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Sãrbãtoarea

Paºtelui
sã vã aducã
bucurie ºi
luminã în
suflet!

Editorial
Spiritul sãrbãtorii
Spiritul celor douã mari sãrbãtori ale creºtinãtãþii, Paºtele ºi Crãciunul, a reprezentat
dintotdeauna pentru români (ºi nu numai pentru ei, ci ºi pentru întregul Rãsãrit Ortodox)
prilej de mare bucurie, dar ºi de priviri retrospective asupra noastrã ºi a rostului pe care
îl avem pe lume ºi în univers.
Cu deosebire însã, Paºtele, asociat cu venirea primãverii ºi a schimbãrii straielor de
iarnã ºi de frig cu cele de cãldurã ºi împrospãtare a naturii, a dat ºi dã omului puternicul
sentiment al aflãrii într-o comuniune desãvârºitã cu toate ale firii ºi ale lumii.
Trãind dupã preceptele curate ºi sãnãtoase ale religiei ordodoxe, românul a conceput
Paºtele ºi ca o poartã imaginarã cãtre luminã ºi frumos, prin care intrã lãsând în urmã
relele ºi necazurile ºi nãzuind cãtre o întâlnire, în imaginaþie, cu Iisus Hristos prin
repetarea în ceremonial a patimilor Lui ºi a Învierii în cea de a treia zi dupã Scripturi.
Noi, cei trecuþi biniºor de jumãtatea vieþii, când vine Paºtele ne întoarcem cu gândul
în copilãria petrecutã de cãtre cei mai mulþi la þarã în frumoasele sate româneºti,
risipite pe toatã întinderea þãrii. ªi auzim din nou, în amintire, clopotele chemând
credincioºii la bisericã, acolo unde întreaga suflare a aºezãrilor trãia ºirul de ceremonii
legate de denii, de slujbe, de cântecul Prohodului, culminând apoi cu noaptea de
Înviere, cu acea clipã de neasemuit în care vocea preotului ieºit în faþa altarului cheamã
credincioºii cu vorbele atât de bine cunoscute: Veniþi de luaþi luminã! .
Nu spunem ceva nou dacã afirmãm cã tradiþia Ortodoxiei s-a pãstrat cel mai bine ºi
cel mai frumos la sat de unde ºi multele creaþii literare, populare ori culte, în care au
fost eternizate de poeþii anonimi sau de cãtre marii barzi ai culturii româneºti. Dacã nu
ar fi fost/n-ar fi aºa ne-am fi pierdut demult identitate etno-folcloricã, întreaga frumuseþe
a sãrbãtorilor pe care alþii, din alte zãri ale lumii, nu le au ºi pe care le cautã, în ipostaza
lor de turiºti, la noi.
ªi iarãºi nu spunem ceva nou menþionând cã în zilele noastre aceste tradiþii sunt pe
cale de disparþie, mai ales ºi cu deosebire la oraº.
Sub povara grijilor de tot felul ºi din nevoia de a-ºi asigura existenþa de pe o zi pe
alta ºi de la un an la altul, românul contemporan nu mai poate reconstitui din vechile
tradiþii cel mult partea lor finalã aceea legatã de petrecerea la bucuria Învierii
Domnului. Satele aproape pustii datoritã vicisitudinilor din ultimii douãzeci de ani
(sãrãcia care i-a împins pe mulþi sã-ºi caute de muncã prin strãinãtãþi, pe alþii sã-ºi
ducã un trai chinuit acasã, iar pe mai vârstnici sã plece în altã lume) nu mai au nici pe
departe farmecul prilejuit de sãrbãtorile Paºtelui, chiar dacã familiile celor plecaþi în
strãinãtate se reîntregesc pentru câteva zile în jurul mesei pascale. Nici spiritul
sãrbãtorii nu mai este, parcã, în toatã deplinãtatea lui în familii ºi în comunitãþile
sãteºti sau orãºeneºti.
În mediul urban aproape totul s-a redus la alergãtura prin magazinele dupã produsele
specifice (miel, cozonaci, bãuturi) culminând cu festinul, mai bogat ori mai sãrac,
dupã cum îi permite buzunarul fiecãruia. Numãrul celor care respectã în totalitate
canoanele impuse de bisericã (postul, prezenþa la slujbe, împãrtãºirea ºi spovedirea)
pare a fi de la an la an tot mai mic, în vreme ce petrecerea este cvasi-generalã, de la
vlãdicã la opincã, cum se zicea pe vremuri.
Printr-o simplã coincidenþã, Paºtele din acest an se suprapune cu sãrbãtoarea
muncitorimii din toatã lumea un motiv în plus pentru a ne gândi, preþ de o clipã ºi la
relaþia dintre credinþã, dintre Bisericã ºi truditorii oraºelor de la noi ºi din toatã lumea,
douã entitãþi aflate într-o coexistenþã secularã.
Spiritul sãrbãtorii, asociat cu bucuria venirii primãverii ºi a trecerii într-o nouã
etapã, pe o nouã treaptã a vieþii se aflã în fiecare din noi.
Sã lãsãm, aºadar, la o parte tot ce ne-a despãrþit, ne-a învrãjbit ori ne-a înrãit pânã
acum ºi sã fim împreunã, în preajma Domnului nostru Iisus Hristos mãcar în aceste
minunate zile ale praznicului, fãrã a ne mai gândi cã dupã aceea ar putea reîncepe
rãzboiul dintre greci ºi perºi . Hristos a înviat.

Coman Sova
,
Noapte de Paºti
E sãrbãtoare acum, aici, pe Armeneascã,
ºi treazã noaptea ce mã înconjoarã.
Arama sunã ca în preistorie,
aerul prin liliacul înflorit e alb,
alb.
Cu gândul la fii ºi dincolo de ei,
cu ei.
O, anotimpul acesta cu pãmântul în palme,
o, anotimpul acesta
Tu, sânge luminos, mai lumineazã,
lumineazã
acest chip de bãrbat
ce pare cã sunt eu.
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AGENDÃ CULTURALÃ
Bucureºtiul literar ºi artistic ,
o revistã cititã de tot mai multã lume

Dupã ce am constatat cu bucurie cã ultimele trei-patru numere (versiunea on line) ale revistei noastre au fost
accesate pe internet de un numãr de persoane situat între 1200 ºi 1500, aflãm cã 41 de cititori s-au constituit, pe
facebook, într-un Club al prietenilor revistei Bucureºtiul literar ºi artistic . Printre aceºti prieteni se numãrã:
Romeo Aurelian Ilie, Marian Grigore, Eleni Regli, Rodica Elena Lupu, Antoaneta Rãdoi, Mariana Gurza, Mariana
Bragadiru, Vasilica Ilie, Beatrice Popescu, ªtefan Teodor Cabel, Cristina De La Studina, Titus Bazac, Lucia Olaru
Nenati, Gabriela Pisicã, Dican Elena, Nina Corcinschi, ªoltuz Mariana Mihaela, Angela-Spica Djigola-Popescu,
Vivian Dragomir, Ion Horea Horãscu, Ioan Barbu, Florin Costinescu, Petru Solonaru º.a.
Faptul ne bucurã ºi dovedeºte, dacã mai era nevoie, cã nivelul publicaþiei este cel aºteptat de lectorii noºtri, cã
imparþialitatea prezentãrii actualitãþii culturale din Bucureºti, din þarã ºi chiar din lume, ca ºi neafilierea la niciun
grup de interese, de orice naturã ar fi ele (aºa cum ne-am angajat încã de la primul numãr) a dat/dã rezultatele pe care
ni le dorim.
Mulþumiri, doamnelor, domnilor ºi domniºoarelor care ne citiþi! Vã promitem cã nu vã vom dezamãgi nici în
viitor. (Fondatorii ºi conducãtorii Bucureºtiului literar ºi artistic)

Autografe
în premierã
ªerban Codrin

Rodierul
(Editura Betta, Bucureºti, 2016)

Ni se pregãteºte ceva: Muzeul Vârstelor
Casa Cesianu, monument istoric, aflatã pe Calea Victoriei în plin proces de restaurare ºi consolidare, va gãzdui,
din 15 septembrie a.c. Muzeul Vârstelor, instituþie originalã, probabil o premierã în Europa. Proiectul se realizeazã
prin Regic în colaborare cu Muzeul Municipiului Bucureºti ºi Primãria Capitalei. Nu ne îndoim cã va fi ceva
foarte interesant. Abia aºteptãm sã vinã data inaugurãrii, sã-1 putem vizita.

Cu muzica clasicã la Metrou
În perioada 18-22 aprilie cei care au cãlãtori cu metroul bucureºtean au fost plãcut impresionaþi de spectacolele
din marile staþii, susþinute în cadrul celei de a IV-a ediþii a Festivalului cu titlul amintit mai sus, având ca parteneri
soliºti ai Operei Române, ai Teatrului de Operetã ºi ai unor formaþii artistice din ºcolile ºi grãdiniþele Bucureºtiului.
Cei care s-au oprit sã-i admire pe soliºti n-au fost deloc puþini.
Pe când un festival de muzicã ºi poezie, pentru a resuscita interesul publicului ºi pentru literaturã?

Rodierul meu e încãrcat de aluzii, iluzii ºi confuzii,
ca un covor citit pe dos.

Titi Damian

Fundaþia Ion I. Brãtianu la 10 ani
Marþi 19 aprilie, Fundaþia Ion I. Brãtianu a aniversat zece ani de existenþã. Cu acest prilej, conducãtorul ei, dl.
Ion I. Brãtianu, a organizat o micã ceremonie la care au participat membri ºi invitaþi ai acesteia, printre ei: prof. univ.
dr. Ion Dodu Bãlan, poeþii George Corbu ºi Geo Cãlugãru, ziariºtii I. Butnaru, Dumitru Avram º.a.

Tablouri
în oglinda sufletului
(Editura Editgraph, Buzãu, 2016)

Sãrbãtoriþii noºtri în Luna lui Florar
Ei sunt statornici prieteni ºi harnici colaboratori ai revistei Bucureºtiul literar ºi artistic:
Ioan Barbu (n.15 mai 1938), prozator ºi publicist. Colaborator.
Gheorghe Istrate (n.11 mai 1940), poet ºi publicist. Colaborator.
Dan Anghelescu (n.2 mai 1945), poet ºi publicist, redactorul rubricii muzicale.
ªerban Codrin (n.10 mai 1945), poet, dramaturg ºi publicist, Colaborator.
Vasile Cãpãþânã (n.6 mai 1946), poet, prozator, regizor ºi editor. Corespondent special al revistei la Chiºinãu.
ªtefan Mitroi (n.5 mai 1956), prozator ºi publicist. Colaborator.

Tuturor un simbolic buchet de flori ºi un cãlduros La mulþi ani!

Istorie literarã în imagini

Sunt pagini jurnalistice izvorâte din profunzimile
sufletului meu, care dau viaþã locurilor ºi încearcã sã
veºniceascã prin scris faptele unor oameni minunaþi care
mi-au înnobilat fiinþa cu frumuseþea lor moralã.

Niculae Ionel

Exerciþii de admirare
(Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2016)

Frumuseþea e sintezã a efortului de creaþie, punctul
cel mai înalt la care, din perspectiva interpretãrii, numai
dialectica dragostei poate ajunge. De ce Exerciþii de
admirare? Pentru cã actul critic nu poate funcþiona decât
ca artã de a admira.
Al. Duiliu Zamfirescu, Maria Teresa León, Mihail Sadoveanu, Rafael Alberti ºi Valeria Sadoveanu, 1961
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EVENIMENT: PAªTELE ORTODOX

Învierea Domnului ºi
apartenenþa noastrã
Motto:
Iar Toma a zis Domnul Meu
ºi Dumnezeul meu! (Ioan 20, 28)
Uimirea lui Toma la arãtarea Domnului înviat din morþi a trecut de la
experienþa personalã a copleºitoarei întâlniri la o experienþã colectivã, ea
devenind uimirea unei lumi întregi în faþa inexplicabilului.
Când spunem ºi noi, ca ºi Toma, Domnul Meu ne referim la Iisus ca
Dominus , Stãpânul Cel ce dominã, stãpâneºte. Când la cuvântul Domnul
mai adãugãm ºi cuvântul Dumnezeu , e ºi mai clar cã vorbim despre Stãpânul a toate, fãcãtorul cerului ºi al
pãmântului, iar în cazul lui Iisus, mai precis, de Logosul divin întrupat în istorie, Cel prin care toate s-au fãcut,
aºa cum afirmã Sfântul Ioan Teologul în prologul
Evangheliei sale.
Deci dacã Stãpânul a toate a înviat, înseamnã cã a
murit. Ca Dumnezeu sã învie parcã te poþi aºtepta
câtã vreme El poate face orice minune. Dar ca
Dumnezeu sã moarã, aici înþelegerea se blocheazã.
Stãm în uimire chiar dacã ºtim cã atât de mult a
iubit Dumnezeu lumea încât pe Unicul Sãu Fiu L-a
dat pentru ca oricine crede în El sã nu moarã, ci sã
aibã viaþã veºnicã (Ioan 3,16).
Sã facã Dumnezeu un asemenea gest total, de
neimaginat, pentru mine, pentru noi? Chiar dacã ºtim
cã noi suntem prietenii lui (Ioan 15, 14) ºi cã nu
existã dragoste mai mare decât ca cineva sã-ºi dea
viaþa pentru prietenii sãi (Ioan 15, 13), totuºi, în
mintea noastrã stãruie întrebarea psalmistului în cel
mai adânc sens al acesteia: Ce este omul cã-Þi
aminteºti de el, sau fiul omului cã-l cercetezi?
(Psalm 8, 4), în timp ce conºtientizãm distanþa dintre
Creator ºi creaturã, în principiu, iar în fapt distanþa
dintre cine este Dumnezeu ºi cine sunt eu, muritorul, nevrednicul, pãcãtosul.
Nu poþi decât sã stai mut în faþa faptelor împlinite, moartea ºi Învierea Domnului, orice explicaþie fiind
insuficientã pentru a ne scoate din starea de copleºire; vorba unei expresii din cântãrile liturgice: a pricepe
mintea nu poate .
ªi totuºi! Învierea ne este datã în dar. Dupã aducerea omului de la nefiinþã la fiinþã, odatã cu împodobirea lui
cu chipul divin, Învierea Domnului este cel mai mare dar fãcut omului în istoria sa existenþialã. Ea deschide
porþile veºniciei ºi devine pod între viaþa pãmânteascã ºi cea a împãrãþiei divine.
Una dintre marile veºti aduse de Înviere este aceea cã deºi am cãzut de la faþa lui Dumnezeu, Pãrintele ceresc
nu ne-a dezmoºtenit, nici nu s-a dezis de noi; de aceea Iisus Mântuitorul ne lanseazã chemarea: Veniþi,
binecuvântaþii Pãrintelui Meu ºi moºteniþi Împãrãþia care v-a fost gãtitã vouã de la facerea lumii! (Matei 25,
34), chemare constant valabilã pentru tot cel ce crede.
Învierea Domnului echivaleazã cu o nouã creaþie, ca în cazul lui Lazãr cel mort de patru zile ºi care a fost înviat
de Domnul Hristos. Deci trupul mort, þãrâna, a auzit chemarea Domnului: Lazãre, vino afarã! ªi s-a însufleþit,
supunându-se cuvântului Celui Prea Înalt ºi amintind de faptul cã prin El toate s-au fãcut ºi nimic din ce s-a
fãcut, fãrã El nu s-a fãcut (Ioan 1, 3).
Iatã-L, aºadar, pe Fãcãtorul a toate acþionând în istorie, umblând printre oameni ºi mai apoi, ca punct culminant
al activitãþii Sale pãmânteºti, murind ºi înviind a treia zi, pentru a demonstra cã moartea nu este þinta, finalul
existenþei umane, cã moartea nu e atotputernicã ºi definitivã, cã poate fi depãºitã, înfrântã, cã noi nu suntem
fãcuþi pentru a muri, ci pentru a moºteni Împãrãþia veºnicei comuniuni cu Dumnezeu.
Învierea Domnului este o invitaþie de a merge mai la adânc, aºa cum le-a spus Iisus ucenicilor Sãi sã facã, atunci
când, pescuind toatã noaptea, nu au prins nimic (Luca 5, 1-11). Apoi, ascultând de sfatul Mântuitorului, au prins
peºte de se scufundau corãbiile. În cazul nostru, Învierea ne invitã sã trecem de la sãlãºluirea în coajã la trãirea
în miez, în adânc, ea fiind adâncul ºi punctul culminant al credinþei noastre ºi al mântuirii, fapt pentru care
Sfântul Apostol Pavel precizeazã cu deosebit accent: Dacã nu credeþi cã Iisus a înviat, zadarnicã este ºi predica
noastrã ºi credinþa voastrã (I Cor. 15, 14).
Învierea lui Hristos ni-L redescoperã pe Dumnezeu ca fiind Stãpânul ºi Domnul, cum am spus la început,
singurul care are putere asupra vieþii ºi asupra morþii ºi care ne pune într-un dialog nemijlocit cu Dumnezeu,
înnoind sensul apartenenþei noastre originare, autentice ºi redirecþionându-l, spre adevãrata relaþie.
Când Dumnezeu vorbeºte în porunca întâia a Decalogului zicând: Eu sunt Domnul Dumnezeul tãu, sã nu ai
alþi Dumnezei în afarã de Mine (Ieºire 20, 2-3), cuvântul tãu indicã adresare directã ºi apartenenþã clarã. Noi
suntem ai Domnului, Dumnezeu este al nostru. Acest lucru este confirmat din generaþie în generaþie în tot
Vechiul ºi Noul Testament ºi pânã azi, într-un fel, culminând cu strigãtul Sfântului Apostol Toma copleºit de
uimire ºi bucurie: Domnul meu ºi Dumnezeul meu! (Ioan 20, 28).
Cât este de frumos ºi de semnificativ sã constatãm cã la adresarea lui Dumnezeu cãtre om la începuturi: Eu
sunt Domnul, Dumnezeul tãu ..., aflându-ne în interiorul Învierii lui Hristos, dovedind cã am auzit ºi înþeles
porunca, Îi rãspundem: Cã Tu eºti Dumnezeul nostru, afarã de Tine pe altul nu ºtim , aºa cum cântãm la slujba
Învierii (Cântare din canonul Învierii).
Deci cum ne însuºim Învierea Domnului? Trãind întru El prin credinþã fierbinte ºi fermã: Cel ce crede-n
Mine, chiar de va muri, viu va fi (Ioan 11, 25) ne asigurã Mântuitorul cu fãgãduinþã.
Suntem chemaþi, deci, sã ne centrãm viaþa pe Învierea Domnului, sã trãim cu faþa spre Înviere, înaintând spre
ea încredinþaþi fiind cã astfel ne împlinim menirea existenþialã autenticã.
Aºadar, cu credinþa înnoitã de Învierea Domnului, aºa mergem spre Împãrãþie, lãudând pe Dumnezeu ºi
îndemnându-i ºi pe alþii sã ni se alãture, dupã cum glãsuieºte cântarea canonului Învierii: Veniþi toþi credincioºii
sã ne închinãm Sfintei Învieri a lui Hristos!
Hristos a înviat!
Cu adevãrat a înviat!
Sfintele Paºti 2016, New York

Pr. Prof. Dr.
Theodor Damian

Dumitru Ichim
ªARPELE DE ARAMÃ
Afarã
de-atâta dogoare
pietrele încinse
au luat foc
de la soare.
În odaia din Nazaret
cântecul de leagãn
adie peste somnul Pruncului
vis ºi rãcoare.
A adormit.
Cu amândouã braþele întinse.
Privindu-L dulce, obosita mamã
deodatã tresare,
aproape þipând,
spãimântatã.
Pe deasupra Pruncului,
prin gândul Mariei,
a trecut
doar umbra profeþiei
a ºarpelui de-aramã
de Moise-n pustiu înãlþatã.
(Aºa va arãta ºi pe cruce;
cu braþele întinse
ºi capul într-o parte.)
Nu plânge Maicã!
A fost doar o umbrã.
ªi-atât de departe...
Afarã
de-amar ºi dogoare
pietrele încinse
au luat foc
de la soare.

Vasile Militaru
HRISTOS A ÎNVIAT
Hristos a înviat! Ce vorbã sfântã!
Îþi simþi de lacrimi calde ochii uzi
ªi-n suflet parcã serafimii-þi cântã
De câte ori, creºtine o auzi?
Hristos a înviat în firul ierbii,
A înviat Hristos în Adevãr;
În poieniþa-n care zburdã cerbii,
În florile de piersic ºi de mãr.
În stupii de albinã fãrã greº,
În vântul care suflã mângâios
În ramura-nfloritã de cireº
Dar vai, în suflet þi-a-nviat Hristos?
Ai cântãrit cu mintea ta, creºtine,
Cât bine ai fãcut sub cer umblând,
Te simþi mãcar acum pornit spre bine
Mãcar acum te simþi mai bun, mai blând?
Simþi tu topitã-n suflet vechea urã?
Mai vrei pieirea celui plin de Har?
Þi-ai pus zãvor pe bârfitoarea-þi gurã?
Iubirea pentru semeni o simþi jar?
O, dacã-aceste legi de-a pururi sfinte
În aur mãcar te-au îmbrãcat
Cu serafimii-n suflet imn fierbinte
Ai drept sã cânþi: Hristos a înviat!
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DIALOGURI CULTURALE, CONSEMNÃRI
Seniorii literaturii noastre

Eu am scris ºi încã mai scriu mai mult despre
alþii ºi mai puþin despre mine (II)
Urmare din numãrul trecut
Pe când mã documentam la
Biblioteca Academiei pentru
cartea despre Dr. C.
Angelescu, l-am cunoscut pe
Dr. ing. Mihail Bãlãnescu, pe
atunci senator de Buzãu din
partea PNL, în Parlamentul
României. I-am povestit la ce
lucrez ºi cã am nevoie de finanþare ca sã-mi public cartea.
Ne-am împrietenit, m-a luat ºef de cabinet la biroul sãu
senatorial, iar eu l-am provocat sã-mi povesteascã despre
viaþa sa. Cartea Mãrturiile unui luptãtor s-a nãscut în
urma acestor convorbiri. Ca ºi cãrþile despre Marghiloman
ºi Dr. Angelescu, ºi aceasta a fost reeditatã ºi completatã
deoarece între timp, în viaþa personajului au mai avut
loc evenimente importante, cum ar fi cã a devenit
membru de onoare al Academiei Române.
F.P.: Gabriel Garcia Marquez spunea undeva: A trãi
pentru a-þi povesti viaþa. Ce pãrere aveþi? Dvs sunteþi
de acord cu el? ªi dacã da, în ce mãsurã credeþi cã
mãrturiile pe care le lãsaþi în paginile tipãrite pot
interesa cititorul de azi, dar mai ales pe cel de mâine?
N.P.: A trãi pentru a-þi povesti viaþa este chiar titlul
titlul cãrþii de memorii a lui Gabriel Garcia Marquez,
primul volum pe care scriitorul columbian l-a publicat
în preajma vârstei de 75 de ani. Din acest punct de vedere
ne asemãnãm, cãci ºi eu am început sã-mi public
memoriile infidele la aceeaºi vârstã. Deosebirea constã
în faptul cã Garcia Marquez cu asta s-a ocupat toatã viaþa,
pentru cã în cele mai multe dintre romanele ºi povestirile
sale sunt capitole autobiografice. Eu am început sã mã
ocup serios de scris abia dupã vârsta de 55 de ani, deci în
cea de-a doua jumãtate a vieþii. E drept cã scriam ºi
înainte, mai ales versuri pe care abia dupã vârsta de 70
de ani am cutezat sã le public într-un volum care a fost ºi
premiat. Pofta de scris, dar ºi de a cerceta vieþile altora,
mari personalitãþi quasi necunoscute, mi-a venit odatã
cu schimbarea profesiei. Aºa cã eu am scris, ºi încã scriu,
mai ales despre alþii ºi mai puþin despre mine. În cele trei

Nicolae Penes,

volume memorialistice Oraºul cu castani ºi amintiri,
apãrute pânã acum, povestesc vieþile altora ºi alþii
povestesc despre mine, iar eu am început sã-mi povestesc
viaþa abia cu volumul al treilea. Cred cã mie mi se
potriveºte mai bine ceea ce spunea undeva Rainer Maria
Rilke: Dacã socotiþi cã sunteþi în stare sã trãiþi fãrã sã
scrieþi, nu scrieþi. Eu unul nu pot.
F.P.: Una din cele mai recente cãrþi ale dvs., Un nume
adunat pe-o carte, pusã sub semnul cunoscutului vers
arghezian, dã seamã de o biografie pe cât de bogatã tot
pe-atât de interesantã. Cum v-a venit ideea acestui volum
în care viaþa dvs. ilustratã aici ca într-un fel de mozaic
alcãtuit din mãrturisiri, aprecieri-evocãri ale altora,
autografe primite, relaþii cu diverse personalitãþi
ºtiinþifice ºi culturale, corespondenþã etc., apare aidoma
unui film a-tot ºi a-toate cuprinzãtor?
N.P.: Optzeci de ani înseamnã totuºi ceva, de aceea am
simþit nevoia unui bilanþ a ceea ce am fãcut. În primii ani
de dupã 1989 se punea frecvent întrebarea ce-ai fãcut în
ultimii cinci ani. Eu am vrut sã dau seamã de ceea ce am
fãcut în ultimii optzeci, iar versul lui Arghezi mi s-a pãrut
cel mai potrivit titlu. În aceastã carte eu povestesc despre
începuturile mele literare, dar ºi despre celelalte activitãþi
ºi mi-am invitat prietenii sã-ºi împãrtãºeascã impresiile
sincere, nu de complezenþã. Unii au rãspuns, alþii au tãcut,
iar eu am înþeles cã, deºi le-am fost aproape în multe
dintre momentele dificile ale vieþii lor, n-au avut nimic
de spus.
F.P.: Cum vedeþi viaþa literarã (culturalã) a Buzãului
de azi?
N.P.: L-aº parafraza pe Villon cu celebrul sãu vers Ou
sont les neiges d antan? numai cã eu zic unde-i viaþa
culturalã de altãdatã? Sunt mulþi cei care fac azi parte
din USR, atât din municipiu cât ºi din judeþ, dar asta nu
înseamnã cã existã ºi viaþã culturalã. Nu mai sunt
spectacole de operã ºi operetã, de balet, concerte de
muzicã clasicã, marii scriitori ori actori sunt rara avis la
Buzãu. Ca sã nu mai vorbim cã se simte lipsa unei reviste
culturale care sã gãzduiascã în paginile sale talente reale,

sã ofere spaþii largi de dezbatere pe teme de actualitate.
Reviste au mai fost, ce-i drept, mai sunt, dar una susþinutã
de municipalitate sau judeþ, fãrã niciun fel de partie-pris,
n-a existat.
F.P.: În ce fel de relaþii sunteþi cu scriitorii buzoieni
din generaþiile mai tinere? Dar cu alþi scriitori din þarã?
N.P.: În relaþii cordiale cu unii, sunt tineri care mã
cautã, îmi oferã cãrþile lor, dar sunt ºi alþii care nu mã
cunosc, dupã cum nici eu n-am pretenþia cã-i cunosc pe
toþi, fiindcã din zi în zi sunt tot mai mulþi cei care-ºi
tipãresc producþiile ºi se autointituleazã scriitori.
Sunt în bune relaþii cu cei mai mulþi scriitori din
generaþia mea ºi din generaþii apropiate, cei mai mulþi
cunoscuþi înainte de anul 1989, când Buzãul era gazda a
numeroase întâlniri cu scriitorii, ori saloane literare. Unii
dintre ei au scris elogios despre cãrþile mele, despre unii
am scris ºi eu.
F.P.: Lipsa fondurilor este eterna scuzã a autoritãþilor
buzoiene atunci când e vorba sã se organizeze
manifestãri culturale, sã se editeze o revistã, sã se
continue tradiþia unor festivaluri importante. Cât este
adevãrat ºi cât nu în aceastã scuzã, de vreme ce oraºe cu
potenþial mai mic (R. Sãrat, Slobozia, Curtea de Argeº
º.a.) vãdesc mult mai mare interes pentru astfel de
activitãþi?
N.P.: Fonduri s-ar gãsi, dar iubitori de culturã autenticã
nu se gãsesc. Dacã ar fi, nu s-ar risipi sume uriaºe pentru
spectacole ºi artiºti kitsch.
F.P.: De curând aþi împlinit 80 de ani. Vã facem urãrile
cuvenite de viaþã lungã, de sãnãtate ºi de bucurii. Totuºi
nu putem sã nu vã întrebãm: În ce stare de spirit v-aþi
aflat la hotarul trecerii în al nouãlea deceniu?
N.P.: Consider un dar de la Dumnezeu faptul cã mi-a
îngãduit sã ajung la aceastã vârstã ºi mã rog sã-mi dea
sãnãtate ºi putere ca sã-mi desãvârºesc proiectele. Pentru
urãri vã mulþumesc ºi la rându-mi vi le întorc, mai ales
cã ºi dvs. intraþi în al optulea deceniu, din care eu ies.

A consemnat Florentin Popescu

“Catacomb a” în mare vervă
Convocatã mai devreme ºi în grabã (spre grija Marcelei
care a fãcut strigarea ), Catacomba ºi-a adunat
rândurile încã de la prima orã. Atenþia s-a concentrat,
cum era firesc, spre reper unu ºi de bazã capul mesei,
ocupat de Coman ªova, Ion Andreiþã, Nicolae Dan
Fruntelatã, Florentin Popescu ºi, de astã datã, Neagu
Udroiu, de unde veneau replici, cele mai multe
îmbucurãtoare, cu privire la recenta apariþie a
revistei Bucureºtiul literar ºi artistic, deschisã
mai mult autorilor ºi evenimentelor din diaspora,
celor care tind meritoriu spre consacrare (
incluzând aici ºi pe catacombiºti ).
Încurajat, ªerban Codrin a susþinut cu aplomb
pe confraþii ialomiþeni, avându-i sprijin mai ales
pe Adrian Bucurescu ºi George Theodor Popescu,
permanent catacombiºti, ºi pe cei doi însoþitori
de bazã, aduºi parcã special Titi Damian ºi
Marin Constantin. Entuziasmul bãrãgãnenilor
a fost cu atât mai relevant, cu cât aprecierile la
paginile rezervate lor Scriitori din Zodia Helis
au fost aprobate unanim, sub privirile oarecum
mirate ale lui Ion Monafu ºi Aurel Ivan, retraºi strategic
pe rândul 2, în compania Doinei Bârcã. L-a stârnit pânã
ºi pe tãcutul sculptor Radu Adrian, stimulat, probabil, de
prezenþa invitatei sale Eugenia Enescu, intratã uºor în
atmosferã.
Evocarea unor scriitori apropiaþi Catacombei , cu
destine intersectate cu ale multor dintre cei prezenþi, a
calmat, pentru moment, aceastã frenezie de cenaclu
liber , boem. Costi Stan, Pavel Perfil, Laurenþiu Olan,

Corneliu Ostahie au intrat în literaturã, dar ºi în
anecdotica actualã, adusã la zi de povestitori cu
vocaþie, precum Ion Andreiþã, Florentin Popescu, Firiþã
Carp, Marian Nencescu, Ion Haineº, Vasile Szolga, I. C.
ªtefan, Tudor Meiloiu, Cristian Topan, V.Rãvescu ºi alþii.
De aici, i-a fost comod Passionariei Stoicescu, integratã
definitiv atmosferei Catacombei ( Chiar îmi place sã

Trecerea la momentul de final, cel artistic, devenit, de
câtva timp, ca ºi obligatoriu, a fost directã. S-au bucurat
cei rãmaºi pânã la capãt, cãrora gazda primitoare, Raluca
Tudor ºi ajutoarelea ei de bazã Marcela Marica ºi
Mihãiþã Jingulescu le-au asigurat toate condiþiile.
O altã parte a cenacliºtilor a þinut sã fie prezentã la
Librãria Mihai Eminescu , acolo unde jurnalistul ºi
scriitorul Romulus Lal ºi-a prezentat (mai mult el, decât
criticul Aureliu Goci), apariþiile surprinzãtoare din ultima
vreme.

Don Basilio

CONFRERIA ÎN ...MONORIME
Când apar ei toþi, întrombã,
parcã-ar exploda o bombã,
prevestind o hecatombã.
Când ajung în Sala Rombã,
reînvie cu aplombã
ºoaptele din Catacombã.
fiu cu voi ), sã se lanseze într-un debordant mini-recital
de întâmplãri hazlii, bancuri ºi epigrame proprii. A fost
aºa cum însãºi mãrturiseºte: obsedatã... textual ,
arãtându-ºi (în lipsa actorului Ion Gh. Arcudeanu)
veritabile calitãþi interpretative. Mut de admiraþie,
taciturnul Miticã Matalã a improvizat, spre surprinderea
tuturor, o scurtã poezie, hazlie, despre atmosfera explozivã
din Catacomba , caracteristicã vizibilã a acestei
confrerii literare, particulare.

Spre sfârºit e-o scenã mutã,
o disputã
mai scãzutã,
dar mai trainic aºternutã.
Tocmai d-asta nu sucombã
Confreria Catacombã.
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Un confraier
(pt.conf. Dumitru Matalã)

CRONICÃ LITERARÃ LA KM 0
Romanul concentraþionar al
d-lui Adrian Alui Gheorghe
Dacã în ultimii douãzeci-treizeci de ani romanul de tip
concentraþionar a cunoscut o adevãratã resurecþie în marile
literaturi ale lumii, nu acelaºi lucru se poate spune despre situaþia
din România, unde astfel de volume se pot numãra pe degete.
D-l Adrian Alui Gheorghe, cunoscut mai ales ca poet,
deþinãtor al mai multor premii ale Uniunii Scriitorilor, ni s-a
relevat/ni se relevã ºi ca un valoros ºi original prozator ºi
publicist, semnatar de cãrþi care s-au bucurat/se bucurã nu
numai de o bunã primire din partea criticii literare, ci ºi a
cititorilor fapt deosebit de important în aceºti ani în care sa încetãþenit ideea cã românii citesc din ce în ce mai puþin
din literatura care se scrie ºi se tipãreºte azi. Palmaresul acestui
autor (ºi amintim aci doar volumele de prozã: Titanic
ºvaiþer.Momente ºi schiþe 1997, Goliath, prozã scurtã 1999 2002, Bãtrânul ºi
Marta -, un romanþ ºi câteva povestiri 2002, România pe înþelesul tuturor 2003,
Ce rost are sã trãieºti în România tranziþiei? 2004, Frig roman epistolar, în
colaborare cu Aurel Dumitraºcu 2008, roman 2013) este, cum lesne se poate observa,
bogat ºi interesant, alcãtuit din titluri incitante ºi de o incontestabilã actualitate.
Nici recenta sa apariþie editorialã (Laika, Editura Cartea Româneascã, 2014) nu
evadeazã , dacã putem zice aºa, din actualitatea româneascã, numai cã limitele temporale
ale desfãºurãrii naraþiunii sunt întrucâtva extinse pânã undeva cãtre anii 47-50 ai veacului
trecut, acolo unde unele personaje pretind a fi trãit momentele ºi întâmplãrile despre care
povestesc, întâmplãri având ca eroi ºi eroine personaje cât se poate de reale, numite ca
atare cu numele lor adevãrat (Ana Pauker, Nina Cassian, Dan Deºliu º.a.).
D-l Adrian Alui Gheorghe îºi plaseazã povestirile într-un fel de Han al Ancuþei
care graviteazã în jurul ideii de nebunie adevãratã, dar mai ales nebunie mimatã,
mascatã pentru a-i ascunde ºi a-i feri pe unii oameni de legile, persecuþiile, consecinþele
unor fapte mai mult ori mai puþin întâmplãtoare din epocã, într-un aºezãmânt de
alienaþi mintal, unde au fost aduºi inºi cu tipologii ºi caractere diferite victime ale
regimului totalitar în care le-a fost dat sã trãiascã.
Fãrã nicio îndoialã cã dacã ar fi fost vorba numai de o cazuisticã specificã unei
clinici de specialitate ºi romanul tot ar fi fost interesant, ºtiut fiind cã bolnavii psihic
au prezentat/prezintã întotdeauna o curiozitate pentru cei dinafara zidurilor unor
ospicii, sãnãtoºi sau cu boli mai mult sau mai puþin circumscrise zonei neuripsihiatrice.
Dar autorul îi propune cititorului sãu mai mult: un fel de radiografie socialã (evident,
în mic, limitatã la câte s-au putut/se pot întâmpla ºi auzi într-un univers concentraþionar
de acest tip), realizatã cu mijloace subtile, cu ingeniozitate ºi inteligenþã ºi nu în
ultimul rând cu umor ºi cu o anume maliþiozitate.
Aidoma unui abil regizor de teatru, d-l Adrian Alui Gheorghe îºi introduce
personajele în scenã treptat-treptat, relatând aparent neutru, obiectiv ºi rece fapte ºi
întâmplãri despre care vorbesc fie martorii direcþi ºi care au fost de faþã (cazul lui
Grigore Baci relatând despre venirea Anei Pauker la sanatoriu ºi despre lãutarul
Fotache, adus sã le cânte ei ºi rusului care o însoþea), fie unii dintre medicii care le-au
întocmit fiºa de internare acelor bolnavi, cãrora le cunosc trecutul (cazul
schizofrenicului Mãcinoi, un torþionar care se laudã cu isprãvile lui din diverse
penitenciare ºi cel care în timpul zilei îi tortura pe deþinuþi, iar noaptea se strecura în
celulele lor sã plângã ºi sã le cearã iertare). Unul din internaþii la sanatoriului Glod
(nume cu o anume conotaþie ºi el, pe care lectorul o va înþelege dupã ce va parcurge
întreg romanul), un anume Vasile Moiº Bilibãu, un securist fanatic, obsedat de vânarea
partizanilor din munþi, care omorâse pe oricine întâlnise în cale din suspiciunea cã
acela/aceia ar fi avut legãturi cu refugiaþii din calea comunismului, (lui, noteazã cu
umor amar povestitorul, Nina Cassian i-a dedicat o poezie pentru faptele de vitejie
chiar în Scânteia, organul central al partidului) sfârºeºte în urma sedativelor
administrate de medici ºi e dus la crematoriu unde, în mijlocul flãcãrilor ar fi strigat:
Badituuuu ; un altul, Coriolan Bubã, vechi membru ilegalist al partidului, are acum,
la Glod, obsesii care de care mai ciudate, visându-se descoperitorul unor surse de idei
care ar fi putut revoluþiona viaþa de pe întreaga planetã: economie de cãldurã,
aducãtoare de beneficii fabuloase pentru populaþia lumii, apoi reducerea cheltuielilor
de înarmare ale marilor puteri. Omul este, pe lângã asta, un neobosit autor de scrisori
adresate în toate zãrile de la instituþiile locale ºi pânã la conducãtori de state din
toatã lumea. Când Nicolae Ceauºescu a condamnat invazia sovieticilor în Cehoslovacia
considerã cã a fãcut-o în urma unei epistole a lui ºi încearcã sã ajungã la conducãtor
spre a-l felicita. Nereuºind ºi fiind scos cu forþa din sediul P.C.R., este trimis cu duba
din nou la Glod, unde se sinucide, aruncându-se de la etajul trei al clãdirii.
Un spaþiu important din roman a fost rezervat felului în care bolnavii, reali sau
închipuiþi, percep evenimentele din decembrie 1989, aci d-l Adrian Alui Gheorghe
dovedindu-se a fi un foarte bun ºi subtil stãpân al artei de a realiza un portret colectiv ,
pus în luminã prin scene de un umor când autentic, când amar, când de un realism ce
nu mai are nevoie de niciun fel de adjuvante.
Descrierea vieþii din acest univers concentraþionar, în care pânã la urmã trãieºte un
colectiv unit, medicii ºi pacienþii sunt legaþi prin mii de fire, îi reuºeºte pe deplin autorului.
De ce Laika? Fiindcã totul porneºte, simbolic, de la o cãþea inteligentã (omonima
celei trimisã în Cosmos de sovietici), care accepta sau refuza hrana pe criterii
ideologice (când venea de la capitaliºti n-o primea, iar când era de la comuniºti se
bucura, numai cã tocmai într-un moment crucial, cel al vizitei Elenei Ceauºescu
animalul le face figura ºi nu mai refuzã nimic din ce i se oferã). Interesante, sugestive
sunt ºi numele personajelor, perfect potrivite temei romanului: Fãtãlãu Gheorghe,
Vasilcãu Colea, Þepordei, Grigore Aºchilean, Vasile Hârdãu, Vasile Bilibãu, Coriolan
Bubã, Moise Poponeþ, Victor Mãþãu, Dora Covrig, Elisabeta Burtã, Bîlbîialã º.a.
O carte de excepþie, care se citeºte uºor, care incitã, produce zâmbete ºi provoacã la
reflecþie. Un roman care contrazice toate teoriile potrivit cãrora o naraþiune de mai
mari dimensiuni, pentru a fi cât mai izbutitã e musai sã fie scrisã dupã multã vreme de
la intrarea în istorie a realitãþilor care o inspirã.

Florentin
Popescu
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Un lord al culturii buzoiene ºi
naþionale: Nicolae Peneº
Sub un titlu inspirat de Testmentul arghezian ºi
emblematic pentru conþinutul cãrþii bilanþiere, scriitorul ºi
publicistul buzoian Nicolae Peneº îºi adunã, cu prilejul
împlinirii venerabilei vârste de 80 de ani, ecourile stârnite
de vasta ºi îndelungata sa activitate culturalã ºi literarã de
pânã acum: Un nume adunat pe-o carte (Editgraph, Buzãu,
,
2015). Cartea de 498 de pagini, cãrora li se adaugã altele
50 de iconografie din arhiva personalã a autorului, e
documentat ºi avântat prefaþatã de neobositul ºi mereu acribicul Florentin Popescu,
buzoian la rându-i prin obârºie ºi legãturi afective arhicunoscute cu aceastã
binecuvântatã arie spiritualã a þãrii. Prefaþatorul face o apropiere onomasticã între
temerarul poet, istoricul literar, cercetãtorul folclorului din zona Carpaþilor de curburã
ºi cunoscutul personaj al baladei romantice a lui Vasile Alecsandri, Peneº Curcanul,
trãsãtura comunã a celor doi fiind izbânda în luptele pe care le-au purtat, unul în
calitate de cãrturar de realã vocaþie ºi de largã anvergurã, altul în sudul Dunãrii
pentru neatârnarea neamului românesc.
Adevãrat fluviu care îºi adunã apele, spre a utilza o sintagmã consacratã, un titlu
romanesc ce a fãcut cândva carierã în literatura românã, cartea aci în discuþie poate
echivala cu o amplã monografie de tip special. Viaþa auto-monografiatului poate fi
reconstituitã atât din amintirile povestitorului cât ºi din interviul recent acordat lui
Cristea ºi Sorin Bocioacã, la 20 aprilie 2015. În 1969 absolvea Facultatea de Filozofie
a Universitãþii din Bucureºti. S-a întors la Casa de Culturã din Buzãu. Împreunã cu
Lazãr Bãciucu ºi sculptorul Gheorghe Coman a pãstorit cele 16 ediþii ale Taberei de
la Mãgura. A organizat Teatrul popular cu care în 1971 a participat la Festivalul
internaþional din Germania de Vest. A iniþiat ºi a organizat, de asemenea, acþiuni de
culegere a folclorului, iar dragostea sa de poezie s-a desãvârºit la Cenaclul Al.
Sahia , înfiinþat de inginerul Gh. Ceauºu la Casa de culturã din Buzãu, cenaclu de
unde ºi-au luat, eºalonat, zborul Ion Gheorghe, Ion Bãieºu, Gheorghe Istrate, Florentin
Popescu, Nicolae Cabel, Aurel Jipa, Arthur Porumboiu ºi mulþi alþii. Între 1968 ºi
1978 a fost directrul Casei de creaþie a judeþului Buzãu, timp în care a organizat
diferite formaþii artistice ºi festivaluri de folclor: Cu cântecul ºi jocul pe plaiuri
bisocene , Pe plaiuri de baladã (Gura Teghii) , Festivalul Slãnicului (Mânzãleºti),
care se þin ºi astãzi. Cu ansamblul Pe plaiurile Mioriþei a repurtat succese
rãsunãtoare în numeroase þãri din Europa. În 1972 a înfiinþat Asociaþia judeþeanã
de etnografie ºi folclor . Între anii 1978 ºi 1989 a îndeplinit funcþia de vicepreºedinte
al Comitetului Judeþean de Culturã Buzãu. În 1999 a devenit membru al Uniunii
Scriitorilor din România, Filiala Bucureºti, la secþia prozã, deºi încã din fragedã
copilãrie a cochetat cu poezia ºi a publicat în majoritatea revistelor de profil ale
vremii strãbãtute. Multe alte poeme de atunci vor fi inserate, prin autocitare în
memorii ºi-n interviuri.
Dupã ce s-a pensionat, în 1990, scriitorul Nicolae Peneº s-a dedicat întrutotul ºi
cu o vitalitate ºi putere de muncã ieºite din comun cercetãrilor prin cele mai diverse
arhive ºi biblioteci din judeþ ºi din þarã. Numãrul cãrþilor date la ivealã în acest prim
sfert de veac postdecembrist este copleºitor ºi ele au fost reeditate o datã sau de mai
multe ori, dovadã a succesului de public cât ºi de criticã literarã ºi ºtiinþificã. Amintim
selectiv titluri precum: Pagini din procesul asasinului Mihaelei Runceanu (1990),
volum reluat în 2009 sub titlul Mihaela Runceanu - un cântec ucis ; Fundaþia
Dalles (1996), în colaborare cu Brânduºa Negulescu; I.L.Caragiale, comersant la
Buzãu (1997), carte ce cunoaºte o a doua ediþie în 2005); Dr. C.Angelescu povestea unei vieþi (1998); Alexandru Marghiloman - lordul valah (2 volume în
2007 ºi 2008), reluat în 2011; Tãcutele iubiri , versuri (2005, ed.a II-a 2009, ediþia
a III-a în 2015)); Oraºul cu castani ºi amintiri , 3 volume apãrute în 2010 ºi 2011,
cel de al patrulea volum memorialistic aflându-se pe masa de lucru a autorului; Dr.
ing. Mihail Bãlãnescu - mãrturiile unui luptãtor (2012); Elogii efemere
(radiografii spirituale, în 2013 ºi Moartea lui Cressus (2014).
Despre începuturile sale literare, Nicolae Peneº scrie amintiri emoþionante ce se vor
ºi reabilitarea unor nedreptãþiþi, din pricina trecutului lor politic, de cãtre regimul
comunist, ca în cazul poetului Dem.Iliescu, sau chiar a mentorulului cenaclului
buzoian, inginerul Gheorghe Ceauºu. La ªcoala de activiºti culturali e coleg cu Mihai
Ungheanu, viitorul critic, care iniþiazã apariþia unei reviste ºcolare în care viitorului
memorialist îi apar primele poezii despre mamã ºi sat. Dupã 1990, animatorul e nevoit
sã pãrãseascã domeniul culturii de masã ºi sã intre în gazetãrie. Apar acum ziare
precum Opinia, Focuri vii, Senator, Totuºi iubirea, revistã cu impact naþional prin
osârdia neobositului Adrian Pãunescu, Paideia, revistã a Universitãþii Dalles din
Bucureºti. E un prilej bun pentru memorialist sã redea atmosfera politicã din primele
luni de dupã revoluþie, mai ales ura nostalgicilor împotriva partidelor istorice (ei
ziceau isterice) ºi a derbedeilor adunaþi în Piaþa Universitãþii.
Perioadei de gazetãrie freneticã îi succede avalanºa cãrþilor senectuþii, mai sus
amintite, printre prefaþatorii ori postfaþatorii lor aflându-se personalitãþii de prima
mânã ale culturii noastre contemporane.
Om ºi intelectual cu un nedezminþit cult al prieteniei, Nicolae Peneº gãzduieºte
între copertele generoasei sale cãrþi ºi un numãr de scrisori primite de pe tot cuprinsul
þãrii, semn cã osârdia sa culturalã n-a fost ºi nu va fi niciodatã una zadarnicã. Îi
amintim aici pe Acad. Constantin Ciopraga, Prof.dr. Berdj Asgian, George Bãiculescu,
Gh.Istrate, Alex. Oproescu, C. Bangu, Valeriu Avramescu, Traian Ionescu, Mihail
Dan Lazãr, Valeria Grigorescu. Ing. Mihail Bãlãnescu. Felicitãri de La mulþi ani îi
vin din partea Passionarei Stoicescu, Prof dr. Al.I.Bãdulescu, Ing. Constantin Toma,
Valeriu Nicolescu, Gh.Ciobanu, Pr.prof. dr. Iulius Paul Negoiþã, Viorel Frîncu, Marcela
Chiriþã, Marius Chelaru º.a. Autografele dãruite de cãrturar prietenului sãu de o
viaþã, Alex, Oproescu, se întâlnesc în carte cu cele 156 primite de la cei care-l
preþuiesc ºi-i trimit cãrþile lor, ºtiind cã ajung pe mâini sigure ºi iubitoare.
Nicolae Peneº constituie un model de vitalitate creatoare ºi de stil elegant, un lord
al culturii buzoiene ºi naþionale pe care o slujeºte cu har ºi cu o dãruire demnã de
toatã stima contemporanilor sãi ºi a celor ce vin.
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Notiþã explicativã

Dacã literatura este, în adevãr, o artã, atunci se întâmplã cu dânsa, în deosebire de toate celelalte arte, un lucru foarte ciudat. Sã vedem.
Toate artele cer de la om o strãdanie mai mult sau mai puþin îndelungã. Muzica, pictura, sculptura, arhitectura, teatrul, pânã ºi cãlãria,
trebuiesc învãþate încet-încet, ani întregi. Cu cât le învaþã omul ºi le pãtrunde, cu atât descoperã cã-i mai rãmâne încã mult de ºtiut; aºa,
s-a zis cu drept cuvânt cã viaþa este prea scurtã ºi arta prea lungã. Toate afarã de literaturã.
Literatura este o artã care nu trebuie învãþatã; cine ºtie cum din litere se fac silabe ºi din acestea cuvinte, este destul de preparat pentru
a face literaturã.
Deosebirea acestei nobile arte de celelalte se poate compara cu privilegiul de odinioarã al claselor aristocratice; când intra copilul
nobil în armatã, intra dintr-odatã cu un grad înalt; nu-i trebuia, pentru ca sã ajungã polcovnic, nici vechime, nici practicã, numele lui
era de ajuns pentru înaintare. Aºa e ºi-n literaturã: ai învãþat albafetul, poþi fi literat. Altminteri, nici nu s-ar explica progresul ºi bogãþia
de producere a acestei nobile arte la noi.
Întrebaþi pe un muzicant, pe un pictor, pe orice alt artist, om matur: în câtã vreme ai învãþat d-ta arta dumitale? Are sã-þi rãspunzã, dacã
e adevãrat artist, aproape invariabil: în foarte mult timp, vreo douãzeci de ani, ºi tot nu o ºtiu bine . Dar ia întreabã ºi pe un june literat,
în cât timp ºi-a învãþat arta; are sã-þi spunã: Domnule, literatura nu se învaþã; talentul este suficient; am talent, prin urmare am tot cemi trebuie ca sã fiu un literat desãvârºit .
ªi astfel cã lumea pãrãseºte artele integrate, cari reclamã atâta bãtaie de cap pânã sã le înveþi, ºi cã tinerimea toatã dã nãvalã în ogorul
literelor, pe atât de comod pe cât de nobil. Dar nu numai pe calea producerii literatura-i exigentã, ci ºi pe calea judecãrii producerilor.
Un exemplu. Ca sã judeci o operã de artã, un tablou, o statuie, o simfonie, mai ºtiu eu ce, îþi trebuie, pe lângã gustul înnãscut, ºi o deprindere îndelungatã, o anume
pregãtire, care nu se pot cãpãta decât cu vremea. Un muzician bãtrân, om care ºi-a petrecut o viaþã cu cercetarea secretelor artei sale, nu îndrãzneºte a se pronunþa aºa
dintr-odatã asupra valorii unei produceri de ºcoalã nouã.
Un pictor, vechi meºter, nu poate judeca lucrarea altuia, trecând numai pe dinaintea ei, dintr-o singurã aruncãturã de ochi. Aºa cu toate artele afarã de literaturã. ªi
e drept sã fie aºa; dacã, pentru ca sã o faci cu succes, nu-þi trebuie altã pregãtire decât scrisul, de ce þi-ar trebui mai mult decât cititul ca sã o judeci cu competenþã? ªtii
sã scrii? Eºti literat. ªtii sã citeºti? eºti critic. Prin urmare, eu, care nu am învãþat arta ce profesez, nu am deloc dreptul sã mã supãr, nici cuvântul sã mã mir cã d-ta, fãrã
nicio preparare, îmi critici producerile, cum mie nu mi-a trebuit învãþãturã ca sã le scriu, nici d-tale nu-þi trebuie, ca sã pricepi producerea mea, decât sã o citeºti.
ªi iatã, numaidecât am sã dau aici o nuvelã. Eu n-am fãcut pânã acuma literaturã serioasã, ºi mã jur cã n-am vreo prealabilã pregãtire pentru aºa ceva; de astã datã
însã, m-am hotãrât. Trebuie, pe lângã teoria de mai sus, ºi un exemplu, ºi mi-am ales novela, un gen la modã. Iatã opera mea:

I.L. Caragiale

NOVELÃ

În laþ! în laþ! las sã ziche el! ºi, galben,
desfigurat, abãtut, zdrobit, torturat de groaza
apropiatei morþi, dispãru pe furiº iute în
întuneric... Puþin apoi, apãru iarãºi.
Jidanul era acum gata. El combinase astfel
planul sãu: o frânghie lungã legatã cu un
cãpãtâi de un butuc al gârliciului pimniþei; la o
potrivitã lungime, pe unde era sã disparã pãtratul scobit,
un ochi pe care îl þinea deschis cu mâna stângã, în timp
ce cu mâna dreaptã þinea strâns celãlalt capãtâi. La
momentul dat, jidanul dã drumul ochiului ºi, apucând
repede cu amândouã mâinile cãpãtâiul liber, cu o
smuciturã supremã trage înãuntru braþul întreg.
Se înþelege cã tovarãºii banditului prins astfel îl pãrãsirã
în fuga mare: se ºtie cã bandiþii în genere sunt laºi!
Uf! Jidanul scãpase: era triumfãtor! Jidanul se repezi
în dugheanã; luã o lampã ºi o apropie de mâna captivã.
Atunci mâna simþi, ºi aceastã simþire dete jidanului o
inspiraþie diabolicã.
El intrã iarãºi în dugheanã, cuprins de o nouã dârdâialã
de friguri, luã o fãclie mare, o aprinse ºi o fixã sã arzã
subt mâna banditului, care nu l-ar fi cruþat pe el. Era
acum, nu numai salvat, era chiar rãzbunat!... Da! dar...
Dar era... nebun!...
Spaima pe de o parte, mulþumirea ºi emoþia triumfului
pe de alta îi rãtãciserã minþile...
Nebun1 cãci atunci când propria lui balabustã ºi toþi
þãranii, cari, natural, de la Înviere veneau la cârciumã, lau întrebat: Ce s-a petrecut, jidane? ce este? el, cu
privirile pierdute, vagi, rãtãcite, le rãspunse cã el nu e
jidan, cã el merge la ieºi sã spunã rabinului cã el es
creºtin, fiindcã el a aprins o fãclie lui Hristos în noaptea
Învieri!...
ªi a ºi pornit sã plece spre Iaºi.
Se fãcea ziuã, ziua Paºtilor.
Natura, ca o mireasã rãpitã, care a dormit vrãjitã în
lanþurile de gheaþã ale unui crud uriaº rãpitor, se deºtepta
fericitã, graþioasã, mândrã, la mângâierile dulci, duioase,
molcome ale tânãrului ºi fierbintelui sãu mire, care o
cãutase de mult, care o regãsise în fine, ºi care venea sã
dezlege vraja de gheaþã cu farmecul unei sãrutãri de foc.
Era tânãrul ºi zburdalnicul copil favorit al lui PaºteÎmpãrat, era minunatul fãt-frumos April cu pãrul auriu,
care o lua în braþe pe adormita fecioarã, o alinta, o legãna,
o mângâia ºi, cu mii ºi mii de sãrutãri, una mai înflãcãratã
decât alta, o rechema la o nouã ºi strãlucitoare viaþã.
Pretutindeni, o pornire, o fierbere, o forfotealã, o
miºuialã de trai proaspãt: muguri verzi, flori de toate
firele de tort ale curcubeului, musculiþe nebunatice ºi
gândãcei ºãgalnici!
... Ce viaþã ºi ce veselie în toate ºi în totul!... Totul
trãia, toate se bucurau!
O! juneþe, primãvara anului! O! primãvarã, juneþea
vieþii! O! sublimã ºi mai ales nouã anititezã!
ªi pentru ca aceastã sãrbãtoare a lumii întregi, când se
prãznuia regãsirea ºi reînvierea copilii de împãrat de cãtre
mirele sãu, fãt-frumos April, feciorul favorit al lui PaºteÎmpãrat, sã fie vrednicã de aºa pãrinþi ºi aºa copii, Cerul,
pãrintele fecioarii, plângând de bucurie, arunca manã

Noaptea Învierii

Este în ajunul Învierii.
Natura, ca o mireasã rãpitã, care a dormit
vrãjitã în lanþurile de gheaþã ale unui crud
uriaº rãpitor, se deºteaptã fericitã, graþioasã,
mândrã, la mângâierile dulci, duioase, molcome ale
tânãrului ºi fierbintelui sãu mire, care o cãuta de mult,
care regãsit-o în sfârºit, ºi care vine sã dezlege vraja de
gheaþã cu farmecul unei sãrutãri de foc. Este tânãrul ºi
zburdalnicul copil favorit al lui Paºte-Împãrat, este
minunatul fãt-frumos April cu pãrul auriu, care o ia în
braþe pe adormita fecioarã, o alintã, o leagãnã, o mângâie
ºi, cu mii ºi mii de sãrutãri, una mai înflãcãratã decât
alta, o recheamã la o nouã ºi strãlucitoare viaþã!
Pretutindeni este o miºuialã, o forfotealã, o fierbere, o
pornire de trai proaspãt: muguri verzi, flori de toate firele
de tort ale curcubeului, musculiþe ºãgalnige, gândãcei
nebunateci!... Ce viaþã ºi ce veselie în totul ºi în toate!...
Totul trãieºte, toate se bucurã!
O! primãvarã, juneþea anului! O! juneþe, primãvara
vieþii. O! nouã ºi sublimã antitezã!
ªi pentru ca aceastã sãrbãtoare a lumii întregi, când
prâznuim regãsirea ºi reînvierea copilei de împãrat de
cãtre mirele sãu, fãt-frumosul April, feciorul favorit ai lui
Paºte-Împãrat, sã fie vrednicã de aºa pãrinþi ºi aºa copii,
Cerul, pãrintele fecioarei, plângând de bucurie, aruncã
manã bogatã din ochii sãi pe þarinele ºi ogoarele muncite
cu sudoarea frunþii harnicului ºi neobositului plugar,
prietinul totdeauna credincios al Zorilor, al Nãmiezii ºi
al Amurgului, iar tunetele largului vãzduh vestesc, în
chip de biruinþã împãrãteascã, tutulor popoarelor ºi
seminþiilor isprava mirelui April, redeºteptarea miresei
lui fecioase!
Hristos a înviat! vom zice mâine. Adevãrat a-nviat!
vom rãspunde tot noi. Da! A reînviat Natura, a reînviat
viaþa ºi celor din mormânturi viaþã dãruindu-le!
O zi frumoasã, mãreaþã, sublimã va fi ziua de mâine
pentru toþi pentru toþi afarã de Leiba Zibal, hangiul de
la Podeni.
Mic, slab, pipernicit, nervos, bolnav de friguri, el e
cuprins de o nedescrisã groazã la apropiarea nopþii
Învierii, fiindcã ºtie bine cã, în noaptea aceasta, un tunar
are sã-l calce ca sã-ºi rãzbune asupra lui. Acela care va
veni peste noapte, care trebuie sã vie, se cheamã
Gheorghe; el a fost odatã slugã pripãºitã de pe drumuri
la hanul jidanului. El era un om fioros, ºi hangiul ºtie cã,
odatã cãzut în mâinile lui Gheorghe, nu mai poate fi
scãpare pentru el. Acela, om rãu ºi crud, îl ura pe hangiu
de douã ori, ºi ca de un vrãjmaº ºi ca de un creºtin. Îi
promisese cã are sã vie, ºi acum jidanul îl aºtepta.
Pânã acolo mergea groaza laºului jidan, cã visa ziua-n
amiaza mare cã cineva îl atacã, în faþa lumii întregi, cã
un nebun furios vine în faþa unei mari mulþimi de oameni
sã striveascã, sub ochii lui, capetele copilului ºi
balabustei lui unul de altul ºi sã le confunde ca pe niºte
ouã moi. Teribil! Oribil! Înfiorãtor!!... Atunci se
deºtepta...
Dar iatã cã sosea ºi dilijenþa cu doi studenþi, cari
mergeau sã facã Paºtile în provincie, în familie. De ce

sosise astãzi dilijenþa aºa de târziu? La tactul poºtii, de
unde trebuise sã ia cai odihniþi, se fãcuse un omor, mai
bine adicã cinci omoruri, ºi se furaserã patru cai. Era
teribilã, înfiorãtoare, oribilã înfãþiºarea teatrului crimei.
Aceasta o putea afla Leiba Zibal de la cei doi pasageri,
studenþi, cari, ospãtând sub umbrar, discutau despre crimã
în genere, foarte emoþionaþi de cele ce vãzuserã.
Ei erau doi din acei tineri cari înþeleg nãzuinþele unei
lumi viitoare, cari, la lumina ºtiinþei, vãd pãsurile ºi
nevoile societãþii ºi, suferind de suferinþele altora, dorind
dorinþele tutulor, cred ºi sperã într-o lume mai bunã, mai
frumoasã, mai adevãratã, mai justã, mai echitabilã. Ei
erau amândoi de unanimã pãrere cã în o mai bunã
organizaþie economicã, în o organizaþie socialã care sã
nu mai lase nimica de dorit, crima nu va mai avea loc ºi
prin urmare va trebui sã disparã de tot, sau mai bine zis
sã nu mai aparã deloc.
Deºi jidanul nu înþelegea bine teoriile înalte
economico-sociale ale celor doi tineri altruiºti, el, în
egoismul sãu, înþelegea instinctiv cã, în organizaþia
actualã, care e încã foarte departe de idealul lor sublim,
Gheorghe poate sã-i facã peste noapte ceea ce tâlharii
ceilalþi fãcuserã dimineaþa trecutã la tactul poºtii.
De aci, îndatã dupã plecarea dilijenþii, rãmânând singur
pe înserate, frisocul jidan intrã într-o grije omorâtoare.
Se puse sã încuie hanul ºi sã se închidã înãuntru ca întro cetate, de unde sã reziste în ruptul capului la atacul lui
Gheorghe.
Aºa, închis în cetãþuia lui, ca un senior din Evul Mediu,
care ºtie cã are sã fie atacat de un mãreþ suveran însoþit
de o puternicã oaste, el aºteaptã prins de frigurile groazii...
Noaptea a sosit.
Într-un târziu, iatã soseºte ºi momentul oribil.
Tâlharii, cu Gheorghe în frunte, încep atacul cetãþuii.
Ei au un plan lesne de înþeles: sã facã patru gãuri cu un
burghiu mare în scândura groasã de stejar a porþii; pe
urmã, cu un ferãstrãu, sã uneascã toate gãurile, ºi, când
acestea vor fi toate unite, pãtratul dintre ele sã-l tragã
afarã; apoi, prin locul rãmas gol, unul sã introducã mâna
înãuntru, sã apuce bârna, care închide poarta, s-o deantr-o parte, sã deschizã poarta de perete, ºi sã intre la
jidan, sã-l apuce în culcuº.
La aceastã închipuire, jidanul, care urmãrea dinãuntru,
dârdâind de groazã, ce se petrecea afarã, fu cuprins de
toþi fiorii: era pierdut! era faþã-n faþã cu moartea
neîmpãcatã, moartea pe care forþe nu inconºtiente i-o
preparau cu toatã rafinata cruzime de care numai omul
este capabil.
Care va sã zicã, e prins în laþ! în laþ!... În laþ! Iehova!
zise jidanul în sine... În laþ!... ªi atunci, se bãtu în piept
ºi se rugã, ca ºi cum ar fi cerut lui Iehova o inspiraþie de
mântuire.
În laþ! mai zise el o datã. Apoi, dupã o zguduiturã
teribilã, începu sã zâmbeascã sardonic:
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Ileana Radu

Teo Cabel
AJUNARE

COCHILII ÎN NISIP

Vântul, berbec tânãr,
Se aruncã în linia orizontului.
O bucurie înfloratã
Se ia la întrecere
Stârnind fioruri ancestrale din grãdina Edenului.
În cuget Descartes a aprins o lumânare.
La noapte îl aºtept pe Domnul,
Sa mã îmbrãþiºeze.
Îmi plec capul coroanei de spini,
Þepii cârtelilor mele se-nfig adânc.
La noapte îl aºtept pe Domnul.
Mielul nu lipseºte niciodatã de la jertfa sa.

M-am ghemuit în nisip
ªi am aºteptat sã treacã valul
ªi a trecut aºa sãrat
Cum numai el ºtie sã treacã.
M-am ghemuit în cochilia mea strãveche
ªi m-am uitat de acolo cum trece timpul peste noi
Am ºi uitat cum am ajuns pânã la mal
Acum nu-mi mai amintesc
Când m-au purtat valurile pânã la þãrm
Îmi amintesc doar adâncurile
În care pluteam libera
Eu ºi cochilia mea de melc marin
Era o eternitate de ape
În care mã miºcam în voia valurilor
Nici mãcar nu cunoscusem nisipul
Pentru cã încã nu apucasem sã ating
Adâncul adâncurilor marii.
M-am ghemuit în cochilia mea de melc marin
Valurile m-au împins prea departe
Pânã la þãrm
Pânã pe plajã
Pânã în nisip printer alte cochilii
Acum valurile îmi par sãrate
Iar marea îmi e strãinã.

CATHARSIS
Caut cãrãri flãmânde de paºi rãtãciþi
sã-i reînveþe mersul
cãrãrile flãmânde nu flãmânzi fãrã cãrãri
rãdãcina literei taie întunericul
pulseazã
din puls cãrarea se lumineazã
cum se lumineazã bucuria din preaplinul ei
grea este calea înfometatã de luminã de adâncuri
pline de cuvinte vindecãtoare
nu ºtiu sã deosebesc ciupercile otrãvitoare
nu vreau sã recunosc flori de hârtie
cu pretenþie de miros viu, de minune, de pigment
Doamne
eu sunt David eu sunt Goliat
rãdãcina din mine a tras cu praºtia
în fruntea acoperitã de mângâierea unei trãdãri
mã scutur de mângâiere, dar trãdarea, o daltã,
dalta tãcerii sculptând trandafiri
în lemnul de cireº al toamnei.
Doamne
cine închide cuvintele
sã pluteascã, peºti în acvarii, ochii lor de flãmânzi
fãrã cãrãri.
am rãdãcinile literelor înfipte în vene nu în gheaþã
treapta pe care urc
eºafod
iubirea.

TÃCERI
Tãceri în galop
Tãceri ca pânza de pãianjen
Tãceri abisale
Tãceri ca o icoanã
Tãceri de brumã
Tãceri ca tabla împãrþirii,
Doar o clipã suspendatã de apnee
ªi strigãtul naºterii

MI-AM CÃUTAT ESENÞA
Îmi caut esenþa pentru cã rãdãcinile mi le cunosc.
Îmi recunosc consistenþa lemnoasã de arbore,
Strãbunii mei erau iarbã,
Urmaºii mei vor fi frunze
Iar eu am rãmas copacul
Cu esenþa încã nedefinitã
Pânã acum n-am reuºit sã-mi aflu esenþa.
Nu-mi rãmâne decât sã sper
Cã esenþa mea este cea a unui
Sicomor bãtrân de înþelepciune.
Mi-am cãutat esenþa
Printre toate esenþele lumii,
Aºa am descoperit parfumul Santalului,
Am pipãit cu privirea negrul Abanosului
ªi am atins cu mâna foºnetul Arþarului.
Am atins atâtea esenþe vii,
Dar nici una nu seamãnã cu esenþa mea.
Sicomorul mi-a rãmas cel mai drag,
Atât de drag încât am încetat sã-mi mai caut esenþa
Între toate esenþele lumii.
Iar acuma, dupã atâta timp, încã mai sper
Cã pot fi uºor confundatã
Cu umbra unui Sicomor batrân de atâta înþelepciune.

CÂND SUNT

Tãcerile omeneºti
Un punct la sfârºitul versului.
Tãcerile neomeneºti au cronometrul oprit.

Sunt destul de diversã ºi de variatã,
Sunt plãpãndã ºi voinicã,
Sunt un cerc ºi un cub în acelaºi timp,
Sunt platã ºi cantabilã,
Sunt încruntatã ºi naivã,
Sunt detestatã ºi aplaudatã
ªi sunt o secundã, din timpul ce mi-l rezerv.

Ovidiu Cameliu
Petrescu
MUNÞII
Invidiem munþii.
Ei stau cu frunþile printre nori
ºi ascultã triluri de pãsãri.
Ei nu au mers niciodatã
nici la Mahomed, nici la Ivan ºi nici la Johnny.
Ne-au privit tãcuþi ºi ruºinaþi
Când noi ne-am plecat frunþile
ºi au lãcrimat cu mii de izvoare
de dorul lui Burebista
ºi al lui Mihai Viteazul.
De vom fi precum munþii
Poate vom simþi
stropul de veºnicie
rãtãcit în suflet.

ULISE ORB
Nu mai ºtiu sã mã întorc
pe þãrmul speranþelor pãrãsite cândva.
Semnele dãltuite cu trudã
în drumul de piatrã
s-au tocit sub bocancii unui noian de clipe.
Rãtãcesc prin ploaia rece ca moartea,
un Ulise orb care a uitat
ce cauta prin lume.

ARIPI USCATE
Speranþa, pasãre istovitã
deasupra oceanului,
moare în zbor, departe de mine.
Zidurile pãmântii ale silei
cresc, tot mai înalte,
în jurul meu.
Aripile mi s-au uscat demult
ºi nu mai pot zbura
cãtre cerul tot mai îndepãrtat.
Voi rãmâne aici pânã când crivãþul
Mã va spulbera pe alt tãrâm.

INVENTAR
Gata! Am închis
pentru inventar.
Douã bucãþi ochelari
de vãzut lumea în roz sparþi.
La casare cu ei!
Zâmbete doar trei-patru,
scorojite ºi astea.
Bunãtate-am tot împãrþit,
în prostie, ºi n-a mai
rãmas decât eticheta.
Într-un colþ, un suflet trist
ca o icoanã scuipatã de derbedei.
Ce sã mai fac cu el?
Oricum nu era de vânzare.
Îmi pare mie sau
am dat faliment?
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tuturor potrivniciilor ºi sacrificiilor pe care le solicita copios,
marea a rãmas pentru omul-grec, preocupat de descifrarea tainelor
perfecþiunii o realitate magneticã, o atracþie supremã. Pentru el
marea a fost întruchiparea sincronã a infernului ºi a paradisului.
Eschil, marele tragic, se întrebase
demult, în Agamemnon: Marea, marea
cine ar putea s-o secãtuiascã? . ªi
Gheorghios Seferis simte cã pentru un
poet întinderea acvaticã este esenþialã. Ea
se aflã în relaþie intimã, printr-un sistem
invizibil de vase comunicante cu însãºi
cãlimara poetului.
Tu scrii; / cerneala a scãzut / marea
suie. - afirmã el în acest veritabil haiku.
Fãcând continuu trimiteri la propria
experienþã de viaþã, poetul ºtie cã se aflã
pe un drum al predestinãrii ºi cã acest
drum n-are capãt, nu se schimbã oricât /
cauþi / anii copilãriei ºi pe cei ce-au plecat,
care s-au dus / în somn, în morminte
marine ...
Ca diplomat ºi ca analist lucid al
raporturilor de forþe existente în lume
poetul grec Gheorghios Seferis a înþeles încã de la jumãtatea
celui de-al treilea deceniu al veacului douãzeci tragedia ce ameninþa
omenirea. ªi s-a hotãrât sã rãspundã printr-un Jurnal de bord
întrebãrii puse de Friedrich Hölderlin: de ce sã fii poet într-un
timp netrebnic?
Marele poet german trãise la rându-i fascinaþia miturilor greceºti
ºi cândva se adresase Parcelor cu aceste cuvinte:
Numai o varã îngãduiþi-mi, Amarnicelor!
ªi o toamnã-n care sã se pârguie cântu-mi,
Ca inima mea, bucuroasã, de dulcele joc
Sãturatã, sã-mi moarã apoi!
Jurnalul de bord al lui Seferis are trei secþiuni, botezate cu
primele litere din alfabet. Cea dintâi e scrisã în preajma rãzboiului,
a doua chiar în jurul conflagraþiei, a treia la un deceniu dupã
stingerea încleºtãrii... În toate strãbate însã încrederea poetului în
Soarele nostru .
Poetul combate haosul fricii ºtiind cã într-o zi se va ridica,
un nou Sfânt Gheorghe, cãlãreþul / balaurul sã-l þintuiascã la
pãmânt .
Cãci, aºa cum aprecia traducãtorul român, poetul Aurel Rãu,
cititã ºi recititã, poezia lui Seferis îºi pledeazã singurã cauza
adâncului umanism ºi realizeazã, luatã în ansamblu, o elocventã
ilustrare a mãrturisirii de credinþã . Avem mulþi monºtri de distrus
/ (...) / datoria noastrã e sã cãutãm omul oriunde se gãseºte... ªi

Seferis l-a gãsit pretutindeni unde a existat acesta, în timp ºi în
spaþiu. L-a gãsit sub chipul lui Euripide, tragicul pur îmbãtrânit
între focul Troiei / ºi carierele de piatrã din Sicilia , dar ºi sub
acela al muncitorilor care, la jumãtatea veacului douãzeci
descopereau într-un sat din Cipru, la Enkomi anatomia unei
forþe sfârºite sub ochiul / arheologului . ªi ne spune Seferis:
am privit la oamenii absorbiþi de muncã, / la umerii încordaþi ºi
la braþele care loveau / zorit ºi statornic aceastã amorþire / de
parcã trecea peste pietre roata destinului .
Ca diplomat de carierã, poetul Gheorghios
Seferis a avut ºansa de a cãlãtori enorm. În Anglia
ºi Albania, în Italia ºi-n Egipt, în Turcia, în Irak ºi
Liban. Paºii l-au dus în multe locuri din lume: în
Franþa, în Siria, în Iordania, în insulele
Mediteranei. Iar în 1939 s-a aflat, ce-i drept pentru
puþinã vreme în, România.
Într-un Caiet de exerciþii gãsim un amplu
poem dezvoltat pe un stih strãin . El se revendicã
din celebra rostire a corifeului Pleiadei franþuzeºti:
Heureux, qui, comme Ulisse a fait un long
voyage .
ªi gloseazã acest urmaº legitim al principelui
din Ithaca:
Fericit cine-a cãlãtorit ca Odisseus,
fericit dacã-n ceas de plecare simþea puternica
armãturã a unei iubiri, în tot timpul,
ca venele-n care vuieºte sângele.
ªi, peste tot, poetul avea sã predice, aidoma
unui sacerdot al Moralei ideea unicã ºi inepuizabilã
a Solidaritãþii. Neuitând sã spunã cã oriunde aº
cãlãtori, Grecia rãmâne rana mea deschisã .
Nãscut în Asia Micã la Smirna, la începutul secolului XX
(1900), Seferis a murit la Atena într-o zi a anului 1971 pe care
grecii au perceput-o drept o zi nefastã a poeziei. Premiul Nobel
pentru literaturã adus de el în 1963 în vechea patrie a zeilor
însemnase o recunoaºtere a literaturii neo-elene dar ºi un omagiu
adus spiritului dintotdeauna al Greciei. Destinul meu sunt pietrele
acestei þãri declarase Gheorghios Seferis care încercase nu o
datã sã aducã în faþa contemporanilor sãi marele model al Eladei.
Între vechi monumente ºi tristeþea prezentului viaþa lui s-a
petrecut sub semnul unei lupte socratice. Poemele ºi eseurile lui
Seferis au combãtut sterilitatea gândului impunând, ca unicã probã
a spiritului, valoarea eternã a umanitãþii.Chiar ºi în momentele de
crizã a istoriei cum i-a fost dat lui însuºi sã strãbatã omul
trebuie sã rãmânã încrezãtor în destinul sãu victorios. Pentru
aceasta spune poetul inima trebuie desferecatã, ca sã iasã la
luminã . Un îndemn ºi un cântec adresat de fapt libertãþii.
În fond, eu sunt o problemã a luminii ...
Astfel încerca sã se defineascã Gheorghios Seferis pe sine,
eliberând miturile vechii sale patrii în ringul de joc al unei
contemporaneitãþi erodatã de patimi minore ºi mize lipsite de
sens. Era o încercare disperatã de a-ºi alinia semenii la o tablã de
valori de mult timp ignoratã. Poate de aceea, poezia sa pare a fi
expresia unui strigãt al eului. Dar ºi al istoriei...

Dovedindu-ºi talentul în domeniu, a pictat chiar
portretul lui Constantin Brâncoveanu, ca sã nu mai
vorbim despre talentul de colorist ºi de miniaturist, cu
care a ilustrat scrierile de care s-a ocupat, tipãrindu-le.
Acest om cu o viaþã
zbuciumatã, luat rob de cãtre
turci ºi dus la Constantinopol,
deprinde arta xilogravurii, dar
se dovedeºte la fel de iscusit
în picturã, broderie, dovedind
nu numai deprinderea lor, ci ºi
o mãiestrie cu totul aparte.
Învaþã, totodatã, limbile
turcã, greacã (veche ºi
modernã) ºi arabã. Venit în
Þara Româneascã, va tipãri
prima carte Învãþãturile lui
Vasile Macedoneanul cãtre
fiul sãu Leon, iar un an mai
târziu scoate Psaltirea.
Va fi un creator de ºcoalã, în
jurul sãu formându-se un
numãr important de tipografii.
La Snagov a tipãrit
paisprezece cãrþi, iar apoi la
Bucureºti alte cincisprezece
(toate în greceºte).
Se va cãlugãri. Va deveni
episcop. Se va strãdui sã
introducã limba românã în
slujba bisericeascã ca ºi în

tipar, considerând cã supremaþia slavonei devenea din
ce în ce mai scãzutã.
Îmbinând activitatea tipograficã cu politica (ºi atunci
ca ºi acum!) va fi înãlþat la suprema demnitate
ecleziasticã de mitropolit. Era însã o monedã cu douã
feþe, aºa cã în final va fi trimis în surghiun, în peninsula
Sinai, la mãnãstirea Sfânta Ecaterina, dar pe drum este
mãcelãrit de cei din escortã.
Personajul care a tipãrit Psaltirea proorocului David,
Antologhion, Didachii, Evhologhion, Molitvenic îºi aflã
astãzi locul binemeritat în faþa porþii mãnãstirii Antim,
într-o lucrare în bronz patinat, operã a sculptorului Mihai
Vasile Istudor.
Mitropolitul care a fost canonizat, devenind sfânt al
bisericii ortodoxe române, purtând cârja episcopalã ºi
însemnele ecleziastice, binecuvântând pe cei ce trec
pragul sfântului locaº, degajã robusteþea personajului.
Lucrarea este aºezatã pe un soclu cilindric, de circa 1,70
m, confecþionat din granit roºu ºi a fost ridicatã în 2012.
Sculptorul Istudor, ploieºtean de origine, a studiat
sculptura la Cluj Napoca.
Abordeazã cele mai diverse materiale pentru a-ºi
concretiza în o piesã creativitatea sa artisticã. Este un
artist care iubeºte experimentul artistic, atât în privinþa
materialelor, cât ºi a formei de exprimare plasticã,
abordând formule care merg de la clasic la abstract.
A fost mereu un participant activ în taberele de la
Mãgura, Arcuº, Sângeorz Bãi, Oarba de Mureº, ca ºi la
alte tabere de creaþie dincolo de hotare.
Lucrãri ale sale figureazã în Muzeul Naþional de Artã
Contemporanã sau în cele din Baia Mare, Galaþi, Tulcea.

Nobel Prize - 1963

GHEORGHIOS SEFERIS
În 1931 un tânãr diplomat grec,
Gheorghios Seferiadis, publica
sub numele Gheorghios Seferis
o plachetã de versuri intitulatã
Cotiturã. S-ar putea ca aceastã
corecþie onomasticã sã-i fi fost
sugeratã de rigorile serviciului
diplomatic recent abordat sau sã
fi marcat dorinþa emancipãrii de
sub tutela puternicei personalitãþi a tatãlui sãu, vestit cãrturar,
profesor de drept internaþional, membru al Academiei ateniene
ºi, la un moment dat, Preºedinte distins al acesteia.
Iar aceastã carte modestã ca dimensiuni ar fi trecut neobservatã
dacã ea n-ar fi stârnit admiraþia lui Kostis Palamas, corifeul poeziei
moderne greceºti, valoare literarã absolutã a timpului, considerat
aedul deplin al Greciei contemporane. Palamas, cel care doar
peste un deceniu urma sã închidã ochii cu tristeþea cã patria sa
fusese ocupatã militar de germani ºi a cãrui ceremonie funerarã
avea sã fie transformatã într-un gest unanim de Rezistenþã din
partea atenienilor, Palamas, poetul care dãruise poporului sãu un
imn considerat sacru de patrioþi, îi adresase lui Seferis o scrisoare
plinã de miez, devenitã publicã prin tipãrirea ei în presã.
Vãd cã autorul Cotiturii este stãpân deplin al formei scria
magistrul, recunoscându-i tânãrului confrate alese însuºiri. Mai
mult decât atât, el nu se sfia sã vorbeascã despre perfecþiunea
artei sale fapt menit sã consacre de la debut un poet de excepþie.
Treizeci ºi doi de ani mai târziu, în 1963 deci, Academia Suedezã
decerna premiul Nobel pentru literaturã lui Gheorghios Seferis
cu precizarea cã el este un omagiu adus Greciei moderne, a cãrei
bogãþie literarã îºi va fi aºteptat, fãrã îndoialã, cu nespusã
îndreptãþire coroana de lauri .
Tradiþia se aflã în grija sa declarase Palamas la debutul
noului poet creditând astfel un scriitor menit sã asigure
continuitatea gloriei literaturii eline.
Navigatori din vocaþie, vechii greci au impus imaginea unei
umanitãþi în miºcare. Pentru ei Thalassa, acest stindard albastru
al mãrii, constituia un spaþiu al vieþii fãrã de care existenþa lor ca
neam nu putea fi conceputã.
Erau buni bãieþi, tovarãºii: nu se plângeau
nici de obosealã, nici de sete, nici de îngheþ,
se purtau aidoma copacilor ºi valurilor
care acceptã vântul ºi ploaia
acceptând noaptea ºi soarele
fãrã sã se preschimbe-n schimbare.
Aºa îi apare poetului Gheorghios Seferis pilda argonauþilor,
impenitenþii corãbieri spre Colchida, navigând pânã când
sufletele lor s-au fãcut una cu vâslele / cu austera faþã a provei
/ cu dâra timonei, / cu apa dispersându-le chipul . În pofida

Titus Vîjeu

Statuile urbei

Cãrturarul Sfânt
Mãnãstirea Antim reprezintã un locaº de cult, dar, în
egalã mãsurã, ºi un locaº de culturã.
A fost bine ascunsã de privirile oamenilor în timpul
regimului comunist, din ordinul soþilor Ceauºescu,
înconjuratã de blocuri de zece etaje, care joacã rolul unor
veritabile paravane. Arhitectura sa a suferit pagube.
Cu toate eforturile inginerilor de a salva integral arealul
sãu ºi rectangularitatea pe axa bisericii, s-a pierdut, totuºi,
o bucatã a laturii nord-estice.
Sã nu uitãm, în apropiere, un alt lãcaº sfânt Schitul
Maicilor a cãzut pradã furiei ordinelor ºi a fost înghiþit
de cupele excavatoarelor.
Mãnãstirea înconjuratã de ziduri groase are în
componenþã o bisericã, clopotniþã, stãreþia, paraclisul,
chiliile ºi Palatul Sinodal.
Acest ansamblu monastic îl are drept ctitor pe
Mitropolitul Þãrii Româneºti între 1707-1716, Antim
Ivireanu. Este vorba de un personaj cu valenþe
renascentiste. În afara meritelor sale majore în dezvoltarea
tiparului în Þara Româneascã, prin înfiinþarea tipografiei
de la Mãnãstirea Snagov (1694) ºi unsprezece ani mai
târziu a celei de la Râmnic, neobositul cãrturar, nãscut
pe pãmântul Georgiei, era ºi un încercat traducãtor, un
caligraf excepþional ale cãrui lucrãri sunt adevãrate
bijuterii, ca ºi un excelent sculptor, realizând uºa de la
intrare în biserica mãnãstirii.
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Tu eºti ce îmi rãmâne, ce-am avut
fãrã sã ºtiu ºi fãrã sã-nþeleg,
de când nãscut am fost pentru luminã.
Urmându-mã-n noroc ºi nenoroc,
cu mâna-n mâna ta în timp de pace,
cu mâna-n mâna ta în tristul vuet
de sânge ºi rãzboi.
Dormeam un somn sub frunze, mã jucam
pe verzile nisipuri ale apei,
mã cãþãram pe turnuri, pânã-n vârf
ºi sãniile-n lunã de nea mi le suiam.
ªi aripile tale nevãzute,
fragilul tãu rãsuflu mã purta.

Rafael Alberti
ÎNTOARCEREA DRAGOSTEI
ÎNTR-O NOAPTE DE VARÃ
... ªi cãutând orbeºte, iubirea-n întuneric,
chiar dac-o stea se-aprinde ca fructul între ramuri,
simt cum revine,-o simt,
iubirea mea pãtrunsã de bruma caldã-a nopþii,
în preajma gurii tale cu iz de levãnþicã.
E singura-mi iubire ce mâna-mi simte, piele
în trupu-i rãspânditã, e umbra inimii
abia nãscute-n mine, rãscrucile-mi umbroase
ºi cele mai afunde, ce-o aºteptau, dorind-o.
Întoarce-te, iubire,
ca formã-abia atinsã, ca palpitare plinã,
supremã încordare sub plete rãvãºite;
în sângele meu trece alt sânge,-o tresãrire
ce-o simþi doar înlãuntrul celeilalte.
Cuvintele sunt unde?
n-ajung cuvintele, nu-ºi aflã nici un loc
în noaptea ostenitã; nu ºi-au putut gãsi
un minim strop de aer ce douã guri desparte,
cât încã nu-s tãcutã garoafã din sãrut.
Dar o ascunsã-aromã se rãspândeºte, linã, parfumuri deºteptate arzând pe-un þãrm obscur.
ªi cineva-mi aprinde un murmur între ierburi...
Un râu de-a pururi trece prin noaptea de iubire.

ÎNTOARCEREA ÎNGERULUI
DE UMBRÃ
Sunt îngeru-þi de umbrã, iubito, câteodatã.
Irup din cine ºtie ce prãpãstii,
ca fulgerul în dinþi
c-o spadã cu tãiºurile-amare
ce le ºtii bine, biata mea iubire.
Sunt zilele obscurei mâini, sunt orele
trezirii fãrã milã când te iubesc plângând,
cu lacrimi izvorând
din deznãdejdea cea mai nedreaptã ºi mai dulce.
Eu ºtiu de unde vine, iubito, umbra deasã
ce te-mpresoarã ºi mã strânge-n cleºte,
ºi cade greu pe umerii tãi, cade
plecându-i ori topindu-i într-un fluviu.
Ce vrei sã fac iubito, când umbra dã nãvalã
ºi când mã zbat ca orbul sã sfãrm acele pietre
neºterse din trecutul cu care pier eu însumi,
ca, liberã-n lumina-mi, doar tu sã mi te-arãþi.
Mereu învins ºi spulberat de-a pururi,
la liniºte mã-ntorc, la fericirea
seninã, pânã-n clipele de umbrã
când iar cobor în propriile-mi peºteri,
sã pot din nou irupe ca îngeru-þi de umbrã...

ÎNTOARCEREA
NESCHIMBÃTOAREI POEZII
O, poezie blândã ºi asprã, o frumoaso,
singura mare-n fine, a mea pe toteauna!
Cum m-ai putea lãsa, ºi ce orbire
fãcu sã cred cã tu m-ai pãrãsit?

Cine-ºi atinse vãzul de culoare,
ºi-ºi molipsi cu Timp vãzduhul sãu,
ºi în amor, cine-nsoþi sãgeata
cu murmur de fântâne ºi hulubi?
Apoi oroare; viaþã doar în spaime,
ºi tinereþe-arzând în focul jertfei.
Dar fãrã tine, ce ar fi eroul,
biata lui moarte, fãrã un nimb de fulgerãri
cu care-l încununi, iluminîndu-l?
O, sorã,-ntr-adevãr, prietenã,
tovarãºã cu mine în exil,
cu mine lãudat ori ponegrit
cu mine la prigoanã.
În îndoialã sigurã ºi fermã
ºi sprintenã, voioasã-n certitudini,
bunã fiind în ura necesarã,
ºi fericitã ºi-n melancolie.
Ce nu pot de la tine s-aºtept? Ce nu-mi poþi da
din chin ori jubilare? Ce nu pot
primi din parte-þi, care sã nu fie
decât spre izbãvire, spre cinste, înãlþare?
Mã vor ucide, poate, dar viaþa mea vei fi.
Eu voi trãi prin tine, de moartea mea strãin.
Cãci eu am fost prin tine, sunt muzicã prin tine,
ritm repezit, tristã cadenþã, brizã-n trestii,
vocabulã a mãrii, ritornelã
a greierilor simpli, populari.
M-ai vrut al tãu, prin tine sunt tu ºi doar prin tine
voi fi ce-ai fost ºi ceea ce-n timp vei fi mereu.

BALADA BICICLETEI CU ARIPI
1
Am 50 de ani în fine am o bicicletã,
Mulþi au un iaht,
mult mai mulþi o maºinã,
câte unii, chiar avion.
Dar eu,
la 50 de ani bãtuþi pe muche, am doar o bicicletã.
Am scris ºi tipãrit nenumãrate versuri.
Aproape toate vorbeau despre mare,
despre codri, îngeri ºi lunci.
Am cântat rãzboaiele drepte,
pacea ºi revoluþiile.
Acum sunt numai un om în exil,
la mii de kilometri departe de frumoasa mea þarã;
cu-o pipã-ndoitã-ntre dinþi,
un carnet cu foi albe, un creion,
alerg pe bicicletã prin pãdurile oraºului,
pe cãi zgomotoase ºi strãzi aºternute cu-asfalt
ºi mã opresc mereu lângã râu,
sã vãd cum seara, culcându-se,-ºi pierde
o datã cu noaptea, în apã, întâile stele.

2
Bicicleta e violetã,
voioasã, cu luciu de-argint, ca oricare alta.
Dar când se roteºte soarele-n roþile-i repezi,
fiece spiþã aruncã scântei
ºi-atunci e o antilopã,
un cerb alungit de flacãrã albã,
mic taur de foc repezit sã-mpungã albastrul zilei.

3
Ce nume sã-i dau în dimineaþa de azi,
dupã ce m-a dus,
dupã ce m-a lãsat, aproape fãrã o vorbã
pe-aceste maluri cu bambuºi ºi sãlcii,
ºi eu o privesc dormind, în îmbrãþiºarea ierbii,
pe un trunchi prãvãlit?
Pasãre-a codrului,
stea zburãtoare a zânelor,
aprinsã pânzã de paing a silfilor,
dublã rozã a vântului,
margaretã cu douã coarne-a livezilor,
caprã fericitã-a costiºelor,
juncã-a potecilor,
fatã micã, fugãritã, a zorilor,
lunã pierdutã,
arhanghel Gabriel?
Îi dau fragilul nume
pentru cã ea mã poartã pe aripile-i albe,
vestindu-mã în cele patru vânturi.

4
Eu ºtiu cã are aripi
cã noaptea se trezeºte
vorbind în vis de briza
de-argint a roþilor.
Eu ºtiu cã are aripi
ºi cântã, adormitã,
când visului deschide
în zbor cãrãri cereºti.
Eu ºtiu cã are aripi
ºi cã mã poartã-n zboru-i
prin pajiºti fãrã capãt
ºi mãri fãrã-nceput.
Eu ºtiu cã are aripi
ºi când i-o fi pe voie,
nici nu s-or mai întoarce
cãrãrile din cer.

GENERALUL
Iatã generalul.
Ce vrea generalul?
O spadã cere generalul.
Nu mai sunt spade, generale.
Ce vrea generalul?
Un cal doreºte generalul.
Nu mai sunt cai, generale.
Ce vrea generalul?
O altã bãtãlie cere generalul.
Nu mai sunt bãtãlii, generale.
Ce vrea generalul?
O amantã doreºte generalul.
Nu mai sunt amante, generale.
Ce vrea generalul?
O butie de vin doreºte generalul.
Nu mai sunt butii, nici vin, generale.
Ce vrea generalul?
O halcã de carne cere generalul.
Nu mai sunt vite, generale.
Ce vrea generalul?
Sã mestece-o gurã de iarbã doreºte generalul.
Nu mai sunt pãºuni, generale.
Ce vrea generalul?
Sã bea o gurã de apã doreºte generalul.
Nu mai e apã, generale.
Ce vrea generalul?
Sã doarmã-ntr-un pat doreºte generalul.
Nu mai e nici pat, nici somn, generale.
Ce vrea generalul?
Sã-ºi piardã urma pe pãmânt doreºte generalul.
Nu mai e pãmânt, generale.
Ce vrea generalul?
Sã moarã ca un câine doreºte generalul.
Nu mai sunt amante, generale.
Ce vrea generalul?
Parcã-i mut generalul,
parcã nu mai e generalul,
parcã-a murit generalul,
a murit ca un câine generalul,
iar lumea nimicitã ºi fãrã general,
din nou are sã-nvie chiar fãrã general.

(În româneºte de Veronica Porumbacu)
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DIALOGURI

Consolidãm identitatea literarã
a unui þinut cu o tradiþie activã

Cristian Livescu
Florentin Popescu: Ne cunoaºtem, Cristian Livescu,
de multã vreme ºi de fiecare datã când, ocazional, aflu
noutãþi despre dumneata, numele îþi este asociat de
miºcarea literarã de la Neamþ. Spune-mi, pentru început,
cum s-a închegat aceastã miºcare, cum a ajuns sã se
vorbeascã azi atât de generos despre ea?
Cristian Livescu: Sã pornim de la realitatea actualã.
Reprezentanþa Neamþ din Filiala Iaºi a Uniunii
Scriitorilor din România cuprinde în momentul de faþã
urmãtorii scriitori: David Alexandru, Adrian Alui
Gheorghe, Vasile Baghiu, Nicolae Boghian, Radu
Florescu, Gheorghe Hibovski, Violeta Lãcãtuºu, Cristian
Livescu, Constantin Munteanu, Emil Nicolae, Dorin
Ploscaru, Adrian G. Romila, Nicolae Sava, Gheorghe
Simon, Vasile Spiridon, Lucian Strochi, Cezar Þucu. Se
adaugã alte patru nume Mircea Bostan, Eugen Steþcu,
Mihai Merticaru ºi Victor Stan, înscriºi la Filiala Bacãu.
Evoc de asemenea trei autori iluºtri ai breslei noastre,
decedaþi prematur, Aurel Dumitraºcu, Eduard Covali ºi
Martin Abramovici, care întregesc pleiada. Sunt scriitori
din mai multe generaþii, afirmaþi cu succes în viaþa
literarã sau artisticã, au operã deplin conturatã ºi îºi leagã
merituos biografia de þinutul Neamþ. În vara anului 1968,
când reveneam la Piatra Neamþ, dupã terminarea
facultãþii, nu exista niciun membru al Uniunii
Scriitorilor; miºcarea literarã de aici s-a clãdit în timp,
de la sine, ºi cred cã douã elemente importante au
contribuit la formarea ei: tradiþia locului ºi Teatrul
Tineretului, în epoca sa de glorie. Prima componentã se
referã la reperele de mare forþã ºi amplitudine, aº spune
mitologicã mã refer la clasicii Creangã, Conta, Hogaº,
Ibrãileanu, Sadoveanu, Blecher, Cezar Petrescu, C. V.
Gheorghiu, Virgil Gheorghiu scriitori de blazon care
au forþat ambiþii ºi pasiune în scriiturã. Garnitura
optzecistã, afirmatã prin Colocviile de la Târgu-Neamþ
a produs mutaþia de sensibilitate aºteptatã. Cea de a doua
dimensiune a reprezentat dorinþa de a depãºi
provincialismul îngust, de a ieºi din tipare conformiste
ºi a-þi asuma curajul experimentului. Când am ajuns la
Piatra Neamþ, la Teatrul Tineretului lucra Andrei ªerban
la Omul cel bun din Sâciuan de Brecht, un spectacol
extraordinar¸ ºi nu uit cã în salã se aflau mulþi dintre
colegii mei de azi (unii erau elevi), marcaþi de pe atunci
de un mod de a provoca vizionarul. Efectele s-au vãzut
în timp. Când în 1973 ne vizita Nichita Stãnescu, l-am
primit ca pe un zeu al poeziei ºi el a intuit cã la Neamþ
existã un mare potenþial creativ. ªi n-a greºit. Nici el,
nici Marin Sorescu, nici Mihai Ursachi, cãrora le dedicam
medalioane cu sãli pline pe scena TT-ului, în Antologia
scriitorilor români contemporani , ºi care ne lãudau
pentru aplecarea noastrã spre literatura de valoare. Între
timp, cãrþile au început sã ne aparã, numele noastre
pãtrundeau în toate revistele de culturã, ceea ce ne-a
fãcut sã înfiinþãm în 1986 Cenaclul scriitorilor, devenit
dupã 1989 Societatea Scriitorilor din judeþul Neamþ,
creatã oficial în 1991, împreunã cu revista Antiteze

(prima serie), rezistente pânã astãzi.
F.P.: Am înþeles acum devenirea vieþii literare de la
Neamþ, sedimentatã rãstimp de câteva decenii. Se poate
vorbi de o anume identitate literarã în cazul acestui
spaþiu?
C.L.: Identitatea culturalã existã ºi configurarea ei se
bazeazã pe cei trei C monumentali, venind sã
structureze percepþia pe seama acestui meleag Ceahlãlu,
Cucuteni (strãvechea civilizaþie care a lãsat aici urme
miraculoase) ºi marele Creangã. Primul, muntele sacru
al românilor, dã scriiturii o anume reverie alpinã, dorinþã
de ideal, de confruntare cu înãlþimile, cu altitudinea; al
doilea conferã un sentiment al permanenþei, al eternei
reîntoarceri spre o lume pierdutã mereu ºi mereu regãsitã
în reveria arheologicã; cel de al treilea se referã la o
anumitã atitudine inventiv-ironicã faþã de limbaj. În urmã
cu un an, la Piatra Neamþ a avut loc Congresul Asociaþiei
Internaþionale a Criticilor Literari, organizaþie cu sediul
la Roma, reunind personalitãþi din toatã lumea. Lucrul
pe care ni l-au cerut din prima zi a fost sã viziteze Muzeul
Cucuteni, despre care ºtiau detalii marginale. Ei bine, au
repetat vizita în toate zilele congresului, voiau sã vadã,
sã revadã ore în ºir expoziþia, gãsind mereu revelaþii ºi
motive de surprizã, iar la urmã, cu uimire, ne-au spus cã
avem o comoarã nepreþuitã lângã noi, pe care nu ºtim so valorificãm, s-o facem cunoscutã aºa cum se cuvine.
Se refereau desigur la publicitatea mai agresivã pe care
ar trebui s-o facem. Revenind la ale noastre, voi aduce în
discuþie recentul Dicþionar al literaturii din judeþul
Neamþ. De la copiºti la suprarealiºti (secolul al XV-lea
2012), realizat de istoricul literar Constantin Tomºa,
lucrare de nivel academic, care cuprinde peste patru sute
de fiºe de autori ºi reviste apãrute aici ºi care oferã o
panoramã serioasã asupra devenirii actului literar în
þinuturile Neamþ ºi Roman. Cu o asemenea tradiþie în
urmã altfel judeci lumea literarã ºi te miºti prin ea.
Identitatea literarã provine cred din acest dialog cu o
tradiþie activã, pe care trebuie s-o simþi ºi s-o uiþi mereu,
ca sã poþi construi ceva cu adevãrat original.
F.P.: Ce cãrþi ai publicat în aceastã perioadã?
C.L.: Am debutat în 1980, la Minerva, cu Introducere
în opera lui Ion Pillat, studiu care la acel moment a
produs un eveniment, pentru cã încercam sã adaptez o
metodã criticã novatoare la unul din marii noºtri poeþi
tradiþionaliºti, intenþie care n-a trecut neobservatã. Cartea
a fost intens comentatã, cu peste 20 de cronici (!) la
activ. Au urmat Scene din viaþa imaginarã (1983), la
Cartea Româneascã, o carte de eseuri ºi azi citatã pentru
un studiu despre Miron Costin, un altul despre G.
Bacovia ºi o contribuþie despre proza eminescianã, apoi
Voluptatea labirintului (Timpul, 1995), unde am un eseu
citat intens despre proza fantasticã a lui Mircea Eliade.
S-a adaugat Întâiul Eminescu (1998), unde reabilitam
textele de adolescenþã ale marelui poet, pe nedrept
neglijate de G. Cãlinescu, eseu pentru care am primit
Medalia omagialã M. Eminescu , decernatã de
Preºedinþie în anul 2000, ºi invitaþia de a participa la
Colocviul eminescologilor de la Veneþia, din acelaºi an.
Au urmat Ascuns într-o lojã. O istorie pe alocuri
sentimentalã a Teatrului Tineretului din Piatra Neamþ
(2002), în care mi-am ordonat contribuþiile în domeniul
teatrului, rãsplãtind astfel datoria pe care am avut-o faþã
de scena pietreanã; ºi volumul Magiºtri & hermeneuþi
(Timpul, 2007), o istorie a eseului critic din ultimele
decenii. Între timp, mi-am susþinut un doctorat în
filologie, la Universitatea Al. I. Cuza din Iaºi, cu
pasiunea mea de o viaþã Eminescu, având coordonator
pe profesorul Dan Mãnucã, iar ca referenþi pe acad. Mihai
Cimpoi ºi profesorul Vasile Spiridon, lucrarea fiind
publicatã apoi sub titlul Eminescu ºi enigmele Caietului
vienez. Strategiile textuale ale debutului literar (2011),
o exegezã dupã toate regulile, relansând discuþia pe
seama amânãrilor succesive ale debutului în volum, în
cazul poetului nostru suveran. În 1997, am înfiinþat o
editurã, consider de bunã condiþie, Crigarux, unde am
publicat peste patru sute de titluri beletristice. La

îndemnul acad. Rãzvan Teodorescu, am restituit ediþia
completã Ion Creangã, aºa cum a fost întocmitã de G.T.
Kirileanu, ediþia-model, cu peste patru decenii de muncã
în spatele ei, pe care mulþi au folosit-o fãrã sã-i
pomeneascã numele cãrturarului, interzis multã vreme
pentru cã a fost bibliotecarul Regelui. Mã pot lãuda apoi
cu seria Biblioteca Ion Creangã, cu exegezele semnate
de N. Iorga, G. Cãlinescu, Vladimir Streinu, Al. Piru, Zoe
Dumitrescu Buºulenga, toate în ediþii critice, plus o ediþie
Creangã în viziunea contemporanilor . Am scos o ediþie
M. Eminescu, Poemele Ondinei , o ediþie C. Hogaº, cu
integrala prozei ºi câteva materiale inedite rãmase de la
marele pelerin, apoi stimulat de regretatul prieten Fãnuº
Bãileºteanu, m-am aplecat asupra operei lui Constantin
Virgil Gheorghiu, originar din Rãzboieni, Neamþ, cel
plecat la Paris dupã rãzboi, unde a scos celebrul romam
Ora 25". Eu i-am tradus romanul Cravaºa ºi i-am editat
Nemuritorii din Agapia . Atenþia mea s-a concentrat de
asemenea asupra revistei Antiteze , pe care am conduso din 2000 ºi pânã azi, cu douã obiective clare: stimularea
creativitãþii din Neamþ ºi propagarea imaginii culturale
a judeþului Neamþ, în þarã ºi în lume. Revista e bine
receptatã pentru ponderea sa eseisticã, dar ºi pentru
poezie, prozã, teatru, traduceri, viaþa artelor etc. Nu vrem
sã ne cuprindã provincialismul, mediocritatea diletantã
sau mizele mãrunte.
F.P.: Cum reuºeºti sã rezolvi problemele financiare
ale revistei ºi editurii?
C.L.: Nu e deloc uºor. Antiteze apare cu sprijinul
Consiliului Judeþean, fãrã de care nu puteam supravieþui.
Sigur, dorinþa noastrã este sã creãm o redacþie stabilã de
tineri scriitori care sã ducã mai departe obiectivele
noastre. Societatea Scriitorilor din Neamþ este partenerã
permanentã a Târgului de carte Libris de la Piatra
Neamþ, din luna septembrie (5 ediþii la activ), unde
producþia localã de carte (cu autorii ei) are prilejul sã se
confrunte cu producþia naþionalã, într-un moment în care
circulaþia acestei mãrfi greu vandabile este în mare
dificultate. Suntem asociaþi la manifestãrile
Sadoveniana ºi Zilele Ion Creangã de la Târgu
Neamþ, la Zilele C. Hogaº , evenimente care întreþin
cultul cãrþii, al memoriei ºi al dezbaterii pe seama
moºtenirii literare. Crearea de evenimente, ilustrate prin
prezenþa cãrþii, a revistelor literare, e o soluþie de salvare
a ideii de lecturã. Facem parte, Florentin Popescu, dintr-þ
þ
o generaþie care cred cã a fãcut ceva pentru naþiunea
românã ºi lupta cu globalizarea ºi atacurile abuzive la
memorie rãmâne deschisã.
F.P.: La ce lucrezi acum? Ce cãrþi pregãteºti?
C.L.: Va trebui sã evoc o altã pasiune a mea, aceea de
cronicar literar, unde am debutat în urmã cu 45 de ani, la
revista Ateneu . De atunci, lunã de lunã am adunat un
lung serial de cronici, de articole, de eseuri, care au rodit
câteva cãrþi. De douãzeci de ani scriu cronicã literarã la
revista Convorbiri literare de la Iaºi, revista noastrã de
mare tradiþie, care împlineºte curând 150 de ani ºi care
sub direcþia lui Cassian Maria Spiridon (excepþional
publicist!) a cunoscut o etapã distinctã, de reviriment
major, dupã ameninþarea cu colapsul. Ultimii 15 ani iam dedicat în paginile ei poeþilor ºi poeziei, urmãrind
nu un volum sau altul, ci semnificaþia unor cãrþi de poezie
în existenþa unor autori. A rezultat o panoramã
consistentã, cu peste o sutã de nume de referinþã pentru
destinul poeziei româneºti, o carte incomodã, care cred
cã va produce discuþii în viaþa noastrã literarã, prin
adevãrurile expuse. Ideea acestei sinteze este cã poezia
noastrã a cunoscut o evoluþie a ei de un secol ºi mai
bine, trecând prin douã momente experimentale
avangarda propriu-zisã, interbelicã, ºi avangarda
optzecistã, care a readus gustul pentru novatorism,
expresivitate agresivã ºi risc estetic. Consider cã
biografismul nu poate fi rupt de creaþie ºi cã, împreunã,
aceste dimensiuni explicã sacrificiul multora dintre poeþii
noºtri de vârf, care meritã apreciaþi pentru acest lucru.

A consemnat Florentin Popescu
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CONSEMNÃRI

Autori ºi cãrþi, cititori ºi comentatori

Nicolae I. Nicolae Miercurea strâmbã sau Iubirile ratate
ale lui Remus Alb
Cândva, cineva spunea cã, pentru a scrie prozã,
experienþa de viaþã este obligatorie. Poezia, hrãnitã de
reverie ºi sensibilitate tulburatã, este scrisã în tinereþe,
proza ºi teatrul cer maturitate, critica literarã presupune
rigoare ºi criterii care vin, dacã vin, târziu, iar istoria
literarã este ºi mai pretenþioasã, necesitã capacitate de
analizã ºi de sintezã. Aºadar, cinci trepte pentru o intrare
progresivã în lumea mare a scrisului.
Nicolae I. Nicolae nu a þinut cont de aceastã reþetã.
Tânãr profesor devine autor de manuale de literaturã,
domeniu al istoriei literare, la maturitate, recurge la eseu
- citez ,,Eminescu, azi antologie comentatã - ºi
debuteazã în prozã la vârsta venerabililor înþelepþi cu
romanul Miercurea strâmbã sau Iubirile ratate ale lui
Remus Alb. Autorul lasã impresia cã, pentru el, scrisul a
fost o fatalitate. Ca ºi propria experienþã de viaþã. Nu
este, în aceastã privinþã, original, Flaubert spunea cã
singurul mijloc de a suporta existenþa este sã te arunci
bezmetic în literaturã ca într-o orgie continuã. Ispitit de
semnele istoriei, Nicolae I. Nicolae are motivele lui sã se
întoarcã la propria biografie ºi la cea colectivã a
generaþiei lui, pentru cã ambele, cu pecetea lor, au fost
supuse unor experienþe existenþiale particulare. În scris,
rezultatul este remarcabil: scriitorul ne-a lãsat un roman
confesiv
prefer aceastã formulã în locul celei
,,autobiografic - robust, original ca formulã, de o
vivacitate spectaculoasã. Este aproape o ,,ciudãþenie în
imperiul literaturii actuale restrâns la proprietãþi
garantate. Original pentru cã autorul pãrãseºte formulele
clasice ale aliajului din care este produs romanul astãzi.
Suntem în prezenþa unei modernitãþi desinhibate de
canonul politic impus de formulele istovite ale postmoderniºtilor. Miercurea strâmbã este un roman de
dragoste, din care nu lipsesc eternele neliniºti ale vârstei
ºi nici apãsãrile existenþiale.
Debut târziu? Cu siguranþã, dar viaþa literarã are cãrãrile
ei. Iluzia unui adolescent cã poate fi, la 16 ani, un Eminescu
sau Labiº, un Rimbaud sau Puºkin trebuie înþeleasã. Un
roman ca Adela al lui Ibrãileanu, despre povestea unei
întârziate combustii erotice consumatã platonic nu
ºocheazã. La 53 de ani, Rubens picteazã portretul tinerei
lui soþii Hélène Fourment dintr-o pasiune - înþelegem
privindu-l - cu totul devoratoare. Literatura ºi arta îºi au
exploziile lor iar acestea nu exclud auto-cenzura ºi
rãbdarea. Arghezi debuteazã editorial la 47 de ani iar
Giuseppe di Lampedusa la 62 cu o istorie personalã demnã
de amintit: romanul Ghepardul este scris între 1954-56;
tentativele lui de a-l publica la Montadori ºi Emaudi,
edituri prestigioase, eºueazã pe motiv cã nu este cunoscut;
doi ani mai târziu, Giorgio Bassani susþine publicarea

romanului ºi editura Feltrinelli pãtrunde pe piaþã cu un
roman de uriaº succes, ieºind din condiþia sa modestã.
Editurii Tracus Arte îi doresc acelaºi noroc pentru cã a
avut iniþiativa publicãrii romanului Miercurea strâmbã
sau Iubirile ratate ale lui Remus Alb. Aleg sã plasez
debutul în prozã al lui Nicolae I. Nicolae în aceastã
ambianþã elevatã pentru a anticipa impresia excelentã pe
care mi-a lãsat-o lectura cãrþii: a dat unul dintre cele mai
bune romane ale anului editorial 2015.
Nu înþeleg raþiunea ezitãrii autorului de a nu se fi
manifestat în prozã mult mai devreme. Scris timp de ºase
ani, Miercurea strâmbã sau Iubirile ratate ale lui Remus
Alb apare în 2015, deci când scriitorul împlinea 75 de
ani. Laud mai întâi performanþa lui de a fi reabilitat
naraþiunea - esenþialã prozei - strivitã în post-modernism.
Formula de construcþie a romanului, o succesiune de
,,Emailuri , proiecteazã ritmic o poveste de dragoste pe
canavaua unui timp istoric demolator de destine.
Existenþe puse sub fatalitate? Desigur. Eroii romanului
gãsesc salvarea în puterea tãmãduitoare a iubirii,
descoperind remediul în ,,arta de a trãi fãrã sã recurgã la
disimulãri sau la concesii în acel timp ostil. Un timp
vãzut de scriitor în curgerea lui: la capãtul calvarului,
din drama familiei - tatãl puºcãriaº politic, mama lipsitã
de mijloace existenþiale, copiii traumatizaþi cotidian -,
cei ce rezistã înving. Se întâmplã ca suferinþa sã fie, pentru
unii, un dat al Timpului istoric oprimant ca ºi cel
biologic: ,,Mama se schimbase, abia mergea legãnânduse printre pruni, eu mã schimbasem, mã ridicam greu din
iarbã þinându-mã de ºale, dar ce era în faþa mea fusese la
fel ºi cu 50 de ani înainte ºi cu mulþi ani înainte, într-un
timp fãrã limite. Nu am vrut sã-mi speculez propria
revelaþie infantilã ºi sã mã întreb de ce nu mi-a trecut
uimirea, am consemnat-o ca fapt trãit, am ajutat-o pe
mama sã urce în maºinã ºi m-am reîntors în sat... . Lectura
romanului dã cheia acestei ,,întoarceri : la capãtul unor
experienþe care nu pot fi uitate; abia de le poþi ierta.
În Miercurea strâmbã, pânã într-un punct, trãirea
eroticã funcþioneazã în regim de soluþie de viaþã.
Scriitorul lasã cititorului impresia cã punctul acela apare,
ca fatalitate, cu aceeaºi violenþã ca în sfera destinului
social ºi politic. De aceea vorbeºte de iubirile ratate ale
lui Remus Alb. Un truc. În final, Remus Alb nu este nici
în plan istoric, nici în plan erotic, un învins. Din contra,
pentru cã a avut o uluitoare putere de rezistenþã, este un
învingãtor. Existã leac, vorba lui Flaubert, pentru
opresiunile existenþiale. În intervalele dintre
interogatoriile la care era supus eroul la Securitate,
autorul introduce - o datã în plus se dovedeºte modern mãrturiile unei alte suferinþe, la fel de intense, consemnatã

în scrisorile
iubitei.
Naraþiunea se înnobileazã cu
un pasaj epistolar de un
rafinament stilistic exemplar,
de o frumuseþe cuceritoare.
,,Iubitule, mã mai þii minte?
Dacã-mi spui da, toate
furtunile care mã rãscolesc se
vor liniºti . Scrisorile - ca ºi
furtuna eroticã - sunt lipsite
de sentimentalism, nu ºi de
bravurã. Eroii sunt doi
studenþi la Litere care îºi
consumã
comprimat
aprinderile pe holurile facultãþii atunci când le cred sau
ºi le doresc pustii. Suferinþa, tema dominantã a romanului,
rãsare purã în calea lor, dar nu îi împinge în resemnare, ci
în disperarea de a gãsi izbãvirea unul prin celãlalt: ,,...,ce
alfabet ciudat m-ai învãþat de nu se mai înþelege nimeni
cu mine...ce-ai turnat în sângele meu ºi în mine toatã?...ce
se întâmplã cu mine?...flacãra aceea de patimã m-a îngrozit,
sunt mai sãlbaticã decât toate fiarele junglei la un loc... .
Nu ºtiu dacã profesorul de românã, autorul vreau sã spun,
nu ºi-a propus sã ofere adolescenþilor de azi un alt model
de trãire - biologic identic - a iubirii, schimbând registrul
stilistic al unui, sã spunem, Bolintineanu din O fatã tânãrã
pe patul morþii. Femeia în romanul lui Nicolae I. Nicolae
este partenerã, nu eroinã, este subiectul unei pasiuni
devastatoare. ,,Nimic nu a fost ºi, probabil, nu va fi normal
cu mine, cu viaþa mea, cu ideile ºi trãirile mele, cu relaþiile
mele. Am darul - tâmpit dar - de a nu-þi oferi nici mãcar o
clipã certitudinea urmãtorului pas, cuvânt sau faptã .
Trecea, evident, prin furtuni, ca ºi Julieta; iubirea ei este
freneticã, rezistã la suferinþã, nu clacheazã ca în cazul
eroinei lui Shakespeare.
Romanul are, probabil, o dimensiune auto-biograficã
ºi, cert, una documentarã, ceea ce îl face ºi mai captivant.
Autorul se opreºte la întâmplãri din viaþa studenþeascã, la
experienþa lui de dascãl. Cititorul aºteaptã sfârºitul cucerit
de povestea de dragoste, dar ºi de ieºirea din calvar a lui
Remus Alb. Finalul îl recompenseazã neaºteptat: Remus
Alb este un învingãtor fãrã ca viaþa lui sã beneficieze de
noroc, de reparaþii morale. Scriitorul are meritul de a nu fi
cãzut în formula unui quid pro quod rãsuflat sau aliniat
politic. Înþelegem cã el, ca ºi eroul lui, rezistase ºi câºtigase,
rãzbãtând prin dragoste spre viaþã.
Miercurea strâmbã sau iubirile ratate ale lui Remus Alb este
unul dintre romanele reprezentative ale literaturii române postmoderne. Cu aceastã bucurie m-am despãrþit de lectura lui.

George Apostoiu

Cristian Bãdiliþã om de culturã de prestigiu
european ºi talentat poet
Domnul Cristian Bãdiliþã este un intelectual de talie
europeanã, complex ºi mai greu de descifrat, atât ca
sociolog ºi filosof, ori ca teoretician religios, cât ºi ca
poet publicat frecvent în câteva reviste culturale de
prestigiu din þarã, cum ar fi Bucureºtiul literal ºi
artistic ºi Curtea de la Argeº , precum ºi în unele
apariþii din Franþa ºi America, la care însã n-am avut
acces.
Este un om puternic ancorat în circuitul universal
de idei, pasionat comentator pe diferite teme de
actualitate, cu un ton aparte, bine informat ºi concluzii inedite, pe cât de spontane,
pe atât de înþelepte. Îi admir independenþa intelectualã în afirmaþiile sale, informarea
interdisciplinarã, noutatea pe care o aduce în fiecare apariþie; dar, în aceeaºi mãsurã,
ºi talentul poetic.
Este autorul unor volume de versuri ca: Regele cu o harfã în mâini , Poeme
pentru pãsãri ºi extratereºtri , Concert pe harfã ºi ghilotinã , Fatã frumoasã. Poeme
de dragoste ºi amor ºi altele unele apãrute bilingve sau în ediþii succesive.
L-am descoperit a fi scriitorul fidel (sau preferat) al editurii Vremea, condusã cu
atâta competenþã ºi generozitate de doamna Silvia Colfescu. Fac aceastã afirmaþie
bazându-mã pe faptul cã, la câteva ediþii succesive ale Târgului de Carte, am întâlnit,
pe masa succeselor acestei edituri, volumul Genealogii
retipãrit (probabil) ºi
pentru ultima ieºire publicã, la care mã voi referi în continuare.
Despre intenþia autorului, aflãm în poezia cu acelaºi nume: Eu, poetul ascuns
sub platoºa aceasta de fier, / cu artere de plastic prin care inima pompeazã / acid
sulfuric ºi butan / eu, poetul zãmislit din ciment ºi ruginã / la a treia apocalipsã, /

declar a nu avea alþi strãmoºi biologici / decât despicãtura acestui poem /cu semn de
exclamare! (p.35).
Observãm tonul modern, subtil sugestiv, prin care autorul îºi dezvãluie eul liric,
dedicându-se, în totalitate, muzei sale: Murim fãrã sã putem transmite celor rãmaºi în
urma noastrã / ceva din mesajul morþii noastre/ ( )Toate ºtiinþele sunt inutile atâta vreme
cât ele n-au ajuns sã descifreze / mesajul ultim, scris de moarte, pe buzele noastre
pecetluite (Epilog despre îmbrãþiºare, poezie ºi adevãr, p.749).
Descoperim, astfel, un liric sincer ºi simplu, oscilând între bucuria creaþiei ºi tristeþea
slabei receptãri a operelor de artã, între ironie ºi autoironie, rãmânând însã pe câmpul
iubirilor romantice, în versuri de-o sensibilitate ºi statornicie remarcabile: Din pãr în
rãspãr / aflã iubito, / singurul, / simplul / Adevãr/ Mi-am închinat viaþa / pe un vers / ºi nam sã þi-l las moºtenire (Dezmoºtenirea, p.25).
El încearcã sã ne convingã apoi cã scrisul îi asigurã continuitatea selectivã a idelor
filosofice rostite, uneori, în conciziunea unei maxime: N-aduce anu / ce-aduce într-o
silabã / Topîrceanu (Punct (1), p.13). De unde, preferinþa pentru artã ºi îndepãrtarea de
iubirile efemere. Femeile, femeile / dacã ar fi existat pe undeva / am fi aflat ºi noi / pânã
acum (Punct (2), p.22).
Nu lipseºte nici aluzia comicã la cei care încearcã sã cultive forme poetice de import, nepotrivite
pentru spiritul românesc al creaþiei: Singur / la capãtul unei þigãri / stinse (Haiku, p.57).
Dens ºi vioi, expresiv ºi sentimental, volumul lui Cristian Bãdiliþã se prezintã ca un poem
aparte, cu o viziune singularã, temeinic ancoratã în realitate. Mã declar cu totul de acord cu
propria sa concluzie din articolul Marcel Ayme ºi confortul intelectual (Revista Curtea de la
Argeº, nr. 6(55) / iunie 2015): Autorul îºi creeazã libertatea maximã pentru a spune lucrurilor
pe nume. Cãci adevãrul i se reveleazã nu celui care se autocontemplã, obsesiv, în luciul
fântânii, ci numai celui care ºtie sã priveascã dincolo de reflecþia propriului chip .
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CONSEMNÃRI
In memoriam Bucur Chiriac

Mihai
Sãlcutan
,,

...Mi-l închipui
într-o troicã
mânând cai frumos
împodobiþi...

La 1 mai 2016 Bucur Chiriac urma sã împlineascã vârsta de 84 de
ani. S-a grãbit sã plece la cele veºnice cu douã luni mai înainte de a
primi vizita ºi urãrile prietenilor, cum se întâmpla an de an. În zilele de armindeni casa sa era
deschisã tuturor celor care îl cunoºteau ºi voiau sã-l felicite, iar maestrului îi plãcea nespus sã
stea la un pahar de vorbã cu fiecare dintre ei. De cele lumeºti se ocupa doamna Marieta, soþia
lui, gospodinã desãvârºitã ºi gazdã mai mult decât primitoare.
Bucur Chiriac te întâmpina totdeauna cu zâmbet cald, plin de farmec tainic ºi iubire de
oameni, cu vorbe pline de miez, care îþi rãmâneau în memorie pentru totdeauna. Sufletul
sãu era asemenea unei pajiºti înflorite, în prezenþa sa te simþeai liber ºi fericit. Discuþiile
induceau un sentiment de liniºte, uitai complet de tristeþe, de epuizarea ºi oboseala nãscute
în frãmântãrile vieþii. Cine l-ar putea uita?
Privesc în oglinda timpului ºi îmi amintesc cã, vizitându-l acasã pentru a-i cere un
autograf pe o carte lansatã la Biblioteca V. Voiculescu , când nu am mai avut timp pentru
a sta la lunga coadã ce se formase, mi-a þinut un excurs despre cãrþi. Cartea, mi-a spus,
este cel mai bun instrument de confruntare a douã conºtiinþe: aceea a cititorului cu aceea a
autorului. Pentru cititor cartea, indiferent de genul ei, nu este un simplu divertisment, o
modalitate de a petrece câteva ceasuri libere; ea îi pune probleme, îi propune soluþii, îi
solicitã confirmãri, îi stimuleazã propriile disponibilitãþi intelectuale. O viaþã spiritualã
trebuie construitã prin dialog permanent cu valorile culturii umaniste, poartã însemnele
cãutãrii de înþelepciune. Nu este suficient sã deþii o diplomã universitarã, trebuie sã simþi
nevoia de a citi o carte, o poezie, sã vezi o piesã de teatru, sã asculþi un concert, sã
vizionezi o expoziþie de artã. Nu uita niciodatã sã vorbeascã despre artã, fiind un împãtimit
iubitor ºi colecþionar de tablouri ºi nu numai, cel mai mare pe care l-a cunoscut Buzãul,
urbea sa natalã. Era generos, altruist ºi concitadinii nu vor uita niciodatã cã a donat oraºului
colecþia personalã de artã româneascã, strânsã într-o viaþã de om, estimatã la nu mai puþin
de un milion de euro.
Devenirea ca scriitor ºi-a cãutat-o cu rãbdare ºi discernãmâmt. Cum vocaþiile nu sunt
întotdeauna uºor descoperite, pe a lui a cautat-o cu multã stãruinþã ºi curaj. S-a luptat cu
pasiunile proprii mai puþin mobilizatoare, cu rãutãþile celor din jur, cu istovitoare aºteptãri
ºi a ieºit învingãtor. Dovadã stau cele peste 20 de volume pe care ºi-a pus semnãtura,
numeroasele prezenþe în viaþa culturalã a oraºului în care s-a impus cu blazon de aristocrat.
A fost cetãþean de onoare al Buzãului ºi a fost declarat Omul anului 2009.
A avut înþelepciunea de a înþelege cã nici o trudã nu este inutilã atunci când este motivatã
de o cauzã nobilã, cã roadele muncii nu sunt culese imediat, cã important este sã o faci cu
plãcere. În munca de creaþie omul pasionat gãseºte suprema mulþumire, chiar fericirea.
Maestrul Chiriþã a reuºit sã descopere taina care hrãneºte cu seva inspiraþiei ºi creativitãþii
rãdãcinile viguroase ale scrisului, devenind scriitor cu acte în regulã în anul 1967. A scris
poezie, prozã, amintiri ºi, ca iubitor împãtimit al plaiurilor natale, povestea nemuritoare a
vulturului Ilie. Acest ultim zãgan, cum l-a mai numit maestrul, a pãrãsit semeþia piscurilor
din munþii Siriului ºi ai Penteleului pentru a face faimã Buzãului, la jumãtatea secolului
trecut, prin blândeþea ºi puterea de adaptare la mediul urban, trãind mulþi ani printre
oameni. Bucur Chiriac nu a plecat la Domnul decât dupã ce a reuºit sã punã o placã
comemorativã pe zidul gãrii din oraº, în noiembrie 2015, acolo unde pasãrea sa mãiastrã
a fost împuºcatã de un soldat neamþ într-una din zilele celui de al doilea rãzboi mondial.
Prin ceaþa privirii împãienjenite de tristeþe îl vãd la Muntele Athos, fascinat de gasul
clopotelor pe care le-a adunat într-o carte. Om cu adâncã credinþã în Dumnezeu, a susþinut
cã toate clopotele psalmodiazã atunci când dau zvon de sãrbãtoare sau de tragic, cã armonia
sunetelor lor este în concordanþã cu aceea a sufletului sãu, cã notele muzicale pe care le
scot sunt odihnitoare, cã acestea îl miºcã pânã la lacrimi ºi îl umplu de bucurie. Ele nu bat
niciodatã pentru amuzament, ci doar pentru suflet, îmi spunea. Cu harul duhului Sãu
clopotul cheamã vii la rugãciune pentru a le întãri credinþa, a le spori evlavia, a le alunga
lenea ºi a-i ajuta sã se împotriveascã cu hotãrâre puterii celui rãu. Pe cei morþi îi plânge,
împrãºtie viforele, trãsnetele, pe diavoli, anunþã pericolele ºi urgiile de tot felul ºi tot el
înfrumuseþeazã sãrbãtorile oamenilor.
Acum, mi-l închipui pe Bucur Chiriac într-o troicã mânând cai frumos împodobiþi, cu
ciucuri de curcubeu ºi clopoþei de argint, prin pãdurile de mesteceni ale necuprinsei stepe
ruseºti, ca pe vremea când slujea þara ca diplomat la Moscova. Albul zãpezii îmi apare
asemenea sufletului sãu imaculat, care a trãit visând la tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi la viaþã
fãrã de moarte. Cred cã acolo unde se aflã are o viaþã frumoasã, pentru cã ºi în cer este
nevoie de oameni buni aºa cum a fost El. A ºtiut cã omului îi este dat sufletul pentru a
putea contempla Dumnezeirea, credea în nemurirea acestuia ºi cã la sfârºitul vieþii se
întoarce în cer pentru a se contopi cu Dumnezeu.
Prin traversarea lui Bucur Chiriac, termen folosit de bunul sãu prieten Marin Sorescu, în
lumea cea veºnicã, am pierdut un frate mai mare dar ºi un maestru care va rãmâne în
Academia sufletului meu pentru multã vreme de acum înainte. Este motivul pentru care îi
închin, cu frumoasã amintire ºi smeritã preþuire, acest al 152-lea închipuit psalm.
Bunul Dumezeu sã dãruiascã adormitului Bucur Chiriac ºedere cu sfinþii, odihna ºi
liniºtea de care nu s-a putut bucura pe pãmânt. Veºnicã pomenire!

Cum devine de se leagã

Amintiri
din vremea
scrisului liber

Nicolae Georgescu

În prozã, ºi mai ales în teatru, accentele rostirii sunt marcate grafic de cãtre
autori noºtri clasici. Caragiale, în ediþiile sale, (adicã: în publicarea de cãtre
el însuºi a textului), are astfel: Mmitocane!, Ppastramagiule! (Zeiþa, în O
noapte furtunoasã), Auzi, mmizerabilul! Sã ndrãzneascã sã-mi þie drumul!
Personajul este furios (sau mimeazã), pronunþã consoanele duble la începutul
cuvântului exact cum se întâmplã în vorbirea obiºnuitã. Sã ndrãzneascã,
scris cu apostrof larg, se citeºte silabic, rãspicat ºi are sensul: numai sã
îndrãzneascã el, cã A se compara cu interogaþia interioarã, care s-ar scrie
sã ndrãzneascã el?! (apostrof strâns - sens: oare îndrãzneºte el?!).
Aproape toate aceste forme dispar în ediþiile actuale, care au simplu:
Mitocanulul! Pastramagiul! Sã-ndrãzneascã sã-mi þie drumul! Ipistatul,
în D ale Carnavalului: Vorrrbã! Ce cauþi noaptea în prãvãliile
negustorilor? Aici ediþiile actuale pãstreazã identic. Unde ºi unde, aºadar,
strãbat notaþiile lui Conu Iancu. Alt exemplu (Farfuridi citeºte foaia volantã
care anunþã candidatura lui Caþavencu): în împrejurimile prin care trece
þara, judeþul nostru nu poate fi mai bine reprezentat decât de un bãrbat
independent ca amicul noastru d. Ca-þa-ven-cu. Autorul subliniazã ºi scrie
despãrþit în silabe, ca indicaþie de rostire a replicii apãsat ºi sacadat pentru cã
Farfuridi este indignat, emoþionat, surprins etc. Nu se pãstreazã scrisul lui
Caragiale.
Iatã replici din Ion Creangã: Dupã ce hoaþa de vulpe a aruncat o mulþime
de peºti pe jos, biniiiºor! Sare ºi ea din car. Autorul face interjecþie din
adverb, ceea ce încurcã gramatica ºi ediþiile nu primesc. Eminescu are, în
Pajul Cupidon: De luminã ca talharii / Se fereºte bineºor. Ediþiile (toate
cele 15 pe care le-am consultat) reiau ca tâlharii, biniºor. Pajul Cupidon nu
este, însã, un tâlhar, adicã nu tâlhãreºte. În Moldova se zice, cam în ºagã,
talhariule! pentru tânãrul cãruia începe a-i mirosi a catrinþã, cum gloseazã
I. Creangã. Trebuie pãstrat în poezia lui Eminescu. Despre bineºor, vedem
tot din exemplul lui Creangã, cu biniiiºor!, cã este o rostire afectatã, imitativã
(eventual, cu un gest din mânã sugerând ferirea, strecurarea)
Gramaticalizarea excesivã a unui text, fie el de Emineascu, de Creangã ori
de Caragiale, riscã sã-l scoatã din zona vie a vorbirii, îl osificã, îl face bun de
pus la muzeu. De mai bine de 70 de ani, din perioada interbelicã, acest
raþionalism pozitivist dominã ediþiile noastre din clasici. Corect, gramatical,
clar, limpede, pe înþeles: aceste imperative ale spiritului didactic-didacticist
s-au impus în texte. Iatã-l pe Creangã, în poveºti: Mããã duc în toatã lumea!
- Ei, ce veºti ne mai aduci de la târg? - Ia, nu prea bunã! Bieþii boiºorii mei
s aaau dus ca pe gura lupului; Mai am numai trei zile de trãit, ºi te-aaai
dus, Ivane, de pe faþa pãmântului. Caragiale, strigãtele lui Caþavencu agresat
de Tipãtescu: Ajutoor! Sãriiþi! Mã omoarã vampiirul! Prefectul asasiin!
Ajutor!
Cum legãm noi aceste fapte de limbã ce se ni se întâmplã astãzi? Am
citat din ediþiile vechi, pentru cã cele curente aduc textul la norme.
Regularizarea textului, supunerea lui strictã la normele dicþionarului, ale
gramaticii, toate acestea au avut ºi alte efecte. Într-adevãr, luaþi un roman
actual ori un volum de versuri: nu veþi observa nici mãcar intenþia autorilor
de a sublinia grafic vreun cuvânt, lungind o vocalã, dublând o consoanã,
împãrþind un cuvânt în silabe pentru a indica citirea sacadatã etc. Literatura
românã s-a gramatizat sutã la sutã, cuvintele cad în cãrþi direct din dicþionarul
ortografic, ortoepic ºi cum i-o mai fi zicând, scriitorii au devenit cei mai
docili emuli ai lingviºtilor ºi grãmãticilor. Ei leagã, de fapt, fãrã sã ºtie, fãrã
sã vrea probabil, limba scrisã în dogme.
Personal, am scãpat de griji, ca sã zic aºa, de când presa a devenit liberã:
trebuind sã-ºi gãseascã ea însãºi cititori (pentru cã abonamentele nu se mai
fac prin serviciu), ºi-i cautã în modul cel mai firesc: vorbindu-le, pe limba lor
nu pe limba ei. Aºadar, eu scriu cam cum aº vorbi cu prietenii mei de la sat.
Mai ales televizorul ºi radioul, de când s-au umplut de limba vorbitã liberã,
sunt îndreptare naturale ale ... îndreptarelor oficiale.
Rãspunsul la dilema galaxia Guttenberg sau galaxia Marconi vine ºi de
la libertãþile pe care le acordãm scrisului. O scriere ternã, uscatã, exactã are
darul sã standardizeze lectura, ºi deci, gândirea. Asta duce literatura în general
cãtre raþiune, o scoate din raza de atracþie a inimii. Suntem latini prin opþiunea
noastrã perpetuã pentru latinitate; aceastã ºablonizare a scrisului nu þine,
însã, de libertatea latinã, de fantezia latinã, de inventivitatea continuã a
latinului.
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GRUPUL LITERAR CATACOMBA

COMAN ªOVA
Coman ªova s-a nãscut la 18 octombrie 1933, în Bucureºti. Este poet, dramaturg ºi gazetar. Director al revistei Bucureºtiul literar ºi artistic ,
pe care a fondat-o (2011) împreunã cu poetul, criticul ºi istoricul literar Florentin Popescu.
A studiat la Liceul Petru Rareº din Piatra Neamþ (1945-1948), apoi la Liceul silvic din Roznov, terminat în 1952. Pânã în anul 1955, a urmat
cursurile Institutului de Artã Teatralã ºi Cinematograficã din Bucureºti, iar din 1956, pe cele ale Facultãþii de Filologie, Secþia de criticã literarã
a Universitãþii din Bucureºti, pe care o absolvã în 1960.
Între 1962-1964, este secretar literar la Teatrul Barbu Delavrancea din Bucureºti.
Secretar general de redacþie la revista Amfiteatru (1965-1972) ºi la ziarul România liberã (1973-1975), redactor-ºef adjunct la revista
Magazin (1975-1986), publicist comentator la România liberã (1986-1990).
Bogatã activitate publicisticã la revista Flacãra ºi la ziarul România liberã . Este membru al Uniunii Scriitorilor din România din 1971.
OPERA TIPÃRITÃ: POEZIE: Astrul nimãnui, Editura Eminescu, 1970, Marival, Editura Eminescu, 1974, Cuvinte de reazem, Editura Eminescu,
1977, Poeme, Editura Eminescu, 1980, Unul cu altul, Editura Eminescu, 1983, Cãderea fructului, Editura Eminescu, 1989, Nevoia de alb, Editura
Eminescu, 1996, Die Liebe ist mein Alltangskleid (Iubirea este haina mea de de fiecare zi) , traducere în limba germanã de Ioana Crãciun, Editura Neue
Literatur, 2010 (Jena). Cuvinte de reazem, Editura TipoMoldova, Iaºi, 2012, Paharul cu îngeri, Editura Semne,2013, Joc de aer/ Jeu d air, ediþie
bilingvã, versiunea francezã Ion Roºioru, Editura Semne, Bucureºti, 2016. TEATRU: Iubesc pe al 7-lea, publicatã în revista Teatru, 1965. Ringul de
dans, publicatã în România literarã, 1968, Saltul de panterã, revista Argeº, 1968. FILM: Ora zero, scenariu literar, premierã, 1970, regia Nicolae Corjos.
Poet, dramaturg ºi gazetar cu o vastã experienþã
profesionalã, Coman ªova este un scriitor complex, de
primã mãrime, al literaturii române contemporane. El are
o operã diversã ºi bogatã, comentatã elogios de
prestigioºi critici ºi istorici literari.
Om de o mare modestie, el n-a fãcut
vâlvã, ºi-a construit în liniºte ºi cu rãbdare
o operã durabilã, conºtient de menirea ºi
valoarea sa. Profilul sãu literar,
inconfundabil, s-a conturat în timp, ca al
unui poet excepþional, aºa cum îl definea
în 1977 ºi prietenul sãu Adrian Pãunescu.
Acum spune ce ai de spus,/dãrâmã ce
ai de dãrâmat,/înalþã ce ai de înãlþat,/
trãieºte ce ai de trãit , afirmã el într-o
poezie (Acum), ceea ce a ºi fãcut. Coman
ªova a avut/are ceva de spus ºi acum,
dupã o viaþã de om, privind retrospectiv,
poate sã-ºi deseneze cu luciditate un
autoportret într-o poezie care deschide,
nu întâmplãtor, ultimul sãu volum de
versuri, Paharul cu îngeri. Vârstele
simbolice ale poetului sunt, de fapt,
meditaþii despre viaþã, despre existenþã,
despre rosturile sale pe pãmânt.
Mai întâi, naºterea: începe propria-mi
naºtere , natura întreagã freamãtã,
aºteptarea e nesfârºitã, totul pulseazã în
aer, frunzele sunt nerãbdãtoare, arborii se leagãnã, se
simte o emoþie în lucruri, un cal alb de cremene/cutreierã
oraºul galopând , iar privirea femeii îi umple Paharul
cu îngeri. Intrãm, deja pe un teritoriu enigmatic, aºa cum
ºi declarã poetul: În acest trup înfãºurat în enigme/stã
scris lungul meu drum,/tiparul dinlãuntru,/ceea ce nu se
vede/ºi care nu se poate vedea,/locul cuvintelor, jocul,
norocul . Iatã un destin, un tipar interior, ascuns, în care
cuvintele, jocul, norocul îºi au rolul lor.
Timpul mã ia în primire,/ ºi mã trece prin vârste/ca
printr-o zi de vineri (ziua pãtimirii lui Iisus!).
Miracolul vieþii: Trãiesc atracþia corpurilor ce mã
înconjoarã,/a ferestrelor deschise,/trenurile de noapte mã
cheamã,/apa fãcând tumbe la Duritoare,/cascade,
avalanºe, scene turnante .
Iubirea face, desigur, parte din acest destin: Iubirea-i
haina mea de fiecare zi,/sângele meu liber , în afara cãreia
cãlãtoria în vis, existenþa n-ar avea sens. El trãieºte
bucuria iubirii cu întreaga fiinþã, cu privirea, cu gândul,cu
ritmul inimii, cu fiecare moleculã a trupului sãu, prin ea
poate ajunge pânã la capãtul lumii ºi mai departe, acolo
unde nicio aripã n-a strãbãtut .
Totodatã, ea, femeia, întruchiparea iubirii, prin
uimitoarea ei frumuseþe, înseamnã neastâmpãr, mister,
nefiinþã, fugã,/pãmânt, apã, luminã, nucleu,/pânã la
marginea morþii . Ea vine cu pericolul tot în genele
lungi . Poetul îi cere sã fie geamãnã cu fiinþa sa, cu felul
sãu de a fi.
ªi deodatã, descoperã sensul întregii sale existenþe:
ªi deodatã totul se lumineazã,/ºtiu cine sunt cât sunt ºi
pentru cine .
Vom observa cã întreaga poezie a lui Coma ªova este o
cãutare a Sinelui, a identitãþii sale. El gãseºte cã vorbele
mele au miez ºi aºteaptã sãrbãtori pentru suflet ºi trup/
când fructele se coc,/e cald ºi se nasc prunci .

Motivul acesta al rodirii, al fructelor îl vom întâlni în
numeroase poezii. Aici Coman ªova anunþã, de fapt,
marile teme ale poeziei sale.
Vine apoi ideea creaþiei, a artei sale poetice: Eu/
rezemat de focuri albe/meºteresc la cercul roþii . Cercul
roþii, de douã ori simbolul
perfecþiunii. Unei glorii efemere,
viu colorate, nestatornice, el îi
preferã munca, efortul creator.
Apoi vine vârsta, ora miezului
de noapte,/în miez de viaþã ºi de
colind ( aluzie la Dante), când
trebuie sã primeºti judecata asprã
a timpului care ºlefuieºte
valorile.
Apoi vine iarna, anotimp al
altei vârste, prietenã cu spitalele,
cu gripa, cu amintirea trecutului,
a ceea ce a fost, cu alte scene
turnante ale unei vieþi ajunse la
capãt. De aici, nota elegiacã, un
lamento, o invocaþie dramaticã
adresatã Îngerului de a încetini
rotaþia timpului: Încetineºte,
Îngere, puþin câte puþin/rotaþia
astrului acesta . Opreºte
trecerea. Opreºte, Doamne,
ceasornicul cu care ne mãsori
destrãmarea spunea Lucian Blaga.
Perspectivele se întunecã: Se-ntunecã ziua,/cresc
întâmplãrile ºi ceaþa , plumb în mâini, ºi nu mai este
da./ºi nu mai este vreau,/ºi nu mai este este .Apar
fantomele (umbre pe tavan), paºii sunt tot mai înceþi,
toate glasurile þipã Stingerea! Apare spaima de moarte.
Cineva (nedefinit) îmi calcã umbra/ºi din când în când
îmi aruncã în faþã/câte o prãpastie . Spre final, imaginea
crucificãrii sau, poate, a Sfântului Sebastian, prin coastele
cãruia, spre searã, trece o andrea vânãtã ca un frig ,
apoi vine altcineva, Tatãl poate,/scoate andreaua,/o
aºazã pe marginea nopþii,/mângâie cu palma uºoarã/locul
însângerat,/ºi-mi întinde Paharul cu îngeri . Paharul cu
îngeri rãmâne o metaforã enigmaticã, ea putând însemna
aici simbolul unei alinãri a suferinþelor, unei liniºti, deºi
poetul constatã cã în jur nu mai este/decât nimeni/
dilatându-se în cercuri concentrice/din ce în ce . Un poem
definitoriu pentru întreaga poezie a lui Coman ªova.
O temã fundamentalã a poezieie lui Coman ªova o
reprezintã definirea artei sale poetice, încercarea de a
stabili o relaþie între el ºi cuvânt, de a afla rostul ºi sensul
identitãþii sale în lume.
Nu întâmplãtor, poezia care deschide ciclul imediat
urmãtor din Paharul cu îngeri, Joc de aer, este Zeiþa.
Zeiþa, fiinþa supranaturalã, simbol al puterii divine, îi
aºazã condeiul în mâna dreaptã ºi-i hotãrãºte destinul:
Când nu mai aud zgomotul din jur,/când uit de frig, de
foame, de ducã,/de n-am, de vreau,/când uit de toþi, de
toate,/atunci vine Ea . Ea, zeiþa care îl acapareazã cu
totul, îl ia în posesie: mã ocupã pe de-a -ntregul,/ºi sunt
al ei./Sunt vocea ei, vibraþia ei, plânsul ei,/sunt mâna
care scrie ce spune ea .
Condiþia de a scrie apare ca un dat, este prefiguratã în
destinul sãu, este înscrisã în tiparul sãu genetic. A scrie

însemanã pentru poet îndeletnicirea supremã, este o
predestinare de esenþã divinã.
Natura apare la Coman ªova ca un spaþiu salvator, ca
un spaþiu paradisiac în care te vindeci de rãul lumii, de
zgomot, de disconfortul cotidian urban, de cenuºiul
existenþial, de mizeriile sociale ºi politice ale unui timp
astenic în care trãieºte.
Un alt motiv central: erotica.
S-a spus cã erotismul lui e mai mult o atmosferã, cã e
doar un pretext meditativ. Nu cred. Coman ªova e un
autentic poet al iubirii, el cântã femeia, cu frumuseþea ºi
enigmele ei, cu împlinirile ºi neîmplinirile dragostei,
dovadã numeroasele poezii pe aceastã temã din toate
volumele sale.
Îmbãtat de sevele calde ale fiecãrui cuvânt trecut prin
sângele sãu, curent de înaltã tensiune , poetul aºterne
cuvintele toate înaintea femeii, în semn de iubire ( i e).
Ca sã o vadã venind, ochii poetului pleacã de-a lungul
bulevardelor/ prin labirinturile metrourilor , peste tot
prin oraº. Ochii sãi se fac pãsãri strãvezii, covoare
albastre, plutitoare, calde , în întâmpinarea iubirii.
Transfigurarea iubirii produce asemenea miracole.
(Pãsãri strãvezii).
Femeia iubitã este o prezenþã permanentã, aici ºi acum
ºi oriunde : Iar ai venit lângã mine,/iar m-ai fãcut
visãtor,/iubitã cu sânge de varã,/iubitã cu trup plutitor
(Aici ºi acum ºi oriunde). Prin ea, poetul îºi regãseºte
identitatea: Iar ai venire ºi iar sunt .
Ea este o femeie misterioasã, care poartã ºi un nume:
M-a luat de braþ femeia bunã,/femeia mãr, femeia manã,/
femeia zi, femeia lunã,/femeia dor, femeia anã (E rara
avis). Ea e pasãrea rarã care e adevãr, e ºi poveste,/e ºi
plecare ºi-a veni ºi care, prin frumuseþea ei, reprezintã
ºi o primejdie: îi place sã vinã/cu toate primejdiile/
între genele lungi .
Iatã ce alcãtuire enigmaticã ºi fascinantã este femeia
pentru poetul ªova: Fugã, mister, nefiinþã,/pãmânt, apã,
soare ºi fruct (Vine).
Partea finalã a poeziei lui Coman ªova se desfãºoarã
sub semnul Marii Treceri, al thanaticului.
Timpul e tot mai grãbit, apare sentimentul de târziu,
de pustiu, vârsta se clatinã, îmbãtrânirea, întunericul,
oboseala, anxietatea, ceaþa, fantomele, viziunea macabrã
sunt stãrile care îl dominã acum. Se-aºtern distanþe ºi
tãceri,/cad viscole pe tâmple, ºtiu,/ce-a fost rãmâne fost
în ieri,/azi totu-i altfel ºi târziu , spune el într-o poezie.
( Târziu).
Coºmarul nu-l pãrãseºte. Într-un drum prin pãdure,
ºi-a gãsit o cãlãuzã, dar aceasta nu-l conduce spre spre
luminã, ci, dimpotrivã: nu mai vedeam nimic în jur,/
cãdeam în gropi, în râpi, în prãpãstii/...ne ciocneam
unul de altul,/ne izbeam de arbori, de pietre,/de animale,
de umbre, de þipete de cucuvãi . Cãlãuza era, de fapt,
Moartea: De teamã ºi disperare,/am apucat mâna
cãlãuzei/era rece,/strãinã,./de lemn . (Cãlãuza).
Ca structurã artisticã, poezia lui Coman ªova este o
poezie scurtã, concentratã, încãrcatã de sens, o poezie
seninã, echilibratã, de o anumitã solemnitate, într-un
limbaj modern, simplu, nesofisticat, accesibil, uneori
sentenþios, uneori elegiac, meditativ, reflexiv, de o
anumitã discreþie liricã, fiind, oricum,un profil liric
inconfundabil în contextul poeziei române
contemporane.
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CÃRÞI, PERIODICE, ALTE PUBLICAÞII

Dintre sute de reviste
Peisajul revuistic al ultimei perioade s-a dovedit/se dovedeºte a fi foarte bogat. Prezentãm în acestã paginã câteva publicaþii dintre cele cu care avem
schimburi lunare. Pe mãsurã ce vom mai primi ºi altele, ne vom face o datorie colegialã ºi de onoare din a le consemna în paginile revistei noastre.
alãtura ºi alþi confraþi ºi veþi reuºi sã sensibilizaþi
conducerile unor teatre pentru a vi se pune în scenã
piesele, cã meritaþi!

nr. 3-4 (15-16), martie-aprilie 2016
Aºa cum am mai scris ºi altãdatã, aceastã foarte elegantã
revistã tipãritã de Editura Junimea din iaºi, se dovedeºte
a fi deosebit de interesantã din punct de vedere al
conþinutului. Din nou prietenul nostru, poetul Lucian
Vasiliu (director fondator ºi coordonator) este la înãlþime
(la figurat vorbind). Iatã titluri de rubrici incitante ºi
care îndeamnã la lecturã încã de la primele rânduri: Relief
contemporan (poezie, prozã, eseu, traduceri); Interviu,
dialog, chestionar; Artis amica nostrae (picturã ºi
sculpturã), Mulþi magistri sunt librii (cronici literare),
Miscelaneu. De remarcat cã la toate acestea colaboreazã
autori foarte cunoscuþi, alãturi alþii cu frumoase
perspective de afirmare în câmpul larg al literaturii
noastre; poeþi, prozatori, profesori universitari, editori.
Cum era ºi firesc, revista publicã ºi texte din cãrþi aflate
sub tipar la Editura Junimea.
O publicaþie vie, plinã de miez, care meritã ºi trebuie
sã fie cititã. Felicitãri!

Satu Mare, Anul I, nr. 1, ianuarie-martie 2016
Citãm din editorialul Un nou început..., semnat de
poetul Aurel Pop: Noua revistã apare în peisajul
publicistic local ºi naþional cu scopul de a mãrturisi
aspecte din viaþa ºi operele scriitorilor de ieri ºi de azi.
Vom deschide o nouã o nouã etapã, în care scriitorul sã
fie privit cu respect pentru creaþia sa, fãrã angajamente
în sprijinirea bãtãliilor politice . Vom fi gazde cu
deschidere spre toþi cei care au chemare în ale scrisului,
indiferent de vârstã ºi de genul literar în care se manifestã.
Vom impune o singurã condiþie: nu vom face niciun rabat
de la calitatea textului încredinþat spre publicare . Orice
comentariu e de prisos. Aºteptãm sã se întâmple exact
aºa ºi-i urãm revistei viaþã cât mai lungã!

Anul I, nr. 1, februarie 2016
Subintitulatã Ziar de culturã, teatru, prozã, poezie ºi
umor , noua revistã editatã de Fundaþia Spirit Românesc,
Pro Arte ºi Caritate, este scrisã aproape în întregime de
dramaturgul Dinu Grigorescu. E bine, e foarte bine cã
din tagma mereu nedreptãþitã ºi marginalizatã a
dramaturgilor contemporani s-a gândit cineva sã ia, cum
se zice, taurul de coarne ºi sã iasã în public ºi cu o revistã.
Felicitãri, domnule Dinu Grigorescu! Rãmâneþi pe
baricade! Suntem siguri cã în scurtã vreme vi se vor

nr. 3 (405), martie 2016
Uºor întârziatã, calendaristic vorbind, revista de veche
ºi frumoasã tradiþie de la Piteºti ne oferã revelaþia unor
texte care demonstreazã încã o datã cã ancorarea colegilor
noºtri în realitatea culturalã localã ºi naþionalã nu este
un simplu deziderat. Prin pagina de actualitate suntem
puºi la curent cam cu tot ce s-a întâmplat în ultima vreme
pe linie literarã în oraºul argeºean: lansãri de carte,
conferinþe, vernisaje de expoziþii. Colaboratorii mai
vechi (Gheorghe Grigurcu, Liviu Ioan Stoiciu, ªtefan
Ion Ghilimescu, Mircea Bârsilã, Paul Aretzu,
N.Georgescu, Marin Ioniþã) sunt prezenþi cu texte critice,
dar ºi cu eseuri de diverse teme. Alãturi de ei semneazã
poezie Daniela Pãun, Valentin Predescu, Ioana Burghel,
Aurel ªtefanachi. Revista continuã editarea
suplimentelor (s-a ajuns la nr. 100) prin care sunt tipãrite
prin fotocopiere numere din trecut, idee avutã de d-l
dumitru Augustin Doman în 2015, când Argeº a aniversat
o jumãtate de veac de la apariþie. În totul, numãrul de
faþã ni se pare a fi unul consistent, realizat de profesioniºti
care ºtiu ce ºi cum sã ofere cititorilor.

nr. 4 (65), aprilie 2016
ªi ca sã rãmânem în arealul aceluiaºi judeþ, ne face plãcere
sã scriem ºi despre aceastã revistã pe care inimosul ºi
împãtimitul de litera tipãritã, d-l Gheorghe Pãun a fondato ºi o conduce cu pricepere ºi cu har. Ca sã-i dea cezarului
ce e al cezarului, editorialul, semnat de fondatorul
publicaþiei are drept titlu Academia Românã 150.
Am mai reþinut din cuprins: Grãdinile lui Akademos
(Horia Bãdescu), O teorie a pãcii (Johan Galtung); Ioan
Maiorescu, un precursor al spiritului academic la români
(Marian Nencescu), Gr.C.Moisil, un mod de a prvi
matematica (Dragoº Vaida): Mariana Nicolesco, Diva
divinã (Nicolae Melinescu), Persepolis leagãn al
perºilor (Ion Pãtraºcu). Spaþii largi sunt rezervate
prezentãrii ºi unor volume recent apãrute.

Anul II, nr. 15, 2016
Editatã de Uniunea Ziariºtilor din România, revista
publicã reportaje ºi comentarii de la o serie de evenimente
care au avut sau urmeazã sã aibã loc sub egida UZP, cum

ar fi acordarea Premiilor ei sau serata Eminescu, jurnalistul,
dar ºi altele, precum Sesiunea solemnã dedicatã Zilei
Basarabiei, desfãºuratã la Academia Românã. Prof. univ.
Ion Marin scrie despre Problematica patriotismului în
epoca actualã, Alexandru Andrei de la Paris îl prezintã pe
Constantin Brâncuºi în limba francezã (nu înþelegem de
ce materialul n-a fost, totuºi!, tradus ºi în limba românã),
iar Constantin Bãjenaru realizeazã un amplu ºi frumos
reportaj despre Simfonia lalelelor, festivalul care se
desfãºoarã anual, începând din 1972, la Piteºti.

nr. 2, primãvara 2016
În sfârºit avem ºi o revistã a Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti, organizaþie revigoratã prin venirea la
conducerea ei a d-lui Doru Dinu Glãvan, un publicist
tânãr ºi cu mari ambiþii pentru d-sa, dar mai ales pentru
confraþii lui care au reuºit, dupã ani buni de intervenþii
la instituþiile legiuitoare (Senatul ºi Camera Deputaþilor)
sã obþinã completarea art. 1 din Legea 8/2006 prin care
se recunosc drepturile ziariºtilor de a obþine, în anumite
condiþii, acordarea unui cuantum de 50% peste pensia
cuvenitã. Exact acest subiect fierbinte este atacat ºi în
editorialul semnat de Benone Neagoe.
Din sumarul acestui al doilea numãr al revistei (apãrutã
în condiþii grafice ºi tipografice de excepþie) menþionãm:
Presa tipãritã ºi diagnosticul reversibil (Roxana Istudor),
Armata mondialã a cetãþenilor-jurnaliºti , (Roxana
I.), O istorie care ne priveºte pe toþi, documentar al UZP,
1919-2016 (George Brãtescu), Ziaristul Caragiale (Prof.
Dr. Mihai Miron), Raportul dintre jurnalisticã ºi
literaturã (Conf. univ. Ion Haineº), Eternul Pamfil
ªeicaru (Dan Ciachir), documentarul TVR pas cu pas
(Benone Neagoe), Limba de lemn în perioada comunistã
ºi postcomunistã (Alina Dinu, dr. în filologie la
Universitatea din Bucureºti).
Bogat ilustratã, UZP se impune ca o revistã de þinutã,
prezentând un larg interes ºi dincolo de graniþele uniunii.

***
La închiderea ediþiei am mai primit: Oglinda
literarã (redactor-ºef Gheorghe Andrei Neagu),
nr. 4, aprilie 2016; Fereastra (director Emil
Proºcan, redactor-ºef Lucian Mãnãilescu), nr. 101,
martie 2016; Litera 13 (redactor-ºef Mihai
Vintilã), an II, nr. 6, trim. II, 2016; Spaþii culturale
(redactor-ºef Valeria Manta Tãicuþu), nr. 45,
martie-aprilie 2016; Cafeneaua literarã (redactorºef Virgil Diaconu), nr. 3/158, martie 2016; Caietele
de la Þinteºti (director Stelian Grigore, redactorºef Marin Ifrim), nr. 2, aprilie-iunie 2016; Plumb
(redactor-ºef Ioan Prãjiºteanu), nr. 4/2016; Ex
Ponto (redactor-ºef Ovidiu Dunãreanu), nr. 1(49),
ianuarie-martie 2016.

Cititor

Cãrþi primite la redacþie
Victor Petrescu, Vãcãreºtii o dinastie poeticã, Editura Tipo Moldova, Iaºi, 2012
I. Opriºan, Lucian Blaga sub zodia mitului, Editura Saeculum I.O., Bucureºti, 2015
Anca Sîrghie, Lucian Blaga ºi ultima lui muzã, Editura Techo Media, Sibiu, 2015
Florin Nicolescu, Despre Paul Valery ºi alte eseuri, Editura Detectiv Literar,
Bucureºti, 2014
* * Boema 33. Antologie de poezie ºi prozã, vol. X, Bucureºti, 2015
Irina Constantinescu, Exerciþii de respiraþie, Editura Betta, Bucureºti, 2015
Carmen Focºa, Scrisori de neiubire, versuri, Editura eLiteratura, Bucureºti, 2015
Emil Lungeanu, Motorul în trei timpi, teatru scurt, Editura Betta, Bucureºti, 2015
Florin Dochia, Cântece pentru Inanna, Fundaþia Culturalã Libra, Bucureºti, 2015
Camelia Pantazi Tudor, Culori secrete, versuri, Editura Betta, Bucureºti, 2014
Stoian Gh. Tudor, Hotel Maidan, Editura Detectiv Literar, Bucureºti, 2015
Dumitru Matalã, Locul de refugiu, roman, Editura Tipo Moldova, 2014
Gheorghe Andrei Neagu, Poemele din templu, Editura Atec, Focºani, 2014
Gheorghe Andrei Neagu, Tribulaþii paseiste, Supliment Oglinda Literarã, Focºani, 2014

Constantin Ciurea, Amintiri incomode, Editgraph, Buzãu, 2012
Constantin Ciurea, Epoca escrocilor, Editura Teocora, Buzãu, 2015
Constantin Ciurea, Amurg Însingurat, Editgraph, Buzãu, 2012
Constantin Voiculescu Ciurea, Ferma animalelor anormale, Editura Teocora, Buzãu, 2009
* * Asociaþia Culturalã Agatha G. Bacovia, Almanah Cultural 2016, Mizil, 2015
Calistrat Costin, Lumea se petrece, versuri, Editura Ateneul Scriitorilor, Bacãu, 2015
Titi Damian, Tablouri în oglinda sufletului, Editgraph, Buzãu, 2015
Florentin Popescu, Catacomba, o confrerie în vremuri de restriºte, Editura Rawex Coms, 2015
Nicolae Paul Mihail (Nicomah), Perechea mãnuºii de catifea, Editgraph, Buzãu, 2015
Dan Gîju, Istoria presei militare, vol. I, Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2012
Florin Costinescu, Clipa ºi amfora, poezii 1966-2014, Tipo Moldova, Iaºi, 2015
Cãlin Stãnculescu, Scriitorii ºi filmul, Editura ªcoala Ardeleanã, Cluj-Napoca, 2015
Theodor Codreanu, Varvarienii, roman, Editura Detectiv Literar, Bucureºti, 2015
Rãzvan Nicolae, Din gândurile nopþii, Editura Betta, Bucureºti, 2015
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Pãsãrile lui Tudor Meiloiu
Gingãºie, candoare, sensibilitate, farmec ºi mister. Mai ales mister învãluie desenele ºi gravurile lui Tudor Meiloiu. Pãsãrile lui
vin de undeva de departe, de dincolo de lume, din þinutul mirific al poeziei ºi al frumuseþilor limpezi ca lumina soarelui din rouã.
Ele au poposit aci pentru a ne vorbi despre un suflet ºi un spirit frumos, despre un har cu totul aparte toate acestea ºi încã multe
altele dãruite de Dumnezeu unui artist cu barbã ºi figurã de hirsut, nonconformist ºi totuºi blând ca un pui de cãprioarã abia ivit
pe lume.
Priviþi-i pãsãrile, apoi închideþi ochii ºi ascultaþi cu atenþie! S-ar putea sã auziþi ºi cântecul lor în zborul lin spre Paradis.

Florentin Popescu
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Viaþa în fiºe de roman

Jurnal

Bãtrânul
Lucrase toatã ziua la câmp. Uitase sã ºi mãnânce bucata de
pâine cu brânzã pe care i-o împachetase nevasta de dimineaþã.
Voia ca a doua zi sã fie liber; avea câte ceva de rezolvat la oraº - ºi
trebuia sã termine treaba la câmp. Când se înserã, înhãmã calul la
cãruþã ºi o porni spre casã. Avea de mers vreo cinci kilometri pânã
în sat. Se întunecase de-a binelea ºi încã era departe de casã.
Noroc cu luna plinã cã se vedea pânã departe, dar nici dacã ar fi
fost întuneric, nu ar fi fost bai, pentru cã, verificase ºi altãdatã,
calul cunoºtea drumul.
La un moment dat, în faþa lui, pe drum, vãzu un om. Când se apropie, observã cã este un
bãtrân ce mergea în aceeaºi direcþie cu el: era îmbrãcat în iþari ºi cãmaºã, iar în picioare avea
opinci. Se minunã, pentru cã azi nu prea mai vezi aºa ceva. Þãranii umblã cu pantofi sau cu
bocanci. Se sprijinea în mers într-un toiag gros, de fapt o bâtã, dar pãrea cã nu are nevoie de
ea, miºcându-se sprinten. Când ajunse în dreptul bãtrânului, care se feri din calea cãruþei,
opri caii ºi i se adresã.
Bunã seara. Dar unde mergi dumneata?
Bunã seara ºi dumitale. Apãi, eu merg în satul cel vezi ºi matale în faþã, cã dãdu Domnul
o searã ºi o noapte luminoasã.
Apoi, dacã mergi în sat, suie colea, lângã mine, în cãruþã, cã ºi eu tot acolo merg.
Moºul se sãltã uºor în cãruþã ºi se aºezã pe leagãn, lângã cãruþaº. Acesta vorbi mai departe:
Eu sunt Gheorghe al lui Manta din Atârnaþi; matale cum te numeºti, cã nu te-am vãzut
prin sat?
Eu m-is Nicolae cojocarul din Povârniºuri, un sat de peste munþi. Am o fatã mãritatã
aici, în sat, cu unul din bãieþii lu Popescu ºi vin cã am o treabã de rezolvat cu fi-mea,
rãspunse moºul.
Gheorghe se gândi: Nu ºtiu de care Popescu e vorba, cãci sunt mai mulþi Popeºti la noi
în sat .
Sporovãind ba de una ba de alta, ajunserã la marginea satului unde, în faþa unei case
întunecate ce se distingea dupã un pâlc de copaci, bãtrânul rugã sã opreascã. A, gândi
Gheorghe, de acest Popescu e vorba, dar parcã aici nu mai stã nimeni. Însã, cine ºtie?... .
Mulþam fain de tovãrãºie, ºi sã ne vedem sãnãtoºi! îl salutã moºneagul.
Sã trãieºti ºi matale ºi toate bune familiei! Îi rãspunse Gheorghe, ºi o luã spre casã.
Mai vãzu cã moºul deschise poarta care scârþii prelung ºi o luã spre casa care se zãrea.
Ajuns acasã, deshãmã calul, îl duse în grajd, ºi intrã în casã, unde nevasta îl aºtepta cu masa pusã.
A doua zi dimineaþã, aranjând lucrurile în cãruþã, dãdu peste toiagul care îi slujise
bãtrânului drept baston. Îl uitase azi-noapte, în graba cu care se îndreptase spre casã. Se
gândi: Nu-i nimic, îi duc toiagul bãtrânului când plec la oraº .
Ajuns în faþa casei unde îl lãsase pe bãtrân, coborî ºi, dupã ce strigã de câteva ori, vãzând
cã nu rãspunde nimeni, intrã ºi se îndreptã spre casa ce se vedea de dupã pâlcul de pomi.
Mare-i fu însã mirarea când gãsi casa pãrãsitã, cu uºile ºi ferestrele bãtute în cuie.
Dupã masã, când se întoarse, povesti soþiei ce i se întâmplase. Soacra lui, care auzi
relatarea, intrã în vorbã:
Sã ºtii cã, într-adevãr, a locuit acolo un Popescu, care a avut o soþie de undeva, de peste
munþi. Dar asta a fost pe când eram eu fatã tânãrã. Toþi sau prãpãdit între timp din acea familie.

Vasile Szolga

Se fac mâine - poimâine ºase
decenii de când Fãnuº Neagu
ne bate în fereastrã cu boabele
de grâu aurit ale verbului sãu.
Ne-am înfierbântat adolescenþa
lãsându-ne legãnaþi de
respirãrile sufocate de mister
ale Dunãrii ajunsã la Brãila, de
viscolele din Bãrãgan. A spune
cã o frazã pusã de el pe tipsia
dimineþii îþi face ziua sã
tremure-n alint ºi sã se îmbrace
în straie de iasomie nu faci decât sã te asemeni tuturor
tinerilor din veacul trecut, de vârsta mea vreau sã zic,
descoperitorii lui Fãnuº prin pagini de vindecat doruri
grele ºi spaime de tot felul.
Mi l-am închipuit umblând cãlare prin holdele
Bãrãganului, cu spicul cât vrabia ºi trupul ca trestia,
pornite spre cer de pe când cei din vechi se pomenirã cu
Darius al lui Istaspe . Prea sunt fermecate slovele lui ºi
prea criptic sipetul cu imagini ajunse sã rãscoleascã
simþiri ºi gânduri - de nu ºtii sã te fereºti la timp - ca sã nu
te îndemne sã crezi cã verbul lui are înþelegeri mitice cu
dropiile Bãrãganului. Stau acolo substantive ºi adverbe,
adjective ºi toate cele, note sfinþite ce îºi aºteaptã
stãpânul de flaut pentru a le culege ºi trimite, atinse de
mir, spre sufletul nostru în aºteptare. Ai nevoie de ochelari
pentru a-i putea urmãri mersul sprâncenelor peste fruntea
adumbritã de polen neºtiut. Altfel, riscul e mare. Vorba
lui Fãnuº doare, de nu arde de-a dreptul, când e sã doarã
ori sã ardã. De ºtii a te aºeza în ceea ce fizicianul numeºte
punctul focal, dacã te laºi binecuvântat de asemenea
plasare în timp ºi spaþiu, pregãteºte-te sã primeºti drept
în faþã botezul cu roua sfinþitã pe care doar el se dovedeºte
în stare s-o adune picãturã cu picãturã în aghiazmatarul
încãpãtor, cât sã ajungã la omenirea întreagã.

Neagu Udroiu

Prietenul meu,
Pãsãrarul
Am fost în acest început de primãvarã-varã într-o
odaie de suflet deschisã spre inima Bucureºtilor, acolo
unde locuiau închipuirile unui prieten al meu, fratepictor de la Catacomba, marele Tudor Meiloiu. Sânge
de oltean, sudic ºi roºu ca vinul de Dãbuleni, crescut
la Leu, în Dolj, dar plecat în lume ca noi toþi, dupã
destin, dupã un abur de glorie, dupã o dragoste mare.
Prietenul meu, Pãsãrarul. Îi zic aºa pentru cã odaia în care m-a chemat era
plinã cu tablouri unde se înfoiau ºi se iubeau pãsãri ale paradisului. Pãsãri
închipuite, mi-a zis Tudor modest, când l-am întrebat cum se cheamã aceastã
bântuire a lui.
O bântuire de frumos care vine din strãvechimea noastrã. Nu din Paradisaeide,
ordinul Paseriforme, pãsãrile paradisului din exotica Papua-Noua Guinee.
Ci din pasãrea sufletului, pasãrea fãrã somn, pasãrea de aur a mitologiei
dacilor bãtrâni, din pasãrea care locuieºte pe lumea cealaltã ºi care, ea singura,
poate sã te aducã de acolo în lumea cu dor. Fãrã îndoialã, dacã-i dai o bucatã
din carnea ta, din viaþa ta, aºa ca sã-ºi refacã puterile pentru zborul cel lung.
De acolo vin pãsãrile prietenului meu. Cele cu penaj roºu, albastru, cu pete
de luminã ºi cu pete de sânge, un fel de pãuni muþi ai deznãdejdii ºi ai speranþei,
ai bucuriei ºi ai tristeþii, deopotrivã, cã pe lumea asta toate sunt amestecate ºi
împreunã.
Pãsãri a sculptat Tatãl Nostru de la Hobiþa, marele oltean Brâncuºi. Se ºtie cã,
la început, voia sã aºeze în vârful Coloanei Infinitului o pasãre a sufletului cu
aripile desfãcute, gata sã zboare spre infinit. A renunþat la aceastã viziune, dar a
gãsit, aºa cum spune una dintre exegetele lui, Athena T. Spear, douãzeci ºi opt
de interpretãri ale motivului pãsãrii pe care le-a aºezat în opera lui.
Sunt ºi mulþi pictori români care au desenat pãsãri. Dar oare de unicitate, de
exclusivitate e vorba aici? Cred cã nu, mai cred cã doar artiºtii bântuiþi de
pãsãri, pe care culoarea îi duce dintr-o lume în alta, dintr-o stare în alta, sunt
capabili sã transmitã acestei lumi obosite, plictisite, ignorante de prea multe
ori, plutirea aceea de graþie care se numeºte artã adevãratã.
N-am scris, Doamne fereºte, o cronicã de artã. Nu despre influenþe, filiaþii,
tehnici de culoare e vorba în mãrturisirea mea. Ci despre o frumuseþe pe care mia dãruit-o într-o zi de primãvarã-varã, ca un boier oltean ce este, prietenul meu,
Pãsãrarul.
Te rog, continuã, umple lumea de pãsãri închipuite, frate Tudore, numai aºa
putem sã ne salvãm de urât, de spaima de moarte ºi, mai ales, de sentimentul de
zãdãrnicie pe care ni-l dã aerul otrãvit al acestui început de mileniu orb.
Ascultã un cântec vechi, mare minune dacã n-a venit din acest Sud fabulos în
care trãim ºi noi:
Numai Pasãrea Mãiastrã / I-a zbura maicii-n fereastrã / ªi maicii i-a poveºti
/ Unde mi-am putut muri / În mijlocul pãdurii / Ducând dorul bãdiþii / În mijlocul
codrului / Ducând dorul dorului...

PANTE
ANTEON
ON : FÃNUª
Mã întreb cum ar fi arãtat, fãrã el, pagina rezervatã
scrisului românesc în Cartea Cãrþilor?
Într-o emisiune de televiziune pentru TvRM, îi
ascultam mãrturisiri de la ªcoala de literaturã ºi, mai
apoi, despre cei dintâi ani de gazetãrie consumaþi în
paginile presei de tineret. Povestitorul îºi umezea glasul
ºi te lãsa sã asculþi alãturi de el mersul cretei pe tabla din
faþa clasei. A scris de la început cu pãrerea cã atacã o
meserie în care peste umãr îþi este urmãrit, analizat ºi
judecat orice semn diacritic, dator sã exprime sens ºi
înþelepciune. Întocmai ca pe dascãlul care, în formula
afiºatã la vedere, nu are voie sã iasã din desenul exactitãþii
ºi al gândului convingãtor. Sunt tentat sã cred cã din
prima lecþie de Abecedar urmãritã în ºcoala din sat, Fãnuº
ºi-a jurat pariul de care nu s-a despãrþit nicicând:
îmbinarea de cãtre ei a acelor semne, potrivirea lor în
cuvinte, propoziþii ºi fraze sã se producã de fiecare datã
altfel. Sã nu semene între ele ºi sã difere de alþii.
Când literatura ºi-a permanentizat colþii ºi-a lãsat loc
pentru cerneala tipograficã rãsãritã în arome
inconfundabile în aºteptarea zorilor. La mijlocul anilor
60 purtãtori de peniþã exersatã în registrele ficþiunii au
coborât în marginea gazonului cu gânduri rebele.
Cronica sportivã a troznit din încheieturi. Noi ni-i
aducem aminte pe trubaduri - Eugen Barbu, Ion Bãieºu,
Constantin Chiriþã, Radu Cosaºu, Ioan Chirilã, Adrian
Pãunescu. Premiantul clasei este, fãrã dubii, Fãnuº
Neagu, cel care a instituit drept unitate de mãsura în
zona celui mai citit gen publicistic metafora în stare
purã. De atunci încoace, coloane nesfârºite de aspiranþi
la glorie în domeniu sunt terorizaþi de ideea ca în ale
scrisului existã un singur zeu, cu numele ºtiut. ªi, de
aici, dansul insomniilor.

Nicolae Dan
Fruntelatã

Îmi mãrturisea, asaltat de entuziasmul meu stârnit de
Cartea cu prieteni cã, la un moment dat, a fost tentat sã
scrie ºi o carte cu non-prieteni, ca sã le zic aºa. L-a
descurajat un act contabilicesc elementar: n-a descoperit
atâþia inamici în masa de cunoºtinþe acumulate într-o viaþã.
Astfel cã ne rãmâne ºansa de a savura Cartea cu prieteni
rechematã în raft de curând, într-o exemplarã þinutã de
Muzeul Naþional al Literaturii Române. Te privesc de pe
coperta doi ochi senini, întrebãtori (ceva de genul: Ne
ºtim de undeva?), dedesubt pomeþii obrajilor se lasã cãtre
buzele schiþate în zâmbet, ºi ele pornite a ºopti (poate:
Aleargã dupã mine ca sã te prind!).Te uluieºte lista celor
la care s-a gândit ca fiindu-i ºi fiindu-le aproape, rãmâi
dezarmat când vezi cine sunt fiinþele de care se ºtie legat.
Spectacolul începe dincolo de pervazul primelor orânduiri
de gânduri. Poezie, muzicã, picturã, sculpturi. Citesc din
spusele despre Nichita: Poate mai mult decât noi toþi din
generaþia Labiº, Nichita n-a lãsat timpul sã curgã pe lângã
el zadarnic. Fruntea lui îngemãneazã pulsaþii din Eminescu
ºi linge tainele cerului, dincolo de sublime cunoaºteri,
unde numai gândul pur, iluminat de zboruri apologetice,
toate spre aripa lui Dumnezeu, poate pãtrunde ca o
mireasmã a inspiraþiei.
ªi despre Sorescu: Marin ridicã poduri din frunze
de aur ºi prin burlanele casei lui, din mãtase, se revarsã
pe cerul pãmântului floare de curcubeu ºi penele pãsãrilor
din vise . Þineam sã-i avem sub priviri pe toþi trei - Marin,
Nichita ºi Fãnuº, coborâtori din troiþa unor luni
începãtoare de zodii - februarie, martie, aprilie. Primul
venea pe lume într-o zi de 29 februarie, cel din mijloc pe
31 martie. Fãnuº Neagu este nãscut pe 5 aprilie.
Aminteam de zâmbrele ce le simþeam dinspre pagina
semnatã de Fãnuº. La capãtul acelor zile ce se lasã cu greu
þinute în frâu, adultul din mine ºi-a potrivit reþeta de liniºte
ºi împãcare: vâslesc cu voluptate luând în piept tornadele
clopotelor de mãtase lãsate de el sã curgã spre noi.
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Doamne cu vocaþia construcþiei (II)
Oficiind în Templul cãrþii...
Veniþi, privighetoarea cântã / ºi
liliacul a-nflorit... ,
gingaº, îndemnul
versului ne atrage
atenþia cã suntem în
frumoasa lunã mai ...
Odinioarã Zeii din
Olimp
celebrau,
alãturi de muritori, în
Roma anticã, pe zeiþa
FLORA, deþinãtoarea puterilor supreme asupra renaºterii
ºi dezvoltãrii lumii vegetale... zeiþa florilor, a Primãverii!
ªi astãzi vom asocia sãrbãtorile primãverii unui alt tip
de... zeiþe: frumoase, harnice ºi talentate, ele însele
împodobind un alt fel de Templu: de unde apar în lume,
gata tipãrite ºi frumos editate, florile sacre: CÃRÞILE!
Templul modern, al zilelor noastre se numeºte:
EDITURÃ! Aici am întâlnit trei doamne de poveste, trei
personalitãþi care uimesc prin talent ºi vocaþia de a
construi, de a da viaþã unor astfel de flori sacre, cãrþi,
frumos scrise,tehnoredactate ºi editate, pregãtindu-le
pentru întâlnirea cu mãria-sa-cititorul : Rodica Elena
Lupu fondatoarea editurii ANAMAROL , Silvia
Colfescu fondatoarea editurii VREMEA ºi Raluca
Tudor fondatoarea editurii RAWEX COMS ...
ªi-au deschis larg porþile sufletului ºi au povestit
reporterului câte ceva din truda... plãcutã de la editurã.

Romanita-Maria
,
Stentel
, ,

Rodica Elena Lupu
Cu o activitate literarã prodigioasã aºa cum se aratã
în paginile care vã sunt dedicate multe dintre ele doar
pentru a enumera cele scrise de dumneavoastrã în toate
genurile ºi speciile literare, doamna Rodica-Elena Lupu
este un om plãcut, care însoþeºte întinderea mâinii cu un
zâmbet cordial. Ei bine, asta m-a încurajat sã-i solicit un
interviu! Nu despre fiecare creaþie literarã în parte ori
despre nenumãratele publicaþii în care apare semnãtura
sa. Am dorit sã aflu mai multe despre scriitoarea RodicaElena Lupu care este ºi un excelent editor.
Rep.: Când cum ºi de ce aþi pornit pe acest drum, mai
ales cã vã întâlniþi la fiecare pas cu Domni care
conduc, deobicei marile edituri?
R.E.Lupu: Tainele mãrii nu se cunosc de pe mal... De
la ªef Agenþie de voiaj la Direcþia Generalã de Control
Financiar Intern din minister, jurisconsult în acelaºi
minister ºi în ultimii zece ani ªef serviciu Relaþii Publice
ºi Presã tot în Ministerul Transporturilor nu mi-a fost
greu deloc sã întocmesc un statut ºi tot ceea ce se cere
pentru ca ANAMAR care vine de la prenumele scumpei
mele nepoate ANA-MARIA, RO de la Rodica ºi L de la
numele pe care îl port cu dragoste, fiind cel al iubiþilor
mei pãrinþi, sã devinã cea care este editura mea
ANAMAROL, sub sigla cãreia sute de cãrþi au vãzut
lumina tiparului. Sunt scriitori renumiþi sau începãtori,
ale cãror cãrþi le-am publicat sau au apãrut în antologii
de poezie sau prozã: Paul Goma, Ion Dodu Bãlan, Ion
Brad, Dumitru Popescu, George Corbu, Emil Lungeanu,
Ana Calina Garaº, Elena Armenescu, Paula Romanescu,
Victoria Milescu, Veronica Maria Florescu, Dona Tudor,
Viorela Codreanu Tiron, Filoteea Barbu Stoian, Claudia
Voiculescu, Adrian Munteanu, Adrian Erbiceanu,
Alexandru Tomescu, Cristian Petru Bãlan, Radu Dures,
Ovidiu Dumitru ºi mulþi, mulþi alþii, aºa cum i-am simþit
eu îndeplinesc, daþi-mi voie sã mã exprim aºa pe înþelesul
tuturor cele trei aspecte ale celui ce ºtie sã scrie:
umanitatea, natura, adevãratul realism. Pentru umanitate
ºi naturã viziunea este observaþie; pentru adevãratul
realism viziunea este intuiþie. Este un adevãrat farmec în
orizonturile, fãrã sfârºit. Drumul este deschis celor
perseverenþi a cãror inimã nu-i surdã ºi al cãror spirit nu
oboseºte niciodatã. Eu doresc sã le mulþumesc tuturor
acelora care pe versoul paginii de titlu a cãrþii mã au ca
editor, pentru faptul cã am avut onoarea sã îi cunosc, sã
apreciez munca ºi meritele lor deosebite!
Rep.: Ideea unor Antologii ale editurii, cu promovarea
culturii naþionale ºi din diaspora, antologii de prozã ºi
poezie, prin valoarea publicaþiilor, a devenit un brand
cu care vã mândriþi?

R.E.Lupu: Da. Admiri mai ales ceea ce înþelegi.
Cuvântul ºtie o tainã a Sfinxului Uman, cutare vorbã-i
zâmbet, iar alta-n ochi o razã... Omul trebuie sã dea
umanitãþii ºi sã redea naturii lumina sa, cãldura ºi iubirea.
Versul meu este un freamãt al inimii. Aºa este de fapt ºi al
celor pe care recunosc, i-am ales în cele douãzeci, da,
douãzeci de volume din antologia de poezie
ANAMAROL Simbioze lirice , care au apãrut în cinci
ani, 2012-2016 ºi în cele zece volume din antologia de
prozã ANAMAROL
Scripta manent , apãrute în cei
patru ani, 2013-2016. Spun asta pentru cã le cunosc
poezia ºi proza ºi un ton, un amestec suav de parfum de
migdalã se regãseºte în poemele celor patru sute de poeþi,
câte douãzeci în fiecare volum din antologia Simbioze
lirice , care invitã la nostalgie, la meditaþie, la neliniºte
creatoare, ceva ce nu se lasã definit.
Rep.: Prietenii vã spun omul minune care face ºi
desface, o forþã ºi o energie cu care cuceriþi ºi oamenii
ºi redutele literaturii. Cu aceste calitaþi ºi multe altele,
aveþi gânduri, programe ºi manifestãri, ca scriitoare dar
ºi conducãtoare a casei de editurã ANAMAROL. Unde
veþi fi în 2016 prezentã, înconjuratã de lume multã
dar ºi de oameni mulþi, care iubesc literatura, ºi
deopotrivã pe dumneavoastrã?
R.E.Lupu: În luna martie a acestui an am fost invitatã
ºi am participat la Festivalul Internaþional de poezie
Benidorm-Costa Blanca. La acest festival m-am întâlnit
ºi am rãmas în prietenie poeticã, aºa cum s-au exprimat
mulþi dintre cei prezenþi, cu poeþi din America Centralã
ºi America de Sud (Cuba, Puerto Rico, Uruguay, Bolivia,
Cile, Brazilia, Argentina), Europa (Portugalia, Spania,
Belgia, Olanda, Germania, Suedia, Ungaria, Italia, doar
eu din România) ºi Africa (Tunisia, Guinea). Celor treizeci
de poeþi ºi organizatorilor le-am dãruit volumul meu
Gând în cuvânt , în care poeziile apar în limba românã
ºi traduse în limba spaniolã, englezã, francezã, germanã,
italianã, maghiarã ºi suedezã, astfel ca fiecare sã înþeleagã
ceea ce am scris. Am editat deja de când m-am întors din
Spania antologia de poezie româno-spaniolã Non multa
sed multum , antologia de poezie româno-italianã Verba
volant... ºi se aflã în lucru antologia multilingvã, al cãrei
titlu în acest moment nu îl pot spune pentru cã am de
ales din câteva pe care mi le-am propus. Atât
tehnoredactarea acestor volume cât ºi copertele sunt
realizate de mine.
Urmeazã în luna mai Târgul de carte de la Alba Iulia,
capitala judeþului unde se aflã Rãzboieni-Cetate, acolo
unde am vãzut lumina zilei. Urmeazã o lansare de cãrþi la
sfârºitul lunii mai ºi alta în luna iunie, la librãria Mihai
Eminescu din Bucureºti, cãrþile fiind semnate de doi
scriitorii Adrian Erbiceanu din Canada ºi Cristian Petru
Popescu din SUA. La sfârºitul lunii iulie voi fi la Montreal
în Canada ºi voi participa la Congresul Academiei
Româno-Americane de Artã ºi ªtiinþã.
Dragi literaþi, noi suntem instrumentele vii, exponenþii
vizibili ai unei puteri spirituale libere ºi de temut. Pentru
a nu vã uita niciodatã responsabilitatea, nu uitaþi
niciodatã care vã este influenþa.

Silvia Colfescu
Rep.: Ce imbold sufletesc v-a determinat sã luaþi
decizia de a construi un Templu, pentru cãrþile scrise de
oameni hãrãziþi scrisului, literaturii .aºa cum sunteþi ºi
dvs., o talentatã condeierã?
S.C.: Cel mai temeinic imbold sufletesc cu putinþã:
dragostea pentru cuvântul scris, imposibilitatea de a
concepe viaþa altfel decât în compania lecturii, nevoia
de a împãrtãºi cu semenii mei bucuria de a citi o carte
frumoasã.
Rep.: În ce an aþi creat Editura, de ce aþi numit-o
VREMEA? Aþi gândit de la început colecþiile , spre ce
public -þintã aþi privit,... cu ce autori aþi debutat?
S.C.: Editura Vremea s-a nãscut în 1990, in entuziasmul
ºi fericirea libertãþii proaspãt cucerite. Am numit-o
Vremea pentru cã voiam ca sigla sub care vom lucra sã
evoce trecerea inexorabilã a timpului ºi, prin contrast, sã
sugereze eternitatea cuvântului scris. Sigur cã am avut
de la început viziunea a ceea ce am dori sã înfãptuim,
dar, în acelaºi timp, am fost nevoiþi sã þinem seama de

condiþiile obiective, între care prima ºi cea mai frustrantã
era constrângerea financiarã. La fel ca ºi cei mai mulþi
dintre concetãþenii noºtri, eram foarte bogaþi în visuri ºi
foarte sãraci în mijloacele practice de concretizare a lor.
Deci, prima carte pe care am scos-o, dupã avataruri pe
care ar fi imposibil sã le detaliez aici, a fost o carte pentru
copii, cu aventurile unor ºoricei: o reeditare a unei cãrþi
de succes pe care o scrisesem ºi o ilustrasem cu 10 ani
înainte ºi care fusese publicatã de editura pentru copii
Ion Creangã.
Abia câþiva ani mai târziu am putut debuta colecþia la
care ne gândeam încã de la fondarea editurii, FID
Fapte, Idei, Documente , sub sigla cãreia au apãrut
cunoscutele antologii de documente ale proceselor
comuniste, memorii, eseuri, carte de istorie etc. Printre
autorii ale cãror cãrþi au apãrut în aceastã colecþie se
numãrã Petre Pandrea cu o serie de autor, Nicolas Werth,
Stephane Courtois, Corneliu Coposu, Cristian Bãdiliþã,
Corey Robin, Aleksandr Zinoviev, Vladimir Bucovski,
Catherine Verdery, Ernest Bernea, Hedi Fried, Francis
Fukuyama, Alain Finkielkraut ºi mulþi, mulþi alþii.
Publicul þintã al acestei colecþii nu este unul de masã, ci
un public cultivat, elevat, curios, care ºtie sã gândeascã.
Pentru publicul de masã ºi pentru cel tânãr am gândit
colecþii de carte SF, de carte poliþistã etc. În timp, am
mai creat o colecþie dedicatã Capitalei, Planeta
Bucureºti , cu succes la public, o colecþie de ghiduri de
cãlãtorie, În jurul lumii , colecþii de literaturã
româneascã ºi strãinã etc.
Rep.: Sunteþi ºi dvs. o distinsã ºi talentatã scriitoare,
autoare, ce aþi publicat în Vremea?
S.C.: Din când în când îmi mai aduc aminte cã iubesc
nu numai cititul, ci ºi scrisul. Rar, pentru cã timpul meu
este în slujba cãrþilor scrise de alþii, îmi îngãdui luxul de
a mai scrie câte ceva. Astfel au apãrut cartea de cãlãtorie
Douã luni în Europa ºi o cãrþulie despre Mãtuºi
fabuloase , propriile mele mãtuºi de care mi-am amintit
cu plãcere. Altfel, mai scriu ghiduri de cãlãtorie dar, cel
mai adeseori, mã limitez sã scriu prezentãrile cãrþilor,
care apar pe coperta a IV-a, semnate Vremea .
Rep.: Ne gândim la carte ca la o oglindã... am citit
acest gând, acest crez al dvs. despre actul editorial...
aºadar, ce gândiþi, ce speraþi pentru anul 2016, unde
veþi prezenta cãrþile editate? Sunteþi hotãrâþi: sã
dãinuiþi ?!
S.C.: Pentru anul 2016 sperãm sã putem publica 50-60
de titluri noi, sã gãsim texte interesante, care sã aducã
folos ºi bucurie celor care le vor citi, sã le editãm îngrijit
ºi sã le prezentãm tipãrite cum se cuvine ºi... sã existe
cititori pe care sã-i intereseze cãrþile publicate de noi.
Aºa cum aþi citit pe site-ul nostru, suntem hotãrâþi sã
dãinuim.

Raluca Tudor
Raluca Tudor o talentatã chimistã, a ales, printr-o
întâmplare a destinului ei... de altfel una BUNÃ! sã
schimbe genul de activitate, sã se dedice, trup ºi suflet,
unui domeniu de mare interes ºi actualitate:
tehnoredactare ºi editare de cãrþi!
R.T.: Sunt de meserie inginer chimist ºi am fost mai
întâi în industria cosmeticã la Intreprinderea de Produse
Cosmetice Miraj . La departamentul de ambalaje am
cunoscut-o pe Ana Budicã, cea care ulterior ºi-a deschis
editura DOMINOR ºi cãreia i-am tehnoredactat aici
cãrþi de literaturã ºi cãrþi ºtiinþifice.
Rep.: Când, în ce an, ºi cum aþi botezat propria
editura, cine v-a încurajat? Care au fost primele cãrþi
apãrute sub sigla editorialã personalã?
R.T.: Ana Budicã dorea sã plece în Africa împreunã cu
soþul ei, la un nou loc de muncã ºi m-a rugat sã preiau eu
editura. Bucuroasã... desigur am fost de acord ºi mi-am
înfiinþat editura mea: RAWEX COMS , în 2009. M-au
încurajat mama mea, Ana Budicã, Marcela Marica,
viitoarea mea colegã ºi poate cei mai importanþi
sprijinitori au fost scriitorii Florentin Popescu ºi
Constantin Carbarãu. Numele editurii RAWEX COMS
mi-a fost inspirat de numele meu, RALUCA WEISS ºi
iatã cã mi-a purtat noroc!
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Înºir-te mãrgãrite la Teatrul Naþional din Bucureºti
Un spectacol mamut sau fascinaþia unui Guru
Teatrul
Naþional
Bucureºti reia dupã o pauzã
spectacolul cu care a
inaugurat sala mare a
teatrului: Înºir-te Mãrgãrite
de Victor Eftimiu. Regia este
semnatã de Dan Puric, actor,
creator de trupã
torturat
de noi modalitãþi de expresie
artisticã, atras de magia
spectacolului total autor
de confesiuni, orator limbut, propãvãduitor în pustiu al
unei credinþe acceptate de toatã lumea, s-a dovedit în
ciuda trupu-i firav pe care-l deþine cã are ºi atitudini de
proroc. Este omul care crede cã are soluþii pentru
mântuirea sufletului românesc.
La ora actualã a devenit un fel de guru pentru o bunã
parte din privitorii permanenþi ai canalelor TV. Are fani
înrãiþi, care nu mai pot gândi cu mintea lor pentru cã îl au
pe Dan Puric cu soluþia... Pentru aceºtia dl. Puric a scris ºi
scrie cãrþi într-un ritm alert, cãrþi care ocupã în exces tarabele
chioºcurilor de ziare. Ce vreþi? Omul e multilateral!
Ca actor ºi creator de spectacole One Man shaw nu
putem sã nu-i admirãm talentul. Însã ca regizor de mega
spectacol, domnul Puric credem cã mai are de învãþat.
Înºir-te mãrgãrite, poem dramatic scris în versuri, în
viziunea regizoralã a lui Puric a devenit o aglomerare de
modalitãþi de exprimare teatralã, care obosesc
spectatorul, fãcându-l de multe ori sã pãrãseascã sala.
Dupã premierã critica se împãrþise deja în douã tabere:
lãudãtorii encomiaºti ºi entuziaºti, pe de o parte, ºi
criticaºtrii duri ºi violenþi, pe de altã parte.
S-au mai auzit acuze tari, cum ar fi învierea lui N.
Ceauºescu , Cântare României , amalgam heteroclit,
etc. din partea celor care respingeau cu hotãrâre ultima
realizarea a regizorului Dan Puric. Ce se imputã?
Dincolo de tonul sever ºi distrugãtor, unul din capetele
de acuzare, camuflate destul de bine, de fapt mãrul
discordiei, este de ce redeschiderea sãlii mari s-a fãcut
cu o piesã în versuri, un basm, considerat la vremea
respectivã o capodoperã, jucat pânã la epuizare de
majoritatea teatrelor naþionale, dar azi catalogat drept
antedeluvian ºi vetust, teatrul în versuri care a fãcut
deliciul atâtor generaþii fiind complet depãºit.
Dupã unele voci redeschiderea sãlii mari putea fi fãcutã
cu oricare altã piesã a unui autor român. Putea sã fie
Muºatini lui Eminescu. S-ar fi putut sã fie Visul
Dochiei sau Oºtenii noºtri de Fr. Dame. Ar fi putut sã
fie Meºterul Manole sau Avram Iancu de L. Blaga.
Ar mai fi putut fi Letopiseþi (dramã în cinci acte ºi un
prolog) de Mihail Sorbul). Putea sã fie oricare piesã a
lui Matei Viºniec, dramaturg care a reuºit sã spargã
cortina de fier a limbii, fiind jucat în 15 þãri din Europa.
Lãsând la o parte soluþiile puþin fanteziste, vorbind ca
profesioniºti, se putea comanda unui dramaturg român

Candid Stoica

Am primit cu
bunãvoinþa
unei
minunate fete de la
UCIN (adicã Uniunea
cineaºtilor) douã cãrþi
semnate de Nicolae
Cabel, Memoria ca o
capcanã ºi În fracul
de mãlai.
Evenimentul
lansãrii lor într-o
ambianþã festivã a
lipsit, dar importanþa volumelor, densitatea scrisului autorului,
evanescenþa trãirilor din spaþiul liric, dar ºi experienþa de
viaþã circumscrisã în primul volum amintit acoperã o datã de
referinþã pentru o personalitate atipicã universului cultural
românesc.
Dacã afirm acest lucru, fãrã reticenþe, se datoreazã
faptului cã cineastul poet a ºtiut sã conserve lecþia
înaintaºilor care aplaudã ºi recunosc modelele , care sunt
recunoscãtoare profesorilor, pentru formarea propriilor
caractere, personalitãþi, cariere, destine.
Nãscut la 21 noiembrie 1943, la Buzãu, Nicolae Cabel
a terminat studiile la IATC în 1970, iar în cadrul
studioului Sahia Film, ºi nu numai, a realizat peste 100
de titluri, scurtmetraje ºi mediumetraje, din care o bunã
parte pot fi circumscrise eseului documentar ºi filmului
dedicat artei. Cu o densã activitate publicisticã, de la 18
ani,( debut în mai 1961 la Viaþa Buzãului, unde va fi
corector ºi secretar de redacþie),dar ºi în reviste de culturã
centralã ºi din alte provincii, precum Amfiteatru, Tomis,
Luceafãrul, Steaua, Cinema, România Literarã, Nicolae

Cãlin Stãnculescu

în viaþã, din vreme, un text special pentru acest
eveniment Pam, Pam! Caragiale a fost solicitat pe
vremuri pentru un eveniment similar ºi a produs textul
Începem! . E adevãrat nu a fost o capodoperã, ci doar
un text de circumstanþã.
Trecând peste amãnunte, peste tonul agresiv, se poate
observa cu ochiul liber, fãrã efort, inadecvarea (de
mijloace) dintre operã (piesã) ºi regizorul creator. Opera,
piesa
respectivã,
fiind
eminamente verbalã ºi poeticã, iar
acþiunea regizoralã fiind pur
vizualã. Fatale cele douã acþiuni!
Nu se întrepãtrund în mod fericit
decât uneori
Chiar ºi atunci
rezultatul fiind heteroclit,
ducându-ne cu gândul la
ansamblul de dansuri Rapsodia
sau la emisiunea TV Hanul
Ancuþei . Regizorul simþind cã va
isca un scandal ºi-a luat mãsuri de
siguranþã, atenþionându-ne în
caietul program cã spectacolul e
o versiune scenicã de Dan Puric,
dupã Victor Eftimiu. Menþiunea
aceasta apãrând în interiorul
caietului program ºi nu pe prima
paginã.
Dan Puric încearcã adaptarea
expresiei corporale
la cea
verbalã. Se recitã patetic tirade, dar replica nu mai prinde
forþa emoþionalã, fiind sufocatã de dominaþia muzicii,
dansului ºi mai ales de lungile pauze de relatare
expresivã prin miºcarea cu încetinitorul pentru a sublinia
stãrile interioare ale personajelor centrale. În înghesuialã
creatã de stiluri de expresie, personajele devin marionete,
astfel ele pierzându-ºi consistenþa. Actorii lasã impresia
cã au fost îndrumaþi sã considere textul doar un pretext,
pentru a demonstra cã numai credinþa în Dumnezeu poate
învinge rãul.
Cât priveºte interpretarea lor reþinem pe Maria
Dinulescu în Sorina, actriþa trãind intens, replicile
impunând emoþional personajul.
Cu finã ironie prezintã Constantin Dinulescu pe AlbÎmpãrat, reuºind sã propunã un personaj mitologic.
Fireºte, Dan Puric s-a vroit altfel decât înaintaºii sãi, zmei,
încercând sã creeze momente deosebite în rolul Zmeului
prin talentul sãu oferind personajului o excesivã trãire
interioarã. Mãlãiele a dorit ca Zmeul sãu sã fie un suflet
chinuit de tristeþi, mai puþin un revoltat pe demersurile
destinului sãu ºi de multe ori a reuºit. Carmen Ionescu a
propus ºi ea o altfel de Vrãjitoare, mai umanã, o femeie
care tãinuieºte suferinþa proprie pentru viaþa fiului, Zmeu.
Fac o figuraþie nobilã, Irina Cojar (Ileana Cosânzeana),
ªtefan Ruxanda (Fãt-Frumos) sau Gavril Pãtru
(Buzdugan), ºi neaºteptat de autentic Alex Hasnaº (un

bãtrân). Ireproºabile rãmân ºi apariþiile celorlalþi colegi
din distribuþie, care servesc un spectacol maraton.
Ce se mai poate spune despre spectacol?
Majoritatea distribuþiei este alcãtuitã din actori tineri
excepþie fãcând doar Constantin Dinulescu ºi
Alexandru Hasnaº, octogenari, ºi interpretul Zmeului care
a împlinit ºi el 56 de ani , care nu au experienþa de a
juca o piesã în versuri, pentru care e necesarã o tehnicã
specialã. Desigur, azi nu se mai poate
declama ca pe vremea lui Nottara, dar existã
un mod de abordare veridic pentru
spectatorul contemporan pe care al fi
trebuit sã-l abordeze majoritatea celor ce
deþin rolurile principale.
Marele învingãtor din spectacol nu este,
aºa cum ar fi normal la o piesã cu lungi
monoloage în versuri, actorul-actorii, ci
este Doina Levinþea, creatoarea costumelor.
Peste 100 de costume, care de care mai
diverse, mai adecvate, mai originale,
formeazã o simfonie cromaticã
impresionantã. Marea scenografã s-a
realizat plenar în acest spectacol, lãsând
spectatorii pur ºi simplu uimiþi în faþa
acestei bogãþii cromatice atât de diverse
PS: În cu totul altã ordine de ideii, în caietul
program regizorul Dan Puric aminteºte cu
nonºalanþã de performanþa celor trei actori,
colegi ai sãi, de pe vremuri, care l-au
interpretat în anul 1941 pe scena Teatrului Naþional pe
Hamlet: G. Vraca, G. Calboreanu ºi Mihai Popescu!
Nu e nimic grav, dar e bine sã se ºtie cã minunaþul
actor care a fost Mihai Popescu nu l-a interpretat niciodatã
pe Hamlet. Cel de al treilea actor din celebrul spectacol
al teatrului Naþional a fost Valentin Valentineanu! Cei
care au alcãtuit programul, teatrologi de meserie, cu acte
în regulã, puteau sã-l scuteascã pe marele guru de o
asemenea... inadvertenþã.
La final am parcurs cu încântare holurile ale cãror pereþi
au fost vopsiþi în culoarea albului imaculat, regretând
desfiinþarea sãlii Rebreanu apreciind sãlile de expoziþie,
celelalte sãli care au, unele nume ciudate: sala Mare (tip
italian) 900 locuri, sala Studio (transformabilã în tip
italian, elisabetan, arena) 590 locuri; sala Atelier (teatru
experimental) 250 de locuri; sala Pictura (transformabilã
în tip italian, elisabetan, arena) 300 locuri; sala Mica
(transformabilã în tip italian redus, elisabetan, arena) 240
locuri; sala în Aer Liber, 300 locuri, sala Media
(multifuncþionalã: expoziþii, recitaluri, reuniuni,
conferinþe, proiecþii cu scaune înºiruite) 300 locuri.
ªi am avut bucuria sã constat cã în acest locaº de culturã
nu mai este director un politruc înrãit, de tristã amintire,
ci un artist care ºi-a dedicat ultimii ani ai vieþi refaceri
acestui minunat for de culturã: Teatrul Naþional din
Bucureºti.

Cineastul poet, sau Nicolae Cabel,
un umanist în vremuri de restriºte
Cabel se confirmã permanent ca un autor de tip
renascentist, complex, profund, rafinat, plenar, pe deplin
angajat în admiraþia ºi respectul pentru cei care l-au
format sau pentru cei care i-au acordat prietenia.
Încã din anul 4 de regie film, Nicolae Cabel debuta cu
poezie în Luceafãrul ºi propunea un volum de debut
Hanul certitudinilor, afirmã criticul Dan Cristea în revista
Amfiteatru din 1968, continuând ,, Vom întâlni la Nicolae
Cabel mai toate elementele ce compun poezia tradiþiilor
binecunoscute de altfel, simþul acut al elementelor,
metamorfoza lor neîncetatã, tãrâmuri pãduratice fulgerate
de tropotul cailor, glasuri de descântece ºi petreceri,
stranii obiceiuri ºi oficieri.
Autor de reportaje, nuvele, poet complex cu o
predilecþie spre disciplina sonetului, Nicolae Cabel ºi-a
onorat pe deplin condiþia de artist atât prin opera sa de
regizor ºi autor, dar ºi prin opera sa deomagiere a celui ce
i-a fost profesor-formator, marele cineast Victor Iliu,
autorul neuitatului film La Moara cu noroc.
Biografii ºi monografii ale operei ilustrului pedagog
ºi cineast, cele patru cãrþi dedicate de Nicolae Cabel lui
Victor Iliu reprezintã tot atâtea semne de profundã
gratitudine, dublate, în mod fericit ºi revelator, de
iniþiativele, datorate tot lui Nicolae Cabel de a finaliza
un bust la sediul Uniunii Cineaºtilor ºi de a bate o monedã
aniversarã, ºi de a înfiinþa premiul Victor Iliu acordat
anual, în nume propriu la festivalul cinematografic
internaþional Cine mai iubit, ediþiile 2006 2013.

Volumul Memoria, ca o capcanã se compune (ca ºi
sonetul drag autorului) din patru secvenþe dedicate cu
emoþie ºi deferenþã prietenilor dispãruþi (cu puþine
excepþii) evocaþi sub elocventul titlu Probantur
amicitiae. Apoi, Suavi mari magno reuneºte prefeþe,
cronici, opinii, ecouri critice la volumele semnate de
Nicolae Cabel. De illo tempore propune cititorului câteva
dintre notele de cãlãtorie ale autorului precum ºi câteva
dintre articolele sale apãrute de-a lungul timpului. În
fine, Ut pictura poesis ne aduce în faþã câteva dintre
interviurile acordate de cineast.
ªi cum nu sunt prea înzestrat comentator al poeziei
prietenului meu Nicolae Cabel, voi cita din comentatorul
sãu atât de inspirat, fie cã este vorba de film sau liricã,
Titus Vîjeu care scria în prefaþa volumului În fracul de
mãlai
Nicolae Cabel se afirmã încã o datã prin acest frac de
mãlai croit nu în marile case de modã ale lumii ci în
împãrãþia ierburilor de acasã, în tectonica subtilã a
galopului mânjilor din dimineþile astrale ale copilãriei,
în gramatica unei comunicãri totale cu universul. (...) Se
observã lesne respiraþia fireascã a acestor poeme, scrise
parcã dintr-o unicã suflare poeticã. Înscrise în corsetul
sonetului, ele dobândesc esenþializare, pãstrând în
eºafodajul ideilor sunetul pur al formei poetice.
Ambele volume au apãrut în condiþii grafice
impecabile la Editura Tipografia Intact.
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PE ULTIMA SUTÃ DE METRI
Vitralii

Noaptea Învierii

Aniversarã
Aºadar, revista
Memoria Oltului
ºi Romanaþilor îºi
îmbracã pentru a
50-a oarã rochia
lunarã de galã ºi
vine la întâlnirea cu
românii ca o fatã
sfioasã de la þarã,
ieºind pentru prima
datã la repetabila ei
primã horã.
,
Iese cu ceea ce are
ea mai frumos în
strai ºi suflet, în gând ºi-n vorbã; iese ca o zi de sãrbãtoare,
ºtiind cã acolo, în hora simþirii româneºti, în vastul
amfiteatru strãjuit de Carpaþi ºi Dunãre, silabele luminii
se-ncheagã în poeme de slavã pentru cei ce, sub sceptrul
lui Gebeleizis, au însufleþit din neguri de vreme acest
spaþiu de început al omului; pentru cei ce astãzi dau
suflu ºi putere întru mereu îngrijirea minunatei Grãdini
a Maicii Domnului ; pentru cei ce vor continua aceastã
neostenitã, jertfitoare ºi de dãtãtoare bucurii
dumnezeieºti lucrare.

Ion Andreitã

(urmare din pagina 6)

bogatã din ochii sãi peste þarinele ºi ogoarele muncite
cu sudoarea frunþii harnicului ºi neobositului plugar,
prietenul totdeauna credincios al Zorilor, al Nãmiezii ºi
al Amurgului, iar tunetele largului vãzduh vesteau, în
chip de biruinþã împãrãteascã, tutulor popoarelor ºi
seminþiilor isprava mirelui April, redeºteptarea miresei
lui fecioase!
Hristos a-nviat, jidane! ziceau vesel românii.
Adevãrat a-nviat! rãspundea nebun jidanul.
Da! renviase natura, renviase viaþa, ºi celor din
mormânturi viaþã dãruindu-le.
O zi frumoasã, mãreaþã, sublimã era aceea pentru toþi,
chiar pentru Leiba Zibal, hangiul de la Podeni!
Notã
În momentul când cronica mea este deja culeasã la
tipografie, un amic îmi spunea cã i se cam pare a fi citit
odatã o novelã ceva cam aºa.
Acum e prea târziu ca sã mai schimb subiectul.
Nu voi putea fi acuzat de plagiat, cãci mai la urmã
subiectul nu e atâta important în artã cât este de
importantã tratarea.
Vedeþi, de exemplu, în picturã sau în sculpturã de câte
ori nu s-a tratat acelaºi subiect, fie profan, fie sacru, de
diferiþi artiºti, ºi n-a mai fãcut nimenea gurã.
Am încercat dar ºi eu sã tratez în modul meu original
un subiect pe care poate l-a tratat ºi un altul. De unde
ºtii? poate am avut norocul sã fac mai bine.
În fine, oriºice puteþi zice de nuvela mea; un lucru
rãmâne netãgãduit: ce stil! ce limbã! ce limbã
româneascã! Ei? Apoi, dacã e limba frumoasã, ce mai
poftiþi?...

Doamne cu vocaþia
construcþiei
(urmare din pagina 17)

Spre neuitare, Memoria sãrbãtoritã astãzi a adunat
prin truditorii ei pricepuþi ºi înþelepþi importante urice
de neam, cu precãdere despre plaiul oltenesc, dar cu
atenþia mãritã asupra întregului spaþiu românesc. A
cercetat arhive ºi biblioteci, a consultat învãþaþi, dar a
pus ºi urechea la pãmânt, scormonind apoi cu hârleþul
arheologului, conform zicerii: Când scrisul lipseºte,
pietrele vorbesc , pentru a scoate la luminã aceste izvoare.
(În parantezã fie spus, dupã calculele specialiºtilor, cam
97 la sutã din istoria omenirii implicit ºi istoria noastrã
se sprijinã pe izvoare nescrise).
Acest simplu ºi mare adevãr l-au înþeles cei 11 meºteri
mari din Comitetul de redacþie, cu Ion Tîlvãnoiu, 12
apostoli pentru care odihna înseamnã cãutare continuã,
neostoitã propovãduire. Nobilul imperativ al identitãþii
naþionale ºi l-au asumat ºi colaboratorii revistei, cu
pasiune ºi fapte incontestabile.
La jubileul petrecut sub bolta cerului incendiatã de
imaculata floare de cireº, putem afirma cã Memoria
împlineºte o dublã menire: adunã dovezi de istorie ºi
culturã în sipetele ei nemuritoare ºi, implicit, îi adunã la
un loc ºi pe cãutãtorii ºi aducãtorii acestor dovezi pe
care, astfel, îi ºi uneºte întru respiraþie ºi ideal.
Memoria care adunã, memoria care uneºte! ce altã
mai potrivitã devizã pe frontispiciul acestei zile?!
P. S. Un cuvânt de laudã ºi pentru tipografii de elitã ai
Editurii Hoffman din Slatina-Olt, Andy Barcan ºi fiul
sãu Cosmin, care, de cinci ani, trudesc cu dragoste ºi
înþelegere la frumoasa înveºmântare a revistei.

Prima carte apãrutã la editura mea a fost Portrete în
peniþã de Florentin Popescu, în iunie 2009, carte ce
cuprinde portrete ale unor scriitori, pictori ºi alþi oameni
de culturã. Chiar de la prima carte editatã am dorit sã
contribui cu realizarea imaginii coperþii!
Rep.: Cine sunt cei mai harnici scriitori, poeþi, care vau încredinþat producþiile lor literare, ori ºtiinþifice...
ca sã fie frumos tipãrite?
R.T.: Sunt mulþi creatori, scriitori, poeþi, care mi-au
încredinþat manuscrisele lor, printre aceºtia: Nicolae Dan
Fruntelatã, Ion Andreiþã, Vasile Rãvescu, Dumitru
Dumitricã, Florin Colonaº, Veronica-Maria Florescu,
Tudor Opriº, Geo Cãlugãru, Emil Lungeanu, Romaniþa
ªtenþel, George ªovu, Passionaria Stoicescu, Mariana
Ionescu, Ioan Mazilu-Crângaºu, Constantin Lupeanu,
Vasile Szolga, Florin Costinesc ºi mulþi alþii. Cel mai
editat scriitor a fost ºi a rãmas Florentin Popescu. Tot el
mi-a încredinþat realizarea graficã a binecunoscutei
reviste Bucureºtiul literar ºi artistic revistã fondatã la 1
octombrie 2011 de Coman ªova ºi Florentin Popescu.
Realizez ºi revistele literare: Cetatea lui Bucur, Destine,
Clipe albastre, Sud... toate se bucurã de succes pentru
realizarea graficã ºi conþinutul literar. Mari satisfacþii
mi-au adus diplomele obþinute la diferitele Târguri de
carte, Saloane de carte, ce au culminat cu Premiul USR
pentru cartea anului 2014, cu titlul Pãrinþii sistemului
filosofic Taoist, autori Adrian, Mira ºi Constantin
Lupeanu. Am fost chiar ºi în China la cel mai mare târg
de carte din lume, în anul 2015, unde am expus multe
din cãrþile editate la RAWEX COMS... fireºte ele au fost
apreciate!
O menþiune specialã, de suflet, este prezenþa la Salonul
de literaturã: Rotonda plopilor aprinºi , de la Râmnicu
Vâlcea, organizat de scriitorul ºi ziaristul Ioan Barbu, în
fiecare an, în luna mai. Am fost onoratã cu diplome,
medalii ºi aprecieri de la oameni deosebiþi, de fiecare
datã!
O mare bucurie pentru editura mea este organizarea
cenaclului literar sui-generis: Catacomba, în fiecare lunã,
la care participã scriitori, poeþi ºi prieteni apropiaþi,
cenaclu pe care scriitorul Florentin Popescu îl numeºte,
cu tandreþe: O confrerie literarã în vremuri de restriºte .

George
Theodor
Popescu

Noapte de mai
Însereazã cumsecade pre lume...
în câmpie începe fiesta. E dezmãþ.
În noaptea asta laptele de iapã
are gust sãlciu.
Aud ca altãdatã, în declin
lungi trenuri de marfã
încãrcate cu pelin.
Ard în tingiri de aramã
seminþe de cannabis.
Grifoni cu aripile arse
stau de pazã-La Porþi.
Sfârcuri de luminã izvorãsc, danseazã
odatã cu femeile de iarbã
un straniu dans al sorþii, oacheº
despletit, ca însãºi lama de cuþit.
Floarea de mac, din colþul lunii,
mai varsã în vârtej otravã
Vin caii suri sã se adape
la metafizica-i suavã.
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ATELIERUL ARTELOR VIZUALE

DAN CIOCA

Se spune cã muzica ºi pictura prefigureazã
generaþiile viitoare; relaþiile dintre oameni
aºijderea. Lucrãrile artistului cântã într-o orhestrã
bine tonalizatã cu culori atrãgãtoare ºi exhaustive.

Petru Comarnescu
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