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Editorial
Fantome ºi coºmaruri
ªi se fãcea cã pe holurile mari ale Casei Poporului mãrºãluiau plutoane de
centurioni romani, cu cãºtile lor mari, cu armuri de zale, cu braþele descoperite cât sã
poatã mânui sãbiile þinute ameninþãtor într-o poziþie din care ar fi putut numaidecât
sã strãpungã piepturile ºi trupurile celor care le-ar fi stat împotrivã. Senatorii ºi deputaþii
se refugiaserã care pe unde a putut: în spatele unor birouri cu uºi uriaºe, din lemn
masiv, dupã panouri ºi chiar dupã fotolii ceva mai înalte, neºtiind ce s-a întâmplat ºi
cum de au pãtruns romanii acolo ºi nici ce avea sã mai urmeze. ªi asta pânã când o
voce gravã, acuzatoare, a strãpuns aerul de sub cupolele palatului: Veþi da seamã de
legea pe care vreþi s-o votaþi, cãci crima voastrã e mai mare decât aceea petrecutã în
senatul nostru, când ilustrul Cesar a cãzut sub lovitura de cuþit a duºmanilor lui!
ªi se mai fãcea cã pe uliþa cea mare, purtând numele marelui ºi destoinicului general
francez Berthelot se adunase mulþimea sã-i aclame pe alþi romani, gata de luptã, sosiþi
acolo tocmai de la Roma spre a-l avertiza, ori a-l pedepsi pe cel însãrcinat cu revizuirea
tãbliþelor dupã cere aveau sã înveþe, nu mult dupã aceea, odraslele urmaºe ale lui Traian
ºi Decebal. Aºa ceva nu se poate! Aºa ceva nu se poa-te! Nu se poate ºi nu vrem sã
scoateþi limba latinã din gimnazii! striga mulþimea înfierbântatã, acum încurajatã ºi de
pasul adânc ºi apãsat, pe loc, al soldaþilor romani în aºteptare...
Agitându-se, unii din fruntea mulþimii strigau cãtre cei din spate: Priviþii! Priviþi
la fereastra aia! Iatã, se vãd fantomele, se vãd spiritele întruchipate, venite sã ne certe,
ale lui Hadrian ºi Pericle, ale lui Horaþiu ºi Ovidiu!. Sã-i bântuie pe cei care au gândit
legea ºi vor sã ne-o bage pe gât! ,vociferau alþii, nemulþumiþi ºi cu priviri mânioase.
Un cronicar al timpului sta ceva mai la o parte ºi consemn totul, ca sã se ºtie ºi sã se
afle ºi mai târziu ce se întâmpla ºi cum se întâmpla în zilele acelea fierbinþi.
Cum avea sã sfârºeascã totul nimeni nu ºtia încã. Se fãceau fel de fel de presupuneri:
ba cã ministrul acela cu nume predestinat, Curaj, va rãmâne pe poziþia lui, bine sprijinitã
de comisia însãrcinatã sã elaboreze legea cu pricina, ba, cã, dimpotrivã, el va ceda
presiunilor venite din partea dascãlilor din ºcoli ºi a unor organizaþii din societatea
civilã, ba cã totul se va amâna nu se ºtie pânã când, ba cã se va cãuta ºi se va gãsi o
soluþie de compromis, cum s-a întâmplat ºi se întâmplã de atâtea ºi atâtea ori în
tranziþia noastrã originalã etc. etc.
Deºi poate pãrea o simplã joacã, tot ce aþi citit pânã aci ar putea fi de nu, la o
adicã? un vis, sau mai bine zis un coºmar (al parlamentarilor, al slujbaºilor
Ministerului Educaþiei ºi Învãþãmântului) legat de proiectata eliminare a limbii latine
din ultima clasã de gimnaziu atunci când elevul se aflã la o vârstã propice pentru
însuºirea limbii în care au scris Lucreþiu, Juvenal ºi toþi marii scriitori ai antichitãþii
romane, a limbii care ne-a lãsat moºtenire toatã terminologia ºtiinþificã a medicinei,
botanicii ºi zoologiei ºi mai presus de toate! cea care, în împrejurãrile istorice
cunoscute, a avut un rol fundamental în formarea ºi dezvoltarea limbii noastre, limba
pe care o vorbim cu toþii ºi astãzi la început de secol ºi de mileniu.
Vrând-nevrând, un astfel de proiect preconizat de ministerul de resort duce la o
tristã ºi dureroasã îndepãrtare a tineretului studios de culturã ºi atunci ne putem
întreba: Ce se doreºte? Sã avem de aci înainte generaþii îndobitocite, bune numai
pentru cules cãpºuni ori de prestat fel de fel de munci pe la alþii? Sã avem generaþii de
indivizi croiþi în serie ºi fãrã identitate ºi personalitate, care sã nu gândeascã dincolo
de lungul nasului ºi cerinþele existenþei lor pur biologice (mâncare, îmbrãcãminte,
adãpost)?
Crearea unui om de tip nou (sintagma vã este cunoscutã, desigur, ca ºi toate
conotaþiile ei de dinainte de 1989), dar oarecum pe invers decât îl teoretizau comuniºtii,
care sã nu gândeascã, sã nu-ºi punã întrebãri despre lume ºi univers, sã nu înþeleagã
schimbãrile ºi toate mutaþiile din lumea contemporanã?
Toate acestea (ºi încã multe altele!) sunt întrebãri dãtãtoare de frisoane, de neliniºte
ºi îngrijorare pentru cei care avem un cap pe umeri ºi încã! mai gândim cu el.
Iatã de ce fantomele ºi coºmarurile imaginate la începutul acestor rânduri ar trebui
sã devinã o realitate. ªtim noi pentru cine.

Ne-am împãcat.
I-am acceptat plânsul
rãceala ºi brumele
aruncate peste
grãdinile mele înflorite
I-am iertat
excesele ºi toanele
pentru cã este
ea
Primãvara
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AGENDÃ CULTURALÃ

Festivalul Naþional de Literaturã Marin Preda
ediþia a XV-a, 22-23 septembrie 2016
Consiliul Judeþean Teleorman ºi Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Teleorman, în parteneriat cu revistele: Luceafãrul de dimineaþã , Argeº , Bucureºtiul literar ºi artistic , Litere ,
Pro Saeculum ºi Caligraf , organizeazã Festivalul Naþional de Literaturã Marin Preda , ediþia a XV-a, ale
cãrui manifestãri finale se vor desfãºura în zilele de 22 ºi 23 septembrie 2016, la Alexandria ºi la Siliºtea Gumeºti.
Festivalul îºi propune sã promoveze prozatori de talent, care nu au debutat în volum. Concurenþii vor trimite 1-3
proze scurte, care pot avea în total 20 pagini. Vor fi acordate urmãtoarele premii:
- Premiul Marin Preda ºi Premiul Revistei Luceafãrul de dimineaþã (în valoare de 900 lei);
- Premiul I ºi Premiul Revistei Argeº (în valoare de 700 lei);
- Premiul al II-lea ºi Premiul Revistei Bucureºtiul literar ºi artistic (în valoare de 600 lei);
- Premiul al II-lea ºi Premiul Revistei Litere (în valoare de 600 lei);
- Premiul al III-lea ºi Premiul Revistei Pro Saeculum (în valoare de 500 lei);
- Premiul a III-lea ºi Premiul Revistei Caligraf (în valoare de 500 lei).
Prozele scurte premiate vor fi incluse într-un volum, ce va fi lansat în cadrul manifestãrilor finale ale festivalului;
de asemenea, vor fi publicate de revistele partenere.
Concurenþii vor trimite prozele scurte pe suport de hârtie, culese cu font 12 (Normal, Times New Roman, 1.5 Space),
în câte 7 (ºapte) exemplare, semnate cu un motto, acelaºi motto figurând ºi pe un plic însoþitor, în care va fi introdusã
o fiºã cu datele de identificare ale autorului: numele ºi prenumele, data ºi localitatea naºterii, adresa poºtalã, adresa de
e-mail ºi numãrul de telefon mobil, precum ºi un CD cu textele trimise, inscripþionat cu acelaºi motto.
Lucrãrile pentru concurs vor fi trimise, pânã la data de 1 august 2016, pe adresa: Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Teleorman, str. Ion Creangã, nr. 52-54, 140056 mn. Alexandria,
jud. Teleorman, cu menþiunea pentru concurs .

Concurs de epigrame Cincinat Pavelescu
Asociaþia Culturalã Duiliu Zamfirescu din Focºani, Str. Alexandru Golescu nr. 76, Judeþul Vrancea, împreunã cu
Redacþia literarã Cincinat Pavelescu intenþioneazã sã organizeze un Concurs de epigrame CINCINAT PAVELESCU.
Doritorii vor trimite în format electronic 10-20 de epigrame semnate de autor împreunã cu o fotografie de autor ºi
un scurt CD pe adresa de e-mail www.gheorgheneagu@yahoo.com, sau pe hârtie la adresa de mai sus pânã la data de
15 septembrie a.c. Jurizarea ºi premierea se vor face în ziua de 23 octombrie la Focºani. Relaþii suplimentare la
0722284430. Cele mai bune epigrame vor fi tipãrite într-un volum.

Festivalul-Concurs Al. Macedonski
ºi-a desemnat câºtigãtorii
În zilele de 19-20 martie, la Muzeul Municipiului Bucureºti s-a desfãºurat cea de a III-a ediþie a FestivaluluiConcurs Al Macedonski organizat de cãtre Asociaþia Macedonenilor din România în colaborare cu revista on-line
Literatura de azi . În cadrul acestuia a avut loc ºi festivitate de premiere a autorilor care au participat la competiþie.
Iatã ºi numele câºtigãtorilor: Secþiunea Poezie Consacraþi: George Tei (I), Adrian Pãpãruz (II), Valentin Irimia (III);
Poeþi debutanþi: Florentina Loredana Dalian (I), Cornelius Ioan Drãgan (II), Gabriel Todicã (III). La secþiunea Prozã
s-au decernat premiile: Consacraþi: Radu Cãlin Gãvan (I), Monica Mureºan (II), Clelia Ifrim (III); debutanþi: Liviu
Gogu (I), Adrian Gabriela Aldea (II), Diana Gluck (III). (Reporter)

Autografe
în premierã
Coman ªova

Joc de aer / Jeu d air
ediþie bilingvã. Versiunea
francezã: Ion Roºioru
(Editura Semne, Bucureºti, 2016)

Orice apariþie de carte este o bucurie pe care ne-o
facem. Dacã la ea participã ºi cei dragi - familie, prieteni,
cititori - ea devine împlinitã.

Stan V. Cristea

Marin Preda
Portret între oglinzi
(Editura Aius, Craiova, 2016)

România, între Orient ºi Occident
Sub acest generic s-a desfãºurat la Piteºti cea de a X-a ediþie a Simpozionului Naþional Mircea Eliade Mitul
eternei reîntoarceri , organizat ºi condus de d-na Mona Vâlceanu, scriitoare. Gãzduit de Biblioteca Judeþeanã
Dinicu Golescu , simpozionul s-a bucurat de prezenþa a numeroºi scriitori, istorici literari, istorici, alþi oameni de
culturã. Au prezentat comunicãri: Mihai Neagu Basarab, Ioan Barbu, Florea Firan, Nicolae Georgescu, Florentin
Popescu, Aureliu Goci, Mihai Sporiº, Ioan Popa, Ioan N. Roºca, ªtefan Stãiculescu.
Ca un adjuvant al manifestãrii, a fost organizat ºi un stand de carte la care au participat editurile: Betta (Bucureºti),
Scrisul Român (Craiova), Antim Ivireanul (Rm. Vâlcea) ºi Zodia Fecioarei (Piteºti). La sfârºitul simpozionului
participanþii au fãcut un pelerinaj în comuna Nucºoara, locul rezistenþei anticomuniste din anii 1948-1958. (Reporter)

Întâlniri cu poetul Theodor Damian
Aflat în România pentru câteva sãptãmâni, preotul prof. dr. Theodor Damian, scriitor, fondatorul Institutului de Teologie
Ortodoxã, al Cenaclului literar Mihai Eminescu ºi al revistei Luminã linã din New York, între altele ºi corespondent
special al revistei noastre în S.U.A., a avut mai multe întâlniri cu confraþii din þara natalã, totodatã participând ºi la câteva
manifestãri culturale din Bucureºti ºi din provincie. Astfel, la 10 martie s-a întreþinut cu poeþi ºi prozatori la Boema 133
din Capitalã, iar la 14 martie a fost oaspetele Institutului Cultural Român, unde a susþinut o comunicare despre poezia
religioasã a lui Mihai Eminescu, în cadrul ciclului de conferinþe intitulat Eminescu gazetarul, organizat lunar de cãtre
Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti (preºedinte Doru Dinu Glãvan). La discuþiile care au urmat au participat Nicolae Georgescu,
Anca Sîrghie, Doru Dinu Glãvan, generalul Mircea Chelaru, Doina Ghiþescu, Mariana Brãescu.
Joi 17 martie Theodor Damian, însoþit de un grup de prieteni a lansat revista Luminã linã , nr. 1-2/2016 la
Biblioteca Judeþeanã I.A. Bassarabescu din Giurgiu. Despre publicaþie ºi despre contribuþia fondatorului ei la
rãspândirea culturii româneºti pe continentul american au vorbit: Virgil Ciucã, Muguraº Maria Petrescu, Florentin
Popescu, Mircea M. Ionescu, Mirela Gruiþã, Gh. Puiu Rãducan, Anca Sîrghie, Ioan Gâf-Deac, Sorin Pavel, Ion N.
Roºca, Ionel Muscalu, Paula Romanescu, Dan Mucenic directorul bibliotecii, Passionaria Stoicescu ºi alþii.
La 22 martie d-lui Theodor Damian i-a fost conferiat titlul de Doctor Honoris Cauza al Universitãþii Bioterra din
Bucureºti. (Reporter)

Cu acest volum, am încercat sã întregim, prin
cercetãri de arhivã, în primul rând, ceea ce se ºtia despre
anii ºcolaritãþii lui Marin Preda ºi despre anii în care a
efectuat serviciul militar, lãmurind totodatã ºi alte
aspecte privind personalitatea ºi opera «marelui
singuratic».

Nicolae Cabel

Memoria, ca o capcanã
(Bucureºti, 2015)

Sãrbãtoriþii noºtri în Luna lui Prier
Ei sunt statornici prieteni ºi harnici colaboratori ai revistei Bucureºtiul literar ºi artistic:
Ion Haineº (n. 17 aprilie 1935), poet ºi prozator, membru în colectivul de redacþie.
Neagu Udroiu (n. 3 aprilie 1940), publicist, deþinãtorul rubricii externe din pagina de publicisticã.
Cãlin Stãnculescu (n. 6 aprilie 1942), titularul rubricii de film.
Vasile Rãvescu (n. 23 aprilie 1942), poet ºi publicist, cronicarul Cenaclului Catacomba.
Florentin Popescu (n. 3 aprilie 1945), poet, prozator ºi publicist, redactor-ºef al revistei (alãturi de Coman
ªova, director).
Tuturor un simbolic buchet de flori ºi un cãlduros La mulþi ani!

...creierul, fabulos computer, stocheazã... apoi,
dezinvolt, transferã hârtiei cam ce vrea el... aºadar...
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ANIVERSÃRI, COMEMORÃRI

MARIN SORESCU 80 de ani de la naºtere

(1936-1996)

PORTRETUL ARTISTULUI

Au mai existat ºi niºte codri adânci
ªi un tânãr care vorbea de ei,
Întrebându-i ce se tot leagãnã fãrã vânt?
Acest tânãr cu ochi mari,
Cât istoria noastrã,
Trecea bãtut de gânduri
Din cartea cirilicã în cartea vieþii,
Tot numãrând plopii luminii, ai dreptãþii, ai iubirii,
Care îi ieºeau mereu fãrã soþ.

În fiecare dimineaþã,
În faþa oglinzii,
Dupã ce îºi creioneazã sprâncenele,
îºi fac buzele
Cu ºoricioaicã,
Pun ºoricioaicã în pãr,
Pe umerii albi, în ochi, pe gânduri,
Pe sâni,
ªi aºteaptã.

Au mai existat ºi niºte tei,
ªi cei doi îndrãgostiþi
Care ºtiau sã le troieneascã toatã floarea
Într-un sãrut.

Ies albe în balcoane,
Îl cautã prin parcuri,
Dar Don Juan, cuprins parcã de-o presimþire,
S-a fãcut ºoarece de bibliotecã.

ªi niºte pãsãri ori niºte nouri
Care tot colindau pe deasupra lor
Ca lungi ºi miºcãtoare ºesuri.

Nu mai mângâie decât ediþii rare,
Cel mult broºate
Nici una legatã în piele,
Decât parfumul budoarelor,
Praful de pe antici
I se pare mult mai rafinat.

ªi pentru cã toate acestea
Trebuiau sã poarte un nume,
Un singur nume,
Li s-a spus
Eminescu.

Am încãlþat cu pantofii mei
Drumul.
Cu pantalonii am îmbrãcat copacii
Pânã la frunze.
Haina i-am pus-o vântului
Pe umeri.
Primului nor care mi-a ieºit în cale
I-am pus în cap
Pãlãria mea veche.
Apoi m-am dat înapoi
În moarte
Sã mã privesc.

ECHERUL
Echerul, folosit ºi în matematicã,
Devine tot mai mult
Un instrument literar.
Cu el poþi citi cu succes
O mulþime de opere.

Autoportretul
Îmi reuºise de minune.
Asemãnarea era atât de perfectã,
Încât, uitând sã mã iscãlesc,
Oamenii au scris ei singuri
Numele meu
Pe o piatrã.

Îl aºezi frumos
Pe prima paginã,
ªi nu citeºti decât ce scapã
În afara liniilor lui
De lemn.

TREBUIAU SÃ POARTE
UN NUME
Eminescu n-a existat.
A existat numai o þarã frumoasã
La o margine de mare
Unde valurile fac noduri albe
Ca o barbã nepieptãnatã de crai.
ªi niºte ape ca niºte copaci curgãtori
În care luna îºi avea cuibar rotit.
ªi, mai ales, au existat niºte oameni simpli
Pe care-i chema: Mircea cel Bãtrân, ªtefan cel Mare,
Sau mai simplu: ciobani ºi plugari,
Cãrora le plãcea sã spunã
Seara în jurul focului poezii
Mioriþa ºi Luceafãrul ºi Scrisoarea a III-a .
Dar fiindcã auzeau mereu
Lãtrând la stâna lor câinii,
Plecau sã se batã cu tãtarii
ªi cu avarii ºi cu hunii ºi cu leºii
ªi cu turcii.

Împuþinate,
Cuvintele se umflã
Ca niºte broaºte,
Sugând ºi sensul celor ascunse.
O jumãtate de verb
Te face sã urli
De acþiunea tuturor romanelor
Din viitorul deceniu.
Apoi echerul se poate extinde
ªi în viaþa de toate zilele.
Sunetele, imaginile, sufletele
Sunt exagerat de mari,
Ascultaþi vorbele cu echerul,
Priviþi spectacolele cu echerul.
Nu vã aventuraþi
Într-o dragoste adevãratã
Fãrã un echer la butonierã.
ªi de asemenea, seara, înainte de culcare,
Puneþi la capul patului un echer
Pentru visele voastre de aur.

DON JUAN

În timpul care le rãmânea liber
Între douã primejdii,
Aceºti oameni fãceau din fluierele lor
Jgheaburi
Pentru lacrimile pietrelor înduioºate,
De curgeau doinele la vale
Pe toþi munþii Moldovei ºi ai Munteniei
ªi ai Þãrii Bârsei ºi ai Þãrii Vrancei
ªi ai altor þãri româneºti.

Dupã ce le-a mâncat tone de ruj,
Femeile,
Înºelate în aºteptãrile lor cele mai sfinte,
Au gãsit mijlocul sã se rãzbune
Pe Don Juan.

Iar ele îl aºteptã.
Otrãvite-n cele cinci simþuri aºteaptã,
ªi dacã Don Juan ºi-ar ridica ochii
De pe noua lui pasiune,
Ar vedea-n fereastra bibliotecii
Cum zilnic este înmormântat câte un soþ iubitor,
Mort la datorie,
În timp ce-ºi sãrutã soþia
Din greºealã.

BOTEZUL
Un ou de struþ, ouat de struþã,
Era purtat într-o cãruþã
ªi dat exemplu la gãini
De cum se ouã prin vecini.
Dar struþul ce era în ou:
Afar mijeºte de-un ev nou!
Iar eu aicea în cavou?
ªi-n coajã el izbind cu ciocul
Ieºi sã-ºi caute norocul.
ªi lumea zise: Dobitocul!

HOÞII
Aveam o poezie carie nu mã lãsa sã dorm
ªi am trimis-o la þarã
La un bunic.
La urmã am scris alta
ªi i-am trimis-o mamei
S-o pãstreze în pod.
Am mai scris dupã aceea vreo câteva
ªi, cu strângere de inimã, le-am încredinþat rudelor,
Care ºi-au dat cuvântul c-o sã aibã grijã de ele.
ªi tot aºa, pentru fiecare poezie nouã,
S-a gãsit câte un om care sã mi-o primeascã,
Pentru cã fiecare prieten al meu
Are la rândul sãu un prieten,
Atât de bun încât sã-i încredinþeze taina.
Aºa cã nici eu nu mai ºtiu acum
Unde mi se aflã cutare vers
ªi, în caz cã mã calcã hoþii,
Oricât de mult m-ar schingiui,
Tot n-o sã le pot spune mai mult, decât
Cã ele sunt la loc sigur,
În þara asta.
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DIALOGURI CULTURALE, CONSEMNÃRI
Seniorii literaturii noastre

Numai cu întregul operei poetice Radu
Cârneci poate fi înþeles ºi definit ca atare (III)
F.P.: Experienþa literarã
a scrisului v-a condus, în
cea de a doua parte a vieþii
ºi cãtre alte activitãþi,
adiacente creaþiei propriuzise: aþi tradus din mari
poeþi ai lumii (Baudelaire,
Léopold Sédar Senghor,
Cântarea Cântãrilor), aþi
alcãtuit antologii de
referinþã ºi care vor
rãmâne în istoria literarã
( Cinegetica , Poezia pãdurii , Antologia sonetului
românesc ), aþi fost ºi sunteþi în continuare un argint viu
al vieþii literare de azi (scrieþi prefeþe la cãrþile confraþilor
mai tineri, participaþi la evenimente culturale, practicaþi
publicistica pe teme literare º.a.) toate acestea (ºi încã
multe altele) mi-au amintit de o sintagmã care vã este, ºtiu
sigur, dragã: Omul cultural . Vã rog sã definiþi acest
apelativ ºi sã ne mãrturisiþi dacã credeþi cã el se poate
aplica ºi în cazul dvs.
R.C.: Într-adevãr, sintagma îmi aparþine, þin la ea ºi mi
se pare cã exprimã chintesenþa virtuþilor pe care trebuie
sã le aibã o personalitate cu vocaþia construcþiei spirituale,
pusã în slujba naþiunii. Definiþia Omului cultural
comportã mai multe explicaþii ºi are mai multe
componente. Omul cultural nu se naºte, el se formeazã
în funcþie de niºte calitãþi personale ºi de unele funcþii
ce i se dau (de conducere, de organizare, de reprezentare).
Mai totdeauna el se simte responsabil nu numai de cele
ale sale, ci ºi de cele ale altora, ale societãþii în care
trãieºte (datorii, interese generale, necesitãþi). Împlinirile
sale acoperã, de cele mai multe ori, unele spaþii goale,
devenind în felul acesta important sau foarte necesar,
înscriindu-se astfel în istoria timpului în care i-a fost dat
sã trãiascã. ªi am sã vã dau exemplu un om exemplar din
acest punct de vedere. Este vorba de profesorul Eugen
Simion. Devenind academician ºi, mai apoi, preºedinte al
celui mai înalt for al ºtiinþei ºi culturii româneºti, el s-a
angajat preluând ideea filosofului Constantin Noica
ºi a reuºit sã facsimieze ºi sã editeze întreaga operã
eminescianã, punând-o astfel la adãpost de vicisitudinile
vremurilor viitoare. Tot el a coordonat elaborarea ºi
tipãrirea Dicþionarului General al Literaturii Române,
în ºapte volume, ori editarea, în formula Pléiade a unor
mari scriitori români, eternizându-i o datã în plus.
Pe de altã parte, tipãrind pentru întâia oarã Vulgata
Biblia de la Blaj , monument de limbã românã (1760-
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1761), dupã mai bine de douã sute de ani de la traducerea
acesteia de cãtre episcopul Paul Petru Aron, profesorul
Eugen Simion a dovedit o mare grijã ca asemenea acte
de identitate culturalã româneascã sã nu se piardã, ele
dovedind, între altele, bogãþia spiritualã a românilor.
Aºadar, consider cã profesorul Eugen Simion este un Om
cultural exemplar, un intelectual fin, dar ferm ºi demn în
iniþiativele sale.
Cât priveºte cea de a doua parte a întrebãrii dvs., dacã
mã consider sau nu ºi eu un om cultural, îi las pe alþii sã
aprecieze dupã faptele ºi prestaþiile mele.
F.P.: ªi fiindcã a venit vorba despre Omul cultural, v-aº
mai provoca ºi cu o altã întrebare: Ce pãrere aveþi despre
peisajul literar de azi (prin asta înþelegând, desigur, ultimii
zece cincisprezece ani) nu doar o lunã-douã?
R.C.: Primul deceniu de dupã revoluþie a fost unul
dezlãnþuitor, al unor rãzbunãri, mai ales din partea unor
pretinºi creatori, a unor neîmpliniþi care s-au considerat
frustraþi de regimul comunist; a urmat (din pãcate) ºi se
continuã ºi azi denigrarea unor scriitori importanþi,
minimalizarea personalitãþii ºi operei lor pe motiv cã au
fost obedienþi regimului trecut. A apãrut atunci aºa-zisa
literaturã de sertar, cu mici excepþii de o calitate ºi valoare
îndoielnice. Trebuie remarcat însã cu satisfacþie cã
scriitori adevãraþi ºi-au continuat împlinirea operei lor,
iar noua generaþie s-a re-legat de tradiþia fastã dintre cele
douã rãzboaie, repetând din pãcate atitudini ºi
formule demult depãºite ºi consumate la noi ºi în Europa.
Fãrã îndoialã, în ultimul deceniu au apãrut poeþi,
prozatori ºi critici literari talentaþi, atât de necesari
afirmãrii spiritului naþional în context european. Cât
despre cei câþiva care maculeazã chipurile unor creatori
reprezentativi, de ieri ºi de azi, ba, mai mult, murdãresc
cu neruºinare însãºi fiinþa Neamului, imagine Þãrii, sã
nu-i ierte Marele Absolut la Judecate de Apoi , sau chiar
mai devreme!... Da, rãmân încrezãtor în destinul nostru
ºi îi prevãd în timp o împlinire pe mãsura geniului sãu
creator.
F.P.: Democraþia ºi lipsa totalã a cenzurii dupã 1989
a facilitat ºi faciliteazã în continuare apariþia unui
enorm numãr de cãrþi, multe dintre ele lipsite de valoare.
În unele cercuri se vorbeºte, de aceea, de necesitatea
unei asanãri a literaturii. Care este punctul dvs. de vedere
în legãturã cu aceasta?
R.C.: Literaturã multã s-a publicat ºi între cele douã
rãzboaie, literaturã multã se publicã ºi azi. Nu ºtiu dacã
este sau nu nevoie de o asanare ºi nici nu vãd cine ar
putea s-o facã. E bine cã se publicã, iar ce va rãmâne,

Urmare din numãrul trecut
doar timpul va hotãrî, aºa cum s-a întâmplat în toate
timpurile ºi în toatã lumea.
F.P.: Dar peisajul publicistic?
R.C.: Peisajul revuistic? Este ºi el foarte bogat ºi variat.
E bine, pentru cã cititorul are de unde alege. Publicaþii
bune, seriase, apar la Bucureºti, la Cluj, la Iaºi, la
Timiºoara, Constanþa ºi în alte localitãþi. Partea tristã
este, însã, cã neavând, nici dupã un sfert de veac, un
sistem de difuzare bine pus la punct, revistele circulã
greu, uneori sunt chiar inaccesibile ºi nu ne mai parvin
decât dacã ne sunt trimise de prieteni sau ocazional. Din
câte am înþeles, dumneata, cu Bucureºtiul literar ºi
artistic eºti oarecum avantajat, fiindcã ai un parteneriat
cu unele reviste ºi vi le trimiteþi reciproc, dar mã gândesc
la noi, ceilalþi, care nu avem aºa ceva ºi dorim sã fim la
curent cu ce se întâmplã prin lumea literarã.
F.P.: Nu demult aþi publicat o carte Biblioteca de
sentimente , urmatã de o alta Amintiri din Paradis , în
care rememoraþi evenimente, amintiri, locuri ºi oameni,
instituþii prin care aþi trecut ºi multe altele, de mare interes
pentru cititori ºi pentru istoricii literari. Creaþia liricã vaþi strâns-o într-un corpus de trei volume, care, probabil,
vor fi urmate de altele. Cu ce sentimente priviþi înapoi
când în biobibliografia dvs. s-au strâns atâtea ºi atâtea?
R.C.: Încerc o stare de bucurie, dar ºi de tristeþe. De
tristeþe cã timpul s-a scurs ºi nu mai suntem acei puternici
de generaþia mea vorbesc care ne-am luptat cu timpul
ºi cu greutãþile. ªi de mare bucurie, revãzându-mi traseul
vieþii, care se aseamãnã cu al multora. Sigur, fiecare pe
partea lui, cu frumuseþea, durerea ºi împlinirile lui. Fiecare
carte a mea mã defineºte, mã confirmã ca un iubitor al
naturii, al oamenilor, al cerului ºi al pãmântului, al
trecutului ºi al prezentului. Alãturate, cãrþile mele se
completeazã unele pe altele. Am trãit vremuri în care sau împlinit fapte culturale deosebite, ªi asta mã bucurã.
Eu am participat la multe reuniuni internaþionale, am
vãzut lume multã ºi bunã, am trãit sentimente alese ºi
vreau sã vã spun cã astfel de trãiri te fac mai bogat, te
umplu de ºtiinþã ºi fericire spiritualã. Devii mai complex,
vibrezi în mai multe direcþii, începuturi ºi sfârºituri.
Deschiderea culturalã ºi spiritualã de azi trebuie folositã.
Pãcat cã oamenii tineri, talentaþi, cu vânã, ca sã zic aºa,
nu sunt ajutaþi suficient. Statul român ar trebui sã punã
pe primul loc cultura ºi ºtiinþa, spiritualitatea româneascã,
pentru cã numai cu ele vom rãzbi ºi ne vom înscrie în
istorie. Fãrã culturã, o þarã nu existã.

A consemnat Florentin Popescu

Înscrisuri lirice ot Fierbinþii-Ghicãi
Puþine locuri (localitãþi), însemnate cu câte un
punctiºor negru pe harta unei þãri sau a unui þinut, s-au
transformat în topos-uri literare, graþie unor scriitori care
le-au înveºnicit, precum Humuleºtii lui Creangã, sat
vechiu rãzãºesc, întemeiat în toatã puterea cuvântului
sau Lancrãmul lui Blaga ( Sat al meu, ce porþi în
nume/sunetele lacrimelor... ), ori Bulzeºtii lui Marin
Sorescu, sau, mai încoace, Bãlãciþa ori Le Grand Vanjou
(Vânju-Mare!) ale lui Nicolae Dan Fruntelatã, ca sã dãm
doar câteva exemple.
Dar nici creatorii fierbinþeni nu au omis din scrisul lor
numele satului/comunei/oraºului din care provin (unii
au rãmas pe loc), evocându-l cu cãldurã: Lan de trifoi,
sub rouã, la Fierbinþi/Când noaptea se destramã-n zori,/
Iar Bãrãganul podidit cu sfinþi/Aþâþã pudice furori. , scrie
Marin Constantin, Senecte 111 Sonete, Editura Detectiv
Literar, Bucureºti, 2013, p. 86, Sonetul XXVI. ªi finalul,
cu totul remarcabil: Peste Fierbinþi þipau deja cocoºii,/
În noi þipa, fierbinte, o drezinã,/Iar sângele-mpingea
vagoane roºii/Pline de poftã ºi luminã.//Trecuse trenul
care, nu mã-nºel,/Trãgea cu noi câmpia dupã el (superbã
imagine!)
Tot amintirea satului de pe valea inferioarã a Ialomiþei
dominã ºi niºte notaþii lingvistice, închinate fostelor sale
profesoare de Limba românã fãrã litera H (de fapt, vrea
sã zicã, fãrã sunetul H, o particularitate a graiului local)
care l-au învãþat, prima, Ea, mama... sã nu aspir litera H./
Sã nu pronunþ, ca la Fierbinþi,/ãþuri, am, oþ, aimana/
ainã,orã etc. , adicã, în limba literarã, hãþuri, ham, hoþ

etc. În schimb, Dânsa, profesoara de românã imi aºeazã
ºi azi în poeme:/hendiada, heteroza, hiperbatul/hipalaga
.../Ce mare scofalã?/Niºte iperbole (din vol.
Îngândurerile/Painsivities/Les Penséedouleurs, Editura
Detectiv Literar, 2015, cu texte în trei limbi, traduceri în
englezã de Cãlin Coþoiu ºi în frncezã de Mircea Roºca,
grafica de C. Fierbinþeanu, numele de artist plastic, de
grafician talentat al poetului. ºi însoþit de un CD
cuprinzând recitãri, tot în trei limbi, ale poemelor din
volum..
Mai profund decât poate pãrea celor care îl citesc
superficial, iubitor de efecte ludice cam exagerate , cum
se vede din titlurile volumelor sale, ultimul se cheamã
Miriungeri, Edituura Semne,2016, ca ºi de experimente
poetice uneori ºocante, Marin Constantin (n. 1952: Sunt
sigur, mâine mã voi naºte.../Chiar într-o sâmbãtã din
cin zeci doi , Sonetul XXXI)) nu este un debutant în ale
poeziei, morbul versului atingându-l încã din
adolescenþã. A debutat cu volumul Mierea pãmântului
(1976), urmat de Când cerne blând lumina (1979),
remarcate de critica literarã. Revine la uneltele sale
poetice în 2002, când publicã Proprietarul de
singurãtate (2002), primul volum manuscris din istoria
literaturii române (de verificat asta!), cum consemneazã
autorul în repere bibliografice din volumul apãrut în
2013, ºi continuã, spornic, pânã acum, o serie de poezii
din vol. Miriungeri,pluralul de la mire , miri ,
poemele, rondeluri ºi gazeluri, fiind dispuse în oglindã,
un dialog între Bãrbat (rondelul) ºi Femeie (gazelul)

(o sã înþelegeþi, poate, Dvs. cititorii de ce!) fiind
redactate chiar în primele zile ale anului în curs: Pe 3
ianuarie 2016 scria Rondelul dragostei deduse, un fel de
testament , cu vagi reminiscenþe din Arghezi, Blaga,
Goga (?!?), pe care poetul nu o sã le recunoascã în ruptul
capului: Regrete n-am, din câte am trãit,/ªi mi-am iertat
pe veci hãitaºii./ Iubirea ta îmi rânduieºte paºii,/Pe drumul
drept de-o viaþã pregãtit./ Iubirea ta credinþa mi-a-ntãrit.../
Plec împãcat cu lumea... .
Este evident, deºi critica nu va înceta sã-ºi facã meseria,
cãutându-i modele ºi tãtici literari (Laurenþiu Ulici îl
socotea, la volumul de debut, un Serghei Esenin al
literaturii române ), iar cititorii dedaþi cu literatura vor
semnala apropierea celor 111 sonete senecte de poezia
eroticã a lui Emil Brumaru), cã miza poeziei lui Marin
Constantin este originalitatea. De aceea el se ia la trântã
chiar cu formele fixe (sonetul, rondelul, gazelul) ale cãror
reguli le încalcã cu bunã ºtiinþã ºi cu efecte poetice
vizibile pentru cine are ochi de vãzut.
Un spirit mãrturisitor strãbate versurile poetului din
Fierbinþii Ghicãi (sau Ghichii), numele din documentele
de arhivã ale de curând devenitului oraº Fierbinþi-Tîrg,
din judeþul Ialomiþa, locul de naºtere al lui Marin
Constantin: Câtã rãtãcire/ ºi blasfemie/ /mereu,
pretutindeni, mereu/lor li se aratã Hristos./Iartã-i Doamne
/cã vãd ce nu simt
(Zilnica rãstignire ºi încã). Rugã
valabilã ºi pentru criticii literari!
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O rara avis :
romanul mitologic
O vreme, dupã 1989 am crezut cã romanul istoric a devenit
un gen care, dacã nu e cãzut în desuetudine, în orice caz nu
mai este le modã. Ne amintim cu toþii cã în ultimele decenii
ale trecutului veac acest gen epic se bucure de mare audienþã
la public (o editurã, dispãrutã azi, Albatros ºi o colecþie
dedicatã lui Cutezãtorii ), iar temele unor astfel de scrieri
atrãgeau cititorii de toate vârstele. Dar cum ºi gustul
publicului, ca multe altele, cunoaºte din când în când diverse
mutaþii, ºi romanul istoric pãrea/pare astãzi intrat într-un con
de umbrã ºi ieºit din câmpul de atenþie al cititorului.
Fãrã a face aci un studiu sociologie ºi încercând, totuºi, sã
ne explicãm aceste schimbãri, nu putem trece cu vederea cã
romanul istoric presupune, dincolo de harul mai mare sau mai mie el autorului, o
bunã ºi temeinicã informaþie, cunoaºtere a vremii/vremurilor în care sunt plasate
personajele ºi acþiunile, ca ºi o adecvare corespunzãtoare a stilului, mijloacelor etc.
prin care (ºi cu care) opereazã scriitorul.
Astfel de gânduri ne-au încercat ºi de curând, când ne-a parvenit volumul Lut , de
Savian Mur (Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2016), autor despre care ºtiam puþine
lucruri (între altele cã a mai publicat pânã acum alte patru cãrþi; Cu ochii sparþi,
poezii; Povestea unui marginal, roman; Statuile delirului, eseuri ºi Dimineþi
înjunghiate toate vãzând lumina tiparului din 1914 ºi pânã azi), dintre care
parcursesem cartea de eseuri. Era desigur mult prea puþin spre a-mi da seama de
posibilitãþile ºi talentul acestui autor, membru al Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni,
urbea cu Turnul Chindiei fiind ºi locul unde locuieºte ºi-n care îºi desfãºoarã munca
de profesor de matematicã.
Biblia, un nesecat izvor de inspiraþie, mai ales pentru prozatorii din toatã lumea, a
constituit ºi pentru d-l Savian Mur un punct de plecare. Romanul d-sale are ca temã
un subiect de la începuturile umanitãþii, anume momentul în care Dumnezeu l-a creat
pe om din lut (de unde ºi titlul romanului) ºi cele ce au urmat, îndeobºte cunoscute
(izgonirea din Rai, luarea în stãpânire a Pãmântului, naºterea celor doi fii, Cain ºi
Abel ºi toate celelalte). Autorul descrie ºi aci constã, credem, originalitatea ºi
noutatea cãrþii perioada de început, adicã cea de dupã luarea în stãpânire a lumii de
cãtre perechea adamicã, urmatã de toate consecinþele neascultãrii Creatorului, de
deviaþiile de la principiile iniþiale.
Dumnezeu, prezent aci ca un personaj concret, nu ca o abstracþiune, îi cere lui
Adam: Sã mã asculþi, sã nu-mi ieºi din cuvânt, sã mã respecþi, adicã sã ai grijã de
vieþuitoarele din imediata apropiere ºi ea un copil de-al nostru! Sã nu care cumva
sã o insulþi, nici mãcar cu o privire Sã o jigneºti... Aºa cum sunt Eu pentru Tine
Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu , aºa sã fii ºi tu pentru ea! . Totul pare a decurge
normal pânã când Adam ºi Eva încalcã porunca dintâi anume sã nu mãnânce din
Pomul Cunoaºterii, dupã care perechea biblicã începe sã-ºi punã întrebãri, sã caute
rãspunsuri, neputând crede cã dacã omul a fost creat dupã chipul ºi asemãnarea lui
Dumnezeu la fel s-a putut întâmpla ºi cu celelalte vieþuitoare de pe planetã cum
însuºi Creatorul o spune undeva: O, cât am riscat, la ce m-am expus, cât am ezitat
de ce sã nu recunosc dezvãluind prin tine, omule, chipul lui Dumnezeu, anulând
astfel un uriaº mister... De aceea cred cã v-aþi seama în ce v-aþi bãgat... Voi, Eu În ce
v-am bãgat... Nu, niciodatã piatra nu poate fi ca Dumnezeu, iarba nu poate fi ca
Dumnezeu, copacul nu poate fi ca Dumnezeu, târâtoarea nu poate fi ca Dumnezeu,
pasãrea nu poate fi ca Dumnezeu, peºtele nu poate fi ca Dumnezeu, animalul nu poate
fi ca Dumnezeu Da, da, am riscat cu chipul acesta al meu, multiplicat în voi...
Dupã o vreme, vãzând cã viaþa ºi faptele oamenilor au deviat cu totul de la preceptele
iniþiale ale creaþiei, Dumnezeu însuºi se aratã a fi nemulþumit ºi se lanseazã într-o
diatribã la adresa urmaºilor lui Adam ºi ai Evei: Mizerabili descreieraþi, monºtri
însetaþi de sânge, fiare ale câmpului, ce mi-aþi deformat chipul, l-aþi dus în derizoriu,
l-aþi banalizat, l-aþi bãgat în mocirlã, oameni sifilitici, o, cum mi-aþi mai fãcut harceaparcea înfãþiºarea Nu, nu vã recunosc, omul Nostru nu este fãrã doar ºi poate,
acesta, nu este deloc ceea ce am preconizat Noi...
Ceva mai la vale este prezentatã ºi un fel de axã a Lumii , un principiu, o axiomã
a rostului vieþuirii omului pe Pãmânt anume Mila:
Cã acolo unde va fi Milã va
fi ºi înþelegere!... Cã, acolo unde va fi Milã, nu se va mai ucide!... Cã, acolo unde va
fi Milã va fi ºi Smerenie!... Cã, acolo unde va fi Milã, va fi adevãrata libertate!... Cã,
în sfârºit, acolo unde Milã va fi, o eternitate de armonie va fi! .
În cele din urmã, dupã o sumã de experienþe nefericite, Adam îi reproºeazã lui
Dumnezeu cã s-a jucat de-a omul , pe cere l-a sortit sã sufere pentru toate nelegiuirile
de pe Pãmânt, între care ura ºi sfâºierile dintre animale de unde ºi grijile, fricile,
obsesiile, spaimele , lipsa de perspectivã ( Ziua de mâine terci Viitorul zer )
ºi toate celelalte. Judecându-se pe sine ºi totodatã reflectând la condiþia omului în
general, cel dintâi dintre fiinþele de pe pãmânt, Adam socoteºte cã omul are un rost,
acela de-a nu avea niciunul atâta vreme cât în fiinþe lui au luat o formã frica, fragilitatea,
teroarea cãrnii, chinurile sufletului .
Creând unele situaþii-limitã în existenþa perechii primordiale, vãzutã ca civilizatoare
a unei planete pe care ea însãºi, perechea adicã se civilizeazã din mers, dacã se
poete spune aºa, autorul acestui roman insolit propune subiecte de reflecþie, sugereazã
idei ºi, mai presus de toate, în subtext, pledeazã pentru o schimbare în bine a omului
ºi a lumii. Nu are (nici nu ar putea avea!) soluþii, întrucât ar fi o utopie fãrã nicio
tangenþa cu realitatea, ca orice utopie.
Prin Lut, romanul mitologic de la noi, despre care începusem sã credem cã a apus
pentru totdeauna, capãtã o nouã luminã ºi o nouã dimensiune, demonstrând cã este
departe de a intra definitiv în istorie.
Redactat dupã o structurã ingenioasã, deopotrivã modernã ºi originalã în toate
articulaþiile lui, pe alocuri polemic, incitant la tot pasul, romanul acesta dã seamã de
virtuþile unui prozator de real ºi autentic talent.

Florentin
Popescu
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O carte întru totul de excepþie
Cu Lumina îndepãrtatã a fluviului (Editura Ex Ponto,
Constanþa, 2015), Ovidiu Dunãreanu se înfãþiºeazã, în sfârºit,
ºi în ipostaza atât de îndelung aºteptatã ºi de minuþios
pregãtitã: aceea de romancier. Dupã cum aratã Angelo
Mitchievici în eseul cu care postfaþeazã cartea, prozatorul
cel mai ataºat spaþiului dobrogean realizeazã o lecþie de
amintire a poveºtii . Eseul se încheie cu aceastã concluzie
care nu lasã loc la interpretãri: Prozatorul ne pune în faþa
,
mirãrilor personajelor, a felului în care ei vorbesc povestea,
o transmit, o trãiesc, se reîncarcã de forþa ei transfiguratoare,
iar mesajul prozatorului este recuperabil din aceastã esteticã a transfigurãrii pe care
o creeazã ºi din faptul cã ne reaminteºte un lucru esenþial cu care sã luptãm împotriva
uitãrii: o poveste este întotdeauna adevãratã (p.341). Încã din primul capitol al
romanului autorul ne avertizeazã cã nimic nu existã în afara povestitului care
zãmisleºte mereu ºi mereu realitatea ºi o proiecteazã în miracolul care o face
nemuritoare.
Cartea lui Ovidiu Dunãreanu e atât o continuare cât ºi o reîntregire a lumii fabuloase
propuse de autor în culegerea de povestiri adunate în anul 2003 în Întâmplãri din
Anul ªarpelui. Numeroase sunt paginile în care se pune în undã liricã poezia
elementelor fundamentale, exemplar ºi edificator fiind în acest sens capitolul secund
intitulat Vânturi ºi miracole unde sunt trecute în revistã vânturile care din toate
punctele cardinale se abat asupra Ostrovului, fie benefice , fie pãgubitoare. Dintre
toate aceste vânturi ce se intruzioneazã abuziv ºi ineluctabil în existenþa ostrovenilor
existã unul, cel turbat, care îi face Egretei un copil ce va bântui ca o nãlucã albastrã
prin împrejurimi ºi-ºi va face simþitã prezenþa beneficã atunci când unii oameni ce
nu pot trãi în afara închipuirii lor fabuloase se vor fi aflat la ananghie. Astfel pe
Adrian Furcilã îl scapã din ghearele Zmeului cu solzi de aur ce aveau virtuþi
terapeutice în cazul mai tuturor bolilor. Pe Titi Tatãlungã acelaºi copil fantastic îl
salveazã dintr-o legendarã cãruþã care era una a morþii. Cãruþa aparþinând soþilor
Vasilica ºi Vasile Banu ºi cu care perechea de miri a fost la mare în luna de miere e
împrumutatã unor nuntaºi ce se vor îneca în fluviul a cãrui gheaþã s-a topit ºi au fost
înghiþi de adâncurile învolburate.
Unul din procedeele lui Ovidiu Dunãreanu, povestitor înnãscut, este cel al
telescopãrii unor povestiri într-altele, aºa cum ar fi, de pildã, povestirea realistã a
mirilor ce merg la Constanþa sã facã plajã, povestire plasatã în rama fantasticã a
cãruþei misterioase pe care o aud mulþi, însã prea puþini o vãd, necum sã se mai ºi
plimbe în ea laolatã cu persoane care s-au sãvârºit deja din aceastã viaþã, frontiera
dintre aceste douã tãrâmuri sau lumi fiind cât se poate de labilã sau de flu. Flãcãul
pirpiriu aflat în carul fantastic tras de cai focoºi îºi spune povestea lui din rãzboiul
de care s-a lãsat purtat din satul natal pânã în nord vestul Dobrogei, ca ºi refugiaþii
din Cadrilater. Istoria cea mare a neamului e ingredientatã de povestirile oamenilor
care doar aºa se salveazã de la pieire ºi de la uitare. Lumea de dincolo, d au-delà
adicã, se revarsã nestãvilt în cea de aici ºi-i consolideazã raþiunea de a fi. Locurile
rele, toposurile cu încãrcãturã maleficã, sunt cele care faciliteazã revenirea ºi
reîntruparea intermitentã a celor duºi. Într-o surpãturã din malul Dunãrii se iþesc tot
felul de arãtãri: femei goale, albe, dar care pot lua ºi alte forme: vulpi, pisici, oi,
capre rãzleþite, bufniþe. etc. Fiecare capitol are o parte introductivã, plinã de fapte
care se repetã (asta fiind, dupã G. Cãlinescu, una din trãsãturile pertinente ale nuvelei)
ºi o parte ce ilustreazã cele spuse în introducere, dar care sunt evenimente ºi întâmplãri
unice (cea ce ar fi specific romanului, dupã acelaºi teoretician). Astfel, doi braconieri,
care se întorc în sat cu sacii grei de atâta vânat în spate, sunt ajunºi de o fatã
frumoasã care se intruzioneazã insistent în viaþa lor ºi le prezice amândurora viitorul.
Motivul premonþiei va reveni în economia romanului în care cãlãtoriile prin timp,
cu plonjãri în vis ºi în moarte fac parte din regula jocului epic al povestitorilor.
Când aceste preziceri stranii se adeveresc, ele deja se instaleazã într-o legendã ºi
miraculosul lor nu mai mirã pe nimeni. Când prezicãtoarea stranie, ce i-a însoþi
dezinvoltã o bunã bucatã de drum, se întoarce pe propriile-i urme, cei doi braconieri
obosiþi constatã cã aceasta nu era altceva decât întruparea cãprioarei ucise de ei.
Misterul e la el acasã în proza lui Ovidiu Dunãreanu. Metamorfozele animalelor în
oameni ºi invers sunt la ordinea zilei, precum, de pildã, în tulburãtoarea ºi fascinanta
poveste de dragoste din capitolul Felul omenesc de a privi al vulpii.
Cele cincisprezece capitole ale romanului, ca ºi o serie impresionabilã de povestiri
telescopate în ele, au de fiecare datã alt narator, procedeu experimentat, printre alþii,
ºi de Faulkner într-unul din romanele sale, dar sã dai cuvântul narativ casei strãmoºeºti
sau drumului care taie Ostrovul de la Dunãre pânã în vârful dealului în care se
odihnesc strãbunii, fiecare cu povestea sau poveºtile lui de toatã isprava e o idee
care n-a trecut prin prea multe minþi scriitoriceºti. Prin clãdirea veche de 166 de ani
s-au succedat cinci generaþii de fruntaºi ai satului, ciorbagii ºi preoþi, gospodari tot
unul ºi unul, înscriindu-ºi cu toþii destinele lumeºti într-un mit al întemeierii. Ca în
tot romanul, scriitorul se dovedeºte ºi în acest capitol un maestru neîntrecut al
enumerãrilor, de la materialele de construcþie specifice vremii, la florile, legumele,
pomii din livadã, un loc aparte revenindu-i aici pãrului totemic amintind de fagul
din romanul cu titlu omonim al buzoianului Titi Damian. Drumul care urcã la cer ºi
coboarã în adâncuri are nici mai mult nici mai puþin decât treisprezece denumiri,
fiecare cu legenda lui toponimicã ºi geograficã: al Pieþei, al Poºtei, al Peºtelui, al
Bisericii, al ªcolii, al Cimitirului Vechi, al Ielelor ºi Rusaliilor, al Mocanilor, al
Strigoilor ºi al Ursitoarelor, al Gadinelor, al Melcilor ºi, de bunã seamã, lista nu se
va opri aici, aºa cum nu se va sista nici a celor ce vor locui sau vor administra casa
de paiantã. Vor fi fiind aceºtia urmaºii urmaºilor lui Flavian ºi ai Aureliei, cei doi
fraþi care, copii, sunt lãsaþi de pãrinþi sã meargã cu vaporul cu aburi la bâlciul
tradiþional de la Cãlãraºi? Tot ce e posibil întrucât poveºtile despre destinul
ineluctabil nu vor înceta niciodatã. O carte întru totul de excepþie, precum Lumina
îndepãrtatã a fluviului se scrie o datã la câteva zeci de ani, poate chiar la un veac ºi
pentru a-i descifra ºi epuiza sensurile multiple ºi mustitoare de noime nebãnuite va
fi nevoie de rãbdarea ºi acribia unor viitori licenþiaþi în filologie, masteranzi ºi
doctoranzi ce vor elabora pe baza ei lucrãri etnografice, comparatistice, de spirit
balcanic, de realism magic, stilistice, de tehnica povestirii, de poeticã a elementelor
fundamentale ale firii, de artã a zicerii, lexicale ºi lingvistice de mare ºi pe deplin
motivatã anvergurã ºtiinþificã ºi umanisticã. Toþi aceºtia vor veni, cu siguranþã.
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ELENA VÃCÃRESCU, PERSONALITATE
CULTURALÃ EUROPEANÃ
Personalitatea europeanã a
Elenei
Vãcãrescu
se
constituie
din
însãºi
complexitatea ei valoricã:
este o poetã ce se înscrie
organic în cadrul celor mai
importante miºcãri literare de
la sfârºitul secolului al XIXlea ºi din prima jumãtate a
secolului al XX-lea; este apoi
o figurã cu vocaþia
europenitãþii care s-a
consacrat stabilirii de contacte temeinice între cultura
româneascã ºi cea francezã; în sfârºit, a slujit cauza unitãþii
continentale prin întreaga sa activitate.
Prin urmare, avem, în cazul ei, o întâlnire fastã a ceea
Thibaudet, referindu-se la Mallarmé, denumea Ideea
versului, a Ideii interculturalitãþii ºi a Ideii europene.
Cele trei Idei s-au reunit sub steaua cãlãuzitoare a
deschiderii deontologice cãtre Celãlalt, a dialogului între
culturi, între oamenii de culturã, între toþi oamenii
râvnitori ai pãcii eterne kantiene.
Toate acþiunile ei s-au axat pe însãºi conºtiinþa
personalitãþii ca bun suprem (în sensul lui Goethe: ªi
poporul ºi servitorul ºi învingãtorul recunosc în orice
timp cã suprema fericire a copiilor pãmântului este numai
personalitatea ).
Primii factori formatori ai unei individualitãþi sunt,
aºa cum apreciazã Friedrich Gundolf în cazul aceluiaºi
Goethe, circumstanþele (ºi nu evenimentele) care sunt
casa, familia, oraºul, peisajul, poporul, împreunã cu
tot inventarul lor spiritual senzorial, pe scurt, aºanumitul mediu, care e considerat aproape ca factorul
determinant, atotputernic în formarea unui om .
Factorii formatori habitatuali au fost adesea invocaþi de
poeta însãºi în mãrturisiri sentimentale ardente, ea vorbind
cu mândrie învederatã de originea sa nobiliarã din boeriipoeþi Vãcãreºti, de simplitatea augustã ºi caldã a locurilor
natale, de atmosfera intelectualã distinsã din casa
pãrinteascã, de felul în care simþea înfriguratã dogoarea
flãcãrii pe care adânc mi-o nutrea visul ereditar , de
stafiile glorioase ce stãpânesc ruinele Târgoviºtei .
Universul arhetipal al colinelor familiare ºi-a
orizontului strãbun apare cu toatã prospeþimea nealteratã
a primordiilor ºi în poezia ei de la debut intitulat
semnificativ Cântece de Aurorã pânã la ultimul volum În
aurul serii, în care, se identificã freamãtului frumos/ Pe
deal ºi pe câmpie,/ Pe bolta mea verde, stele clipesc .
În casa bunicilor mei, unde am locuit, evocã poeta,
se ducea o existenþã patriarhalã tihnitã ºi, dupã
obiceiul timpului, puternic disputatã între datinile
Orientului ºi acea sete de Occident de care neamul
nostru, avid de civilizaþie ºi ascultând îndemnul
originii sale, a fost dintotdeauna stãpânit. Boierii ce
participau la Divanul ad-hoc, aflat nu departe de
locuinþa noastrã, veneau la bunicul meu dinspre mama
sã tragã un pui de somn odihnitor în camere pregãtite
pentru ei, cu divane ºi perne în culori roºii ºi azurii.
Apoi se servea cafea neagrã, ciubuc ºi prãjituri. Dar
aceiaºi oameni, odatã siesta sfârºitã, discutau de Racine
ºi de Montaigne ºi recitau versuri de Lamartine...
Familia din care scobor eu a fost familia intelectualã
cu deosebire a României de odinioarã . iatã încã o
mãrturisire sentimentalã a poetei.
Formaþia intelectualã a ei se datoreazã saloanelor
literare pariziene ºi aflãrii în preajmã a unor maeºtri
redutabili, de la care însuºeºte ars poetica ºi Ideea
versului, care cere inteligenþã.
Procesul de formare a avut loc pe temeiuri sufleteºti
solide, peste care s-au aºezat cele spirituale, propriu-zis
intelectuale. El a cunoscut un act de valorizare a
rãdãcinilor, o fazã de dezrãdãcinare între un acasã
românesc ºi o straneitate (freudianã) francezã, între grai
românesc ºi grai strãin. Conºtiinþa acestei dualitãþi
formative a marcat-o cu deosebitã putere ºi a trebuit sã
gãseascã un echilibru între antiteze , de care vorbea
concitadinul ei Heliade Rãdulescu.
Discursul de primire la Academia Românã conþine
douã mãrturii revelatoare în acest sens. Prima se referã
la armãtura de instincte ºi de tendinþe atavice,
subconºtiente: Iar dacã cineva mã întreabã de ce-mi
iubesc þara, îi rãspund: îmi iubesc þara pentru toatã
originalitatea ei autenticã din care s-a plãmãdit propriami originalitate. ªi sã nu se creadã cã mã complac în
contemplarea unei imagini fãurite de mine în colori de
legendã ºi de vis. Nu eu am fãurit aceste mari linii ale
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sufletului, ci ele m-au fãurit pe mine. Pe aceastã armãturã
de instincte ºi de tendinþe s-au altoit mai târziu toatã
învãþãtura ºi toatã experienþa pe care le-am cãpãtat: Plato
ºi Shakespeare, Schelley ºi Victor Hugo .
A doua mãrturie priveºte dezrãdãcinarea, care trebuie
înþeleasã, fireºte, ca o re-înrãdãcinare, ca pe un altoi nou
pe vechiul ºi statornicul portaltoi, ca pe o aºezare a unui
nou strat de aluat (Bachelard ne încredinþeazã cã
limbajul este aluat) pe coca veche formatã
din grâul originar. Astfel ne pomenim ca
în cuvintele franþuzeºti amour, pays
sau patrie, plaine, danse, destin,
gãsim un alt conþinut noþional,
semnificând în realitate
româneºtile dor, þarã de dor,
plai, horã, ursitã, þarinã,
vatrã. Sfârºirea lãuntricã
produsã de aceastã dualitate
formativã e resimþitã în
adâncurile sufleteºti ale
poetei: Ei bine, Domnilor,
aºa cum sunt, am fost ursitã
d e z r ã d ã c i n ã r i i .
Desrãdãcinare! Cuvânt greu,
cuvânt trist, cuvânt tragic!
Dorul meu de frumos ºi de
divin, nostalgia pãmântului
nãscãtor ºi toatã aspiraþia mea
cãtre desluºirea poeticã a tainelor
eterne, nu le-am cântat în grai
românesc, ci în grai strãin. Oameni de
pretutindeni mi-au acordat atenþia lor, miau ascultat cuvântul: ºi le-am spus lor cuvânt
neromânesc. Ani de-a rândul am rãmas departe
de tot rostul existenþei mele sufleteºti. Iar în vremea
rãzboiului, vestea catastrofei ºi a triumfului nostru îmi
sosea pe drumuri întortocheate ºi lungi, întârziere ce
sporea tortura neliniºtei, întocmai ca aºteptarea veºtilor
de la o mamã cu viaþa primei primejduitã .
ªi totuºi considerã, pe bunã dreptate, cã acest cuvânt
nu i se potriveºte, fiindcã þara era tot timpul cu ea cã în
depãrtata Franþã ºi-a transportat penaþii ºi un fragment
din fiinþa româneascã: Sãlaºul meu parizian a fost
întotdeauna un colþ de patrie româneascã, în casa mea
dãinuia nu numai un spirit românesc, ci o atmosferã
româneascã [...] Mã simþeam acolo, departe, în misiune.
Eram un sol al sufletului românesc, sortit sã-i cânte
destinele, sã-l împãrtãºeascã prietenilor ºi neprietenilor,
sã-l apere, sã-l preamãreascã .
Survine, apoi, elogiul însufleþit, sacronsanct al Franþei,
rostirea numelui ºi împlându-i sufletul cu un sentiment de
nemãrginitã recunoºtinþã: Franþa mi se înfãþiºeazã ca un
adevãrat miracol al civilizaþiei omeneºti , consemneazã
poeta veºtezind pamfletarii care îndrãznesc s-o critice.
Urmeazã o descriere spectralã a faptului francez ,
Patria lui Descartes, a lui Voltaire ºi a lui Pasteur nu are
nimic violent, nimic senzaþional, nimic excesiv. Ea a
izbutit sã realizeze o sintezã absolut unicã în istoria
omenirii între extremele ºi tendinþele dogmatice ale
tuturor ideologiilor, în literaturã ºi în societate. E bãtrânã,
dar bãtrâneþea ei înseamnã înþelepciune, nu lipsã de
vigoare. Civismul francez este demonstrat de istorie
printr-o mie de fapte ºi argumente .
E patria tuturor reformelor, a cuminþeniei care nu
dovedeºte nici obosealã, nici lipsã de curaj. Poporul
francez, mereu încercat ºi frãmântat în trecutul sãu, s-a
convins cã progresul spiritual ºi ameliorarea condiþiilor
de viaþã nu se obþin decât într-o atmosferã de liniºte
generalã, de moderaþie ºi de muncã rodnicã .
Poeta precizeazã: Franþa rãmâne, Domnilor, þara
temperatã prin excelenþã, þara semitonurilor ºi a
discreþiunii. Bunul gust francez nu este o iluzie, ci un
magistral adevãr . Admirabilul ideal omenesc e format
din bunã creºtere, politeþe, vestita sociabilitate francezã.
Desigur cã Franþa nu poate constitui un model de imitat
servil, dar este unul amplu de meditaþie.
Poeta mãrturiseºte cã datoreazã Franþei mai mult decât
respectul pe care orice român ar trebui sã-l închine:
Pentru mine, Franþa rãmâne þara care a primit solia mea
româneascã, þara care, înþelegându-mi misiunea, mi-a
înlesnit-o cu o generozitate pe care renunþ s-o descriu în
colori ditirambice .
Ca ambasadoare a sufletului românesc, dupã cum au
caracterizat-o Nicolae Iorga ºi Camil Petrescu, ea a
organizat întâlniri cu remarcabile personalitãþi ºi
mitinguri publice în apãrarea României.

A fãcut parte din delegaþia României la Societatea
Naþiunilor. Dupã cum recunoaºte ea însãºi, a fost
prezentã în toate punctele unde a fost posibil sã se
deplaseze, fãrã a precupeþi vreun efort pentru a face ca
România sã fie mereu prezentã ºi înfãþiºatã favorabil
atenþiei universale. Prodigioasa sa activitate misionarã
s-a concretizat în cãlãtorii sãvârºite în diferite þãri
(Belgia, Olanda, Italia, Spania, Elveþia, Polonia,
Cehoslovacia, unde a þinut numeroase conferinþe.
Multe dintre conferinþele sale sunt tot atâtea
prilejuri de a populariza literatura românã.
În acelaºi scop traduce ºi publicã din
Alecsandri, Eminescu, Goga, Blaga,
Adrian
Maniu,
Minulescu,
alcãtuieºte sau prefaþeazã antologii
de poezie româneascã (Ion
Stãvãruº, prefaþã la vol. Scrieri
alese, 1975, p. XI).
Cezar Petrescu ºi Camil
Petrescu, citaþi în aceeaºi prefaþã,
vorbesc despre salonul poetei de
la Paris fãcând României un
servici foarte bun ºi eficace,
deschisã compatrioþilor de toatã
mâna ºi scriitorilor, gânditorilor,
oamenilor politici, artiºtilor ºi
subþirilor intelectuali ai celui mai
ermetic Paris, cuceriþi cauzei
noastre
(Elena Vãcãrescu ºi
principele consort) ºi despre o româncã
din cel mai adevãrat sânge românesc care
( ...îºi afirmã cu orgoliu ºi originea ºi
sufletul românesc ), despre o asemenea
personalitate (care) onoreazã douã literaturi .
(Ambasadoarea).
Timp de 20 de ani a fost împreunã cu Titulescu, pe
care îl ca evoca la moartea sa ca pe un personaj legendar
( marele, neobiºnuitul Titus ), care-ºi flutura ideile sale
ca un standard înãlþat pe marele catarg al corãbiei ºi ºtia
sã se impunã ºi sã fie ascultat, care a atras atenþia asupra
pericolului german ºi a fost mai mult decât un om de
stat: el a fost un profet . ªi, având aceastã calitate rarã,
trebuie sã disparã din þarã, aceasta fiind vãduvitã de
contribuþia ºi chiar de gândirea lui.
Ambasadoarea de la Societatea Naþiunilor a
recomandat pregãtirea unor ediþii în limba francezã din
sfera scriitorilor români (Alecsandri, Eminescu, Creangã,
Ispirescu, Bolintineanu, Negruzzi, Gane, Ioan Vãcãrescu,
Vlahuþã), într-o încercare susþinutã de a demonstra
publicului francez cã literatura românã este în acelaºi
timp variatã ºi savuroasã, veche ºi tânãrã, naivã ºi subtilã
ºi cã ea conþine asemenea capodopere care proclamã
colorat nobilele origini ale naþiunii [române] cu istoria
ºi nãzuinþele ei de care vorbeºte (vol. Ecrivains Romaine
Morceaux choisis, 1918).
Creangã este prezentat, într-un Cuvânt introductiv ca
o comoarã a României ; puþini oameni au divinizat ca
el pãmântul nostru ; poeta precizezã cã s-a numãrat printre
primii care l-au fãcut cunoscut dincolo de hotare ºi a fãcut
sã se înþeleagã bine ca tot românul, cu adevãrat român,
descinde din el în linie dreaptã (vol. Temoignase français
sur la Roumanie de Roger Osias Eisenberg, 1948).
Din evocãrile sale portretistice reiese clar cã avea
convingerea cã omul de culturã trebuie sã fie înzestrat
cu o personalitate pluridimensionalã, bazatã pe
interpersonalitate, pe intercunoaºtere, pe factorul
internaþional care-l întruneºte pe cel naþional. Figura
ei exponenþialã se contureazã anume în punctele de
relaþionare a celor douã culturi-românã ºi francezã ºi
a acestora cu alte culturi europene. Prieteniile ei
literare sunt foarte extinse, ea trezindu-se, bunãoarã, la un
dineu la Pen-Club, alãturi de Zweig, cu care legase o
trainicã cunoºtinþã ºi chiar o prietenie ºi împreunã
cu Jules Romains, Unamuno, Joyce, Eugenio d Ors,
Thomas Mann, Louis Gillet, Paul Valéry ºi Galsvorthy.
Lui Joyce îi recitã versuri de Yeats; a autorului lui
Ulise i se pare deosebitã prin acel dar al aliteraþiei prin
care impune limbii engleze toate resursele secrete ale
muzicii îndrãgite de Swinburne, dar care, dupã exemplul
acestuia din urma, susþinut de Joyce, a invadat din pãcate
ºi limba francezã pânã pe punctul de a o deforma, chiar
dacã singurele griji ale lui Racine ºi ale celorlalþi confraþi
au fost sã extragã din aceasta întreaga armonie, incredibila
armonie pe care ea o are .
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POEZIE ROMÂNEASCÃ LA KM 0
Valeriu Matei seamãnã cu visurile sale legate de poezie, legate de Basarabia sa, cãreia i-a
dorit un destin pe care ºi-l meritã.
El este ca pasãrea care nu s-a lãsat dusã de furtunã, dar a zburat contra acesteia, într-un cer
care mai e strãluminat de fulgere, în asta poetul ºi prietenul nostru vãzându-ºi vocaþia ºi menirea
sa de Poet, de Om, de Luptãtor: Ai crucea moºtenitã cu drumuri lungi ºi chin,/ ridicã-te ºi
mergi! Nu s-a sfârºit cãrarea,/ prin negurile dese o razã mai transpare/ ºi disperaþii sorþii ºoptesc:
noi te iubim!...
Nicolae Dabija
la pasul tãu cel sobru de reginã
Mireasma ta mã-mbatã ca un vin
ºi sãrutãrile-s mai dulci ca mierea,
noaptea destramã-un cer de stele plin
cu zori ce-n raze-ºi poartã scânteierea.

Valeriu Matei
ULTIMUL LÃUTAR
Þinea în braþe, ca pe-un prunc, vioara
lãutarul orb, când îºi curmase
doina cea de jale, era seara
când în deal de sat îl îngropase
pe amicul sãu fidel de-o viaþã
care cu trompeta lui subþire
noaptea o purta spre dimineaþã
uºurel pe-a sunetelor fire.

Când trupul tãu de flacãrã m-atinge
sunt crinul ce îºi dã aroma lin
ºi leul ce subjugã ºi învinge
ºi-i îmblânzit c-un gest subtil ºi fin.
Pãsãri mãiestre glasul tãu îngânã
în dimineaþa susurând arar,
frumoasã ca o trestie-n luminã
un veac de vis se zbate-n minutar.

Cât timp înstrãinarea o-nfruntãm
ºi cumpãna rostirii nu se-nclinã
ca pe-o comoarã-aparte noi purtãm
lumina ºi neliniºtea strãbunã.
Mai dãinuie pe plaiul românesc
un cânt de fluier ce nicicând nu minte,
acestui veac aura-i întregesc
pãstori de vis pãstorii de cuvinte.
februarie 1976

TRECERE

A rãmas doar el acum din ceata
lãutarilor de viþã veche
care-n sat, pe vale de Sãrata,
fãceau nunþi ºi hore nepereche

Iubito, ºtiu, veni-va ziua, când
ne vom topi în ierbile luminii
spre un tãrâm de veghe alunecând

ºi ciupind pe strune-un ultim sunet
tânguios purtând atâtea patimi
ridicã spre cerul înnoptat
ochii orbi acoperiþi de lacrimi.

ºi peste noi vor sângera gorunii,
va plânge toamna cu frunziºu-i veºted
pe scutul auriu al lunii

STEA PESTE MARE

De ce suspini? Nu e lumina linã?
Nu-i noaptea asta ca un vis frumos?
în ziua stingerii, ce va sã vinã
frunziºul toamnei ruginind spumos

În scoicile bãtrâne de pe þãrm
se-aude plânsul stelei peste mare
nostalgic ºi senin ca plânsul de copil.

ne va acoperi Vom fi aproape,
în orga cea divinã douã clape
de care numai îngerii se-ating.

Astfel suspinã însetat pustiul
ºi pasãrea închisã-n colivie
suspin ce poartã-n el tristeþi cãrunte.
O perlã fãrã seamãn poate a fost cândva
îndepãrtata stea. La sânul scoicii
ea ºi-a crescut lumina cea de tainã.
În scoicile bãtrâne de pe þãrm
se-aude plânsul stelei peste mare
4 august 1978

noiembrie 1984

AUTOPORTRET

DESCRIPTIO MOLDAVIE
Þinutul meu înstrãinat de mare
îl strãjuie livezile de pruni
corola lor se-nalþã peste zare
aurã pe morminte de strãbuni.
În plopii mari din vãgãuni roteºte
un vultur ameþit de frumuseþi,
cucoarele vegheazã peste creste
cântul de dor nãscut în dimineþi.
Sãmânþa tainicã, negrãitoare
se scuturã prin ierbile de leac.
Alb de cireº prin flori aromitoare
ºi-o liniºte strãinã acestui veac.
Aud cum trece peste oseminte
ploaia de-aprilie cu izul ei celest,
îmi sprijin respirarea de cuvinte,
de aburii pãmântului acest.
27 aprilie 1975

o cruce vie trecând prin marea culorilor
ca un poem despuiat de fulgere,
o cruce întrezãrindu-se prin ceaþã
ca o pasãre migratoare cu aripi rãnite,
o cruce de pãmânt peste mormântul gol
sunt acum,

DEPRINDERE
voind sã învãþ culorile mãrii
am deprins sã ascult adâncul,
voind sã strig
am deprins respirarea

în ziua cu visele crucificate

ºi zborul printre sãbii îl învãþ
având înãlþate în jur
ziduri de tãcere, de gheaþã ºi fricã
între care viaþa se zbate
ca o pasãre-n laþ

PÃSTORII

PIERDUT ÎN MIEZ DE CODRU
AUD TREZIREA IERBII
Pierdut în miez de codru aud trezirea ierbii
nu mã gândesc la moarte, la rãni ce m-au durut,
se sfarmã ora-n clipe când trec în goana cerbii,
se-ntoarnã viitorul cu faþa spre trecut.

27 aprilie 1999

FRUMOASÃ CA
O TRESTIE-N LUMINÃ
Frumoasã ca o trestie-n luminã
tu vii ºi ceasul bate tot mai rar
ºi timpul se retrage-n minutar

Cât dãinuie pe plaiul strãmoºesc
un cânt de fluier ce nicicând nu minte,
acestui veac aura-i întregesc
pãstori de vis pãstorii de cuvinte.

Se lasã înserarea peste sat,
amurgul e de purpurã pe zare
rãsunã cu ecou îndepãrtat
a buciumului tainicã vibrare.
Ca o icoanã dintr-un mit frumos
pe cãrãrui sculptate pe colinã,
în sunetul tãlãngilor duios
turme de miei coboarã cãtre stânã.

Renasc mereu mai tânãr din murmurul sãlbatec
al zilei de pe urmã ce-n mine-ºi face loc,
nu ºtie nimeni dorul din sufletu-mi nãvalnic
ce-n frãmântarea lumii îºi cautã noroc.
Doar tu, iubire purã, mi-aduci lumini sub pleoape,
aura ta de vrajã dã farmec ãstei vieþi,
în ochii tãi ca cerul vecia-i mai aproape,
balsamul tãu potoale a sufletului sete
ºi flamura de vise se-nalþã-n dimineþi
nu-i loc pentru tristeþe, nici timp pentru regrete.
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Din manuscrisele lui Nicolae Balotã

Demonia lui BAUDELAIRE

Cât de mult seamãnã Baudelaire cu Nicolae Stavroghin
(straniul personaj din Posedaþii lui Dostoievski).
Amândoi, fii de generali, chiar dacã Aupique n-a fost
tatãl bun al poetului. Amândoi duc o existenþã ironicã,
în care dandysmul ºi demonia îºi dau întâlnire. Amândoi
sunt atrãgãtori pentru cei din jur, amândoi atrag suferinþa,
cu o voluptate masochistã, asupra lor înºiºi. De fapt, suferã
ei? Desigur, o voinþã de a suferi îi posadã; cunosc
voluptatea suferinþei. În Infernul lui Dante nu existã
personaje asemãnãtoare lui Baudelaire ori lui Stavroghin.
Demonia acestora nu este identicã cu aceea a damnaþilor
danteºti. Lui Baudelaire (ca ºi lui Stavroghin) îi curg
darurile. El este, însã, alesul care nu se recunoaºte ales,
care respinge vocaþia sa, sau, mai exact, acceptã o vocaþie
a negãrii. Baudelaire nu este, desigur, cel dintâi poet
modern la care devine manifestã o voinþã de a rupe cu
umanul. El este însã cel dintâi care duce consecvent o
existenþã în rãspãr. Tot ce face, face per oposition. E
antiumanist, antinaturalist, antimodern; e precursorul
poziþiei anti- pe care Leutréamont ºi Rimbaud o vor
adopta cu ºi mai multã consecvenþã. Înaintea lui
Baudelaire, Goethe îºi stãpânise atât de bine daimon-ul;
înainte, alãturi ºi dupã el, Hugo traversase veacul cu
superbie, atins doar în treacãt de o vagã aripã a unui
Satan romantic, somptuos ºi grandilocvent. Dacã o
privim din unghiul unui umanism satisfãcut, demonia
lui Baudelaire este antiumanã. E nemulþumirea, revolta,
rãzvrãtirea împotriva a tot ce e uman. Poetul divizat care,
în Heautontimorumenos, se sfâºie cu plãcere (el victima,
el cãlãul, el cuþitul), îºi lacereazã cu oribilã satisfacþie
umanitatea. Toate încercãrile moderne de a construi
un paradis terestru îi sunt odioase. Acea tentaþie a
occidentului pe care o putem urmãri progresând de la
prerenaºterea dantescã la civilizatul al XIX-lea
baudelairian,
tentaþia
imanenþei,
refuzul
transcendentului, atinge o limitã în existenþa lui
Baudelaire. A trãi însã într-o situaþie limitã, pe fruntarii,
înseamnã a trãi expus. Les Fleurs du Mal s-au nãscut
într-o þarã a nimãnui, în intermundii, într-o zonã expusã
focurilor din amândouã pãrþile. Dubla apetenþã a lui
Baudelaire, infinit mai greu de susþinut decât cele douã
suflete care, Ah , sãlãºluiesc în pieptul lui Faust, derivã
din aceastã poziþie riscantã a existenþei sale într-adevãr,
prins între o imanenþã, pe care o refuzã, ºi o transcendenþã,
de care se simte refuzat, aspiraþia sa spre cei doi poli este
fireascã, dupã cum firesc este ºi resentimentul sãu
împotriva contrariilor care îºi disputã sufletul sãu. De
sigur, înaintea lui, romanticii realizaserã patetic ºi
retoric existenþe împãrþite, dedublate. Între dublul
romantic ºi sfâºiatul de contrarii baudelairian deosebirea
e, aproximativ, aceea dintre histerica lui Charcot ºi
schizofrenismul lui Bleuler sau Minkowski. Romanticii
englezi erau, în fond, seraficii, iar agitaþia juvenilã a
romantismului francez angelicã. Baudelaire dupã Blake
ºi Poe face coborârea ad inferos.
Ce este acest infern al sãu? Infernul la Baudelaire e
paradisiacul à rebours. În lipsa paradisului terestru
irealizabil ºi de nedorit, în condiþiile în care a fost încercat
de burghezia epocii moderne, geniul în suferinþã recurge
la contractul cu puterile tenebroase. Ambivalenþa lui
Baudelaire este aceea a unui mistic demoniac. Un
creºtinism negru, în care contemplarea tronurilor ºi
dominaþiilor se întâlneºte cu nevoia de a savura
licorile grele ale pãcatului (Marcel Raymond). Înaintea
lui Nietzsche, Baudelaire trãieºte drama unui homo
religiosus, pentru care Dumnezeu este mort. În credinþa
sa ies la suprafaþã arhaice dominante creºtine. Evul mediu
a cunoscut ºi el asemenea figuri ambivalente în care
puritatea se întâlnea cu bestialitatea. Rupt, disputat de
forþe adverse, îndoitul, cel care se sfâºie pe sine doreºte
infinit de mult ºi se îndepãrteazã infinit de mult de ceea
ce doreºte. Atras ºi respins de forþe infinite, individul e
imobilizat în sinea lui într-un spaþiu vid. Extazul ºi
oroarea pe care le trãieºte, sunt, în egalã mãsurã, trãiri
într-o sferã goalã. Oroare a vieþii, extaz al vieþii

Aceste cuvinte din caietele intime ale lui Baudelaire
amintesc unele formule biblice ale încercaþilor divinitãþii.
Astfel îºi clama suferinþa Iov, sub dubla apãsare a
binecuvântãrii ºi blestemului ceresc. Încercatul modern
gãseºte însã, în locul lui Dumnezeu, neantul. O anumitã
neputinþã explicã iubirea ºi ura concomitentã,
ambivalenþa sensibilitãþii la aceºti dedublaþi. E într-înºii

o neputinþã de a cuprinde, neputinþa omului în faþa unei
transcendenþe vide, a unui infinit imposibil de cuprins.
Refuzat al transcendentului, poetul baudelairian îºi pune
marea întrebare a existenþei sale dedublate: cum e posibilã
cuprinderea? Cu cât mai puternicã e atracþia, cu atât mai
mare e ºi repulsia. Ca ºi în experienþa eroticã, atunci
când atracþia e zãdãrnicitã printr-un refuz, ori o neputinþã
de a cuprinde, atracþia se transformi în revoltã. Extaz ºi
revoltã, în acelaºi timp. Poetul se imobilizeazã în
prezentul vid al oroarei extatice . În aceastã poziþie
neutrã, el pluteºte între infern ºi paradis, nici cu adevãrat
damnat, nici mântuit. Suflet pierdut într-un limb al
inocenþilor nemântuiþi. Nu voia, oare, Baudelaire sã-ºi
intituleze culegerea de poezii, Limbes (suntem de acord
cu Thibaudet care deplânge faptul cã Baudelaire a
preferat acestui titlu admirabil pe acela romanticdizgraþios de Fleurs de Mal).
Coincidentia oppositorum
coincidenþa
contrariilor pe care Baudelaire, ca un bizar mistic
demonic o realizeazã, implicã o relaþie între ceea ce e
mai josnic ºi ceea ce e mai înalt. Misterioasã legãturã
între divin ºi demonic, tipicã pentru omul crizei. Dupã
cum Blake într-una din viziunile sale vedea cãsãtoria
cerului ºi a infernului , tot astfel, mai târziu Baudelaire
avea în fiinþa sa puritatea ºi pãcatul. În aceastã privinþã,
el þine de o tradiþie abstrusã, subteranã, a spiritului
european. Poezia sa este, fãrã îndoialã, departe de
însemnãrile (ulterioare) ale eroului din subterana
dostoievskianã. Dar vehemenþa sa are o sorginte comunã
cu aceea a omului subteran. Mãrturisindu-ne, poetul
parizian ºi omul nopþilor albe petersburgheze cautã o
imposibilii puritate, o mântuire improbabilã. În aceastã
carte atroce am pus toatã duioºia mea, toatã credinþa
(travestitã), toatã ura mea. E adevãrat cã voi scrie
contrariul, cã voi jura pe toþi sfinþii cã e o carte de artã
purã . Puritatea pe care o cautã Baudelaire în aceastã
carte atroce este ºi nu este cea artisticã. E o purificare,

în sensul curãþirii de scoriile terestre ºi de orice
impuritate, apetit al unei transcendenþe mistic-estetice.
Dar e ºi o purificare, în sensul unei exorcizãri magice.
Jocul lui Baudelaire, potrivirea cuvintelor la Arghezi nu
sunt niciodatã gratuite. Homo poeticus nu este, în cazul
lor, un homo ludens, ci mai curând un homo religiosus
travestit. Esenþa poeziei rezidã pentru ei într-o
transcendere Dacã Baudelaire mãrturiseºte cã ºi-a pus
toatã inima în cartea sa, el nu se referã la acea inimã
din care romantismul sentimental aflase, înaintea lui, o
sursã. Inima lui Baudelaire e perfect sentimentalã. Ea
este identificatã cu inima pascalianã care îºi are raþiunile
ei pe care raþiunea însãºi nu le cunoaºte. Poetul revine,
în plin secol al psihologiei asociaþioniste, la o anima
arhaicã. În timp ce sufletul agoniza abdicând în
favoarea unei psihe empirice, mecanice, poezia lui
Baudelaire opune acestei psihe profanizate (ºi profanate),
anima, sufletul în sensul sãu sacral (în sensul în care se
spune ºi-a pierdut sau ºi-a mântuit sufletul ). Pentru
Baudelaire, poezia izvorãºte din acest suflet, îl exprimã
ºi revine la el. O adevãratã prãpastie ontologicã separã
anima de psihicul modern. Antimodernitatea lui
Baudelaire se manifestã ºi pe acest tãrâm, prin repudierea
poeziei naive ºi sentimentale (deopotrivã), adicã a
poeziei derivând dintr-o sferã a psihologicului profan.
Artificializarea ca principiu estetic are, pentru acest
discipol al lui Poe, sensul unei mutaþii a naturalului
(trãirile cotidiene, banal-profane) pe un plan ritual-cultic.
De altfel, masca, artificiul prin care poetul acoperã
natura (ºi propria sa naturã), este în fond o încercare de a
o sili sã se reveleze. Poe ºi Baudelaire, aducând în
estetica modernã obsesia mãºtii, a travestiului ºi
camuflajului, cautã sã atingã, prin aceastã tehnicã
indirectã a artificialului, ceva ce se aflã dincolo de natura
imediatã. E o siluire a naturii, o încercare de a o crea din
nou, de a crea noul, tocmai pentru a descoperi în el
arhaicul. ªtim cã civilizaþiile arhaice nu erau
naturaliste , ci cultivau masca; civilizaþiile bãtrâne
sunt cele care revin la naturã. Cei care într-o asemenea
civilizaþie, în criza unei civilizaþii, cautã artificiul, masca,
sunt desigur
decadenþi dar ºi primitivi. În opera
lor, sfârºitul ºi începutul se ating.
Pânã ºi spleen-ul, experienþa cea mai autentici a acestui
dandy parizian, acel duh al lehamitei, plictisul de a trãi
este o resurecþie a unei strãvechi trãiri taedium vitae
pe care omul modern credea cã o eliminase. De fapt, evul
modern a cãutat sã scoatã omul de sub imperiul
pãcatului . Pentru estetismul rinascimental sau finde-siècle , care promova o ierarhie a valorilor dominatã
de frumos, pentru pragmatismul sau vitalismul care
propagau supremaþia valorilor utilitare sau biologice,
cunoaºterea binelui ºi a rãului era o experienþa
secundarã, neglijabilã. În cetatea modernã, burghezã,
acþiunea nu e subsumatã unei ordini a binelui ºi rãului,
arta e un divertisment gratuit-voluptuos; un climat subuman total secularizat se instaureazã. Spiritul belgian
atât de urât de Baudelaire e spiritul conformist al unei
lumi în care monotonia, rutina, automatismele sunt
stãpâne. Ura sa împotriva umanului (ca ºi înverºunarea
lui Leutréamont sau Rimbaud) se întovãrãºeºte cu
lehamitea, acel spleen pe care i-l poate provoca
spectacolul lumii acesteia. Rãul pe care-l denunþa, se
afla în el, era el însuºi. Identificându-se cu acest rãu, el îl
ia asupra sa. El se declarã pe sine neutru, între Dumnezeu
ºi Demon, într-un echilibru precar. Spleen-ul este
transpunerea pe planul sensibilitãþii a experienþei unui
om care, atras de puteri contrare, atârnã în vidul unei
imposibile neutralitãþi. Baudelaire sucombã tentaþiei
omului modern, încercând sã realizeze o ordine
indiferentã la bine ºi la rãu. Dar, înaintea lui Nietzsche
care va cãuta o soluþie dincolo de bine ºi ce rãu ,
Baudelaire asumase în fiinþa ºi poezia sa martiriul
(poate redemptor) al existenþei în limb.
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Miºcarea Dada ºi Dadaismul la 100 de ani
De câtã inocenþã sã fi avut nevoie acei tineri
studioºi frecventatori ai Cabaretului Voltaire din
Zurich care, în februarie 1916, în miezul fierbinte al
Marelui Rãzboi (Mondialul acela cu numãrul Unu!)
au adus un nou cal troian la porþile Europei, un cal
ciudat care nu despre moarte þinea sã ne vesteascã ci
despre dezgustul tinerimii europene faþã de ororile
ºi absurdul rãzboiului, despre refuzul oamenilor
simpli de a muri din nebunia celor care se vor stãpânii
lumii!
Dintr-un NU rãspicat violenþei ºi mãcelului, s-a
fost ivit miºcarea aceea un pic anarhicã, un pic
zgomotoasã, un pic cam prea agresivã, al cãrei nume
nu era decât repetarea românescului DA ( da, da...
care nu-i de fapt decât : Nu! Vezi sã nu! S-o crezi tu!
Mai vedem! Las-o baltã...): Miºcarea Dada.
Iniþiatorul miºcãrii era junele Tristan Tzara (Sami
Rozenstock),(1896-1963), plecat din Moineºti dupã
terminarea liceului sã-ºi desãvârºeascã studiile în
Elveþia. Împreunã cu el, Marcel Iancu, (pictor în
devenire pe atunci), Hugo Ball ºi Richard
Helsembeck (din Germania) , Hans Arp (din Alsacia)
ºi, mai apoi, când Miºcarea s-a... miºcat spre Franþa
(1918), Francis Picabia pictor cubano-francez,
André Breton (cu Suprarealismul lui cu tot!), Louis
Aragon, Paul Éluard, Frenkel, Benjamin Péret, ºi
Philippe Soupault, (cu al lor cântec de sirenã de vrajã
nouã pre numele sãu Comunismul...)
Ce urmãreau în fond dadaiºtii? Sã identifice
revoluþia socialã cu revolta poeticã, sã nesocoteascã
(ba chiar sã distrugã) toate valorile estetice,
filosofice, morale ºi religioase pe care se baza lumea
occidentalã.
Pentru început s-au manifestat printr-o criticã
nihilistã a limbajului, organizând prin diverse
capitale europene, dar mai cu seamã la Paris, serate
artistice ºi literare scandaloase, cu scopul de a
replica absurdului prin incoerenþã.(Vezi poezia lui
Tzara Pour faire un poème dadaïste unde se înºiruie
la întâmplare cuvinte decupate dintr-un ziar; vezi

Tristan TZARA
(1896-1963)

Ca sã faci un poem dadaist
(Pour faire un poème dadaïste)
Ia un ziar ºi niºte foarfeci.
Alege din ziarul cu pricina
un articol cu lungimea pe care vrei s-o dai poemului.
Decupeazã apoi cu bãgare de seamã fiecare cuvânt
din cele care compun articolul.
Pune-le într-un sac ºi amestecã-le uºor.
Scoate dupã aceea una câte una fiecare bucatã de hârtie
ºi, în ordinea în care acestea ies din sac,
copiazã-le atent.
Poemul îþi va semãna leit.
ªi iatã-te un creator cu totul ºi cu totul original, de o
nemaipomenitã sensibilitate
încã neînþeleasã de vulg .

Ghérasim LUCA
(1913-1994)

Voi pe cine vedeþi?
(Qui voyez-vous?)
Noi nu vedem pe nimeni
vedem uneori pe cineva
de nu ca pe cineva cunoscut
cel puþin ca pe cineva deseori vãzut
Uneori vedem pe cineva
dar în general nu vedem pe nimeni

Manifeste Dada, 1918" care începe cu: Orice produs
al dezgustului susceptibil de a deveni o negare a familiei
este Dada! [...])
Punând mare preþ pe rolul întâmplãrii, al hazardului
(nu aleseserã ei numele miºcãrii deschizând la
întâmplare un dicþionar unde, primul cuvânt de pe
paginã era DA?) ºi al inconºtientului, dadaiºtii pretindeau
cã poezia este o forþã vie sub toate aspectele, chiar
antipoetice, scrisul nefiind decât un vehicul de ocazie,
deloc indispensabil .
Povestea asta a durat pânã prin 1923 când André
Breton s-a cam sãturat de atâta nihilism ºi revoltã de
dragul revoltei ºi, ºi-a vãzut de Suprarealismul lui, Aragon
a aflat cã Il n y a pas d amour heureux , Paul Éluard sa îndrãgostit de Galla ºi a cântat-o în versuri coerente,
pânã când Salvador Dali i-a furat-o fãcând din ea modelul
preferat, soþie, muzã, iubitã, Madonã Dumnezeie, suflet
pereche, pictorii au inventat cubismul ºi l-au exportat
peste ocean, Picasso ne-a dãruit-o pe acea înduioºãtoare
femeie plângândã dintr-o perioadã albastrã ca viaþa.
Omenirea a continuat sã creadã în poezia-poezie,
compozitorii au pus pe note texte poetice din cele ale
cãror cuvinte nu fuseserã alãturate din voia hazardului,
lumea se îndrepta spre un alt Mare Rãzboi tot Mondial,
dovadã cã nu înþelesese nimic nici din revolta
dadaiºtilor, nici din Liberté a lui Éluard, nici din
Guernica, nici din somnul raþiunii cel nãscãtor de
monºtri...
ªi iatã-ne acum.
La Bucureºti, la Cabaret (a se citi cafenea!) Ramada
Majestic, Societatea Românã de Radiodifuziune a
celebrat împlinirea a o sutã de ani de la apariþia Miºcãrii
Dada, printr-o audiþie cu public Dada Cabaret , o
producþie a Teatrului Naþional Radiofonic, în regia
artisticã a lui Mihai Lungeanu, dupã piesa Cabaret
Dada de Matei Viºniec. Piesa a beneficiat de o distribuþie
notabilã: Marcel Iureº, Marius Bodochi, Cristina
Þopescu, Florin Busuioc,Ada Navrot, Dan Aºtilean,
Alexandru Georgescu, Mihai Bisericanu, Zoltan
Octavian Butuc, Pavel Bartoº, Anne Marie Zigler, Ionuþ
Când vedem pe cineva
nu vedem pe nimeni
dar nimeni nu vede
cã nevãzând pe nimeni
vedem totuºi pe cineva
Vedem bine cã ne vedem
fiindcã ne vedem uneori
deºi nu totdeauna pentru a ne vedea
ºi cu atât mai puþin pentru a vedea
cã nu ne vedem
Ca ºi cum nimeni n-ar vedea
cineva vede totuºi
cã nu ne vedem
dar cã vedem totuºi pe cineva
Uneori
Ca ºi cum n-am vedea pe nimeni
dar ca ºi cum am vedea totuºi
pe cineva
Dar în general
noi nu vedem pe nimeni
chiar atunci când vedem pe cineva
ºi când cineva vede
cã nu vedem pe nimeni
Pe nimeni cãruia sã-i putem spune
cã nu avem nimic de spus
ºi cã nimicul pe care-l spunem
iar ºi iar
ni-l spunem
ca ºi cum n-am spune nimic
ca ºi cum nimeni nu ne-ar spune
nici mãcar noi înºine
cã nu avem nimic de spus
nimãnui cãruia sã i-o putem spune
nici mãcar nouã înºine

Kivu, Dani Popescu, Vlad Ivanov, Ioana Calotã, Violeta
Berbiuc, Adina Lucaciu, Daniela Ioniþã, Claudia
Drãgan, Vasile Manta, Adi Rãdulescu, ªtefan Huluba,
Rareº Zimbran.
Tuturor o plecãciune.
Au contribuit deopotrivã la realizarea spectacolului
Stelicã Muscalu - regia muzicalã (excelentã!), Monica
Wilhelm, Bogdan Golovei ºi Robert Vasiliþã regia de
montaj, Janina Dicu regia de studio, Vasile Manta
regia tehnicã.
Sã fie întâmplãtor cã pe afiºul de prezentare ca ºi pe
C.D.-ul realizat sub egida Societãþii Române de
Radiodifuziune troneazã un cal de lemn cu, pe creºtet,
o coroanã regalã în clãtinare ºi, de jur împrejurul
acestuia, roþi ºi rotiþe dinþate/ zimþate, cât sã se tot
ducã de-a rostogolul lumea asta ca un urlet de dureri
crispate, ca o încrengãturã de contrarii ºi de contradicþii,
de grotesc ºi de inconsecvenþã Viaþa! (de-ar fi sã-i
dãm crezare lui Tristan Tzara cu al sãu Manifest Dada
(1918) publicat la Paris la editura J. J. Pauvert!)
Au trecut, vai!, o sutã de ani de când bântuia prin
Europa acel esprit nouveau provocator Dadaismul.
Ce ar trebui sã înþelegem din îndemnul manifest al lui
Tzara: Voi sunteþi stãpâni pe tot ceea ce veþi sfãrâma.
S-au fãcut legi, morale, estetice, doar pentru a respecta
lucrurile fragile. Dar ceea ce este fragil e menit sã se
sfarme. ?
Fragilã o fi ºi viaþa noastrã?
Dar credinþa în legile morale?
Dar îndrãzneala de a alege esteticul în locul
haosului?
Dar teama deloc absurdã de caii de lemn uitaþi
(trimiºi) la porþile sufletului nostru care nu mai vrea sã
ºtie de rãzboaie, oricât de frumos ar fi ele înveºmântate
în poveºti estetice foarte, artistice foarte, filosofice
foarte, poetice mai cu seamã, muzicale cam cât un bocet
de mamã care-ºi primeºte acasã fiul iubit, într-un sicriu
de plumb!...
Doi poeti cu care dadaismul se poate legitima în
lumea cuvântului:
Nimeni cãruia sã-i putem spune
cã nu avem nimic de fãcut
ºi cã nu facem nimic altceva
iar ºi iar
ceea ce e un fel de-a spune
cã nu facem nimic
un fel de a nu face nimic
ºi de a spune ce facem
Nimeni cãruia sã-i putem spune
cã nu facem nimic
cã nu facem
decât ce spunem
adicã nimic

Poezie elementarã
(Poésie élémentaire)
apa care are aerul de a aprinde
focul pe pãmânt
aerul de a aprinde aerul pe apã
aerul de a aprinde pe apã
ceea ce are aerul de a se stinge pe pãmânt
aerul de a aprinde ºi de a stinge
apa ºi focul în aer:
cancerul ucide
întreabã sãnãtatea guralivã
tu cam de când serveºti
în casa surzilor?
dintr-un puþ al adevãrului în altul:
O vid în exil
A mare suavã
I magine E tolã întoarsã
U topicã

(Din antologia de poezie francezã în pregãtire, trad. Paula Romanescu)
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Scriitori din

Lili Balcan
Scrisoarea

Preluând tradiþii mai vechi, poetul ºi publicistul Gheorghe Dobre, împreunã cu un grup de prieteni a înfiinþat în 1992
Asociaþia Culturalã Helis ºi editura ºi revista cu acelaºi nume la Slobozia. Cu trecerea anilor, în oraºul din inima
Bãrãganului a luat naºtere o frumoasã ºi bogatã miºcare literarã. Publicãm în aceste pagini câteva din creaþiile scriitorilor
ialomiþeni. Textele se reproduc din vol. Scriitori din Zodia Helis, autor Titi Damian (Ed. Helis, Slobozia, 2013)

Sunt doi ani de când, dorind sã deretic prin niºte sertare, am ajuns la unul despre
care mama îmi spusese cã nu se poate trage - Este înþepenit ºi lasã-l pe ãsta! - totuºi,
acum am insistat, reuºind cu greu sã-i vãd conþinutul: era plin de milee ºi broderii
lucrate de mama ºi de bunica, vechi ºi rupte pe alocuri, pe care niciodatã nu le arunca,
zicând cã trebuie sã pãstrez modelul! , sub broderii o coalã albã, iar sub coalã am
gãsit, tremurând ºi înfioratã,... scrisoarea!...
Am recunoscut-o imediat, deºi o mai vãzusem o singurã datã în viaþã, în perioada
adolescenþei, când mama mi-a arãtat-o ca pe o mare ºi tainicã comoarã...
Era scrisoarea prin care tata, Gigi Balcan, vestit pentru nãzdrãvãniile lui în tinereþe,
o convinsese, cu ani în urmã, sã-l urmeze în viaþã... iar mama iubea acea scrisoare cu
aceeaºi putere cu care îl iubise pe tata.
Am ridicat scrisoarea ºi am strigat în sine-mi: Mamã, þi-ai uitat scrisoarea, trebuia
s-o iei cu tine, este scrisoarea ta!... Apoi am pus-o la loc printre vechile broderii
rupte, pe care nimeni nu le va mai repeta vreodatã, amintindu-mi povestea tumultuoasã
a începutului lor de cãsnicie...
Bunica Mãndica, mama mamei, femeie vãduvã, se împotrivise în felul ei, agresiv ºi
cu strãºnicie, dezvoltãrii oricãrui sâmbure de amor între mama ºi tata, pe care-l
considera neserios, nutrind pentru ea ambiþii mari, cãci, fiind frumoasã, aproape o
promisese lui Miºu Ferenþ, inginer petrolist, îndrãgostit lulea de mama, el fiind cel
care, mai târziu, s-a însurat cu Sultana Dãnilã, punând sã i se cânte la nuntã romanþa
E tristã duminica zilelor mele!
De necaz ºi de supãrare, bineînþeles.
În negocieri mai era bunica ºi cu alþi pretendenþi de calibru , cum îi plãcea sã
spunã când ne povestea...
Iatã însã cã tata a ticluit acea scrisoare care a reuºit sã o convingã pe mama sã fugã
cu el...
În scrisoare, cuvintele îi erau alese, frumoase, ºi peste ani, în anumite situaþii,
mama îi reproºa: Acum de ce nu-mi mai vorbeºti aºa frumos ca în scrisoare?! , iar
tata o tachina râzând: Nici n-am scris-o eu, am pus-o pe sor-mea Zizi.
Pentru ca sã ducã la bun sfârºit fuga sa cu mama, cunoscând ce femeie aprigã ºi
violentã era bunica, despre care se ºtia în tot târgul cã a fost singura femeie care a
îndrãznit sã ridice mâna asupra doctorului ªerbãnescu, pe care îl considera vinovat
de moartea bunicului, tata a gândit bine fiecare pas ºi, la ora amiezei, într-o zi ploioasã
de octombrie a anului 1947, trimite în prãvãlia bunicii pe bunul sãu prieten Nicu Iu
Pleoºu , care urma s-o antreneze pe coana Mãndica într-o lungã conversaþie , timp
în care el ºi cu mama trebuiau sã se ascundã în casa lui tanti Tãvica Balcan, mãtuºa

Costel Bunoaica
Lucruri obiºnuite,
oameni obiºnuiþi

lui de pe strada Traian, singura capabilã sã-i þinã piept bunicii...
E greu de descris în cuvinte furia bunicii când a realizat ce s-a întâmplat de fapt.
Primul gând ºi prima miºcare au fost sã se repeadã la o sabie ce atârna ornamental pe un
perete, voind sã-i spintece pe amândoi. Apoi, cu sabia ridicatã deasupra capului, desculþã
prin ploaia ºi rãcoarea acelui octombrie, a luat-o la fugã spre casa pãrinþilor tatei, la
Costicã Balcan, pe care l-a gãsit liniºtit, servindu-ºi masa în sufragerie. A intrat furtunos,
izbind uºa ºi þipând: Unde-mi este fata, cã vã omor pe toþi?! Mãã... eu nu-mi dau fata
dupã fii-tu, cât ai fii tu de negustor... , apoi, vãzând cã Balcan nu-i rãspunde, a nãvãlit
ºi în dormitor, înfigând sabia în saltea ºi in perne, sub pat, peste tot...
Vãzând cã fugarii nu sunt acolo, a ieºit blestemând în gura mare, auzind-o totuºi pe
Bãlcãniþa zicînd: Sã-mi cumperi salteaua ºi pernele!
Ajunsã în stradã ºi liniºtindu-se puþin, bunica Mãndica ºi-a dat seama unde s-au
ascuns cei doi: Ah, zise, ºtiu, sunt la Tãvica, dar, gândi, cum sã intru la asta, cã-i
funcþionarã la Primãrie, e autoritate?! ªi-a luat inima în dinþi ºi, temerarã ºi tot
fugind, a ajuns la ea... Aici, însã, nu a intrat nici mãcar în curte, cãci tanti Tãvica,
femeie drãcoasã, ademenitor de frumoasã ºi copleºitor de puternicã ºi liberã, era în
poartã cu douã namile de oameni lângã ea. A întrebat-o militãreºte, folosindu-i porecla:
Ce vrei, Pârjoloaico?
Tãvico, fata mea este ascunsã la tine în casã, vreau s-o iau!
La mine nu vii cu sabia scoasã, iar în casa mea nu intri decât cu ordin de la
Parchet! Dacã faci un singur pas, un om te va þine, iar altul va anunþa Poliþia!
Bunica s-a întors, pasul i s-a încetinit, sabia abia o mai târa dupã ea, ploaia o udase
pânã la piele... Pierduse asul ei din mânecã, o pierduse pe Petruþa!...
Era învinsã, dar nevrând sã recunoascã, o prinse acasã pe tanti Lenuþa, sora mai micã
a mamei, ºi îi trase un toc de bãtaie de urlau ºi câinii pe stradã... pe motiv cã a ºtiut ºi
n-a spus...
...Peste ani, aflându-se amândoi bãtrâni ºi bolnavi, vãd într-una din zile pe tata cum
se apropie cu greu, în cele douã bastoane, de locul în care zãcea mama, o mângâie
îndelung pe frunte ºi îi zice:
Petruþa, de douã zile nu mi te pot scoate din minte, te vãd la tinereþe cât erai de
frumoasã ºi de blândã... Doamne!
Iar mama, zâmbind trist, i-a rãspuns:
Ai vorbit ca în scrisoare. ªtiam cã tu ai scris-o !
Peste douã zile, pe 10 iulie 2002, tata ne pãrãsea.
Scrisoarea lor, rãmasã parcã orfanã, zace într-un sertar de lucruri vechi...

Ioan Vlasia
Lãsaþi-mã

În clipa aceasta,
lucrurile existã în ordinea în care ochiul meu vertical
le-a fixat. Forma, dimensiunea, culoarea, sunt aºa cum au fost;
chiar ºi aerul crud ºi raþional, din aceleaºi insidioase
ºi tãcute pãcate, e încãrcat de trãdare. De urã. De viaþã.
De viaþã plinã de moarte.
Oamenii obiºnuiþi fac lucruri obiºnuite, mi-ai spus:
mai mor,
mai trãiesc. ªi, din când în când, fac dragoste. Uneori, chiar
vorbesc.
Oamenii obiºnuiþi mi-au spus cã lucrurile obiºnuite nu mint.
Sunt cuminþi. Drepte.
Se strigã între ele pe nume ca ºi când fiinþele n-ar mai fi fiinþe,
ci, acolo, niºte nimicuri obscure. Niºte putregaiuri
dintr-o oarecare pãdure.

Lãsaþi-mã
în seama ruinelor,
pe deasupra mea trece o pasãre
fãrã trup
împãcându-mã pentru o zi
cu boala pietrelor.
Lãsaþi-mã
dupã mine nu voi târî legiunile,
nici zeii, nici mãºtile,
nici pâcla sub care
pânã ºi coloanele dorice
evadeazã din timp.
Lãsaþi-mã
mã voi întoarce
cu mai mult de ºapte minuni,
numai cei ce nu ºtiu sã clãdeascã,
dãrâmã.

Oamenii obiºnuiþi mi-ai mai spus, sunt asemenea
lucrurilor obiºnuite. Neînsemnaþi. Modeºti. Toleranþi. ªi utili.
Un fel de lume aparte. Trandafiri fãrã spini.
Cu viaþa semãnatã în moarte. Cu moartea culcatã
în lutul divin.
Locuiesc în case cu acoperiºuri sãdite-n pãmânt. Au ochiul
de noapte. Au fruntea de vânt.
ªi toate li se întâmplã la timpul trecut.

Nicolae Teoharie
Sunt
mamei
Sunt o staþie în care poposeºte un cântec
doar cât sã bea o canã de tãcere,
o umbrã de ochi,
o umbrã de sãrut,
o umbrã de sunt.
Fur din fotografia acestui nevãzut
o adiere de vânt
ºi umblu prin coca timpului
cu mâinile curate
ca un pacient al stepelor.
Mi se vede doar un cal alb
care umblã sã gãzduiascã o ranã.

Dan Elias
Sã-þi ies lângã o piatrã
În rãdãcini de volburi ºi muºeþel mã-ncurc,
Ori strâng în braþe greieri spre talpa ta sã urc
Împleticind ca firul de iarbã prima oarã,
Sã-þi ies lângã o piatrã ºi verde sã mã doarã
Toatã aceastã umbrã rãmasã inutilã.
Strivit printre seminþe, mã rog sã-þi fie milã

Graficã: Tudor Meiloiu

ªi de te-apleci vreodatã, aºa cum tu socoþi,
Din pulberea cãrãrii de mânã sã mã scoþi.
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Zodia Helis
Florentina Loredana Dalian
Când Dumnezeu era impiegat
Uneori, e ca atunci când pierdusem trenul.
Eram elevã, de fapt doar terminasem liceul. Trenuri nu prea erau. Mai nimic nu
era. Îl vãzusem cum pleacã de sub ochii mei. Am alergat destul de repede, dar trenul
fugea mai tare. Prinsese vitezã. Se îndepãrta cu fiecare clipã, ducând speranþele
mele cine ºtie unde. De neputinþã, am plâns. Impiegatul cãrunt, trecut prin viaþã,
sãtul de trenuri care tot pleacã, m-a vãzut: Ce-ai, taicã, de plângi? I-am arãtat cu
degetul monstrul care luneca pe ºine. Nu puteam vorbi. Cuvintele se sugrumaserã
în gât. Doar lacrimile mari, rostogolindu-se pe obraji, spuneau totul. Nu pierdusem
niciodatã un tren. ªi n-aº fi crezut sã mi se întâmple mie. ªi tocmai atunci!
Impiegatul, trecut prin viaþã, sãtul de trenuri, pesemne ºi de lacrimi ( Nicãieri
zisese nicãieri nu vezi atâtea lacrimi ca-n gãri ), s-a-nmuiat: Nu mai plânge, taci
cu tata! Dã-l în mã-sa de fier hodorogit! . ªi-a îndesat mai bine ºapca pe cap, a pus
fluierul în gurã, a fluierat tare, prelung, în timp ce a rupt-o la fugã dupã coada
trenului, alergând ca la suta de metri, cu paleta roºie ridicatã. Frânele au scârþâit
metalic, apoi am zãrit printre lacrimi trenul oprindu-se. Se-ntâmplã rar coºmarul sã
se transforme într-un vis frumos. Impiegatul încãrunþit de vreme ºi trenuri nu s-a
mulþumit cu atât. I-a fãcut mecanicului de locomotivã semn de manevrã napoi. Ãla
s-a conformat. Apoi, l-am auzit înjurând ca la uºa cortului, când ºi-a dat seama de ce
fusese oprit ºi întors din drum. Sã-þi fac, sã-þi dreg, bãga-te-aº în mã-ta de nenorocit!
Am sã te spun la direcþie! Impiegatul cãrunt, trecut prin viaþã ca prin rãzboi, nu sa supãrat: Spune-mã ºi la Dumnezeu, numai stai sã urc fata-asta! Hai, taicã, hai,
uºurel! Aºa, mergi cu bine! ªi nu mai plânge, cã-þi strici ochii-ãia frumoºi! A
rãsuflat uºurat, a luat poziþia regulamentarã, apoi a ridicat paleta verde, de parcã ar
fi înfipt steagul pe o redutã. Acum, poþi sã pleci liniºtit sã mã torni la direcþie! Ceam avut ºi ce-am pierdut?!
Nici n-am apucat sã-i mulþumesc. Acolo, în tren, trãiam sentimentul irealitãþii. Mi
se pãrea cã-L vãzusem pe Dumnezeu. Avea haine de impiegat de miºcare, niþel cam
ponosite, pãrul cãrunt ºi rar ºi paletã roºu/ verde. O paletã ºi-un fluier, cu care fãcuse
prima minune din viaþa mea. Eu strigasem, aproape cu deznãdejde, în capul
peronului: Doamne, nu! Îl chemasem. Venise. A dat trenul înapoi. Eu dau, acum,
timpul. ªi mã întreb ce-aº fi devenit, ce-aº fi fost astãzi, dacã în ziua aceea Dumnezeu
n-ar fi îmbrãcat haine de impiegat ºi n-ar fi oprit trenul care m-a dus la examen.
Poate aº fi fost un impiegat de miºcare într-o garã, care ar fi oprit trenul pentru
altcineva care mergea sã dea examen la facultate... Cine ºtie...
Nu mai trecusem demult prin halta prin care, azi, nu mai trec trenuri, iar odinioarã
treceau atât de rar. Acum, femeie de afaceri în plinã glorie, trenurile-mi puþeau.
Preferam avioanele. Sau Mercedes-ul personal, când distanþele erau mai scurte.
Probabil n-aº fi oprit nici atunci dacã întâmplarea (întâmplarea?) n-ar fi fãcut ca
roata sã explodeze în locul acela în care ºoseaua se apropia cel mai mult de calea
feratã. În goana zilnicã, uitãm sã mai oprim. Mãcar atât cât sã-i mulþumim lui
Dumnezeu. Ce, nu pricepe El singur?
Am lãsat ºoferul sã se ocupe de roatã ºi am fãcut câþiva paºi. Pe ºine, crescuserã
buruieni, semn cã niciun tren nu mai trecea pe acolo. Peronul pe care plânsesem
cândva pãrea mult mai mic ºi mai sãrãcuþ, iar prin crãpãturile fãcute de trecerea
anilor viaþa îºi revendica drepturile prin sute de fire de iarbã rãsãrite în smocuri.
Cocoþat pe un scaun, o pãrere de om, gârbovit, se cãznea sã întoarcã un ceas Paul
Gautier. Asemenea ceasuri rare mai vedeai prin muzee ºi vreo douã-trei gãri. Toatã
priveliºtea pãrea un tablou suprarealist: ceasul de lux în contrast cu clãdirea în

Gheorghe Dobre
O externare reuºitã
Domnilor, veþi observa acum un mac salvat cu mari eforturi dintr-un Ian de
poeme agrare. În acest salon puteþi circula fãrã teamã, conþine câþiva nebuni porniþi,
se pare, cãtre marea vindecare.
Deci, domnilor, macul acesta excelent, cã nu gãsesc repede alt cuvânt (totuºi nu
vã apropiaþi prea tare), va ieºi în curând din spital. ªi nu ºtiþi cât ne-am chinuit pânã
am alungat norii de ceaþã galbenã ce-i apãreau periodic în jur. Nu ºtiþi cât de greu iam alungat în niºte filtre speciale, furci caudine pentru captarea mirosului ucigãtor
de dulce.
Dar, ce sã vã mai povestesc eu, priviþi-l, proaspãt ºi inofensiv, domnilor!
Sterilizat ºi gingaº, domnilor! Salvat, cum am mai spus, dintr-un lan de croºete
murdare. Priviþi, splendoarea ºi mândria noastrã, domnilor vizitatori! E o minune
pornitã cãtre vindecare, plutire albã cãtre glastre, adicã cãtre adevãratele poeme
agrare. Ce credeþi, asta-i adevãratã externare!

paraginã, fãrã ferestre, cu iarba care-mpânzea tot locul. Cineva însufleþea tabloul :
Omuleþul firav, gârbovit, dar cãruia îi strãluceau ochii când potrivea limbile ceasului din
garã (mai bine zis, din ceea ce fusese cândva o garã micã, îngrijitã, prin care mai treceau,
uneori, ºi trenuri). Când ºi-a terminat treaba omul m-a vãzut ºi aproape s-a speriat ca de o
arãtare. Apoi, jenându-se, s-a scuzat cumva:
Pe-aici, nu mai vine nimeni. Sunt eu ºi-un câine. Lupane, unde eºti?
Cel apelat s-a ridicat agale dintre ierburi ºi s-a prezentat, docil, la apel, aºteptând, în
gardã, urmãtoarea comandã.
ªezi cu tata! ªezi ºi bucurã-te! Avem musafiri!
Ca ºi cum l-ar fi înþeles, Lupanul (o potaie cu ciulini prinºi în blanã, cu pãrul în ochi) sa bucurat în felul canin, scheunând uºor ºi miºcându-ºi ritmic coada.
Ce faceþi? am întrebat, neºtiind ce sã-i spun.
Întorc ceasul. Mãcar el sã meargã. Trenurile nu mai merg, în curând n-oi mai merge
nici eu, mi-a spus ca pe o evidenþã, arãtându-mi bastonul din mâna dreaptã. Ceasu-ãsta e
o bijuterie, el trebuie sã meargã! Nu ºtiu cine l-o mai întoarce când n-oi mai fi eu. Apoi,
schimbând vorba: Cu ce treburi pe la noi?
Purta aceeaºi hainã de impiegat, acum ceva mai largã ºi roasã pe alocuri, probabil
singura hainã, ori poate nu se-ndurase s-o lepede. Tãceam. Cuvintele se blocaserã iar în
gât, ca atunci când pierdusem trenul. Aº fi vrut sã-i povestesc, sã-i aduc aminte, sã-i
mulþumesc. În loc de asta, tãceam, cu tãcerea celor mai stupizi dintre oameni.
Cândva, zice, cândva era ºi-n gara noastrã altfel. Ce de-a lume...
Am vrut sã-i spun cã ºtiu. Nici asta n-am putut. Apoi, ca ºi când ar fi avut ceva de
demonstrat, ca ºi când aº fi avut nevoie sã-l cred, a scos de sub hainã paleta, a ºters-o de
mânecã ºi mi-a întins-o ca pe-o evidenþã:
Eu eram impiegatul! a rostit cu mândria cu care trebuie sã fi rostit ducele de Wellington:
Eu l-am învins pe Napoleon! Câte trenuri n-am pornit eu cu asta!
Îhm dar mai important decât mulþimea de trenuri pe care le-ai pornit, e unul anume
pe care l-ai oprit.
O vrei? Mie nu-mi mai trebuie.
Am luat paleta ca pe ceva de preþ ºi-am strâns-o la piept. Am privit ceasul care mergea
ceas , care-mi arãtase cândva o jumãtate de minut mai mult decât aº fi vrut, suficient cât
sã-mi plece trenul de sub nas. ªi deodatã ochii mi s-au împãienjenit. Ceasul a început sã
se scurgã, precum cel din tabloul lui Dali. Aºa-l vedeam printre lacrimi, curgând, unduinduse ca ºi când s-ar fi topit. Omul s-a panicat, la fel ca atunci:
Ce-ai, taicã, de plângi? Dacã nu vrei, n-o iei. Dã-o-ncolo de paletã! Sunt un prost
bãtrân. Chiar aºa, d-apãi, ce sã faci mata, o cuconiþã, c-o paletã de impiegat? Da am zis sãþi dau ºi eu ceva... ºi n-am altceva. Lasã, dã-o-ncoace, decât sã plângi!
Plângeam ca atunci când pierdusem trenul. Ceasul nu-l mai vedeam printre lacrimi, se
topise de tot, timpul se comprimase. Pierdusem trenul din nou. Trenul recunoºtinþei. Eram
bogatã. ªi nu-mi folosea la nimic! Tot omul acesta îmi oferise ceva. Iar eu, cu toatã
bogãþia mea, habar n-aveam ce i-aº putea oferi. Cum i-aº putea mulþumi cã, într-o zi, cu
paleta pe care mi-o dãruise, oprise ºi mã urcase în trenul care avea sã mã ducã spre ceea ce
sunt acum. ªi cã atunci, mã fãcuse sã-L vãd, pentru prima datã, pe Dumnezeu în oameni.
Ce daruri îi poþi face lui Dumnezeu?
L-am întrebat, printre lacrimi:
Dacã ar fi sã-i faci un dar lui Dumnezeu, ce i-ai oferi?
Ce i-aº oferi? Pãi... paleta nu mai pot sã i-o dau, cã þi-am dat-o þie. Trenþele-astea dupã
mine, nu pot, cã rãmân gol. ªi-oricum, n-ar avea ce face cu ele. Câinele ãsta... îmi þine de
urât. Ce dar?! Uite ce dar îi fac eu lui Dumnezeu: în fiecare zi, la doiºpe fix, întorc rotiþa
la ceasu-ãla. Cât oi mai putea...

Adrian Bucurescu
Pe Bãrãgan
Pe Bãrãgan vântul ºuierã ca haiducii.
Volbura danseazã în pulbere.
Ialomiþa, cu nazurile ei,
Curge tulbure, tot mai tulbure.

S-a frânt furtuna, smeritã de luminã,
iar Soarele se uitã de sus
La grâul mãºcat,
Pânã ce, dupã datinã, dã spre Apus,

Din schitul stingher ies vãlãtuci de luminã.
Eu, cu palma streaºinã, vãd în zare
Cum strãluceºte pe colinã
Satul meu alb de sare.

Pe când eu, pentru tãrâmul natal,
Pentru pomenirea numelui meu,
Pânã la întâia capcanã,
Las urme ca de labe de leu.
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FERESTRE

Nobel Prize - 1901

SULLY PRUDHOMME
Testamentul lui Alfred
Nobel (1833-1896), datat
26 octombrie 1895, scris cu
puþin timp înaintea
stingerii sale din viaþã la
San Remo, e un document
simplu, conþinând o
singurã paginã. Prin el,
marele chimist suedez lãsa
în contul unui fond de stimulare o sumã considerabilã
pentru acea vreme. Este vorba de nu mai puþin de 31 de
milioane ºi jumãtate de coroane suedeze ce urmau sã
alimenteze câteva premii anuale, acordate celor ce reuºeau
sã aducã servicii fundamentale omenirii.
Averea imensã pe care o dobândise ca urmare a
descoperirii dinamitei i-ar fi putut asigura deþinãtorului
un trai liniºtit, pentru încã un veac. Dar el avea sã disparã
devreme, la doar ºaizeci ºi trei de ani. Or, nicio avere din
lume nu poate schimba soarta cuiva, lucru ºtiut de când
lumea. Dar îi poate fixa o glorioasã posteritate dacã banii
iau o generoasã destinaþie, cum s-a întâmplat cu cei carei aparþineau savantului scandinav.
Câþiva ani dupã moartea acestuia erau decernate în
1901 primele premii Nobel pentru fizicã, medicinã,
chimie, literaturã ºi lucru foarte important pentru
pace. (Abia în 1969 a fost instituit ºi premiul pentru
economie, în condiþiile diversificãrii activitãþilor umane
în domeniu ºi aspiraþiilor spre globalizare a acestora.)
Astfel încât, în fiecare an, la 10 decembrie premianþii
Nobel devin beneficiarii unor averi consistente, proveniþi
din banii Fundaþiei create de Alfred Nobel.
Dobândirea premiului are cum bine se ºtie
semnificaþia unei consacrãri planetare ºi dincolo de
aspectul monden al anualei ceremonii nu existã probabil
o mai mare sãrbãtoare a cugetului omenesc decât aceasta.
Primul laureat pentru literaturã a fost francezul Sully
Prudhomme un autor astãzi privit cu oarecare
îngãduinþã a conjuncturii ce l-a condus la inaugurarea
lungii galerii a nobelizanþilor, dar care în epocã era privit
cu deosebit respect. Nu mai departe, în 1919 când apãrea
splendida Anthologie des poètes français contemporains
la Paris ºi Leyda (Delagrave et A. W. Sijthoff editeurs) se
afirma limpede cã: René-François-Armand Prudhomme,
dit Sully Prudhomme, poète, psychologue et philosophe,
né à Paris le 16 mars 1839, mort à Chatenay le 7 septembre
1907, occupe une place à part parmi les grands poètes
du XIX-e siècle.
Fãrã îndoialã, poezia parnasianã reþine ºi azi numele
lui Sully Prudhomme chiar dacã opera sa e departe de
a acelor mari poeþi ai secolului al XIX-lea numiþi

Titus Vîjeu

Câtã vreme le ai la
îndemânã, un obiect
o idee un privilegiu,
le ºi foloseºti cu
neglijenþã, deprins sã
le ºtii dintotdeauna la
locul lor. Abia când nu
le mai ai începi sã
simþi cã-þi lipseºte
ceva, cã parcã pânã
mai ieri deþineai ceva
mai mult. Însã ºi asta
pânã într-o altã zi,
când, obiºnuit încet
încet ºi cu dispariþia
lor, ajungi sã nici nu mai ai nevoie de ele. Nu asta s-antâmplat, în definitiv, cu noi, cu cei mai mulþi dintre noi,
pânã-ntr-o vreme de la care nici n-a trecut aºa de mult?
Aveam, aºa ni se predica cel puþin, o libertate deplinã, ºi
de opinie ºi de gândire ºi de acþiune. Pur ºi simplu ne
numãram între þãrile cu cele mai largi drepturi ºi libertãþi
din lume. La loc de frunte: dreptul nu numai de a vorbi,
ci de a ovaþiona; nu numai de a rosti, ci de a proclama;
dreptul la o singurã opinie, pe care o îmbrãþiºam într-o
fierbinte adeziune; libertatea de a ne adormi, seara, cu
speranþa cã, poate, la anul va fi mai bine. Nu-i de mirare
cã, tot aºa, cei mai mulþi dintre noi ne resemnasem între
chingile care ne strangulau fãrã sã le mai simþim
împovãrarea.
Acum, iatã, de o bunã bucatã de vreme, avem alte
drepturi ºi libertãþi; reale, chipurile, ºi mai multe, prea
multe parcã ºi prea dintr-odatã. Poate cã aºa s-ar explica
ºi de ce nu puþini dintre noi nu prea ºtim ce sã facem cu
ele. Ne ºi repezim, adeseori, sã le punem la lucru pe toate
deodatã, de-a valma, ca sã ne bucurãm o clipã mai
devreme de ele, dupã ce atâtea decenii le-am dus dorul.

Dumitru Matalã

Charles Baudelaire, Jean-Arthur Rimbaud ori Paul
Verlaine. Fusese însã un activ promotor al
parnasianismului, preocupat de înnoirea formei poetice
ºi pe care Albert Thibaudet avea sã-l investigheze sub
cele trei dominante ale sale: cea decoratoare pornitã
din poezia lui Leconte de Lisle, cea fantezistã cu punct
de plecare în scrisul lui de Banville ºi cea intimistã
nãscutã din Baudelaire.
Sully Prudhomme pe care
autorul faimoasei Histoire de la
litterature française de la 1789
à nos jours îl ignorã a suportat
influenþa tezelor lui Leconte de
Lisle care, propagând cu fervoare
arta pentru artã stabilise ºi o
anume interdependenþã între
poezie ºi ºtiinþele pozitive.
Inginer ca formaþie iniþialã dar ºi
cu studii de drept, Prudhomme a
urmat cu multã convingere calea
propusã de mai vârstnicul sãu
confrate. De aceea, Gustave
Lanson, criticul ºi istoricul
literar ce a marcat cu
obiectivismul sãu manifest
judecata de valoare a epocii ºi
autor în 1894 al vestitei Istorii a
literaturii franceze i-a consacrat
poetului rânduri ce elogiazã
intruziunea ºtiinþelor în spaþiul
inefabil al poeziei în ideea constituirii unui nou eºafodaj
filosofic, în acord cu nãzuinþele epocii. Dupã el,
Prudhomme ar fi realizat o limpezire, o precizie ºi o
ordine în înlãnþuirea raþionamentelor, încã neatinse în
exprimarea ideilor. Iar filosofia aceasta, impregnatã de
ºtiinþã, mereu atentã la descoperirile, la ipotezele
ºtiinþelor naturale ale epocii, era chiar filosofia zilelor
noastre .
Aprecierea se producea inutil sã precizãm pe
fundalul teoriilor pozitiviste ale lui Auguste Comte ºi
ale ºcolii sale filosofice.
Din pãcate timpul a anulat multe din meritele cu care
Lanson îl creditase pe Sully Prudhomme. Poemele din
primele cãrþi ale acestuia Stanþe ºi poeme (1865),
Singurãtate (1869), Iubiri zadarnice (1875) ca ºi cele
din amplele sale demonstraþii didactice de la zenitul
carierei sale literare Dreptatea (1878) ºi Fericirea (1888)
nu mai prezintã astãzi un interes literar real pentru cititor.
Dar Prudhomme rãmâne un nume ce nu poate fi uºor
ocultat, mãcar pentru simplul fapt cã el a deschis lunga

Echilibrul iluzoriu
În orice grabã ºi nerãbdare se ascund însã ºi miºcãrile
bruºte, nestãpânite, care ne dau la ivealã nesiguranþa pe
propriile noastre nãzuinþe de altãdatã. Ceea ce, pânã nu
de mult, erau niºte simple sau complicate subiecte
teoretice devin astãzi prezenþe în exces.
Oare numele cel adevãrat al libertãþii sã fie brutalitãþile
ºi violenþele la care asistãm acum, adeseori, pe stradã la
televiziuni la locurile ele muncã? Pentru dreptul de a ne
huidui, acum, unii pe alþii am înlãturat oare dreptul de a
ovaþiona? Ca sã ne supunem, acum, unor ordine din afarã,
am sacrificat ordinele pe care, de bine de rãu, ni le dãdeam
noi înºine? Sã fi dispãrut oare puterea de convingere sub
agresivitatea pumnului în masã? Dupã lãcomia cu care
ne-am repezit, însetaþi ºi flãmânzi firesc, am fost atraºi mai
degrabã de tumorile canceroase ale libertãþii ºi nu de
esenþele sale durabile. Suntem astãzi gata s-o sugrumãm
prin violenþã, tot aºa cum o sufocam pânã nu de mult în
aplauze prelungite. S-ar putea spune cã marile cuceriri ale
unui popor, pe cât sunt de mari, sunt tot atât de fragile.
Prea uºor alunecã dintr-o extremã într-alta ºi prea puþin
rãmân în punctul de mijloc al echilibrului.
La fel este mereu pe punctul de a se petrece, ºi din nou
sub ochii noºtri, cu o altã cucerire recentã ºi tot aºa de
fragilã: democraþia. Produs firesc al aceleiaºi libertãþi,
democraþia nu poate avea decât chipul ºi asemãnarea ei.
Cãci ºi democraþie am avut, înainte, ºi tot aºa, din belºug.
Aveam chiar nenumãrate feluri de democraþie:
muncitoreascã revoluþionarã socialistã internã. ªi
toate, fireºte, erau, ca ºi libertatea, largi avansate
desãvârºite. Ne mai lipsea doar un singur fel, iar în absenþa
lui toate celelalte deveneau vorbãrie curatã. În spatele
frazelor înzorzonate despre libertate ºi democraþie,
înfloreau haotic, nestingherit, dictatura ºi bunul plac.
Erau alte celule canceroase, sub oblãduirea cãrora, cu

istorie a premiului Nobel pentru literaturã (într-un an de
început al secolului XX în care mai trãiau Tolstoi ºi
Cehov, Ibsen ºi Strindberg, mari autori ce vor fi ocoliþi
de onorurile distincþiei de la Stockholm). Faptul se
întâmpla deci în 1901, anul în care fericitul laureat tocmai
îºi publicase Testamentul poetic iar juriul Academiei
Suedeze îi recunoºtea arta poeticã, vãdind un înalt
idealism ca ºi rara îmbinare dintre calitãþile inimii ºi
cele ale minþii .
Poetul credea cã: une langue est faite des sons dont
les combinaisons signifient les choses que tous les
membres de la nation qui la parlent se représentent par
les même idées, ce qui leur permet de se communiquer
entre eux ce qu ils sentent, pensent et veulent ( o limbã
e formatã din sunetele a cãror combinare
semnificã lucrurile pe care toþi membrii
neamului ce-o vorbesc ºi le reprezintã prin
aceleaºi idei, fapt ce le permite sã-ºi
comunice între ei ce simt, ce gândesc ºi ceºi doresc. )
Splendidã definiþie ce justificã adevãrul
cã ceea ce-a rãmas dupã un veac ºi mai bine
de la aceastã nobilã judecatã este încercarea
sa obstinatã de a îmbina în poezie afectele
subtile cu fermitatea raþiunii, în scopul de a
da o nouã dimensiune creaþiei artistice.
Spre deosebire de celãlalt ales
reprezentant al parnasianismului, JoséMaria de Hérédia, care a rãmas intangibil în
conºtiinþa timpului prin unicul sãu volum
de sonete (Les Trophées Trofeele -1893),
Sully Prudhomme a pierdut bãtãlia gloriei
datoritã unor vicii (socotite la acea vreme
adevãrate virtuþi) determinate de încercãrile
sale de a aºeza poezia în serviciul analizei
morale ºi a comentariului filosofic.
ªi parcã pentru a marca dramatismul acestui eºec al
experimentelor sale poetice, versurile din ultima parte a
vieþii au fost strânse într-un volum postum, intitulat
Epaves (Epave-1908)...
Dar cum am arãtat deja, lui Sully Prudhomme îi va
reveni de-a pururi onoarea de a fi deschis seria laureaþilor
Premiului Nobel pentru literaturã. Între aceºtia, unii vor
fi privit cu oarecare condescendenþã spre înaintaºul lor
iar alþii vor fi ignorat pur ºi simplu - opera acestui poet
melancolic, manevrând cu dexteritate simbolurile ºi care
nu s-a dezis pânã la moarte de convingerea cã poezia
poate accelera triumful civilizaþiei omeneºti. Poate de
aceea revista Bucureºtiul literar ºi artistic i-a dedicat, la
apariþia primului sãu numãr o paginã cuprinzând
admirabile echivalãri în limba românã ale versurilor
acestui autor ce considera pe bunã dreptate cã
l inspiration poétique est rare est très speciale , ºtiind
cã un vers muzical (...) susþine gândirea, în tentativele
acesteia de a se înãlþa, pe aripile mãsurii ºi ale ritmului.

timpul, întregul organism avea sã-ºi dea obºtescul sfârºit.
Dar oare primejdia care ne pândeºte astãzi, din cele
mai neaºteptat-inofensive unghere, se poate numi cu
adevãrat democraþie? Nu-i cumva tot un punct opus al
ei, numai cã situat într-o altã extremã? Putem oare numi
binefaceri ale democraþiei toate acele rãbufniri zgomotosînverºunate care resping ab initio, vehement, orice gest
în afarã de propria lor existenþã? Nu cumva ne rãzbunãm
pe deceniile de tãcere de pânã ieri-alaltãieri prin aceste
rãcnete rãguºite ºi vociferãri? Nu cumva democraþia
parlamentarã cu care ne fudulim astãzi ºi care vrea
egalitate dar nu pentru cãþei se numeºte tot demagogie?
ªi nu cumva pentru cã nu mai avem împotriva cui sã ne
ridicãm ne azvârlim unii împotriva altora? O democraþie
realã, autenticã, este prin excelenþã paºnicã, echilibratã.
O democraþie realã, autenticã, presupune prin definiþie
dialogul ºi toleranþa. Ce au comun cu democraþia
invectivele ºi insultele pe care partidele ºi le aruncã acum
unele în capul altora? Aºa cum, în regimul trecut, în
numele democraþiei se lãfãia dictatura cea mai neruºinatã,
la fel ºi acum, în aºa-numitul regim de azi, ºi tot în numele
ei, scoate tot mai des capul anarhia.
Nu mai ºtiu care mare scriitor afirma, cu o gravitate
plinã de umor, urmãtoarele: noþiunile mari, fundamentale,
ale unui popor trec întotdeauna prin trei etape de
evoluþie. La început, în orice împrejurare ºi pretutindeni,
se scriu fãrã excepþie cu literã mare; cu ma-jus-cu-lã. Pe
parcurs apoi, ºi treptat, încep sã se scrie cu literã micã. Pe
cele din urmã trepte ajung a fi puse între ghilimele. În
cei cincizeci de ani de convieþuire comunistã, am
traversat cu toþii ºi le-am cunoscut îndeaproape pe toate
cele trei etape ale deprecierii acestor noþiuni.
Ne aflãm acum, la capãtul unui sfert de secol de existenþã
al noii orânduiri, în faza în care ne place la nebunie sã
caligrafiem aproape toate substantivele limbii române cu
literã mare. Cât de curând o sã trecem însã la etapa a doua...
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GRUPUL LITERAR CATACOMBA

ION GH. ARCUDEANU
Ion GH. Arcudeanu s-a nãscut la 17 septembrie 1938 în Bucureºti. A absolvit Liceul Economic nr. 1 din Bucureºti în 1956 ºi Institutul de Artã Teatralã
ºi Cinematograficã din Bucureºti, în 1961, la clasa prof. Ion Finteºteanu, care i-a sugerat sã-ºi ia ca nume de scenã Arcudeanu, de la localitatea Arcuda,
judeþul Giurgiu. Examenul de licenþã l-a trecut cu rolul Cetãþeanu turmentat din O scrisoare pierdutã de I.L. Caragiale. Din anul 1961-1965 a jucat ca actor
la Teatrul pentru Copii ºi Tineret din Bucureºti. Din anul 1965, este actor la Teatrul Ion Creangã din Bucureºti, unde colaboreazã ºi în prezent.
CÃRÞI TIPÃRITE: Povestind cu nepoþii, Editura Ex Libris Universalis, Bucureºti, 2006; Farsele actorilor. Actorii farselor, Editura Ex Libris
Universalis, .Bucureºti, 2007; În braþele poveºtilor, Editura Ex Libris Universalis, Bucureºti, 2009; Poveºti europene, vol. I, dramatizãri, Editura Ex
Libris Universalis, Bucureºti, 2012; Culegere cu piese de teatru pentru copii în limba maghiarã, Trenul fãrã staþii, Editura Ion Creangã ; Poveºti
europene, vol. II, dramatizãri, Editura Ex Libris, Universalis, Bucureºti, 2013; Calul troian în cetatea poveºtilor ( 101 versificãri dupã marile poveºti
în manierã clasicã ºi modernã), Editura Ex Libris Universalis, Bucureºti, 2014; Picãturi de luminã, versificãri, Editura RawexComs, Bucureºti, 2015.
Ion Arcudeanu (pe numele sãu adevãrat, Ion Gheorghe),
pseudonim literar dat de fostul sãu profesor de actorie,
maestrul Ion Finteºteanu, (nume împrumutat de la
comuna Arcuda din judeþul Giurgiu ), este o prezenþã
tonicã la Catacomba .
Actor foarte cunoscut, care a încântat generaþii întregi
de copii ºi adolescenþi la Teatrul pentru Copii ºi Tineret
ºi apoi Ion Creangã din Bucureºti, în numeroase
spectacole, celebrul actor ºi-a descoperit târziu talentul
de scriitor, deºi el mãrturiseºte cã încã din clasa a III-a
scria poezii!
Ion Arcudeanu a publicat de curând douã volume, unul
de prozã, Întâmplãri trãite ºi depãnate, Editura
Destine , Bucureºti, 2013, ºi unul de poezii, Picãturile
luminii, Editura RawexComs , Bucureºti, 2015.
Sã deschidem împreunã volumul de povestiri
Întâmplãri trãite ºi depãnate. Cartea este un elogiu adus
Câmpiei din sudul þãrii, nãscãtoare de poveºti fantastice,
ºi, mai ales, bunicii sale, Ilinca lu Ion Dincã, personaj
fabulos, o sursã inepuizabilã de poveºti inventate sau
reale ºi care i-a transmis ºi nepotului ei, Ionuþ, un copil
nãzdrãvan ºi curios, talentul acesta.
Bunica mea, cu toate cã era o femeie de la þarã ºi
neºtiutoare de carte, era o formidabilã povestitoare , spune
autorul. Câte poveºti cu lupi patinatori, urºi potcovari,
ºerpi, balauri cu douã capete ºi câte alte animale, ca iepuri,
vulpi, popândãi, peºti vorbitori, stãncuþe cu lingura-n
coadã, ºi ce de minunãþii fãceau ele... .
Cartea este, într-adevãr, o selecþie de întâmplãri trãite
ºi depãnate, pentru cã, în fond, este vorba despre o
autobiografie nostalgicã, scrisã în anii maturitãþii, cu
privirea uºor înlãcrimatã printre zâmbetele unei poveºti
amar-comice.
Dupã celebrele Amintiri din copilãrie de Ion Creangã,
Ion Arcudeanu are curajul de a descrie el însuºi amintirile
sale din copilãrie, din alte vremi ºi cu alte semnificaþii. Nu
este vorba, însã, de o imitaþie, nici de un paralelism forþat,
pentru cã autorul este el însuºi, are personalitatea sa, harul
sãu narativ, ºi, mai presus de toate, are ceva de spus.
De pe prispa Casei poveºtilor, autorul deapãnã amintiri
de o mare diversitate tematicã, într-o tonalitate dramaticumoristicã, în care eroul principal, Ionuþ, devine el însuºi
un personaj de poveste. Povestirile sunt pentru toate
vârstele, iar cititorul are curiozitatea de a afla mereu alte
ºi alte întâmplãri, fiecare cu tâlcul ei. Povestitorul însuºi
are talentul ºi plãcerea de a povesti. Astfel, se perindã
prin faþa noastrã secvenþe reale ( trãite ), care, proiectate
pe un fundal filmic, par ireale, fantastice, inventate. Toate
împreunã alcãtuiesc o imagine a satului românesc din
secolul trecut, cu datinile, tradiþiile, bucuriile ºi dramele
oamenilor, cu peisajele reprezentative.
Poveºtile curg una din alta ºi toate, împreunã, formeazã
un tot armonios ºi unitar, atât prin personajul principal,
Ionuþ, eroul tuturor întâmplãrilor, cât ºi prin unitatea
stilisticã, structura artisticã. El e un hâtru, ca ºi autorul.
Sau, mai exact, eroul este o proiecþie literarã a autorului.
Secvenþele, deºi sunt independente, se pot citi separat,
se leagã una de cealaltã prin unitatea de viziune, iar ele
îi trezesc cititorului curiozitatea de a afla ce alte nãzbâtii
a mai inventat neastâmpãratul de copil în inocenþa ºi
naivitatea sa.
O calitate a acestor poveºti este concizia lor ºi structura
narativã identicã: o scurtã întâmplare dramaticã sau
comicã ºi apoi, în final, o poantã, un talc, o moralã.
Mai concret, cine este Ionuþ, care este biografia sa?
Din poveºtile lui, aflãm cã s-a nãscut în Bucureºti, a
învãþat la ªcoala Silvestru, dar cã a avut o copilãrie
nefericitã, cu un tatã beþiv ºi care îl bãtea ºi pe el, ºi pe
mama lui, care ºi-a luat copilul în braþe ºi a plecat la
bunica la þarã, în satul Bâcu. Tatãl sãu a divorþat, luânduºi altã nevastã, care, ca o mamã vitregã, nu ºtia ce e mila
ºi dragostea pentru un copil gingaº, naiv, lipsit de apãrare,
inocent. Plecarea la þarã, la bunica, în vacanþe, a venit ca

o eliberare. Pentru cã mama lui nu mai trãia, bunica l-a
ocrotit cu toatã dragostea ºi de aceea îi întoarce toatã
iubirea de care e capabil sufletul lui curat de copil.
Iatã ce spune în finalul unei povestiri: Am reintrat în
raiul libertãþii de la þarã, unde m-am simþit într-adevãr
împãrat! Un copil împãrat! (Tortul de ciocolatã).
Ion Arcudeanu cunoaºte foarte bine viaþa de la þarã,
datinile, obiceiurile de nuntã ºi de înmormântare,
ocupaþiile specifice ale oamenilor, limbajul lor, nimic
nu sunã fals, totul este de acolo. Dialogurile sunt naturale,
fireºti. Nimic nu este improvizat. Se simte aici experienþa
actorului, cu simþul replicii, din zecile de spectacole în
care a jucat o viaþã de om.
Chiar ºi numele personajelor sunt de acolo: Ion Þârcã,
tractorist, fost ºofer pe ICAB, Mafoame, Pongo, copilul
vecinilor ºi însoþitorul sãu permanent, Þipirigã,
mecanicul morii din sat, om priceput la toate ºi harnic,
Gheorghe a lui Ouatu, negustor de toate, Mãciuleru ºi
alþii.
Iatã cum îºi începe bunica una din
poveºtile sale: A fost odatã ca
niciodatã cã, de n-ar fi, nu s-ar povesti;
de când fãcea plopºorul pere ºi rãchita
micºunele; de când se bãteau urºii în
coade; de când se luau de gât lupii cu
mieii de se sãrutau, înfrãþindu-se; de
când se potcovea puricele la un picior
cu nouãzeci ºi nouã oca de fier ºi saruncau în slava cerului de ne aduceau
poveºti. De când se scria musca pe
pãrete, mai mincinos cine nu crede.
Iatã o altã poveste, mai ciudatã,
spusã de bunica. Venea într-o searã din
sat, îndreptându-se spre casã. În dreptul
Monumentului (Monumentul eroilor
sanitar), doi soldaþi cu puºcã, în
poziþie de luptã , ridicat în onoarea
ostaºilor din sat, morþi în rãzboiul
pentru independenþã), cei doi discutã
despre sacrificiul inutil pe care l-au
fãcut pentru þarã. Dovadã, lipsa de
respect din prezent faþã de ei, starea
jalnicã în care aratã Monumentul.
Hai la locurile noastre!
ªi s-au aºezat la locurile lor, în statuie. Ea a trecut pe
lângã ei ca ºi cum n-ar fi observat nimic. N-a avut curajul
sã se uite, a trecut glonþ, cã îi era fricã! Aceasta este o
scenã de mare prozã!
Carnaval pe gheaþã este ºi ea o poveste neobiºnuitã.
Într-o iarnã geroasã, bunica pleacã spre pãdure sã adune
câteva vreascuri pentru foc. Când sã iasã pe la balta mare
din marginea pãdurii, asistã la un spectacol incredibil:
pe balta îngheþatã s-au adunat toate animalele ºi pãsãrile
din pãdure ºi au dat o reprezentaþie, un carnaval
nemaipomenit. Porcii mistreþi, urºii, lupii, iepurii, vulpile,
ciorile, popândãii, coþofenele, ciocârlanii, cerbii,
veveriþele, cãprioarele au dat un spectacol extraordinar,
uimind-o pe bunicã, încremenitã de ce vãzuse.
O poveste tragi-comicã este Lada de zestre. Dogarul
din sat, care fãcea putini, butoaie, lãzi de zestre, albii,
trebuia sã plece cu sania încãrcatã, sã treacã printr-o
pãdure ºi sã ajungã în alt sat sã le vândã. Iatã, însã, cã la
un moment dat, niºte lupi hãmesiþi se iau dupã el. Dinspre
satul vecin venea o babã proptindu-se într-un toiag.
Pericolul era iminent. Baba, înþeleaptã, îl sfãtuieºte sã
arunce în zãpadã toate obiectele, iar el sã se ascundã în
lada de zestre, ceea ce omul nostru ºi face. Baba dã bice
cailor ºi, ajungând în sat, cheamã oamenii în ajutor. Lupii
fug, iar omul nostru scapã, ascuns în lada de zestre.
În aceeaºi tonalitate tragi-comicã, povestirea Umflat
de poezie. Cel poreclit poetul ºcolii , aflat în vacanþã
la þarã la bunica, pleacã la bostãnãrie ºi ia cu el ºi un
caiet de poezii, visând cã va ajunge odatã ºi odatã un

mare scriitor ºi laureat al Premiului Nobel. Adoarme cu
caietul pe piept ºi când se trezeºte constatã cu stupoare
cã mãgarul i-a înfulecat opera ºi nimic n-a mai putut fi
recuperat. Poetul nostru a rãmas fãrã operã, datoritã
mãgarului!
Un personaj emblematic al lumii satului este nebunul,
prostul satului. Dar povestea lui Ion Arcudeanu este plinã
de tâlc. Prostul satului, nebunul de care toþi îºi bat joc, se
dovedeºte a nu fi chiar atât de nebun ºi de prost, ba,
dimpotrivã, dupã rãspunsurile pe care le dã, el e chiar
înþeleptul satului. Iatã un dialog:
Nea Ppandele, cccred ccc-ar fi tttimpul sã faceþi o
baie.
Nu te obrãznici, nebunule, cã eu fac zilnic baie!
Ddda? Atttunci ar trebui sã schimbaþi aappa!
(Prostul, nebunul ori înþeleptul satului?!...).
Unele poveºti sunt de-a dreptul tragice. E vremea
colectivizãrii., cu abuzurile care se cunosc. De disperare
sã nu-ºi piardã pãmântul ºi bunurile, oamenii încearcã
sã scape, abandonând locuinþa ºi
plecând la rude care încotro.
Marin Þipirigã îºi ia cei ºase
copii ºi ajunge la Malul Spart,
încercând sã treacã albia râului.
Dar, din nefericire, unul din
bãieþi, care nu ºtia sã înoate, se
îneacã. La înmormântare, vin
toate satele din jur. Povestea se
încheie cu un blestem al tatãlui
îndurerat. (O tragedie la MaluSpart).
O altã tragedie, prilejuitã de
retragerea nemþilor în cel de al
Doilea Rãzboi Mondial, este
aceea în care copiii pornesc sã
culeagã micºunele într-o zonã
interzisã, unde era un poligon de
tragere. Urmarea: imprudent,
Pongo, bãiatul mecanicului de la
moarã ºi prietenul cel mai bun al
lui Ionuþ, iese din groapa unde
era ascuns ºi e împuºcat mortal
de cei trei nemþi care patrulau în
zonã.
Finalul povestirii: Pongo, care avea opt ani, cãzuse
cu faþa în jos ºi cãmaºa, în spinare, era leoarcã de sânge.
Nu mai miºca. Într-o mânã rãmãsese strâns, cu buchetul
de micºunele, care din albastru se fãcuserã roºii!
(Micºunele în poligon).
Partea finalã a cãrþii evocã anii însângeraþi ai
rãzboiului, experienþele tragice prin care trece copilul,
venirea musafirilor nepoftiþi, ruºii, care se dãdeau la
dezmãþuri,ca ºi nemþii, de altfel. (Musafirii ).
Ultima poveste este, poate, ºi cea mai frumoasã.
E 17 septembrie (ziua de naºterea a autorului). Naºul
Nelu, unchiul Nelu, îi face bãiatului o surprizã: îi aduce
o prãjiturã cu cremã de ciocolatã! Toatã lumea e uimitã:
Bã, fraþilor, ãsta are o prãjiturã de-adevãratelea!
Oamenilor nu le vine sã creadã. Se adunã nu numai
clasa, ci toatã ºcoala.
Ionuþ se laudã cã e prãjitura lui, prima prãjiturã dupã
rãzboi. Toþi copiii se reped sã muºte din prãjiturã, numai
Ionuþ rãmâne cu buza umflatã.
Drept rãsplatã, în drumul spre casã, mama se opreºte
la o cofetãrie ºi cumpãrã copilului o prãjiturã mare.
Un ultim sfat: Sã fiþi cuminþi, sã învãþaþi carte!
Hotãrât lucru: Ion Arcudeanu este un povestitor
adevãrat, un scriitor de talent, care are plãcerea (vocaþia)
de a spune, de a interpreta roluri, de a crea o atmosferã,
ca ºi când noi, cititorii, am fi spectatorii lui, urmãrind cu
emoþie întâmplãri trãite ºi depãnate cu farmec autentic.
Problema care se pune este urmãtoarea: întâmplãrile
sunt reale, trãite sau inventate? E realitate sau ficþiune?
De aici, începe o altã discuþie.

Ion Haineº
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CONSEMNÃRI
Cum devine de se leagã
Limba
noastrã-i
o comoarã...

Dorin N. Uritescu

Noutãþi stilistice:
Antonomaze (VI)
am întors cu o fisã de telefon .
( Evenimentul zilei , 28 iunie, 2006, p. 8)
Personajul principal al poveºtii cu acelaºi nume Dãnilã
Prepeleac de Ion Creangã este legendarã în literatura noastrã
pentru isprava antologicã de a da mult pe puþin. Astfel, la
sfârºitul desfãºurãrii epice, aflãm cã plecând la târg cu o
pereche de boi frumoºi s-a întors cu o pungã goalã.
Antonomaza nepoþii lui Dãnilã Prepeleac cu trimitere
directã la generaþia oamenilor politici post de cembriºti,
postrevoluþionari, cu ambiþii de transformare radicalã a
vieþii noastre, aruncã asupra acestora viziunea ironicã,
plinã de sarcasm a transmiterii ereditare, ca o boalã a
prostiei la noi, cãci nepoþii sunt tot atât de nepricepuþi ca
ºi strãbunul lor, îl moºtenesc, cum altfel, pe Dãnilã
Prepeleac, întrucât au dat þara pe nimic!
a röntgeniza (se pronunþã: röntgheniza) pentru a
detecta în profunzime gândurile cuiva; a radia, a
distruge prin radiaþie pe cineva
Oponenþii regimului erau röntgenizaþi la un aparat
în timpul interogatoriilor la Securitate un tatament
criminal [...]
( Academia Caþavencu , 12 18 ianuarie, 1993, p. 6);
Preºedintele era îmbrãcat în halat alb ºi-i röntgeniza
pe toþi jurnaliºtii, mai ales pe reporterii TV.
( România literarã , 31 III 2008, p. 32)
În limba românã, s-au format cuvinte cu ajutorul
elementului de compunere röntgen: röntgendiagnostic,
röntgenologie; röntgenterapie etc. Avem ºi röntgeniza
/rönt-ghen-/ vb. tranz., a expune organismul la aparatul
röntgen (fig.) a strãbate, a pãtrunde, a scormoni, a iscodi
cu privirea (pe cineva) cãutând semne ascunse ale
atitudinii faþã de tine (similar acþiunii cu radiaþii röntgen
asupra unui organism pentru aflarea diagnosticului) (din
röntgen -/rönt-ghen /, raze X [de la Röntgen, n. pr., prin
antonomazã; röntgen, unitate de mãsurã a radiaþiilor X
sau Y; elem. de comp. röntgen-] + suf. vb. de inf. -iza:
röntgeniza).
Când o persoanã era consideratã de câtre Securitatea
ceauºistã cã este periculoasã din punct de vedere politic
a röntgeniza, adicã o iradia, eliminând-o fizic, subtil.
În enunþul al doilea, sensul verbului este cel de a fixa
diagnosticul cu ajutorul radiaþiilor röntgen, (la fig.) a
descoperi la jurnaliºti intenþiile critice, neplãcute
puterii, printr-o scrutare a fizionomiei, a gesturilor etc.
moromeþii pentru þãranii
Þãranii, care discutã cu candidatul în faþa cãminului
cultural, ajuns discotecã sãteascã, sunt toþi niºte
moromeþi, iar acesta nu se prinde de ce au procedat ei
cum au procedat cu loturile redobândite, or se ºtie, «ca
sã se mire proºtii».
( Curierul Naþional , 14 noiembrie, 2000, p.11)
Moromeþi întârziaþi ai Câmpiei Dunãrii dezbãteau,
cu pauze pentru înjurãturi, problema agrarã
postrevoluþionarã.
(Ibidem)
Pentru prezenþa în enunþurile date a vocabulei
moromeþii, interpretarea nu poate sã fie alta decât cã
exprimã sensul þãrani. Numele propriu câºtiga un sens,
cel arãtat: þãrani. S-a ajuns la antonomaza numelui
propriu [Ilie] Moromete, prototipul þãranului român între
cele douã rãzboaie mondiale, în Câmpia Dunãrii, pentru
numele comun de moromete, moromeþi, þãran, þãrani.

Mãlãieº în cãlcâieº
Vã mai aduceþi aminte de cântecul Caprei la Creangã? Iatã-l, dupã manuscrisul
autorului:
Trei iezi, cucuieþi,
Mamei uºa descuieþi
Cã v-aduce mama vouã
Brânzã-n buze,
Lapte-n þâþe;
Drob de sare,
Pe spinare
Mãlãieº
În cãlcâieº,
Smoc de flori
Pe subþiori
Nu diferenþele de text mã intereseazã (în spinare, la subþiori, etc.), nici cele de punctuaþie. Vreau sã-mi explic ºi eu,
ca ºi unii dintre dumneavoastrã poate, cum aduce Capra la iezii ei, desculþã fiind ca orice caprã, mãlai (fie de
porumb, fie de grâu sau orz) în cãlcâi?! La noi, în Muntenia, e o vorbã, cicã: îþi cântã greierii în cãlcâie, adicã ai
cãlcâiele crãpate de alergãturã (ºi de munca de peste an; se întâmplã mai ales toamna, la claca de porumbi, când ne
cãþãrãm toþi pe grãmada imensã de ºtiuleþi puºi undeva, a acioalã, unii mai sus, alþii mai jos, cum ne gãsim loc ºi
culcuº, astfel cã ni se vãd picioarele goale cã doar nu ne-om urca încãlcaþi pe roade) Aºa sã fie, adicã mama capra
ºi-a îndesat mãlãieºul în crãpãturi?! Sau, mã rog, între copitele ei mici, dar patru la numãr, s-ar aduna ceva-ceva
pentru ieziºorii ei. Aºa ceva nu se poate, dom le!
Ei bine, chestia e cã eu am reuºit sã leg lucrurile cumva, dar mi-e cam greu sã vã explic. O iau pe îndelete, cu
biniºorul, sã nu se supere unii ºi alþii. Aºadar, fãceam curãþenie prin bibliotecã, tot adunând pentru a nu ºtiu câta oarã
cãrþile care nu-mi trebuie pentru a le pune în saci (iar sacii sã-i trimit la moara timpului, adicã sã-i mai desfac la
Sfântul Aºteaptã). Având câteva ediþii Creangã, m-am decis sã opresc doar douã, pe Iorgu Iordan ºi pe G. T. Kirileanu
ºi am dat deoparte, între altele, hârþoagele vechi din BPT, de la începutul secolului al XX-lea, acelea pline de
greºeli de literã, de cuvinte ªtiþi cum era: BPT-ul a fost la început o colecþie respectabilã ºi respectatã pe drept
cuvânt, foarte corectã cu textul dar a avut principiul prelungirii continue de tiraj, pe mãsura vânzãrilor, fãrã a nota
cã este o ediþie nouã, a câta ediþie este, ci pãstrând doar numãrul de ordine al cãrþii din colecþie. Aºa se face cã poþi
avea un BPT Creangã, crezând cã este ediþia princeps (aceea din 1892) dar sã fie, de fapt, o carte cine ºtie când
retipãritã, recorectatã dupã reforma ortograficã din 1904, de pildã, reculeasã, , etc. Dacã nu stabileºti cã o ediþie
veche, ai o copie oarecare. Îmi propusesem, dar n-am studiat-o, o þineam mai mult de decor, ca prima carte a operelor
lui Creangã. Aºadar, jos cu ea, cine ºtie când voi mai avea eu timp de lucruri atât de graþios gratuite.
Totuºi, i-am mângâiat pentru ultima oarã coperta ºi am deschis întâmplãtor una dintre cele cinci broºuri.
Nimeresc tocmai la Capra cu trei iezi, chiar la cântec ºi citesc:
Mãlãieºi
În cãlcâieº
Îmi atrage strident atenþia pluralul: se formase reflexul mãlãeº în cãlcâieº. Cine ºtie, mi-am zis, greºelile lor. Iau ediþia
Iordan: mãlãieº. Ediþia Kirileanu: mãlãieº. Convorbirile literare din 1875 (sunt pe Internet) cu prima tipãriturã: la fel.
Glosarele, la ambele ediþii, nu au termenul, desigur pentru îl considerã cuvânt curent, cu sensul obiºnuit. Trec, leg sacul,
îl las în plata Domnului (nu-i mai dau de urmã, o fi fiind pe la þarã, pe undeva) dar îmi rãmâne în minte acest plural, caremi leagã bine, dar bine de tot, lucrurile. Am gândit, adicã, aºa: dar dacã tipograful n-a greºit, ci a simþit termenul? Poate
cã e vorba de ceva cum ar fi mãlãieº, mãlãieºi, mãlãieºuri. Ar fi o iarbã, cum e mãcriºul, untiºorul, ceva cu gust, un
condiment de pus la mâncare. Pãi, sigur cã da: capra, ca orice caprã, are copite dar ceva mai sus de ele mai are cei doi
pinteni, puºi la capãtul unei alte articulaþii, pe care sprijinã piciorul când merge, mai ales când urcã: acesta este cãlcâieºul
ei, ea n-are decât sã agaþe în aceºti pinteni o iarbã cu gust pentru ieziºori. Mai jos, vedeþi cum spune: Smoc de flori / pe
subþiori . Pentru vaca mea, din copilãrie, ziceam cã acest sprijin de rezervã cã se cheamã chiºiþã (ºi am argumente sã cred
cã de aici vine ºi numele Chiºinãului dar cu altã ocazie). Memoria îmi aduce în faþã caprele ieºind de prin stufãriºuri,
de pe deal: poartã pe drum fire de iarbã încurcate în acest cãlcâieº pânã acasã. Iatã, Capra lui Creangã a ºtiut unde sã
calce ca sã le aducã iezilor ceva bun, o iarbã acriºoarã.
Da, dar cautã acum prin dicþionare o plantã numitã mãlãieº cu pluralul mãlãieºi/mãlãieºuri. Nu existã, eu am
cãutat cuvântul în toate dicþionarele pe care le-am gãsit. Existã, totuºi, ceva: o localitate prin Vâlcea, cu numele
Mãlaia. Nu, nu vine de la mãlai, ci de la o plantã care se cheamã mãlaie, este galbenã ca untiºorul (ca mãlaiul de
porumb) ºi creºte pe pantele însorite ale dealurilor dimprejur. E aromatã, zice-se. Este un augmentativ: mãlai
mãlaie (un fel de mãlai mare). Dar diminutivul, n-o fi existând? Am întrebat pe cineva din zona Râmnicu SãratBrãila, ºi mi-a confirmat cã mãlãieºul e o plantã aromaticã de pe la ei, un fel de mãcriº. N-am confirmarea din teren,
însã, ºi existã posibilitatea ca doamna sã fi vrut doar sã-mi dea dreptate, pentru cã i-am explicat mai înainte ce caut
de fapt.
Despre mãlãieº în cãlcâieº a scris, într-o revistã celebrã un filolog celebru. Este vorba de Emil Vrabie, mare
slavist, specialist în etimologii, ºi textul sãu Mãlãieº în cãlcâieº s-a publicat în revista Limba românã, a Academiei
Române, în 1970, fiind apreciat de Iorgu Iordan ºi alþi mari filologi ai momentului. Face parte din lecturile mele de
studenþie, ºi reþin bine ideea. Autorul este la fel de nedumerit ca mulþi dintre noi: cum poate Capra sã poarte mãlai
în cãlcâi? Pe scurt, el emendeazã textul, considerând cã Ion Creangã n-a înþeles vorba popularã: era mãlãieº un
cãlcâieº
ºi explicã: în limba veche cãlcâieº înseamnã ºi cãuº , coltuc , o bucatã micã din ceva: asta aduce
capra, nu în, ci un cãlcâieº de mãlai. Demonstraþia este superbã (ºi spumoasã: autorul analizeazã traducerile din
Creangã în francezã, germanã, rusã, maghiarã arãtând absurdul sensurilor) Dar se referã la al doilea termen din
expresie, eu ce sã-i fac dacã tipograful BPT-ului l-a greºit pe primul? Menþionez probitatea ºtiinþificã a lui Emil
Vrabie: nu cere schimbarea textului, ci doar o notã marginalã pentru el, ca filolog aºa cum ar trebui sã fie pentru
toþi filologii textul fiind de neschimbat.
Nici prin gând nu-mi trece, nici mie, sã-l schimb pe Creangã dar de explicaþii este nevoie. Totuºi, priviþi
facsimilul din ediþia G. T. Kirileanu (dã în fotografie exact pagina cu scrisul lui Creangã la cântecul Caprei):
povestitorul pare a fi scris mãlãieºi, se vede un adaos la finalul cuvântului. Aceeaºi paginã ºi în ediþia Iordan: dar
e retuºat finalul, fotograful a devenit filolog pentru o clipã. Aceastã fotofilologie comparatã te face sã nu mai crezi
nici în ce vezi cu ochii tãi. Faceþi singuri proba pe Internet (cãrþile sunt puse, dar nu se lasã copiate).
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Seniorii literaturii noastre

Eu am scris ºi încã mai scriu mai mult despre
alþii ºi mai puþin despre mine (I)
Nicolae Peneº, poet, istoric literar, publicist ºi animator cultural s-a nãscut la 22 septembrie 1935 la Spãtaru (com. Costeºti, jud. Buzãu). Este
fiul morarului din localitate. A urmat primele clase în ªcoala din Stâlpu, construitã datoritã contribuþiei lui C. Anghelescu, fost ministru al
Educaþiei, pe care îl va vedea în acei ani cu ocazia vizitei aceluia în comunã ºi despre care, peste ani, va elabora o monografie. Clasa a IV-a o
va urma la Stâlpu, iar primele douã clase gimnaziale la Liceul Comercial de Bãieþi din Buzãu. Dupã reforma învãþãmântului din 1948 va urma
clasa a VII-a la Liceul B.P. Haºdeu din acelaºi oraº. Între 1949-1952 este elev la ªcoala Profesionalã C.F.R. Oradea, la absolvire fiind
repartizat la Depoul Cluj, dupã care se transferã la Depoul Ploieºti. Între 1954-1956 urmeazã cursurile serale la Liceul Al.I. Cuza din
Ploieºti, dupã care se înscrie la ªcoala de activiºti culturali (1956-1958) în cadrul cãreia editeazã, împreunã cu Mihai Ungheanu, Vasile
Vetiºanu ºi alþii o revistã a ºcolii. În 1958 este numit director al Casei de Culturã din Videle (Teleorman), iar în 1962 revine la Buzãu, unde va
ocupa, succesiv, mai multe funcþii: instructor artistic la Casa de Culturã a oraºului, director al Casei judeþene al Creaþiei Populare, vicepreºedinte
al Consiliului Judeþean de Culturã. Se pensioneazã în 1989. Între1991-1998 se consacrã publicisticii, mai ales la Flacãra ºi Totuºi iubirea, conduse de Adrian Pãunescu.
Este membru al Uniunii Scriitorilor ºi al Societãþii Ziariºtilor din 1990. A primit Premiul Academiei Române pentru lucrarea Alexandru Marghiloman lordul valah (2010).
Cãrþi publicate: Fundaþia Dalles (în colaborare), I.L. Caragiale, comersant la Buzãu, Dr. C. Anghelescu povestea unei vieþi, Buzãul, dincolo de bariera Brãilei, Dr. ing.
Mihai Bãlãnescu Mãrturiile unui luptãtor, Tãcutele iubiri (versuri), Elogii efemere (radiografii spirituale), Un nume adunat pe-o carte.

Nicolae Penes,

F.P.: Dacã alþii, în alte interviuri, au plecat de la anii
copilãriei, eu aº vrea sã începem discuþia invers-pornind,
sã zicem, de la ultimele douã decenii, pe al cãror rãboj
se înscriu cele mai importante realizãri editoriale
semnate Nicolae Peneº. S-ar zice cã în respectiva
perioadã aþi trãit o tinereþe, un entuziasm, o poftã de
lucru în ce priveºte scrisul, creaþia, cum nu s-a petrecut
înainte. Cum se explicã acest fenomen? Sã fie un dat al
celor cu descendenþã transilvanã(mã gândesc cã ºi
marele buzoian V. Voiculescu a dat cele mai valoroase
opere tot la senectute), ori la mijloc sunt alte explicaþii?
N.P.: Faceþi cumva aluzie la faptul cã despre ardeleni
se spune cã sunt mai domoli, mai înceþi? Ar putea fi o
explicaþie, dar nu uitaþi cã ardelenii sunt ºi mai cumpãtaþi,
gândesc mai mult pânã trec la faptã. Totuºi, în cazul meu
existã mai multe explicaþii. Eu scriam ºi înainte, e drept
mai mult versuri, atunci când îndatoririle de serviciu îmi
permiteau. ªtiþi cã pânã anul 1990 am fost vicepreºedinte
al Comitetului judeþean de culturã Buzãu, funcþie din
care mã ocupam de întreaga activitate culturalã a
judeþului. În ianuarie 1990, la doar 55 de ani, m-am trezit
fãrã un loc de muncã. Am fost nevoit sã-mi caut ceva ce
ºtiam eu sã fac mai bine. ªi acest loc de muncã s-a numit
ziarul Senator, publicaþie a de curând înfiinþatului PDSR.
Aici am început sã public atât reportaje ºi articole de
actualitate, cât ºi despre viaþa ºi moartea Mihaelei
Runceanu, interpreta de muzicã uºoarã atât de apreciatã,
a cãrei dispariþie tragicã stârnise valuri de emoþii la Buzãu
ºi în þarã. Acest foileton fãcea ca ziarul sã se vândã cu
repeziciune nu doar în judeþ, ci ºi în Bucureºti.
Pentru cã fiul meu cel mare, Gabriel, era student ºi
avea nevoie de sprijin, m-am îndreptat spre Capitalã. În
vremea aceea Adrian Pãunescu, pe care îl cunoºteam bine,
edita publicaþiile Totuºi iubirea ºi Vremea. M-a acceptat
sã colaborez la acestea, iar mai târziu m-a ºi angajat. La
început am scris despre procesul asasinului Mihaelei
Runceanu ºi despre alte procese notorii în epocã, eu fiind
zilnic prezent în sãlile tribunalelor. Dar mã interesa ºi
viaþa marilor personalitãþi ºi istoria Bucureºtiului, a
strãzilor sale cu clãdiri monumentale, atâtea câte mai
rãmãseserã dupã marile demolãri din anii 80. Am strãbãtut
oraºul la pas, m-am documentat în biblioteci ºi la Arhivele
Naþionale. Aºa am aflat despre destinul tragic al familiei
Dalles ºi despre actele de binefacere pe care le sãvârºea
singura supravieþuitoare, Elena Dalles. Încurajat ºi de
mari personalitãþi ale culturii, cum ar fi academicianul
Virgil Cândea, ºi ajutat de cercetãtoarea Brânduºa
Negulescu, am început documentarea, apoi redactarea
cãrþii despre Fundaþia Dalles. Încã de la apariþie, cartea a
fost apreciatã nu doar ca o premierã în literatura noastrã
de specialitate, ci ºi ca o pledoarie pentru opera de
binefacere ºi un omagiu adus ctitorilor României
moderne. Încurajat de elogiile primite din partea atâtor
personalitãþi de seamã ale culturii noastre, am perseverat
în cercetãrile mele. Am înfiinþat chiar o editurã,
Monteoru, unde am publicat monografia despre doctorul
Constantin Angelescu, pe care-l cunoscusem în copilãria
mea petrecutã la Stâlpu, unde acesta avea conac ºi moºie.
Despre întâlnirea mea cu acest bãrbat important al culturii
ºi politicii am mai povestit. Pot afirma cã, deºi atunci
aveam doar 9-10 ani, aceastã întâlnire a fost una astralã,

de aceea n-am uitat-o. Iar ce a urmat se ºtie.
F.P.: Dintre scriitorii buzoieni care au fost, sunt toatã
viaþa legaþi de Buzãu, dvs. cred cã reprezentaþi un fel de
port-drapel, fiindcã n-aþi pãrãsit niciodatã, definitiv
oraºul ºi n-aþi migrat cãtre alte localitãþi. Totodatã, la
ora actualã, reprezentaþi ceea ce se poate numi un
creator polivalent: aþi scris ºi scrieþi, cu egalã uºurinþã
ºi egalã plãcere, reportaje, monografii, pagini de
memorialisticã, evocãri, poezie. Cum vã explicaþi ºi cum
explicaþi cititorilor deschiderea cãtre atât de multe
genuri?
N.P.: Dupã cum am mai spus-o, sunt nãscut în satul
Spãtaru, unde mi-am petrecut primii ani ai copilãriei,
apoi am ajuns la Stâlpu, la moarã, atunci când mama,
vãduvã a doua oarã, cu patru copii mici, s-a recãsãtorit
cu morarul Iancu Nicolae. Au fost ani frumoºi ºi fãrã
griji, dar a venit rãzboiul ºi, odatã cu el, schimbãrile de
regim politic ºi toate celelalte. Nu mai aveam moarã, nu
mai aveam pãmânt, dar eram chiaburi. Aºa am ajuns la
Buzãu, sã locuim cu chirie, întâi pe Strada Decebal,
strada sârbilor, apoi pe Nimfelor, strada oamenilor sãraci.
Nu mi-a plãcut oraºul atunci, dar când am descoperit
Crângul ºi strãzile din centru, sentimentele mele s-au
schimbat ºi au crescut în intensitate cu trecerea timpului.
Sunt o fire deschisã, îmi place sã transmit ºi altora
ceea ce simt, trãirile mele. Apoi a fost ºi buna pregãtire
pe care am primit-o de la mari dascãli, alungaþi de la
catedrele universitare, în ºcoala de activiºti culturali,
dar ºi exerciþiul zilnic. Am scris încã din adolescenþã,
când eram elev la ºcoala profesionalã, am scris ºi atunci
când timpul îmi era ocupat de multele obligaþii de
serviciu. Scriam mai ales versuri, dar ºi medalioane ale
unor artiºti ori meºteri populari, fãceam scenarii pentru
spectacole, iar uneori am fost ºi interpret.
F.P.: ªi fiind atât de legat de Buzãu ºi de oamenii lui,
sunteþi, pe de altã parte, o adevãratã enciclopedie a
vieþii culturale de aici de mai bine de o jumãtate de
secol. Vã propun un exerciþiu de memorie. De curând sau împlinit o sutã de ani de la naºterea lui Gheorghe
Ceauºu, conducãtorul unui cenaclu literar, Alexandru
Sahia , vestit în deceniile ºase-ºapte ale secolului trecut.
Fie ºi numai pentru cinstirea acelui mentor, cãruia mulþi
îi suntem recunoscãtori, vã rog sã evocaþi momente ºi
figuri din acel loc.
N.P.: Pe inginerul Gheorghe Ceauºu îl cunoºteam din
anul 1948, când rãspundea de canalizarea strãzii
Marghiloman, iar eu lucram ca zilier, în vacanþa de varã,
pe acel ºantier. Atunci i-am mãrturisit cã scriu versuri, iar
el, privindu-mã îngãduitor, mi-a spus cã atunci când voi
fi hotãrât sã-mi fac cunoscute producþiile, sã-l caut. ªi
m-am prezentat la Casa raionalã de culturã ce-ºi avea
sediul în clãdirea hotelului Coroana, unde funcþiona ºi
cenaclul. Între mine ºi inginerul Ceauºu s-a legat o
frumoasã prietenie, bazatã pe apreciere ºi respect
reciproc. La cenaclu mergeam doar când veneam acasã,
iar dupã ce am devenit elev la liceul seral, tot mai rar.
Dar îmi mai amintesc ºi azi unele figuri din cenaclu.
Printre ei, Aurel Jipa, nãscut în acelaºi an cu mine, pe
care îl admiram pentru cultura sa poeticã, dar ºi pentru
spiritul critic deosebit de dezvoltat. Mai erau Nicolae
Fãtu ºi Constantin Nancu, Nicolae Cabel, Gh. Istrate,

Florentin Popescu, Passionaria Stoicescu. N-am uitat nici
întâlnirile de la Cofetãria Macul roºu unde doamna
Stavride pregãtea o cafea extraordinarã.
În anul 1954, când cenaclul aniversa cinci ani de
existenþã, a fost editatã o micã antologie, Condeieri dintrun oraº al patriei noastre, în care am fost inclus ºi eu cu
poezia Tânãr ceferist, fãrã cine ºtie ce valoare literarã,
dar în plinã perioadã proletcultistã, dãdea bine, mai ales
cã majoritatea celor incluºi erau intelectuali. Azi pot
spune cã nu avea valoare, dar atunci, la nici douãzeci de
ani, vã daþi seama cât de mult a valorat.
F.P.: Dvs., ca ºi Alex. Oproescu ºi Valeriu Nicolescu, vaþi aplecat cu pasiune asupra marilor figuri istorice,
culturale ºi politice ale Buzãului. Aþi scris despre Dr. C.
Angelescu, despre Dr. ing. Mihail Bãlãnescu, despre
Mihaela Runceanu, iar în anul 2008 aþi primit Premiul
Mihail Kogãlniceanu al Academiei Române pentru
monografia Alexandru Marghiloman-lordul valah cãrþi foarte bine documentate ºi solid construite,
concepute inteligent, care au avut/au un mare impact la
public. Ar fi foarte interesant sã ne spuneþi câte ceva
despre documentarea lor, despre culisele redactãrii,
despre discuþiile cu cei care v-au furnizat informaþiile
etc.
N.P.: N-am uitat niciodatã întâlnirea cu Dr. C. Angelescu
ºi cuvintele frumoase pe care mi le-a adresat cu prilejul
vizitei sale la ºcoala din Stâlpu, unde eram elev. Iar atunci
când m-am documentat pentru cartea despre Fundaþia
Dalles am început documentarea ºi pentru viitoarea carte
dedicatã doctorului. Deºi cunoºteam câte ceva despre
prodigioasa lui activitate, mai ales în domeniul
învãþãmântului, am fost surprins cã nu l-am gãsit
menþionat în manuale, nu am gãsit bibliografie. M-am
informat despre familia sa, ºi aºa am cunoscut-o pe Ioana,
nepoata sa, cãreia i-am cerut sprijinul. I-am cãutat
mormântul în Cimitirul Bellu ºi am aflat cã în vremurile
acelea tulburi din toamna anului 1948 nu a avut parte de
un mormânt, rãmãºiþele sale pãmânteºti fiind adãpostite
în cavoul familiei Slama. Un ajutor preþios am primit din
partea Bibliotecii Academiei Române, a doamnei Dorina
Rusu ºi domnului Emanuel Bãdescu.
În cazul lui Alexandru Marghiloman, cunoºteam încã
din copilãria buzoianã, diverse legende care circulau pe
seama acestei familii, apoi faptul cã strada Nimfelor se
aflã în vecinãtatea vastului domeniu al acestuia (acum
redus doar la dimensiunile unui parc), a fost unul dintre
motivele care m-au determinat sã scriu despre cel care sa sacrificat pentru România Mare, dar cu care istoria a
fost atât de nedreaptã. Am început sã-i citesc notele
politice, sã citesc memoriile acum reeditate sau editate
întâia oarã, ale contemporanilor, ale colegilor de partid.
I-am cãutat urmaºii, nu direcþi, cãci n-a avut copii, ci din
ramuri colaterale. ªi am aflat-o în Germania pe Irina
Vlãduca Marghiloman, strãnepoatã, din familia surorii
sale Elena. În documentarea mea am primit ajutor ºi din
partea prietenului Valeriu Nicolescu, istoric cunoscut,
care a lucrat atât la filiala din Buzãu a Arhivelor Naþionale,
cât ºi ca director al Muzeului judeþean.
Urmare în numãrul viitor

A consemnat Florentin Popescu

Bucureºtiul literar ºi artistic, Anul VI, nr. 4 (55), aprilie 2016

16

PUBLICISTICÃ LA KM 0

Viaþa în fiºe de roman

Bãtrâna doamnã
Mã întorsesem de curând dintr-o excursie în strãinãtate ºi, pentru cã mã simþeam obosit, am
hotãrât sã revin în micul orãºel din Ardeal, unde copilãrisem ºi de unde am plecat de peste o
jumãtate de veac. Închiriasem o camerã la o familie pe care o cunoºteam ºi aveam un program
foarte lejer. Dimineaþa, dupã ce leneveam în pat pânã pe la ora zece, ieºeam în oraº, adicã în
centrul oraºului ºi, la o micã cofetãrie, luam un croasant ºi o cafea excelentã. Ziua trecea, apoi,
plimbându-mã pe strãduþele liniºtite, cu case vechi. Dupã ce luam o masã frugalã, mai dupã
masã îmi fãceam siesta citind ºi dormind câte o orã-douã apoi în rãcoarea serii ieºeam din nou
la plimbare. De multe ori reveneam la locuinþã noaptea târziu, plimbându-mã pe strãduþele pe
care doar din când în când mai trecea câte un om grãbit sã ajungã acasã.
Într-una din seri vorba vine, seri, cred cã se apropia de miezul nopþii - mã întorceam pe
una din strãduþele paralele cu strada pe care eram cazat. Gândurile mi se roteau pe marginea urmãtoarei cãrþi pe care
mi-am propus s-o scriu. La un moment dat, fereastra uneia din casele ce mãrgineau strada, casã frumoasã, pe care n-o
remarcasem însã în celelalte plimbãri, deºi era deosebit de frumoasã, deci una din ferestrele acestei case se deschise ºi
în cadrul ei apãru o doamnã în vârstã, care dupã ce se uitã în stânga ºi dreapta, de-a lungul strãzii, mi se adresã:
Bunã seara, domnule dragã, îmi cer iertare cã îndrãznesc sã mã adresez dumneavoastrã, dar sunt singurã în casã
ºi, dupã cum vãd, nu mai este nimeni pe stradã sã-mi dea o mânã de ajutor.
M-am oprit privind spre bãtrâna doamnã ºi, la rându-mi, dându-i bineþe:
Bunã seara ºi dumneavoastrã! Spuneþi despre ce este vorba? Dacã pot, am sã vã ajut cu bucurie.
Domnule dragã, încã o data vã cer iertare pentru îndrãznealã. Mi s-a înþepenit sertarul în care îmi þin
medicamentele ºi, din pãcate, sunt nevoitã sã respect strict un anumit tratament. Dacã sunteþi atât de amabil sã-mi
daþi o mânã de ajutor, v-aº rãmâne îndatoratã.
Am încuviinþat ºi am intrat în curte, apoi în casã. M-a primit într-un mic hol ºi, dupã ce ne-am prezentat, m-a
condus în camera de zi, unde mi-a arãtat un scrin la care, într-adevãr, sertarul era înþepenit. A trebuit sã mã strãduiesc
puþin, dar am reuºit sã deblochez sertarul: era o punguþã cu câteva medicamente, cãzutã între peretele scrinului ºi
sertar, ºi bloca deschiderea.
Dupã ce am deblocat sertarul, doamna cea în vârstã mi-a mulþumit ºi m-a invitat la un pãhãrel de lichior, fãcut de
ea, ºi o prãjiturã de casã. Am acceptat ºi m-am aºezat într-unul din fotoliile de lângã o mãsuþã superbã. În timp ce
dânsa se strãduia sã mã serveascã, am privit în jur. Salonul era de un bun gust desãvârºit, cu mobilã deosebit de
frumoasã ºi elegantã. Parcã mã aflam într-un salon din secolul XIX, aºa cum vãzusem în muzee ºi chiar filme de
epocã. Privind-o mai bine pe doamna care mã servea, am observat, de asemenea, cã era îmbrãcatã cu o toaletã cam
tot din acel secol: O bãtrânã demodatã , m-am gândit. Dar nu arãta ca una dintre bãtrânele uitate de lume, cu
mobilã ºi îmbrãcãminte uzatã ºi învechitã. Nu, toatã mobila, perdelele, draperiile ºi îmbrãcãmintea doamnei erau
parcã noi nouþe. În sfârºit o bãtrânã care este mai îngrijitã decât majoritatea persoanelor în vârstã , am gândit eu.
Apoi, ea s-a aºezat ºi am început sã conversãm. Am plecat noaptea târziu de la dânsa, dupã ce mi-a povestit multe
întâmplãri ce pãreau sã fie dintr-o lume de mult apusã. Nu am îndrãznit s-o întreb când s-au petrecut toate acelea, pentru
cã ar fi însemnat sã mã interesez de fapt de vârsta ei. Am promis cã o s-o mai vizitez. ªi am plecat spre gazda mea.
Zilele urmãtoare, degeaba am cãutat sã regãsesc casa. Nu reuºeam, deºi aº fi dorit nespus s-o reîntâlnesc pe
bãtrâna doamnã , aºa cum o botezasem în sinea mea. Nici gazda mea, care se lãuda cã ar cunoaºte pe toatã lumea
din urbe, n-a putut sã mã lãmureascã cine putea sã fie bãtrâna doamnã .
Am plecat din oraº fãrã sã reuºesc sã regãsesc casa ºi persoana care mi-au lãsat o amintire atât de vie, cu sentimentul
ciudat cã pãtrunsesem pentru câteva ceasuri, într-o altã perioadã de timp.

Vasile Szolga

Jurnal

Altã
scrisoare Nicolae Dan
cãtre mama Fruntelatã
când ar fi împlinit
97 de ani, adicã
aproape un veac
Mama mea, frumoasa mea,
te-am gãsit într-un album vechi
îmbrãcatã cu o cãmaºã de fluturi,
bucuroasã de primãvarã, aiurând
de un zâmbet cald, floare de mãr,
neºtiind ce va fi, când va ninge.
Mama mea, frumoasa mea,
tragicul meu adevãr
de ce m-ai adus ºi de unde
într-o zi de octombrie tristã
prea departe de lumea care
dupã rãzboi, se fãcea cã existã?
þi-a fost greu, te-ai bucurat, nu mai ºtiu
ºi nici nu voi ºti niciodatã
între clipa de-atunci ºi plecarea ta
luminoasã ºi îndureratã
nu e decât aproape un veac
aproape un ceas, aproape o clipã
Mama mea, frumoasa mea,
fã-mi un semn din aripã.

DE CE NU NEOAR
CE ÎN LIVEZI?
NE-AM
ÎNTO
ARCE
AM ÎNT
A fost o încântare mersul prin
expoziþia de la Muzeul
Naþional de Artã rezervatã
relaþiei (de rudenie) dintre
Napoleon III ºi Principatele
Române. Abia s-a închis, dupã
luni de zile de stat în calea
vizitatorilor (a beneficiat chiar
de o explicabilã prelungire de program).
Doar la Luvru în apartamentele care aratã ºi acum ca
atunci am mai vãzut aceste cadre aurite din care
împãratul nepot de împãrat omonim ºi împãrãteasa
au acceptat sã fie încredinþaþi memoriei colective pentru
ieri, azi ºi pentru totdeauna. Aº zice, cu spaima de a
vulgariza, cã un prim rost, nedeclarat, al expoziþiei putea
fi chiar acesta: sã ni-l aminteascã, în înfãþiºarea-i
adevãratã, pe suveranul de pe Sena.
Convins sunt cã ºi-a dorit aceastã manifestare ºi
culturalã ºi istoricã sã ne facã dovezi, prin documente
cuprinse în galbene file de cronici bãtrâne, cum cã
despãrþiþi de ape, munþi, pãduri ºi evenimente, cele douã
câtimi europene Franþa ºi Principatele Dunãrene (fiecare
în parte ºi luate la un loc) se privesc, cu palma streaºinã
la ochi, de multã vreme, cãutând a se bãga în seamã.
ªtim, nu de la 48 am început a ne crede ºi recunoaºte
de neamuri. De n-ar fi prea plinã de parfumuri zicerea cu
Banul Mãrãcine / Iatã spada mea în dar/Brav cavaler de
Ronsard ), cu oarece sfialã am putea desena pe acolo
linia de pornire. Mai ºtim, însã, la fel de bine, cã, din
primii patru studenþi de la noi ajunºi, dupã momentul
Tudor Vladimirescu, sã înveþe carte pe Sena, doi (Bibescu
ºi ªtirbey) au ajuns domnitori.
Drept e, sub Napoleon III s-au produs acumulãri,
cristalizãri, decontãri, vizibile catalogãri. Cuza - iatã

Neagu Udroiu

actorul chemat de istorie sã colecteze în fagurii trãirii
noastre naþionale, nectarul binefãcãtor al Franþei.
Expoziþia de la Palatul Regal ne-a adus sub priviri
frazele paºoptiºtilor care vedeau în Napoleon III instanþa
în stare sã le dea dreptate. Acolo s-au ºi refugiat unii
dintre ei, dupã eºecul încercãrilor de acasã. Ne-am trezit,
trecãtori prin faþa vitrinelor cu exponate, tresãrind ca
niºte ºcolari, rechemaþi sã parcurgã firul evenimentelor
de dinainte ºi din timpul lui Cuza Rãzboiul Crimeii,
Pacea de la Paris, Convenþia de la Paris. De acum parcã
eram acolo, la Quai d Orsey, unde prindeau contur
fundaþiile statului român unitar. Într-o gravurã de epocã
a staþionat la Bucureºti, graþie inspiraþiei organizatorilor,
aºa l-am putut vedea ºi noi cum aratã, ministrul de
externe al împãratului Napoleon III, el însuºi fiu de
împãrat. Contele Walevsky, fiul celor doi îndrãgostiþi,
Napoleon I ºi Contesa Walevska, îl primea la Paris pe
cel dintâi ambasador al Principatelor Unite în Franþa,
Vasile Alecsandri. Îi prefaþa audienþa la suveran.
Arhitecþii expoziþiei au cãutat, ºi spre cinstea lor au
reuºit, sã lase adevãrul istoric la locul lui. Alexandru
Ioan Cuza nu este cel din cliºeele pe care se sforþeazã sã
ni le strecoare în suflet cronicari de modã nouã. Conform
spuselor lor, distanþa dintre Cuza ce-l ºtiut de noi, graþie
savanþilor ce s-au strãduit sã ne decripteze trecutul ºi
Cuza cel înfãþiºat de ei, în pagini ce încã miros a var
proaspãt, se dovedeºte de neparcurs. Cuza? Un
bulevardier oarecare, un nespãlat aruncat de noroc pe
cartea câºtigãtoare. Sã fim serioºi. Meritele domnitorului
român îºi gãsise confirmarea inclusiv în susþinerea
împãratului, a cãrui barbã ºi-a însuºit-o ca design în semn
de respect. Expoziþia n-a uitat sã spunã ºi restul: cãderea
lui Cuza s-a produs când sprijinul imperatorului a încetat
sã existe.

La fel de corect a fost creionatã ºi existenþa principelui
Carol în anii lui Napoleon III, sobrã, concisã, exactã.
Graþie acestei evaluãri, am putut vedea câte ceva din
interioarele de la Compiegny, unde fusese cazat viitorul
rege al României, ca ºi secvenþe despre prima participare
româneascã la expoziþia Mondialã de la Paris (piese din
Tezaurul de la Pietroasa, macheta bisericii de la Argeº,
datoratã lui Karl Storck, înainte de masacrul datorat lui
Comte de Nouy).
Superba minigalerie de artã, mai ales cu autori români,
a avut darul de-a stropi cu trandafiri legãturile de familie
româno-franceze.
Chiar mi s-a pãrut cã descifrez în filigranul delicat al
expoziþiei amintite porniri nemãrturisite întru cântarea
ºoaptelor sângelui albastru. Cum ar veni: ºi pe aici avem
rude.
ªi ce e rãu în asta?
Mã întreb dacã n-ar fi cazul sã fim ceva mai îndrãzneþi
în a deschide ferestre largi cãtre limpezimile de cristal
însemnate de români în cãrþi de spiritualitate înaltã de pe
alte meridiane ºi paralele? Eugen Ionescu va fi sãrbãtorit,
la centenar, în acest an. ªi de noi, ºi de cãtre ei, francezii
ºi, sunt sigur, ºi de alþii.
Pe când expresii cãlãuzite de intenþia developãrii
sorgintei carpato-dunãrene a felurite explozii solare
produse aiurea? Sã zicem: Românul George
Constantinescu ºi sonicitatea britanicã , Coandã ºi
aeronautica (francezã, britanicã), Palade ºi biologia
celularã (americanã ºi mondialã), Oberth ºi rachetele
(germane ºi americane). ªi mai gãsim.
De ce nu ne-am întoarce în livezi? - vorba poetei. De
ce n-am sugera altora adevãrul: ceva din sângele (lor)
albastru ni se datoreazã.
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Cãrþi ºi filme, cineaºti ºi cãrþi
În urmã cu câþiva
ani
literatura
dedicatã celei de a
ºaptea arte avea o
situaþie
ingratã
puþini autori români,
critici sau istorici de
film, încumetânduse, cu excepþii, sã-ºi
facã
publicã
experienþa, crezul
estetic, fermitatea opþiunilor axiologice. Situaþia s-a
schimbat radical, în prezent, fiecare an aducând
contribuþii substanþiale la literatura originalã dedicatã
filmului, bibliografiile de specialitate fiind ilustrate cu
tomuri valoroase, indiferent dacã se referã la istoriografie,
esteticã, monografie sau, pur ºi simplu, antologii de
articole subsumate unui unic gen publicistic.
Fiecare an editorial aduce pe piaþa cãrþii cel puþin
douãzeci de titluri dedicate cinematografului, de la a cãrui
premierã publicã au trecut, nu de mult timp, 120 de ani.
Iatã câteva apãrute anul trecut la diferite edituri
Marilena Ilieºiu Mircea Daneliuc, cele ºaptesprezece
vieþi ale pisicii rupte, editura Uniunii Cineaºtilor din
România, Andrei Iepure, Ana-Maria Gheorghe,
Simona Sava Master Plot 2015, editura Universitãþii
Naþionale de Artã Teatralã ºi Cinematograficã, Valeriu
Drãguºanu Dublajul, Opera în oglindã, editura
Uniunii Cineaºtilor din România, Charlie Chaplin Un
comic vede lumea, note de cãlãtorie 1931-1932, editura
Universitãþii Alexandru Ioan Cuza, Iaºi, Adriana
Dumitraºcu De la teatru la film O noapte furtunoasã,
editura Felix Film, Ileana Perneº Dãnãlache 18
interviuri, editura Niculescu.
Marilena Ilieºiu face un portret aproape complet operei
cineastului Mircea Daneliuc ( din pãcate, mai puþin
scriitorului, memorialist sau scenarist), identificând

Cãlin Stãnculescu

laitmotive ºi teme, eroi ºi personaje specifice unui discurs
coerent ºi perfect subordonat unei poetici personale, care
l-a situat pe cineast printre marile excepþii ale discursului
cinematografic viabil pânã în 1989, ºi absolut original
dupã aceastã datã.
Autor al unui singur film de
ficþiune Polul Sud, regizorul
Radu Nicoarã s-a dedicat
carierei didactice pregãtind
studenþii UNATC pentru
excelenþa
în
domeniul
scenaristicii. Andrei Iepure,
Ana-Maria Gheorghe ºi Simona
Sava debuteazã propunând
fiecare câte douã scenarii
tipãrite la UNATC Press, cu
speranþa
gãsirii
unor
producãtori pentru proiectele
elaborate în programul de
master. Secvenþe de viaþã,
ilustrate nu rareori, cu limbajul
specific aºa-zisului Nou Cinema
Românesc,
un
realism
nedebarasat de bibliografiile
ºcolare, fie ele ºi academice
sunt atribute ale eseurilor de
scenaristicã semnate de
studenþii lui Radu Nicoarã. Este bine cã UNATC oferã
posibilitatea tipãririi operei studenþilor în condiþii
superioare improvizaþiilor din anii trecuþi.
Excepþional este Jurnalul de cãlãtorie semnat de
genialul cineast Charlie Chaplin care a cãlãtorit din
Anglia în Germania, Austria, Italia, Franþa, Algeria,
Spania, Elveþia, Ceylon, Singapore, Bali, Japonia, locuri
în care a întâlnit personalitãþi de primã mãrime ale istoriei
ºi artei deceniului patru. Felicitãri editurii Universitãþii
Alexandru Ioan Cuza din Iaºi pentru calitatea graficã a

volumului, important pentru orice cinefil.
Interviul, specie gazetãreascã plinã de surprize ºi delicii
biografice, istorice sau numai conjuncturale, are în Ileana
Perneº Dãnãlache un artist desãvârºit al conversaþiei
potrivite cu mari personalitãþi ale filmului românesc. De
la Paul Cãlinescu ºi Jean Georgescu, din generaþia
veteranilor, la Gopo, Marcus, Bostan, Saizescu,
Munteanu, Nicolaescu
artizanii
cinematografiei din perioada comunistã,
autoarea celor 18 interviuri apãrute la
editura Niculescu, nu ocoleºte un
caricaturis, dar regizor de marcã, Nell
Cobar, actori cu filmografii de referinþã ca
Ernest Maftei, Vladimir Gãitan sau Marga
Barbu, sau un scriitor scenarist, talentat,
dar repetent la capitolul moralã, ca Titus
Popovici. Excelente ºi completãrile
grafice semnate de Dinu Adrian ªerbescu.
Aºteptãm în curând ºi volumul al doilea
al unei autoare, pentru care arta a ºaptea
nu mai are secrete.
În sfârºit, dar nu în cele din urmã,
semnalez excelenta repunere în discuþia
posteritãþii critice a piesei O noapte
furtunoasã, ajunsã film de referinþã în
istoria cam sãrãcuþã a cinematografiei
româneºti pânã la a doua jumãtate a
secolului XX. Apãrutã într-o incitantã serie
de educaþie ºi culturã a filmului, Biblioteca
tânãrului spectator, cartea Adrianei Dumitraºcu prezintã
un volum impresionant de investigaþii critice, estetice,
istoriograficve, care se revendicã ambivalent dintr-o
ºtiinþã a teatrologiei ºi a filmologiei, domenii în care
autoarea evolueazã cu lejeritatea unui spirit renascentist.
Fãrã a avea pretenþia totalitãþii, Adriana Dumitraºcu dã
dovadã de o rarã generozitate, schiþând doar câteva
direcþii interesante, originale, de cercetare pentru a fi
exploatate mai târziu de cercetãtorii tineri, încã neafectaþi
de anglismele unei critici bordwellierne.

Binecuvântata “Catacombă”
Recenta reuniune a cenaclului Catacomba a fost una atmosferã ºi mãrturiseºte dorinþa de ataºare la aceastã nouã
binecuvântatã. Poate ºi pentru cã, venit primul, preotul Dan Toader miºcare literarã. De asemenea, cu surprinzãtor umor,
a rãmas mai mult cu noi, bucurându-ne ºi bucurându-se cu opera operatorul Gabriel Stamate, înlocuit azi de Ninel Popescu
graficã dãruitã de pictorul Tudor Meiloiu pentru coperta la ( Este o onoare ºi un privilegiu sã mã primiþi în confreria
dumneavoastrã, aceastã societate
volumul de versuri ºi prozã al
subteranã care scoate la luminã
fiicei sale Antonia: Nostalgia
atâtea
lucruri onorabile ) ºi doamna
pianului fãrã clape, predat
Dumitra
Matalã care vorbeºte ºi în
aceleiaºi edituri RAWES COMS,
numele
soþului,
cu uºor afront la
la scurt timp dupã debutul
Florentin
Popescu
( Vã cunosc pe
surprinzãtor
( Aromele
toþi
din
ceea
ce
scrieþi,
în cãrþi ºi în
copilãriei ). Cunoºteam poezia
revistã,
aduse
de
Miticã,
ºi vã
acestui copil precoce. Dar proza?
preþuiesc
ºi
vã
urmãresc
cu
atenþie
).
Proza, ne explicã pãrintele, e
Pentru
cã
se
simte
deosebit
de
fantasticã ºi puþin religioasã .
bine la Catacomba , Aurel Þonea
Pe neaºteptate se iscã o disputã
îºi doreºte ca ºedinþa de lucru sã þinã
privind o literaturã religioasã ,
cât mai mult.
presupusã urmare a revenirii
Cred ºi eu, din moment ce, de
spiritului creºtin, dupã 1989.
acum
spre amurgul zilei, s-a petrecut
Margareta
Labiº
ºi
Adrian
Bucurescu
Florentin Popescu ne atrage
serios,
dupã gustul ºi aportul
atenþia cã tocmai a prezentat în
fiecãruia,
motivaþia
fiind
cât
se poate de serioasã
revista noastrã, abia apãrutã, o carte a Antoniei Rãdoi despre
sãrbãtorirea
zilei
de
naºtere
a
Ralucãi
Tudor ºi a lui Iustin
Pãrintele Ilie Lãcãtuºu, grabnic
ajutãtorul . ªi tu ai câteva
Moraru,
membri
de
onoare
ai
Catacombei
. ( Amândoi sunt
poezii religioase în volumul În trecere, se dã cunoscãtor Ion
mânã-n
mânã,
La
petreceri,
împreunã.
Se
întâmplã
câteodat,
Haineº, care criticã autorii din Catacomba , în vederea unei
Sã
trãiascã
separat
).
O
adevãratã
festivitate,
dirijatã
viitoare lucrãri de analizã. V. Rãvescu se umflã în pene , cãci
impetuos
ºi
cu
sensibilitate
de
Jean
Andreiþã,
care
a
provocat
despre el era vorba. Îl desumflã Dorin Uritescu, dând hotãrât
verdictul: Doar Vasile Voiculescu face literaturã religioasã! ªi emoþionante mãrturisiri de suflet din partea celor prezenþi:
divagheazã pe aceastã temã. Ca întotdeauna sobru, criticul Emil Margareta Labiº, Nicolae Dan Fruntelatã, Ion Haineº, Florin
Lungeanu pune capãt discuþiei ad-hoc, autoritatea fiindu-i Colonaº, Adrian Bucurescu, Doina Bârcã, ªtefan Crudu,
recunoscutã unanim: Nu existã fenomenul! Existã autori, ªerban Codrin, George Th. Popescu-Dropioiu, Firiþã Carp,
precum Iuliana Paloda, pe care o cunoaºtem cu toþii din revistã, Ninel Popescu, Mihai Jingulescu º.a. precum ºi grupul de
studenþi la care s-a adãugat francezul Luka Sorodoer. Cum
Adrian Georgescu... Analiºti teozofici... Camil Tãnase ...
Atenþia se concentreazã asupra lui Ion Gh. Arcudeanu care era ºi firesc, mai mult dragei noastre Raluca, pentru
citeºte, cu vocaþia actorului logodit cu teatrul, un Sonet lãptos . loialitatea, generozitatea, rãbdarea ºi înþelegerea faþã de
Prinde curaj delicata Cristina Ionescu, citindu-ne, cu emoþie, fiecare catacombist, ºi nu numai. Miºcat profund, cum nu se
întâmplã prea des, Florentin Popescu a recunoscut cã la
poezia Veniþi!
Catacomba s-au strâns ºi vor mai veni, cu siguranþã,
Vine, pentru prima oarã, în cenaclul nostru, Paul Dobrescu,
oameni
de condei, care sã consolideze aceastã miºcare boemã
prezentând discret, din lipsa mai multor exemplare, lucrarea sa
ºi
neafiliatã.
Lumea cu douã viteze. Mihai Soare, sosit de la Piteºti, e uimit de
Don Basilio

Prezenþe
editoriale
De la dl. profesor Constantin Ciurea am
primit de curând câteva cãrþi care vorbesc
despre o biografie foarte interesantã, ca ºi
despre pasiunea de o viaþã a autorului lor:
medalistica ºi heraldica. Volumul intitulat
Amurg însângerat (Editura Editgraph,
Buzãu, 2012) prezintã cititorului o
autobiografie plinã de evenimente ºi de
rãscruci, în mãsurã sã ofere dovada unui
destin pe cât de interesant tot pe atât de
plin de surprize. Pe de altã parte este vorba
de o viaþã exemplarã, a unui om ambiþios,
care a ºtiut sã lupte pentru împlinirea
propriilor idealuri ºi care, în cele din urmã
a reuºit.
Cât priveºte medalistica, dl. Constantin
Ciurea a semnat mai multe volume trei
de Decoraþii ,acoperind lunga perioadã
de la Al.I. Cuza ºi pânã azi, unul de insigne
ºi distincþii , un altul despre începuturile
monetare în spaþiul Carpato Danubiano
pontic, ºi în fine, o carte de raritãþi , care
prezintã piese arheologice mai puþin
cunoscute. Despre lucrãrile de medalisticã,
acad. Dan Berindei, prefaþator, scrie: Dlui Constantin Ciurea i se cuvin felicitãri,
deoarece a pus la dispoziþia cititorilor un
instrument de lucru important, catalogul
realizat devenind indispensabil pentru
oricine este interesat de subiect.
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ARTE PLASTICE

Artista se exprimã în douã domenii distincte:
sculptura în sticlã ºi pictura. Relaþia dintre ele e prezenþa
umanã: volumele antropomorfe din sticlã sunt nuduri de
femeie, amulete arhaice, misterioase, pline de graþie,
singulare, zvelte, parcã încremenite în tãcere. În pictura
sa aceeaºi siluetã femininã este o prezenþã expansivã,
dezinvoltã, dedicatã unui dans exotic, surprinsã într-o
gesticã largã, în salturi ciudate, asemãnãtoare celor din
ritualurile sacre ale strãvechii Indii. Goliciunea trupului
este parcã înveºmântatã în preocuparea absorbantã de a
spune ceva, de a semnaliza prin contorsionãri ciudate,
excesive, de maximã amploare un pericol, o ameninþare,
un risc ce se aflã în spatele privitorului. Un nesfârºit
dans, dupã ritmul unei muzici suprimate ºi respectând o
geometrie acaparantã, se desfãºoarã în pânzele Eugeniei
Enescu. În picturã artista este preocupatã de glife, de
scrierea prin gest a unui mesaj secret, accesibil iniþiaþilor
ori celor captivaþi de pânzele sale. În sticlã, tehnicile pe
care le utilizeazã uimesc: artista descoperã acele culori
ºi combinaþiile lor capabile sã fascineze, sã atragã, sã
îndemne la atingerea obiectelor; sticla devine mai
preþioasã decât orice bijuterie. Cupole transparente
protejeazã ori sufocã minerale stranii, iradiante, aspre,
colorate dens, puritãþi impure prin necunoaºterea sursei
lor. Elementul surprinzãtor, neîntâlnit în tentativa de
utilizare a sticlei ca materie primã, îl constituie mâinile.

Eugenia Enescu Pictura & sticlã
Abordarea acestui element anatomic presupune o
virtuozitate artisticã. Iar când aceste mâini sunt realizate
din sticlã, ele constituie deja o performanþã. Mâinile
Eugeniei Enescu un ecou al preocupãrilor sale din
picturã în gesturi tandre, delicate, oferã ceva, prezintã,
gãzduiesc ori murmurã o implorare. Sculpturile sale din
sticlã au calitatea de a se adecva, delicat dar ferm, oricãrei
incinte. Ele pot determina o identitate locului, pot oferi
sugestii de ambientare. Se adecveazã oricãrei modernitãþi
de conjuncturã, definind, impunând, argumentând
identitatea spaþiului. Pictura artistei este un spectacol al
comunicãrii despre ce se petrece într-un exterior agresiv;
sculptura sa propune un interior calm, al echilibrului
emoþional.
Sticla i-a plãcut Eugeniei Enescu de când se ºtie,
transparenþa ºi rezistenþa în timp ºi, mai ales, cuminþenia
de a se lãsa turnatã în infinite forme, au fascinat-o.
Conºtientã cã acest ºi mirabil material are numeroase
taine fãrã cunoaºterea cãrora rãmâne rece ºi indiferent ,
s-a strãduit sã-ºi însuºeascã temeinic tehnologia,
metodele ºi procedeele de turnare ºi de colorare. Simþul

cromatic cu care a înzestrat-o natura, deºi coloranþii se
gãseau într-o gamã restrânsã, au ajutat-o sã-ºi asigure ºi
în acest domeniu rezultate cu totul remarcabile.
Sticlele ei sunt ca seminþele lui Blaga zei în ipostaze
de boabe ... Pictura în care siguranþa desenului,
compoziþia ingenioasã ºi cromaticã deosebit de caldã ºi
învãluitoare se îngânã ºi-ºi rãspund se înscrie ºi ea în
substrat ecologic, vizând ecologia moralã a societãþii
umane . Defileazã în faþa noastrã un ºir de Eve în ipostaze
narcisiste, cu precizarea cã sunt îndrãgostite de întreaga
lor fiinþã, nu numai de chip... Cele mai multe se admirã
goale sau învãluite în transparente fâºii de mãtase ºi se
gãsesc în luptã cu pãcatul. Rãmân, totuºi, frumoase ºi
ademenitoare. Într-o pânzã, o Evã mai mult grãitoare
decât vicioasã þine în mânã un pahar al deºertãciunii
(!?!). În alta, o Evã înveºmântatã în roºu aprins cu o
pãlãriuþã ºmechereascã , perfect asortatã, se aflã în
progres: Lângã pahar troneazã ºi o sticlã. Expresia feþei
pare a spune: Fie ce-o fi... Aºa mi-a fost scris...
Reproduceri în pag. 20
Augustin Macarie

Statuile urbei

Pescãruºii Herãstrãului
În mai tot timpul anului spectacolul pescãruºilor care
valseazã deasupra luciului lacului Herãstrãu este
admirat de toþi cei care vin sã se relaxeze pe malurile
celei mai mari întinderi de apã pe care o are Capitala.
Pescãruºul, vietate iubitã de oameni ºtie sã se apropie
de aceºtia. Prietenii Florentin Popescu ºi Iuliana
Paloda au adoptat o astfel de fãpturã de aproape
zece ani.
Minunata înaripatã care descrie prin aer volute de o
inegalabilã graþie, planãri nesfârºite ºi picaje de o
agilitate fãrã seamãn pentru a prinde un peºte, dupã
care prin aripile-i vânjoase, asemenea unor zbaturi, se
retrage în depãrtãri, a atras atenþia poeþilor care i-au
cãutat supleþea zborului.
Sã nu uitãm, un mare scriitor ºi-a intitulat una dintre
cele mai reprezentate piese pe scenele lumii:
Pescãruºul. Este vorba de Anton Pavlovici Cehov, în
a cãrui creaþie dramaturgicã, respectiva piesã ocupã
un loc cu totul aparte.
În multe dintre picturile având drept subiect peisajul
marin, fie cã este vorba despre pictura strãinã sau cea
româneascã, de multe ori distingem, în cadrul
desenului, acuarelei sau picturii în ulei, siluetele
graþioase ale pescãruºilor.
Delicateþea formelor pãsãrii ºi agilitatea zborului sãu
au atras atenþia unei artiste care, fãcând sumedenie de
schiþe dupã naturã, a transpus într-o lucrare de artã
monumentalã gingaºa zburãtoare.
Redarea tridimensionalã a pãsãrii a fost efectuatã
mai întâi în bronz, la mici dimensiuni, fiind expusã,
în 1968, în cadrul expoziþiei personale a sculptoriþei
Gabriela Manole-Adoc, în sala Simeza de pe
bulevardul Magheru. Lucrarea s-a bucurat de atenþie
publicului, fãcându-se remarcatã între celelalte
producþii artistice ale artistei.
Din pãcate astãzi sala de pe Magheru, care în ultimele
ºase decenii a gãzduit mii de expoziþii de artã plasticã,
a fost închisã în urmã cu trei luni sine die, deoarece
blocul ridicat de cãtre inginerul Ciulei poartã la
butonierã
bulina roºie .
Mica sculpturã în bronz a fost bine primitã nu numai
de cãtre public, ci ºi de cãtre autoritãþi, care i-au
comandat artistei o sculpturã de mari dimensiuni,
pentru a fi amplasatã într-un loc public. Astfel, dupã

un interval scurt de timp, în rondul din faþa intrãrii în
parcul Herãstrãu de la capãtul bulevardului Aviatorilor
a apãrut silueta zveltã a doi pescãruºi din oþel inoxidabil.
Când soarele îºi reflectã razele în metalul perfect
lustruit, strãlucitoarele siluete se observã de la o
apreciabilã distanþã.

restaurantul din Pãdurea Bãneasa, reprezentau
începând din anii 30, locaþiile estivale high-life,
pentru amatorii de distracþii din cel mai important oraº
al României.
Astãzi pescãruºii au migrat vreo câteva zeci de
metri, fiind plasaþi în interiorul parcului. În rond a
fost amplasatã o lucrare în bronz a altui
mare artist plastic, Paul Neagu, acel disc
cu cruce în interior, care ºi el a suferit la
rându-i o migraþiune, fiind adus aici la
numai câþiva ani dupã ce fusese amplasat
la vreo opt sute de metri distanþã, în Piaþa
Charles de Gaulle.
Se cuvine sã spunem câteva cuvinte
despre sculptoriþa Gabriela Manole-Adoc
(1926-2002). A studiat la Iaºi cu Corneliu
Baba ºi I, Irimescu, apoi la Bucureºti cu
Constantin Baraschi. În 1980 obþine premiul
Ion Andreescu , acordat de Academia
Românã. Abordeazã materiale diferite, de
la lucrãri în ghips, ciopleºte piatra ºi
lemnul, descoperã modelarea volumelor în
oþel inoxidabil, fapt care-i conferã revelaþia
formelor aerodinamice, transpuse în
operele: Dinamica spaþialã, Corabia,
Sirena, Vestitorul, Lãstunul ºi vântul.
A fost preocupatã ºi de portret, cum sunt
cele ale scriitoarelor Ana Blandiana sau
Gabriela Melinescu, dar ºi figurile istorice:
ªerban Cantacuzino, Mihail Kogãlniceanu,
Mircea cel Bãtrân sau Nicolae Iorga.
Senzaþia de zbor pe care o inspirã aripile
pescãruºilor Gabrielei Manole-Adoc va fi
completatã în cursul anului 2016 de o
sculpturã în bronz înaltã de 28 de metri.
Intitulatã Aripi , semnatã de sculptorul
Mihai Buculei, care s-a ridicat în Piaþa
Presei, pe fundamentul fostei statui a lui
V.I. Lenin, amplasatã acolo pânã la
Revoluþia din 1989.

Grupul statuar, înalt de circa trei metri, este plasat
în apropierea unui local celebru, numit tot Pescãruº.
Acesta, alãturi de aºa numitul Bufet de la ªosea ºi
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PE ULTIMA SUTÃ DE METRI
Vitralii
Dan Anghelescu
dezordonatorul
Rãsfoiesc, citesc, recitesc recenta carte de poezii a lui
Dan Anghelescu ( Excomunicãrile Maºinului de scris ,
Ed. EIKON, 2014) ºi gândul mã trimite, volens-nolens,
la Jacques Prévert. Cercetând, apoi, moto-ul volumului:
maºina de scris s-a instalat în mine ºi scrie ca dintr-o
þarã definitiv ocupatã , iau cartea Prévert-ului ºi citesc
citând: Un bãrbat scrie la maºinã o scrisoare de dragoste
ºi maºina îi rãspunde ºi de mânã ºi în locul destinatarei /
Maºina e teribil de perfecþionatã / maºina de spãlat
cecurile ºi scrisorile de dragoste / ªi bãrbatul confortabil
instalat în maºina lui de locuit citeºte la maºina de citit
rãspunsul maºinii de scris / ªi în maºina lui de visat cu
maºina lui de calculat el îºi cumpãrã o maºinã de fãcut
dragoste / ªi în maºina lui de realizat visele el face
dragoste cu maºina de scris la maºina de fãcut dragoste /
ªi maºina îl înºealã maºinal / cu un oarecare comic ºi
banal . Poezia se intituleazã Dragoste à la robot
ºi,
pânã la un timp, pânã la un spaþiu, are oarecare
similitudini cu maºina de scris a lui Dan Anghelescu.
Mai ales în privinþa robotizãrii. Dar tot de aici pornesc
deosebirile, profunzimile. Robotizarea prévert-ianã
devine manierã, prin însãºi crearea de sensuri ºi cuvinte
noi, prin împerecheri ciudate, dar previzibile/prevãzute
(de robot) fapt ce i-a atras, din partea criticii franceze,
definiþia sugestivã: Dezordonatorul adicã, mai pe
româneºte, Împrãºtiatul. La polul opus se aflã Dan
Anghelescu, deºi pornit de la acelaºi start. Prévert îºi
dirijeazã maºina de scris (robotul) dupã dorinþã;
Anghelescu este cotropit de maºinã, contopit cu ea, supus
voinþei ei, experiment al unei forþe cosmice, prin care se
verificã (se impun?) legi nescrise. Prévert eºueazã în
madrigal, în vodevil; de aici, uºurinþa de a fi înþeles.
Anghelescu urcã în simfonie, în dramã; de aici,
dificultatea de a fi asimilat. ªi unul, ºi celãlalt inventeazã
cuvinte: ale francezului, sprinþare; ale românului, grave.
Într-o referinþã criticã pe marginea unui precedent
volum de poezii ªi atunci ar fi trebuit sã vorbesc ,
Ed. Libra, 2009 Theodor Damian mãrturiseºte:
eu
însumi simt cã în fiecare zi din toate zilele de pânã acum
a fost ceva despre care ar fi trebuit sã vorbesc
Acestui
imperativ în egalã mãsurã filosofic ºi estetic îi
rãspunde Dan Anghelescu în acest nou volum, în care
adevãrul (maºina) îl scrie pe el (pe autor) ºi nu invers
(cum, în mod obiºnuit, ar fi fost de aºteptat). Citez: ce
bine ar fi fost sã fi ºtiut toate / astea când plouã / ca întrun / întuneric de frazã muzicalã / ce bine ar fi fost sã fi
pus toate astea / pe o cãtuºã de ger / hei / tu / cãtuºã /
cum / îþi gãseºti cuvintele cum / îþi alegi judecãtorii /
cum faci sã ridici un anotimp / sufletesc sans rivage . El
gãseºte, descoperã: nerãbdãtorul þipãt al lumii rãmas
din / alt veac / venit din cumplita foame a popoarelor
/ venind din biserica lor de îngheþuri ºi spaime // nu îþi
lãsa gândul sã fiarbã / nu þi-l lãsa în / voia lui dialecticã
/ el minte / dacã îl laºi / el ucide . Dar pentru aceasta,
interpretând preceptul biblic: cred Doamne / ajutã
necredinþa mea ºi necredinþa lor / cãtre Tine nimeni /
cãtre Tine / doar ascensoare pustii / alea / chiar alea /
care sar de nebune din blocuri / ºi trec / peste nouri /
plutind agãþate de lunã
o rugã numai la îndemâna
celor aflaþi nu departe de Demiurg.
O recenzentã, Muguraº Maria Petrescu, elogiind noua
staturã poeticã a lui Dan Anghelescu, se întreabã totuºi,
cu nostalgie: Unde este poezia aceea de început a lui
Dan Anghelescu, finã ºi tandrã, de suflet tânãr? . Aici,
Muguraº! doar cã mugurii acelei poezii au devenit
arbori maiestuoºi, în care sentimentul tânãr al iubirii se
împlineºte ca arpegiile într-o gamã profundã:
am
început sã te povestesc / fiecãrui copac / întâlnit în
plimbãrile solitare / ca ºi cum / chiar eu aº fi cel care
te inventeazã / imprevizibilã / necunoscutã brusc /
aºezatã în calea / cuvintelor pe care încã / nu le-am rostit
// am început sã te întemeiez / un imperiu pe urma /
sandalelor tale aruncate pe hol în / dulcea dezordine a
zilelor de varã / dar ºi / acolo unde þi s-a desprins un
cercel / unde þi-ai uitat / pãlãria de soare / unde pe înserate
/ ai aþipit / ºi cartea pe care o citeai / alunecase încet
lângã pernã // ºi încã acolo unde nu ºtiu sã-þi spun / cã
eºti lumea prin care mai pot sã respir .
ªi, acum, întrebarea-concluzie: Este Dan Anghelescu
un dezordonator? În pofida aparenþelor, a unui stil
oarecum încifrat, Dan Anghelescu nu este un
dezordonator. Dimpotrivã. El este un ordonator cu
rigori specifice în Universul Creaþiei.

Ion Andreiþã

Vulturul Ilie
ultimul
zbor
La 8 martie a.c. ne-a mai
pãrãsit un scriitor: Bucur
Chiriac, supranumit de
cãtre cunoscuþi ºi prieteni
Vulturul Ilie , dupã
numele unei pãsãri intrate
în istoria ºi legendele
Buzãului, pe care acesta a
nemurit-o într-o frumoasã
carte de versuri. Este vorba
despre un ultim zãgan,
semidomesticit, cãruia îi plãcea sã stea pe acoperiºul gãrii
din Buzãu ºi sã priveascã la forfota oamenilor din zonã ºi
la trecerea trenurilor ºi care a sfârºit împuºcat de cãtre un
ofiþer la finele celui de al doilea rãzboi mondial.
Absolvent al Facultãþii de Filologie din Bucureºti,
Bucur Chiriac (nãscut la 1 mai 1932) a lucrat ca
muzeograf la Ploieºti, apoi a intrat în diplomaþie ca ataºat
cultural la ambasadele noastre de la Moscova ºi Sofia. A
publicat mai multe volume de versuri (între care:
Dimineaþa cuvântului, 1980; Aproape de copilãrie,
1982; Caii de fum, 1982; Întoarcerea în câmpie, 1985;
Statui la Mãgura, 1994; La marginea cerului, 1997 ºi
de prozã (Vitralii, Cãlãtorii, 1991; Trecãtor grãbit prin
timpul nostru, 1999; Clopotele Athosului º.a.).
Bucur Chiriac e deþinut o frumoasã, bogatã ºi foarte
valoroasã colecþie cu lucrãri de artã modernã ºi
contemporanã, pe care a donat-o Muzeului Judeþean de
Istorie din Buzãu, unde s-a amenajat o salã specialã
intitulatã Colecþia Marieta ºi Bucur Chiriac .
Având un adevãrat cult al prieteniei, Bucur Chiriac sa bucurat în timpul vieþii de frumoase aprecieri din partea
a nenumãrate personalitãþi culturale: scriitori, artiºti
plastici, oameni de teatru ºi film. Prin plecarea lui Bucur
Chiriac cultura noastrã suferã o mare pierdere, iar cei
care l-au cunoscut un coleg de o rarã, pilduitoare, nobleþe
sufleteascã. (F.P.)

Elena Vãcãrescu, personalitate
culturalã europeanã

George Theodor
Popescu

Pietre verticale
Cezar Ivãnescu

(6 august 1941-24 aprilie 2008)
L-am întâlnit pe Cezar Ivãnescu ºi l-am iubit în mãsura
în care mi-a fost permis. Cât sã iau seama, m-am aflat la
rându-mi, în îngãduiþa sa. Consemnez aceasta ca pe o
întâmplare negreºit tot atât de fericitã ca viaþa. De aceea
sunt îndreptãþit a zice: a fost atât de pur încât mi-e greu
sã cred cã a putut deprinde altã normã în afara subtilului.
Avea o inteligenþã a inimii radicalã ºi urgentã încât
impostorii, neînþelegând provocarea, îl urau. Nobleþea
sa imperialã, indusã de însuºi numele sãu, era greu de
acceptat de cei care ar fi dorit sã-i semene. Cezar Ivãnescu
înainte de a merge sã culeagã merele de aur ºi-a asumat
cele zece munci . Dupã legea sacrificiului . De la
Eminescu încoace, nu cunosc ca neamul nostru sã fi dat
un alt poet mai tragic ca acesta. Ave!

Aurelian Chivu
(17 octombrie 1935-10 aprilie 2011)
Axiomatic ºi pur se autodefineºte, negând.
Fundamentalist prin vocaþie, în conflict permanent cu
sine, cu prostia instituþionalizatã ºi cu impostura, pare a fi
una cu sentinþa. Opera sa (pentru cã are o operã), construitã
dens în rigoarea unei limbi tragice, n-a fost asimilatã încã
din pricinã de coterie. Exigent pânã la automutilare (lam numit Uzurpatorul). Mulþi au a se teme evitându-l,
refuzând cu o preabalcanicã nonºalanþã piticã aceastã
LECÞIE VIE DE POEZIE. Lipsindu-mi o vreme, l-am aflat
în nehotarul toamnei de la Buºteni, faþã în faþã cu Muntele.
Asemenea PREOTULUI NEGRU, Caraimanul.
Aici locuieºte Reformatorul, Eminenþa Sa Tãietorul
de lemne, Confucius?! a întrebat alaiul. Robust,
provocator, abrupt chiar, la cei ºaptezeci ºi cinci de ani ai
sãi cât ºapte sute ni se înfãþiºeazã sub zada din curtea
pãrinteascã, invitându-ne, uºor maliþios sã nu-i tulburãm
Eternitatea Aurelian Chivu.

(urmare din pagina 6)

Sunt pasaje care aduc dovada unui Ulysse intelectual
în ipostazã femininã cãlãtorind liber prin mai multe
arealuri culturale, nu doar prin galic.
Din secvenþele sale memorialistice se poate deduce ºi
programul ei estetic, modelat de diferite miºcãri, dar
constând statornic în preocuparea pentru lucrul bine
fãcut, muzicalitatea ( dintre toate artele, muzica e cea
care poate declanºa la cel mai înalt grad pasiunile ),
perfecþiunea, puterea de imaginaþie ºi de transfigurare a
realitãþii ºi a lumii sufleteºti, alcãtuirea armonicã ºi simplã
a versului, curgerea de-a dreptul dintr-un izvor
dumenzeiesc fãrã sforþare, fãrã sprijinul unei teorii, nici
unei ºcoli literare (calitate observatã la Ana de Noailles).
Personalitatea liricã a Elenei Vãcãrescu evitã orice
îndoctrinare esteticã (deºi accidentalele influenþe nu
lipsesc, dupã cum nu lipseºte nici aerul timpului ),
ea ascultând doar de daimon-ul lãuntric a-l propriei
fiinþe, de curgerea de-a dreptul dintr-un izvor
dumnezeiesc . Fusul alb sau fusul negru al destinului
a lãsat sã toarcã cu desãvârºitã degajare, dupã unica
lege a continuum-ului confesional (auctorial), iar
iubirea, constantul topos al ultimelor volume, apare
pe cãi fãrâmiþate , cu pãrul de luminã ºi pasul de
tenebre , cu cucuta ºi mierea din ispite , adicã întrun registru al plenitudinii.
O vedem, prin urmare, parcurgând traseul remarcat în
poezia francezã a sfârºitului de secol XIX ºi începutului
secolului XX de Marcel Raymond: revenirea la
tradiþionalism în formele neoclasicismului (cu
reminiscenþe ale romantismului primitiv ), la echilibrul,
punctul de echilibru dintre vechea ºi noua esteticã
sub semnul tradiþiei lui Baudelaire ºi Mallarmé,
renunþarea la Dionysos ºi Apollo în favoarea Minervei
cu coif (adicã la inteligenþã, la dialogul eului cu sinele
din interiorul spriritului).
Elena Vãcãrescu ºi-a dorit ca inima ei sã se umple de
întreaga durere a pãmântului (în traducerea Anei
Blandiana: a lumii ), po(i)etica ei fiind, în consecinþã,
una a preaplinului sufletesc neoromantic turnate în
tiparele bine articulate ale neoclasicismului.
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Redactor ºef: Florentin Popescu (Tel: 0213177508; 0762865074)
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Brad, Radu Cârneci, Horia Zilieru, Adrian Dinu Rachieru, Ion
Dodu Bãlan
Corespondenþi speciali: Theodor Damian (New York),
Alexandru Cetãþeanu (Canada), Jean-Yves Conrad (Paris),
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Teatru: Candid Stoica
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Redacþia: Florea Burtan (Alexandria), Aurel Sasu (Cluj-Napoca),
Gheorghe Andrei Neagu (Focºani), Ovidiu Dunãreanu (Constanþa),
Ion Haineº (Bucureºti), Aurel Pop (Satu Mare), George Vulturescu
(Satu Mare), Iuliana Paloda-Popescu (Bucureºti), Romulus Lal
(Bucureºti), Valeriu Stancu (Iaºi), Valeria Manta-Tãicuþu (Râmnicu
Sãrat), Virgil Diaconu (Piteºti), Lucian Mãnãilescu (Mizil),
Gheorghe Dobre (Slobozia), Ioan Barbu (Rm. Vâlcea), Mihai
Stan (Târgoviºte), Mariana Pândaru-Bârgãu (Deva), Ioan Radu
Vãcãrescu (Sibiu), Mihai Merticaru (Piatra Neamþ)
Culegere, machetare ºi prezentare graficã: Raluca Tudor
Corecturã: Angela Popescu
Manuscrisele se primesc pe adresele de e-mail ºi site:
revistabucurestiulliterar@yahoo.com
ralucatudor2000@yahoo.com
Întreaga responsabilitate pentru conþinutul textelor revine
autorilor. Manuscrisele nepublicate nu se înapoiazã.

Revista poate fi procuratã de la chioºcul de presã
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sector 1, Bucureºti, tel.: 0720773209)
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EUGENIA ENESCU

Artista se exprimã în douã domenii distincte:
sculptura în sticlã ºi pictura. Relaþia dintre ele e prezenþa
umanã: volumele antropomorfe din sticlã sunt nuduri de
femeie, amulete arhaice, misterioase, pline de graþie,
singulare, zvelte, parcã încremenite în tãcere. În pictura
sa aceeaºi siluetã femininã este o prezenþã expansivã,
dezinvoltã, dedicatã unui dans exotic, surprinsã într-o
gesticã largã, în salturi ciudate, asemãnãtoare celor din
ritualurile sacre ale strãvechii Indii.

Augustin Macarie
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