sectorul colegului sãu cunoscut pentru morocãnoºenia
ºi pentru orgoliul sãu savantlâcesc exacerbat. Acesta din
urmã muºcã din momealã ºi se dedã unei expuneri
sofisticate despre vechimea vasului pe care un student
tocmai îl dezgropase. Tot o ºotie stã la baza povestirii
Substituire de persoanã. Vizitându-ºi o rudã apropiatã
din sudul þãrii, tatãl ºi fiul naratorului merg, în seara în
care se cânta Prohodul, la biserica din respectivul sat de
câmpie. Tatãl, o fire prin excelenþã ºugubeaþã, îi spune
unei bãtrâne cã a venit aici în recunoaºtere, dat fiind cã
bãiatul sãu, absolvent de Institut Teologic, cautã o
parohie convenabilã ºi aflaserã cã preotul încã în
funcþiune urma sã se pensioneze. Zvonul a prins ºi s-a
rãspândit cu iuþeala fulgerului ºi oaspeþii s-au trezit, în
zilele urmãtoare, la casa în care fuseserã gãzduiþi cu tot
felul de coºuri pline cu de-ale gurii.Toate astea se
întâmplau, nota bene, pe fondul penuriei alimentare din
anii din urmã ai dictaturii ceauºiste. Se-nþelege cã
bunãtãþile i-au fãcut fericiþi pe mulþi dintre cunoscuþii ºi
prietenii din oraºul de baºtinã al celor doi protagoniºti
ce s-au jucat, vrând-nevrând, de-a impostorii inofensivi.
Florentin Popescu este ºi cu aceastã carte, dupã cum spune
Acad. Gheorghe Pãun, pe coperta a patra, o prezenþã
reconfortantã în lumea noastrã parcã tot mai entropicã .

O halima contemporanã
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Tocmai se terminase reuniunea literarã în care un tânãr
poet citise din creaþiile lui ºi stârnise îndelungate discuþii
în contradictoriu, când un grup de vreo patru-cinci
persoane se retrase într-un colþ al micului salon de
protocol. ªi ceva mai departe de masa cu fursecuri,
prãjituri, rãcoritoare ºi cafele, începu o discuþie despre
condiþia câinelui în viaþa omului. Pretextul îl constituia
prezenþa la acea adunare a unei doamne care venise
însoþitã de un astfel de animal un bishon cu pãrul
cârlionþat ºi care se vedea cât de colo cã era un adorat ºi
un rãsfãþat al stãpânei lui.
În 24 iulie, 2016, se scria Substituire de persoanã, cu
o întâmplare ciudatã de la obiceiul cinstirii morþilor, de
prin pãrþile Giurgiului ºi Teleormanului, cu ocazia marilor
sãrbãtori de Crãciun sau de Paºti.
ªi tot în aceastã fierbinte lunã iulie, din cuptorul sãu
cu poveºti, autorul ne scoate o altã stranie ºi
surprinzãtoare Cerere de emigrare, în care un student
înainteazã decanului Facultãþii de Litere o cerere de
emigrare în U.R.S.S. Din nou, studiul unui caz psihologic,
încheiat cu mãiestrie de autorul noii Halima.
În primãvara lui 2016, pãcãleala unui þãran nonagenar,
Din vremea gripei aviare.
ªi tot aºa, ºi tot aºa, în celelalte poveºti din poveºti:
Farsa, Mãriuca, Doi prieteni, Jucãtorul, Rezervaþia ºi
Empatie. Cea din urmã se încheie, în 18 iunie 2016, cu
acest text: Domnul Morcovei aproape cã jubileazã de
bucurie. Existã ºi pentru el un Dumnezeu. Nu numai cã
nu s-a fãcut de râs cã n-a întrebat, nu numai cã a scãpat
de o obsesie ºi de cine ºtie câte alte alergãturi, dar mai ºi
poate de-acum înainte, când o fi cazul, sã afiºeze o minã
de intelectual fin, de ins doct, care va rosti cuvântul
empatie firesc, ca pe oricare altul. ªi ce se vor mai mira
colegii lui de cenaclu când îl vor auzi!
Pânã una alta e foarte curios sã vadã disearã, când se
va întoarce doamna Morcovei de la spital, ce figurã va
face când n-o s-o mai întrebe ca de obicei ce zi a avut, ce
i s-a mai întâmplat ºi alte banalitãþi din astea, ci pur ºi
simplu: Dragã, tu mai empatizezi cu mine?
De la un asemenea scriitor, încã în puterea creaþiei, ne
putem aºtepta oricând la alte surprize, admirabile ºi
binecuvântate, de acest gen.

George Theodor
Popescu

De obidã
De dupã coline ne pândesc imperii
Deºi soarele-a apus în stei
Mai mã-ntorc odatã, zãu cã mã ºi sperii
Moartea umblã în papucii mei.
Iau lumina albã ºi-mi acopãr faþa
De la regi la pietre nu-i decât un pas
Vindem pielea ursului pe nasturi
Noi, ori lumea asta este în impas?
Poate drumu-i lung ºi mireasa slutã
Unde-i noima noastrã de-a pierit ºi ea?!
Ne ferim de dracu încãlþat în roºu
ªi ne sprijinim orbeºte-n coada de la bidinea.
De-atâta rai ni s-au tocit genunchii,
De nu ne devorãm pãrinþii, noi ne ucidem pruncii
ªi batem sârba de doi lei
Nu pentru noi ci pentru ei.
Baba-oarba, oarba-baba
Ne-am însoþit de mult cu graba,
Oarba-baba, baba-oarba
Cu broboane albe de luminã-mi apãr faþa.
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