1

Revistã fondatã la 1 octombrie 2011 de Coman ªova ºi Florentin Popescu
Apare lunar Anul VII, nr. 1 (64), ianuarie 2017
www.bucurestiul-literar.ro

Coman Sova
,
Zãpada, floare albã

Neculai Ciochinã - Forme în spaþiu

Editorial

Anul ªapte

Începând cu acest numãr, revista noastrã, Bucureºtiul literar ºi artistic, intrã în cel
de-al ºaptelea an de existenþã ºi de apariþie neîntreruptã, începând din luna octombrie
2011 ºi pânã azi.
Evident, nu este vorba de o cifrã care sã impresioneze prin durata pe care o exprimã,
însã pentru noi, cei care, lunã de lunã ºi an de an, ne-am ostenit sã aºternem în paginile
publicaþiei materiale care sã-i intereseze pe cititori ºi sã-i atragã, sã-i determine sã
înþeleagã (dacã o mai fi fost nevoie!?) cã prin culturã, prin culturã adevãratã se poate
supravieþui frumos ºi curat în toate regimurile politice înseamnã mult.
Cifra ªapte are zeci ºi zeci de semnificaþii în mai toate zãrile lumii, la numeroase
popoare ºi în aproape toate mitologiile lumii, în cãrþile sacre din marile religii de pe
mapamond ºi de aceea am avut curiozitatea de a-i afla ºi noi simbolistica ºi semnificaþia
de-a lungul timpului ºi timpurilor.
Deschideþi un dicþionar de simboluri ºi veþi rãmâne uimiþi de multitudinea
conotaþiilor acestei cifre pe mapamond.
L-am deschis ºi noi pe cel al lui Jean Chevalier ºi Alain Gheerbrant ºi surprizã ! am
aflat acolo, printre multele simboluri ºi interpretãri, ºi un text care, credem, se potriveºte
întrucâtva ºi momentului în care ne aflãm cu revista Bucureºtiul literar ºi artistic.
ªi iatã-l: Septenarul reprezintã totalitatea vieþii morale, însumând cele trei virtuþi
teologale credinþa, nãdejdea ºi dragostea ºi cele patru virtuþi cardinale: prudenþa,
cumpãtarea, dreptatea ºi puterea .
Privind retrospectiv ºi rãsfoind colecþia anilor lãsaþi în urmã, constatãm cã:
dacã n-am fi avut credinþa cã facem un lucru bun n-am fi pornit la drum în 2011;
dacã n-am fi nãdãjduit cã vom avea audienþã la public, aºijderea n-am fi pornit la
drum. Bilanþul de azi? Pe Internet avem lunar între 1000 ºi 1500 de accesãri ceea ce
spune ceva în aceste vremuri în care televiziunile ºi alte mijloace video submineazã
cultura autenticã; în varianta tipãritã publicaþia noastrã este tot mai cãutatã, apreciatã,
susþinutã moral de cãtre cititori;
dacã n-am fi avut dragoste faþã de cuvântul tipãrit ºi faþã de cultura naþionalã ºi
cea universalã, de valorile lor de ieri ºi de azi, la fel n-am fi pornit la drum;
prudenþa ºi cumpãtarea ne-au caracterizat ºi ne caracterizeazã în tot ce facem. Am
evitat excesele, atacurile la persoanã, demolãrile de orice fel, remorcarea la coada
vreunui partid sau grup de interese. Pentru noi conteazã (am spus-o încã din articolulprogram din 2011) valoarea textelor ºi nu dosarul personal al autorilor;
dreptatea? N-avem conºtiinþa încãrcatã de vreo nedreptate fãcutã cuiva. ªi nimic
de ascuns
puterea? Ei, bine, am fi vrut/am vrea mai multã putere. Puterea de a scoate tiraje mai
mari, de a stârni curente de opinie întru respectarea ºi promovarea frumosului ºi a
valorilor, de a-i face pe oameni mai buni Etc. Etc.
ªapte mai înseamnã ºi sfârºitul unei etape ºi începutul alteia, o înnoire, o schimbare
de macaz, un progres
Suntem optimiºti ºi privim cu încredere viitorul.

Sorbind din cafea,
trãgând din þigarã,
ne ocupãm de vindecarea bolilor.
Poezia e o treabã minorã
a celor ce n-au altceva de fãcut.
Baloane colorate smulse de curenþii de aer
în ceaþa predominantã.
Duminica e ziua mea de trudã.
Dumnezeu a uitat de pãmânt
în acest anotimp pârjolit.
Sorb nopþi întregi pãscând cuvinte,
vãd un soare cu ochii arºi
ca ochii judecãtorilor subalterni...
ªi numai iarna
îmi va da zãpada
ca pe o floare albã.
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AGENDÃ CULTURALÃ

Ion Heliade Rãdulescu 215
În noaptea de 6 a lui Gerar, an 1802, într-o familie de boieri,
din cetatea Târgoviºtei, a venit pe lume fiul acesteia, cu
onomastica Botezãtorului: Ion Heliade Rãdulescu.
A venit sã împlineascã un destin propriu, în destinul
neamului sãu cel românesc. El a fost deschizãtor de mari
drumuri: scriitor, lingvist, filolog, filozof, om politic,
jurnalist...
La fiecare rãspântie a drumurilor deschise a ctitorit,
fundamental, în primul rând ªcoala în limba românã,
redeschizând, din proprie iniþiativã, cursurile de la Sfântul
Sava în 1821 (dupã retragerea lui Gh. Lazãr)...
La numai 25 de ani Heliade reorganizeazã Societatea
literarã, având ca scop sprijinirea învãþãmântului în limba
românã, cu discipline tehnice ºi umaniste, sprijinirea teatrelor,
a traducerilor în limba românã (a tradus el însuºi din Hesiod,
Lamartine, Byron, Moliere). Dar, mai ales, a încurajat literatura
originalã, sub îndemnul profetic Scrieþi, bãieþi, scrieþi...
numai scrieþi! ...îndemnul omului care dorea sã vadã limba
neamului sãu, rãsãrind, crescând, capabilã sã exprime cele
mai abstracte ori sensibile idei ºi sentimente.
Deschizãtor de drumuri în lingvisticã, Eliade, la numai 26 de ani, este ctitorul primei Gramatici româneºti, în
1828, tipãritã la Sibiu. Depãºind tiparul etimologic latinizant, Heliade introduce o terminologie modernã ºi pledeazã
pentru introducerea alfabetului latin... El cumpãrã o tipografie ºi deschide prima paginã a jurnalismului românesc,
prin tipãrirea revistei CURIERUL ROMÂNESC, la 1829 (8-10 aprilie).
Alãturi de alþi confraþi intelectuali sprijinã înfiinþarea Societãþii Filarmonice, preia conducerea ªcolii de literaturã,
declamaþiune ºi muzicã vocalã. Este ctitorul primelor reprezentaþii teatrale în limba românã ºi editeazã revista
Gazeta Teatrului Naþional (1835-1836).
Ion Heliade Rãdulescu este creatorul capodoperei: Zburãtorul , baladã nepereche , demnã de orice antologie
liricã româneascã, din toate timpurile, evocând sugestiv mitul zburãtorului...
Ion Heliade Rãdulescu este un mare talent ºi în genul literar al prozei satirice, pamfletare. Fiziologiile sale,
portrete de mare forþã satiricã, în spiritul lui Voltaire, precum Coconiþa Drãgana , Coconul Drãgan etc. sunt
personaje anticipând Chiriþele lui Alecsandri...
Echilibru între antiteze, un posibil portret al omului enciclopedist, Ion Heliade Rãdulescu? Titlul încercãrilor
sale de miºcare ºi promovare a unor idei filosofice: Echilibru între antiteze proza de idei a lui Heliade rãmâne
ºi ea captivantã, în ciuda tuturor denivelãrilor...: pare sã dispunã, cum aratã Eminescu, de un soi de a doua vedere
(aprecierea criticului Paul Cornea).
Oare cum a vãzut Heliade, ca membru fondator al Academiei Române ºi primul Preºedinte al acestui înalt for
cultural al þãrii (1867-1870) rãspunderea urmaºilor sãi, mulþi dintre ei discipoli...? Se pare cã un posibil rãspuns îl
aflãm din epitaful creat chiar de el, omul care ºi-a împletit destinul cu cel al neamului sãu: Oasele mele vor tresãri
din mormânt la versurile lor, ºi sufletul meu, plin de urgia divinã, va deveni muza lor inspiratoare ...
...În dimineaþa de 27 Prier, an 1872, va ieºi din scena vieþii, în casa din Strada Polonã 20... dar ne invitã în orice zi
sã-l ascultãm, virtual, în faþa Universitãþii, la Bucureºti, lângã Statuia care vorbeºte despre mãreþia unui om, nesupus
vremurilor, o permanentã stare de echilibru între antiteze!

Maria-Romaniþa ªtenþel

Autografe
în premierã
Lucian Gruia

Românii în oglinda timpului
(Editura Limes, Cluj-Napoca, 2016)

Aduc în discuþie, între altele, o nouã definiþie a
specificului românesc, Nocturnul, crepuscularul ºi
diurnul spiritualitãþii româneºti la Eminescu, Blaga ºi
Brâncuºi, apoi viziunile filosofice asupra lumii la Cioran,
Nae Ionescu ºi Constantin Noica ºi alte teme de
importanþã capitalã pentru istoria ºi cultura noastrã. Sper
sã-i intereseze pe mulþi.

Florentin Popescu

Seniorii literaturii noastre, vol. II
(Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2016)

Încã 18 interviuri în care tot atâþia scriitori-seniori
(poeþi, prozatori, dramaturgi, critici ºi istorici literari)
vorbesc despre viaþa, împlinirile, crezurile lor, despre
lumea prin care au trecut. Toate se constituie în
miniportrete de personalitãþi care lasã în urmã opere, idei,
gânduri ºi sentimente pilduitoare pentru cititori.

Iustin Moraru

Dirijorul de vise
Cuºca leului liber

Reviste primite la redacþie

(Editura Tipo Moldova, Iaºi, 2016)

Ex Ponto (Constanþa, redactor-ºef Ovidiu Dunãreanu), nr. 3-4 (51-52), iulie-septembrie / octombrie-decembrie
2016
Sud (Bolintin-Vale, redactor-ºef Vasile Grigore), nr. 11-12/2016
Urmuz. Vitrinã de artã nouã (Câmpina, îngrijire Florin Dochia), nr. 11-12/2016
Spaþii culturale (Râmnicu Sãrat, redactor-ºef Valeria Manta Tãicuþu), nr. 49, noiembrie-decembrie 2016
Argeº (Piteºti, redactor-ºef Dumitru Augustin Doman), nr. 11/2016
Algoritm Literar (Cãlan-Hunedoara, redactor-ºef Ioan Barb), nr. 3/2016
Polemici (Baia Mare, director Al. Buican), nr. 9-10/2016
Buzãul literar (Buzãu, nr. l, serie nouã)/octombrie 2016
Detectiv Cultural (Bucureºti, redactor-ºef Marian Nencescu), nr. 4/2016
Scrisul Românesc (Craiova, director Florea Firan), nr. 12/2016
Curtea de la Argeº (Curtea de Argeº, redactor-ºef Gheorghe Pãun), /nr. l2/2016
Arena Literarã (Bucureºti, director R.N. Carpen), nr. 3/ianuarie-februarie 2017
Revista Românã de versuri ºi prozã (Bucureºti, redactor-ºef George Ursa), nr. 11-12/2016
Literadura (Buzãu, director C. Suditu), nr. 2/2016
Cafeneaua literarã (Piteºti, redactor-ºef Virgil Diaconu), nr. 12/2016
Cartelul metaforelor (Buzãu, redactor-ºef Marin Ifrim), nr. 30-32, ianuarie-martie 2017-01-09]
Litere, (Târgoviºte, director Tudor Cristea), nr. 11-12/2016
Convorbiri literare, (Iaºi, redactor-ºef Cassian Maria Spiridon), nr. 12/2016

Douã cãrþi care
adunã între coperþile lor
poeziile scrise în
aproape 50 de ani!
Dirijorul de vise
cuprinde volumele
tipãrite, iar Cuºca leului
liber versurile nepublicate pânã acum. Capturate, în tãcere, ca imagini din fluxul
continuu al vieþii, poeziile devin cântec ºi ecou divin,
doar reverberând în palatul oglinzilor din sufletul
fiecãruia.

Lia-Maria Andreiþã

Copil de suflet
În umbra sorþii
(Editura Semne, Bucureºti, 2016)

Sãrbãtoriþii noºtri în Luna lui Gerar
Ei sunt statornici prieteni ºi harnici colaboratori ai revistei Bucureºtiul literar ºi artistic:
Dinu Sãraru (n. 30 ianuarie 1932), romancier ºi publicist. Colaborator Ileana Mãlãncioiu (n. 23 ianuarie
1940), poetã, eseistã. Colaboratoare Leo Butnaru (n. 5 ianuarie 1949), poet, prozator, eseist ºi publicist.
Corespondentul revistei noastre la Chiºinãu Valeria Manta Tãicuþu (n. 20 ianuarie 1956), poetã, prozatoare ºi
publicistã. Membru în colectivul redacþional.

Douã romane total diferite, dar cu mesaj asemãnãtor:
o lume mai bunã ºi mai îngãduitoare.

Tuturor un simbolic buchet de flori ºi un cãlduros La mulþi ani!
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Eminescu 167 ani de la naºtere
Ideea de Dumnezeu în
poezia lui Eminescu.
Pesimism ºi credinþã

Ne-am obiºnuit cu ideea cã Eminescu a fost un
pesimist, atât de mult s-a scris despre acest lucru.
Faptul cã accentele de pesimism ce pot fi gãsite în
opera sa, mai ales în poezie, sunt asociate cu
nostalgia ce caracterizeazã creaþia sa poeticã, face
ºi mai uºor sã se creadã cã Eminescu a fost un
pesimist.
Totuºi, pentru a verifica validitatea acestei aserþiuni,
este necesar sã se ia în considerare întreaga creaþie eminescianã; de exemplu
publicistica sa, unde poetul polemizeazã dinamic ºi criticã aspru, unde luptã pentru
un ideal moral ºi social-politic, nu trãdeazã deloc atitudinea unui pesimist.
Pe de altã parte, dacã disociem accentele nostalgice ºi romantismul propriuzis de pesimismul propriu-zis, ºi evaluãm pesimismul în lumina poemelor cu
mesaj moral ºi socio-politic, cum ar fi Ai noºtri tineri, Împãrat ºi proletar, de
pildã, ºi în comparaþie cu poemele religioase, sau cu mesaj religios, chiar parþial,
cum ar fi Colinde, colinde, Învierea, Rugãciune, Dumnezeu ºi om, º.a., atunci
ideea cã Eminescu a fost un pesimist poate fi serios pusã sub semnul întrebãrii.
Iatã, pe de o parte, ceea ce unii numesc pesimism:
Pierdut în suferinþa nimicniciei mele,/Ca frunza de pe apã, ca fulgerul în
haos,/M-am închinat ca magul la soare ºi la stele/Sã-ngãduie intrarea-mi în
vecinicul repaus;
(Pierdut în suferinþã )
iar pe de altã parte revolta generatoare de optimism, de speranþã:
Zdrobiþi orânduiala cea crudã ºi nedreaptã/Ce lumea o împarte în mizeri ºi
bogaþi!/Faceþi ca-n astã lume sã aibã parte dreaptã/Egalã fiecare, ºi sã trãim ca
fraþi. (Împãrat ºi proletar)
O altã polaritate care pune în chestiune pesimismul asociat cu necredinþa este
aceea care implicã o confesiune de aparentã necredinþã ºi o confesiune de credinþã:
Eu nu cred nici în Iehova,/Nici în Buddha-Sakya-Muni,/Nici în viaþã, nici în
moarte,/Nici în stingere ca unii. (Eu nu cred nici în Iehova)
Sau mai mult:
ªi noi avem o lege deºi nu Dumnezeu /Simþim cã Universu-l purtãm ºi prea
ni-i greu. (Preot ºi filosof)
ºi confesiunea de credinþã, fiorul sfânt în faþa misterului hristic:
Un clocot lung de glasuri vui de bucurie /Colo-n altar se uitã ºi preoþi ºi
popor,/Cum din mormânt rãsare Christos învingãtor,/Iar inimile noastre s-unesc
în armonie:
Cântãri ºi laude-nãlþãm/Noi, þie, unuia,/Primindu-l cu psalme ºi ramuri,/
Plecaþi-vã neamuri,/Cântând Aleluia . (Învierea)
Frãmântãrile sale interioare, întrebãrile, chiar dacã uneori obsesive, despre
lume ºi viaþã, influenþate desigur de alte filosofii ºi religii (a se avea în minte în
special studiile fãcute la Berlin ºi Viena), nu ºocheazã de loc la o minte inchizitivã
ca a lui Eminescu, la un spirit atât de însetat de cunoaºtere, la un intelectual de
asemenea rafinament cum a fost el. Dimpotrivã, ºtiindu-l pe marele poet aºa cum
a fost, ne-ar mira sã nu fi avut aceste probleme. Astfel Eminescu anticipeazã
strãlucit pe Blaga ce zicea cã viaþa îºi capãtã sens numai în mãsura în care o
problematizãm. Luceafãrul poeziei româneºti a fãcut asta neurmând un sfat, ci
ilustrându-l plenar prin anticipaþie.
Vedem aceasta cu prisosinþã în poemul: O, -nþelepciune, ai aripi de cearã!:
Sunt nenþelese literele vremii/Oricât ai adânci semnul lor ºters?/Suntem plecaþi
sub greul anatemii/De-a nu afla nimic în vecinic mers?/Suntem nu numai spre-a
da viaþã problemei,/S-o dezlegãm nu-i chip în univers?/ªi orice loc ºi orice timp,
oriunde,/Aceleaºi vecinice-ntrebãri ascunde?
Ceea ce trebuie remarcat în acest text este interogaþia. Poetul îºi exprimã
frãmântãrile, deci nu convingerea definitivã. ªi chiar dacã în altã parte aceeaºi
problemã ar fi exprimatã ca o convingere ºi o concluzie finalã, ea trebuie
interpretatã în contextul zbuciumului interogativ de aici.
Altfel spus, dacã în trei poeme ai o problemã exprimatã la modul interogativ
ºi, în alte trei, o problemã exprimatã la modul concluziv, nu se poate deloc
decide care a fost starea de spirit definitorie a poetului.
Dacã în trei poeme exprimã necredinþa ºi în alte trei se roagã fierbinte, se poate
spune cã autorul a fost ateu? Cronologia lucrãrilor ar putea ajuta la o înþelegere
adecvatã în unele cazuri, dar nu în cazul lui Eminescu unde allez-returnurile sale
sunt aproape o constantã a operei poetice. ªi atunci cum decidem totuºi ce a fost
el? În acest caz ne ajutã contextul general al creaþiei sale, cum am spus mai
înainte, de pildã publicistica, unde nu pesimismul, ci bãtãiosul, optimistul
Eminescu iese la ivealã, ºi încã mai mult decât atât, structurile interioare ale
operei sale, sursele de inspiraþie, valorile supreme care i-au crescut ºi modelat
fiinþa, ºi deci ºi opera, iar acestea, cum însuºi mãrturiseºte într-unul din articolele
sale, sunt cele provenite din tradiþia creºtinã a neamului sãu:
Când dumnealor ne zic nouã cã nu suntem români, râde lumea care ºtie cã ne
þinem grapã de pãrinþi [subl. M.] ce neam de neamul lor au fost români. Acelaºi
lucru îl remarcã ºi G. Cãlinescu atunci când scrie cã poezia lui Eminescu atinge

Pr. Prof. Dr.
Theodor Damian

(continuare în pag. 6)

Proporþia de aur în
opera marelui poet

Adevãrul nu resultã din deduceri logice
decât numai în matematicã
Mihai Eminescu
[mss.2254,f.18]

Ovidiu Tutuianu
, ,

1. Proporþia de aur

Proporþia de aur , Proporþia divinã sau Secþiunea de
aur (sectio aurea în limba latinã), evidenþiatã prin Raportul
de aur sau Numãrul  (phi) , notat uneori ºi cu , semnificã o relaþie de proporþionalitate
care se realizeazã între un întreg ºi segmentele sale ºi care corespunde simetriei rapoartelor
dintre întreg ºi segmentele sale.
Numãrul de aur  este rezultatul unor rapoarte între elementele ce configureazã diverse
componente ale lumii vii (configuraþia petalelor sau seminþelor la unele plante, proporþia
unor elemente ale corpului omenesc, cochilii ale unor nevertebrate etc.) mergând pânã la
imaginea uraganelor sau a galaxiilor în spiralã. Întrucât acest numãr îmbinã armonios
proprietãþile matematice cu cele estetice, a fost utilizat în decursul istoriei (inconºtient sau
conºtient pe baza modelelor din naturã) de cãtre creatori din varii domenii tehnice, dar ºi
artistice, de la construcþii, arhitecturã, la picturã, sculpturã, muzicã ºi literaturã.
În muzicã, proporþia de aur a fost folositã la construcþia instrumentelor cu claviaturã.
Astfel orice octavã (13 clape), conþine 8 clape albe ºi 5 negre. Clapele negre sunt împãrþite,
la rândul lor, în grupuri de douã ºi trei elemente. Structurile sonore, raportate la semitonuri
corespund urmãtoarelor intervale muzicale: 2 semitonuri-secundã mare; 3 semitonuriterþã micã; 5 semitonuri-cvartã perfectã; 8 semitonuri-octavã mãritã etc. Unele cercetãri au
evidenþiat numãrul  la nivelul arhitectonic al pieselor muzicale datorate multor
compozitori: Ludwig van Beethoven, W.A.Mozart, Claude Debussy, Béla Bartók,
W.G.Berger º.a.
Simbolul  reprezintã prima literã din numele sculptorului grec Phidias considerat a fi
primul artist care a utilizat proporþia de aur în creaþiile sale, printre care se numãrã
statuia lui Zeus din templul Olympia ºi Parthenonul din Atena. Una dintre primele definiþii
ale proporþiei de aur aparþine matematicianului Euclid, care a denumit-o ca medie ºi
extremã raþie.
În aceastã accepþiune, întregul (a=b+c ) trebuie sã fie divizat astfel încât raportul dintre
întreg ºi segmentul mare sã fie egal cu raportul dintre segmentul mare ºi cel mic, sau altfel
spus: a b
.
b



c



Notând cu 1 segmentul mic ºi cu x segmentul mare, proporþia de mai sus devine:
x x 1

1
x

Efectuând produsul mezilor ºi respectiv al extremilor, rezultã ecuaþia:
x2 = x + 1 sau x2 - x 1 = 0
Aceastã ecuaþie are douã soluþii, dintre care se reþine prima:
x1  12 5 ºi x2  12 5
Astfel, valoarea proporþiei de aur este un numãr iraþional (x1), fiind de fapt semisuma
dintre 1 ºi rãdãcina pãtratã a lui 5 ºi anume: 1,6180339887.
Reprezentarea geometricã a segmentelor secþiunii de aur :
Una dintre cele mai cunoscute aproximãri ale proporþiei de aur este seria numericã
denumitã ºirul lui Fibonacci (fig.4). În acest ºir, începând cu al treilea termen, fiecare
rezultã din suma celor doi termeni dinaintea lui: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,
144 Pe de altã parte, cu cât înaintãm mai mult în ºir, raportul dintre termenii consecutivi
se apropie tot mai mult de valoarea lui  determinatã mai înainte: 1,618 ..:
1/1 = 1,000000; 2/1 = 2,000000; 3/2 = 1,500000; 5/3 = 1,666666
8/5 =1,600000; 13/8 = 1,625000; 21/13 = 1,615385; 34/21 = 1,618182
În figurile de mai jos sunt exemplificate aplicaþii în naturã ºi în diverse domenii de
activitate ale spiralei lui Fibonacci care ilustreazã proporþia de aur .

Spirala lui Fibonacci

Cochilia unui melc în spiralã

Mona Lisa încadratã în spirala lui Fibonacci

Galaxia în spiralã
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DIALOGURI CULTURALE LA KM 0
Seniorii literaturii noastre

Întâmplãrile ºi pregãtirea profesionalã îºi
dau mâna ºi te conduc pe drumul râvnit (I)

Dinu Ianculescu

Dinu Ianculescu, poet ºi actor, s-a nãscut la 24 martie 1925 în Bucureºti. Este fiul Aurorei (n. Vlãdescu) ºi al lui Constantin Ianculescu,
inginer. A urmat Liceul Andrei ªaguna din Braºov, cu ultimele trei clase la Liceul Sfântul Sava din Bucureºti, absolvit în 1945. În paralel
s-a înscris la Conservatorul de Muzicã ºi Artã Dramaticã, pe care l-a terminat în 1947. Din octombrie 1944 a fost angajat crainic la Radiodifuziune
ºi actor la Teatrul Nostru (condus de Dina Cocea), apoi, din 1948 la Teatrul Naþional ºi la Teatrul din Darmstadt ºi la posturi de radio din
Frankfurt ºi Baden-Baden.A debutat cu versuri la Universul literar (1941), apoi a fost selectat în antologia lui George Togan, Ne cheamã
Ardealul (1944). Editorial a debutat în 1970 (Argintatul peºte ºi alte poezii).
Este autorul volumelor: Argintatul peºte ºi alte poezii (1970), 41 de sonete (1975), Rondeluri (1980). Un gând, un chip, un vis, un timp

Florentin Popescu: Literatura noastrã nu are un
palmares foarte bogat al numelor de scriitori care s-au
manifestat cu brio atât în literaturã cât ºi în teatru. Din
fericire, dvs. sunteþi o personalitate care s-a impus pe
deplin ºi în egalã mãsurã în ambele domenii. Aºadar, o
întrebare pe care ºi-o pune, desigur, fiecare cititor ar fi
aceasta: De care din cele douã domenii vã simþiþi/v-aþi
simþit mai aproape de-a lungul anilor?
Dinu Ianculescu: Am îmbrãþiºat, Domnule Florentin
Popescu, încã din copilãrie, cele douã domenii la care vã
referiþi.
Întâmplãrile ºi pregãtirea profesionalã îºi dau mâna ºi
te conduc pe drumul râvnit. ªi dacã l-ai ales îl duci mai
departe, cât te þin puterile. Am sã încep cu anii cei mai
tineri ºi cum mi-au deschis drumul la care nu gândeam.
Spun ºi eu ca ºi Peter Ustinov actorul ºi dramaturgul
englez Noi, bãtrânii suntem periculoºi, nu ne temem de
viitor. Putem spune ce vrem, cine sã ne mai pedepseascã.
În apropierea casei unde locuiam ºi pe unde mã purtau
paºii, se afla o bisericã, o curte mare, cu pomi ºi castani ºi
o clãdire: ªcoala primarã de fete Popa Rusu.
În biserica se auzea în toiul verii când se deschideau
ferestrele ºi uneori usa de la intrare, slujbele, cântãrile,
ba chiar ºi vocea preotului citind liturghia.
În acea bisericã am învãþat sã spun Crezul , pe care lam rostit mai târziu ºi în stranã.
La începutul toamnei pãsãrile ciripeau toatã ziua ºi
numai de trei ori fetiþele în joacã din curte. Dar, mã veþi
întreba ce cãutau bãieþii printre fetiþe?
Învãþãtura, joacã ºi permisul special . Pe vremea acea
nu existau ºcoli mixte. Fiecare din cei trei bãieþi avea o
sorã geamãnã ºi le era din acel moment ºi colegã.
La deschiderea catalogului primul era Axenfeld
Georges (Jorj) ºi concura cu mine la graþiile unei fetiþe.
La joaca din curte în recreaþie ne-am dat seama ce ni se
întâmpla.
Înflãcãrat ºi gelos Jorj m-a fãcut beþiv în faþa ei ºi a
colegelor.
La o asemenea nemaiauzitã insultã am fost pierzãtor. Nam ºtiut a rãspunde.
Cel de-al doilea bãiat se numea Gughi ºi era fiul
Profesorului I.D. Suchianu, criticul de film supranumit
Domnul Cinema .
În primul an de ºcoalã am fost singurul care ºtia sã
citeascã. Învãþasem de acasã. Dar n-am fost în stare de-a
lungul unei vieþi sã citesc o partiturã deºi eram nelipsit
la concerte ºi invidiam pe orice muzician
Mi-am luat revanºa citind la prima vedere orice text
mi se punea în faþã. La sfârºitul de an ºcolar am recitat pe
scena improvizatã a ºcolii o scurtã ºi cuprinzãtoare poezie
pe care n-am uitat-o nici astãzi.
Iat-o: Georgicã merge acum la ºcoalã./De dimineaþã
deci se ºcoalã./Mai fãrã voie, mai cu grabã./Bunicul
astãzi îl întreabã./Din câte înveþi în ºcoala spune/Ce
lecþii þi se par mai bune/Cititul, scrisul, poate
socotitul?/Cititul, scrisul! Da de unde!/Din câte-n
ºcoalã-nvãþ ºi-ascult/Recreaþia-mi place cel mai mult.
Îi mulþumesc cu gândul ºi astãzi admirabilei noastre
Doamne învãþãtoare Nicolaescu, pentru cã mi-a dat
prilejul primei recitãri ºi m-a înfrãþit cu Poezia ºi Teatrul,
drumurile mele în viitor.
În anul urmãtor, o rudã a familiei care era crainicã la
Radio, mi-a propus sã citesc de Ziua Copiilor un imn
dedicat lor.
Dupã ce mi-am terminat lecturã, Teodor Rogalschi
pregãtit sã dirijeze în studioul radioului muzica dedicatã

copiilor, a dorit sã prezint eu titlurile pieselor muzicale
ce urmau a fi auzite.
Dar mama, gândind sã nu am un eºec dupã succesul avut,
m-a dus biniºor acasã.
Fl.P.: Vã propun o întoarcere în timp, anume la anii
de licean din Bucureºti ºi din Braºov! Ce amintiri mai
pãstraþi de atunci? Aþi avut colegi care s-au afirmat
mai târziu în teatru, în literaturã, în alte arte? Dacã
DA, cine au fost aceia? Cu care dintre ei aþi rãmas
prieten?
D.I.: Clasa 1 de liceu am urmat-o la Sf. Andrei. Din toþi
profesorii care sau perindat la catedrã nu-mi amintesc
decât de unul singur: ªerban Cioculescu de Francezã.
Încântãtor ca profesor, spiritual, glumeþ. Cu cinci minute
înainte de a suna clopoþelul sfârºitului de orã, ne
propunea: Spuneþi-mi o anecdotã. ªi noi îi spuneam
una cu haz ºi cuvenitã amabilitãþii sale. Ne spunea ºi
dânsul una ºi râdeam cu poftã toþi.
Relaþia între elevi ºi profesor, nu suferea. Dimpotrivã,
elevul cãuta sã se prezinte cât mai bine ºi astfel sã câºtige
simpatia profesorului.
Nu am stat mult pe bãncile liceului Sf. Andrei. Mã
cotropiserã bolile.
Suferisem în copilãrie de astm infantil, o boalã care m-a
chinuit ºi mi-a slãbit organismul. Douã operaþii de amigdale
ºi una de polipi. Apoi la pubertate de eritem nodos (un
semnal al unei viitoare tuberculoze), reumatism poliarticular
acut, guturai de fân ºi a trebuit la indicaþiile doctorilor sã
pãrãsesc liceul cãutând un loc în care aerul curat ºi îngrijirea
mamei sã-mi redea sãnãtatea.
În primãvarã ºi vara viitoare mã aflam la via pãrinþiilor
situatã la doar un km de Mãnãstirea Dealu. pe serpentina
care o leagã de Valea Voivozilor ºi mã bucuram la gândul
cã în toamna voi începe o nouã viaþã.
Braºovul, oraºul de la poalele Tâmpei m-a întâmpinat
cu toatã frumuseþea lui ºi cu tradiþia unui liceu de mare
prestigiu. Iatã-mã singur, alegându-mi ºi construindu-mi
drumul spre viitor. De-abia intrat în adolescenþã, educaþia
pr. imitã acasã m-a fãcut sã fiu apreciat, dar ºi vulnerabil.
Internatul nu mi se potrivea, cãutam prieteni,
preocupãri, scriam scenete cu faptele sãptãmânii ºi le
jucam cu colegii, pânã când directorul internatului nu
ne-a mai permis asemenea manifestãri, care vrând-nevrând
deveniserã critice.
Vãzându-mã pasionat de asemenea forme artistice,
profesorii mã solicitau la toate festivitãþile liceului. Piese
de teatru jucate pe scena cinematografului Astra sau pe
scena Redutã, recitãri, poezii, nu-mi scãpa nicio
manifestare artisticã.
Liceul avea în afara fanfarei însoþitoare în oraº la
serbarea maialului (serbare care avea loc la Poiana Braºov
Botezul Bobocilor), posibilitatea de a-ºi prezenta valorile
muzicale, actoriceºti, imaginative, împreunã cu profesorii
care luau parte la jocurile noastre. Natura însãºi participa
la acest festin.
Personalitãþi ale trecutului, foºti elevi al liceului, foºti
profesori, nume celebre care dãinuiau, despre care
vorbeam, cu care numai puteam vorbi, dar le simþeam
lângã noi, prezent, trecut, pretutindeni, la orice pas. Îmi
apropiasem elevi mai mari pe care îi admiram. Primul ºi
cel mai apropiat mi-a fost în acel timp Lucian Valea.
Perindam împreuna oraºul, el ardelean pripãºit pe acele
meleaguri din Ardealul de nord, rãmas în stãpânire strãinã
în urma Dictatului de la Viena, eu înþelegându-i durerea
ºi rãtãcind alãturi de el.
Durerea lui, ca ºi a tuturor ardelenilor, mi-a transmis-o
ºi mie. Scriam poezii ca ºi el, ni le citeam, vizitam scriitori

locali. Dar nu eram mulþumit, începusem sã public pe ici
pe colo, însã simþeau cã pot mai mult ºi aspiram sã scriu
poezii de calitate.
Într-una din zile, profesorul nostru de germanã Ioan
Baciu, lipsind, a apãrut la catedra un tânãr înlocuitor,
care nu era altul decât fiul sãu, ªtefan Baciu.
Curând aflarãm cã fusese premiat de Fundaþiile Regale
pentru volumul sau de debut: Poemele poetului tânãr.
M-am hotãrât sã-i trimit la Poºtã Redacþiei pe care o
conducea la Universul Literar o poezie, în speranþa cã o
va publica. Ceea ce sã ºi întâmplat.
Între timp apãruse placheta de poezie Mãtãnii pentru
fata Ardeleana a lui Lucian Vealea, primitã cu mare succes
ºi anunþând acestui elev al liceului nostru, un viitor strãlucit
în lumea poeziei Dar vitregiile vremii ºi orânduiri nedrepte
l-au împiedicat sã-ºi dezvolte în continuare adevãratul ºi
marele sãu talent.
Cu ajutorul poetului Gherghinescu Vania reuºeam sã
scoatem ºi un caiet de poezie intitulat Claviaturi . Nu
ne aflam toþi în acel caiet. Îmi amintesc doar câþiva dintre
cei publicaþi. Ion Caraion, Alexandru Lungu, Dem. G.
Nolla ºi bunul meu prieten de mai târziu Barbu
Cioculescu.
Vorbind despre Gherghinescu Vania, vorbim ºi despre
soþia lui Domniþa.
Ea tradusese romanul lui Alain Fournier: Le grand
meaulnes.
Nu am cunoscut-o, dar se ºtia cã era frumoasã, ca Lucian
Blaga îi scria poezii: Domniþa din þara bârsana/Lumina
sunt, inima, rana
De asemenea, o cânta în vers ºi soþul ei, Gherghinescu
Vania: Domniþa frumoasã ºi bunã,/Ca o mireasã de
voievod/Tu ai pus în gândul meu rod/ªi l-ai nins cu floare
de lunã.
Duminicile treceam prin centrul oraºului ºi vedeam la
Coroana restaurantul cafenea al hotelului la o masã pe
Zaharia Bârsan. La alte mese ale restaurantului pe Octav
ªulutiu scriitorul, profesorul nostru de francezã, criticul
literar, pe Ion Minulescu, Ionel Teodoreanu, Iancu
Brezeanu, Ion Iancovescu, Radu Beligan, veniþi în turnee
sau ºezãtori literare.
În ultimul an petrecut la Braºov începusem sã scriu
poezii împotriva Dictatului de la Viena.
Un grup de scriitori, poeþi, istorici, fostul ministru Ghiþã
Pop, Corneliu Coposu, Gabriel Þepelea, profesorul Ion
Costea, Vasile Netea, adunaþi în jurul celor de la ziarul
Ardealul , condus de Constantin Hagea, cutreieram þara
în lung ºi-n lat, recitam poezii, manifestam în sãli
arhipline împotriva rãpirii acestui pãmânt strãmoºesc.
Trecem acum la o altã fazã a vieþii de elev. Colegiul
naþional SF. Sava
renumitul liceu bucureºtean mã
primea cu alþi profesori ºi alþi colegi. Continuãm însã
acþiunea începutã ºi o vom duce pânã la capãt.
Urmare în numãrul viitor

A consemnat Florentin Popescu

Precizare
În interviul cu Dl. George Bãlãiþã, publicat în nr. 11
ºi 12/2016 am folosit ºi mici fragmente din vol. George
Bãlãiþã, Câinele în lesã. 8 interviuri ºi un apendice
(Editura Viitorul Românesc, 2004), pentru a oferi o
imagine cât mai cuprinzãtoare asupra partenerului de
dialog. Întrebãrile, se înþelege, ne-au aparþinut în
exclusivitate. (F.P.)

Bucureºtiul literar ºi artistic, Anul VII, nr. 1 (64), ianuarie 2017

CRONICÃ LITERARÃ LA KM 0
Noi contribuþii la
eminescologie
Inepuizabilã ºi totdeauna o bunã sursã de idei ºi sugestii,
opera eminescianã a suscitat (ºi suscitã!) de-a lungul anilor
un mare interes pentru cei care se apleacã cu dragoste faþã de
viaþa ºi scrierile geniului de la Ipoteºti. Cã este aºa o dovedesc
ºi douã apariþii editoriale care abordeazã creaþia Luceafãrului
poeziei noastre din tot atâtea unghiuri. Este vorba de
volumele: Theodor Damian, Ideea de Dumnezeu în poezia
lui Eminescu (Editura Eikon, 2016) ºi Ovidiu Þuþuianu,
Mihai Eminescu, spirit enciclopedic (Editura Rawex Coms,
Bucureºti, 2016).
În cronica de faþã ne vom ocupa de prima dintre cãrþile
amintite, urmând ca despre cea de a doua sã scriem cu un alt prilej.
Dl. Theodor Damian, personalitate foarte cunoscutã în þarã ºi în diaspora româneascã,
fondatorul ºi totodatã preºedintele Institutului Român de Spiritualitate ºi Teologie
Ortodoxã din New York ºi al Cenaclului literar Mihai Eminescu , din acelaºi oraº,
editor al prestigioasei reviste Luminã Linã/Gracious Light, (între altele ºi
corespondentul revistei noastre) are vechi preocupãri legate de creaþia eminescianã !
fapt dovedit de-a lungul anilor prin publicarea a numeroase articole, eseuri ºi
studii, în reviste din întreaga lume. Strângerea acelor texte cãrora li s-au adãugat ºi
altele, inedite, între copertele unui volum (cel de faþã), într-o viziune unitarã era nu
numai necesarã ºi aºteptatã, ci ºi bine venitã. Capitolele acestui volum ne previne
autorul reprezintã o parte dintre lucrãrile pe care le-am prezentat în decursul
anilor la Simpozionul Eminescu , desfãºurat la New York (într-un an ºi la Boston,
Harvard University), unele dintre ele publicate în reviste din þarã ºi din strãinãtate.
Datoritã preocupãrilor mele cu o singurã mare tematicã în poezia lui Eminescu,
cea religioasã, în mai multe cazuri se vor întâlni repetiþii sau reluãri ale unei anumite
idei. Am lãsat toate aceste lucrãri aºa cum sunt pentru a rãmâne fidel intenþiei
acestui volum, aceea de a aduna laolaltã prezentãrile mele la Simpozion, aºa cum
au fost ele concepute ºi redactate, fiecare la timpul respectiv, inclusiv referinþele
bibliografice.
Precizarea ni se pare cã era necesarã ºi dintr-un alt punct de vedere, anume acela cã
probeazã (dacã mai era nevoie) ºi o anume statornicie în idei, comentarii, puncte de
vedere, mai ales cã avem a face cu un unghi aproape cu totul nou de analizã ºi comentare
a poeziei eminesciene. Este adevãrat, problema existenþei sau nonexistenþei unei tematici
religioase în lirica eminescianã a mai fost discutatã ºi de alþi comentatori, situaþi pe
poziþii diverse, însã un studiu mai aplicat asupra acestui aspect ne lipsea. De aceea
volumul de faþã vine sã umple un gol ºi totodatã sã completeze posibilele, virtualele
exegeze eminesciene din viitor. Se înþelege de la sine cã, fiind un specialist în teologie,
autorul prezentului studiu ºi-a fixat cu exactitate obiectivele ºi ºi-a ales cel mai potrivit
unghi de abordare a tematicii. De altfel, în prefaþa semnatã de Nicolae Georgescu,
scopul urmãrit de dl. Theodor Damian este subliniat cât se poate de apãsat:
Observând
cã la noi se discutã cu patimã, în ultimul timp, dacã Eminescu a fost sau nu un religios
creºtin, cã s-au fãcut chiar douã tabere: unii care luptã pentru începerea procesului
de canonizare a poetului ºi alþii care vor sã demonstreze, dimpotrivã, cã el a fost mai
degrabã ateu sau adept al altor religii decât cea creºtinã Theodor Damian îºi reia
aceste texte pur ºi simplu pentru a scoate din falsa dilemã tema ca atare .
Trebuie spus cã studiul de faþã nu este, cum s-ar putea crede la o privire superficialã,
unul expozitiv, de simplã prezentare a unor idei eminesciene, eventual prin citate
care sã-l susþinã, ci o incursiune ca sã zicem aºa în adâncime, cu trimiteri ºi raportãri
la Biblie ºi la alte scrieri de bazã ale Ortodoxiei.
Dl. Theodor Damian afirmã ºi demonstreazã, nu se hazardeazã în judecãþi fãrã
acoperire ºi fãrã fundamentare bibliograficã foarte serioasã. Din acest punct de vedere,
lucrarea d-sale este invulnerabilã ºi nu vedem nici cine ºi nici cum ar putea s-o
amendeze într-un fel sau altul.
Timpul ºi spaþiul, categorii filosofice prezente aproape la tot pasul în poezia
eminescianã, apoi marile mistere ale vieþii ºi ale morþii, ale cosmosului ºi ale lumii în
care trãim, cãrora li se adaugã nu mai puþin neliniºtitoarele teme ale existenþei (trecerea
timpului, tema fiului risipitor, sentimentul religios ºi metafizica acestuia etc., etc.)
devin la dl. Theodor Damian adevãrate fire ale Ariadnei în cãutarea ºi spre aflarea
adevãrului la poarta cãruia se poate trãi revelaþia descoperirii trãirii profunde ºi
adevãrate.
Dar pentru a înþelege mai bine ºi cât mai exact substanþa eseului, se cuvine sã citãm
câteva titluri de capitole: Pesimism ºi credinþã în opera lui Eminescu; Ortodoxia
esteticii morþii în poezia lui Eminescu; Înger ºi Demon. Fizica ºi metafizica unei idei;
Timpul între imanent ºi transcendental; Mihai Eminescu. Glossa ca Ecleziast; Ideea
morþii ºi revelaþia prototipului în poezia lui Eminescu.
Analizând poemul Rugãciunea unui dac , vãzut în interpretarea sa ca
binecuvântare ºi blestem , de pe poziþia sa de teolog, autorul opineazã cã: Vãzut
în dimensiunea sa teologicã, poemul pare sã reprezinte în mod fidel munþii biblici
Garizim ºi Ebal, primul de pe care se dãdeau binecuvântãrile, al doilea de pe care se
aruncau blestemele. Mai mult decât atât, în afarã de aceastã bipolaritate care poate
surprinde într-o rugãciune, Garizimul ºi Ebalul trec din fizica textului în metafizica
acestuia, din repartiþia fizicã pe strofe, în Dumnezeu, personajul prezent în text, dar
de dincolo de text.
Aºijderea ºi din acelaºi punct de vedere, un alt poem celebru Mortua est îi apare
comentatorului ca fiind expresia dorului de sens, nu o negare, este un strigãt pentru
accesul logic la sensul tainei, este paradoxul intenþiei nefireºti a pãrþii de a absorbi
întregul care, paradoxal, deci ciudat, ne caracterizeazã.
Seducãtoare prin argumente ºi cuceritoare prin frumuseþea scriiturii, cartea d-lui
Theodor Damian ne îndeamnã sã-l citim ºi sã-l recitim pe Eminescu ºi în alt fel decât
pânã acum.

Florentin
Popescu
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Poezie macedoneanã
contemporanã
în straie româneºti
Cuprinzând grupaje din 34 de poeþi macedoneni,
antologia Omul acesta vine de undeva, tradusã brut în
româneºte de Dimo Naun Dimcev (Dina Cuvata) ºi stilizatã
de Gheorghe Dobre, vede lumina tiparului în anul de graþie
,
2016, la Editura Helis din oraºul Slobozia.
E cunoscut faptul cã limba literarã macedoneanã apare
abia în anul 1939, întemeietorul literaturii moderne fiind Koco Racin. Poetul naþional
al acestei literaturi relativ tinere este Blaze Koneski (grafiat ºi Blaje Coneski). Dupã
cum observã eseistul Octavian Blenchea, e vorba de o literaturã care, pe de o parte,
recupereazã tradiþia popularã, legendele, miturile ºi eresurile macedonene, iar, pe de
altã parte, aceastã literaturã se sincronizeazã fãrã complexe, în cadrul unui pluralism
estetic, cu literatura de bunã calitate a lumii contemporane. Literatura macedoneanã
s-a modernizat mai rapid pentru cã provincia, fãcând ani buni parte din Republica
Federativã Iugoslavia, a profitat de deschiderea acestei þãri nu doar spre economia, ci
ºi spre spiritualitatea occidentalã ºi chiar mondialã. Cei care se ocupã de geneza ºi
trãsãturile pertinente ale literaturii macedonene moderne observã existenþa unui prim
val, care a depãºit repede, printre alte pãcate inerente, faza dominatã de socialismul
realist doctrinar ºi s-a racordat organic la tematica ºi stilul specific modernismului ºi
postmodernismului european, în jurul lui Blaze Koneski satelizând nume ca: Aco
Sopov, Slavko Janevski, Vlado Maleski, Kole Kasule ºi alþii. Cei selectaþi ºi traduºi în
antologia de care ne ocupãm s-au afirmat ulterior, cei mai în vârstã fiind nãscuþi în
1931, precum Iovan Strezovski, sau Radovan P.Þvestovski. Puþini sunt, în altã ordine
de idei, care sã nu desfãºoare ºi o activitate de traducãtori sau sã nu fi primit câteva
premii pentru volumele lor de poeme.
O temã constantã a cãrþii rãmâne elogierea trecutului ºi îndemnul mobilizator de
a cerceta acest trecut, pe cale arheologicã, spre a pune în luminã o istorie glorioasã
ºi demnã de neostoitã mândrie, precum în scrisul lui Rade Silian (n.1950). Trecutul
mãreþ al provinciei ºi al etniei e adesea pus în contrast cu prezentul mai mult ori mai
puþin anost: Sãpaþi/ Sãpaþi adânc/ În pãmântul legendelor/ ªi al miturilor/ Turnuri
veþi dezgropa/ Clãdite de oasele / Strãmoºilor noºtri (Sãpaþi, sãpaþi adânc). Un
poet precum Hristo Petreski (n.1957) îl evocã pe strãmoºul neamului, strãlucitul
cuceritor, strateg ºi rãzboinic Alexandru Macedon care ajunsese sã stãpâneascã cam
douã treimi din lumea cunoscutã a vremii sale. Acest strãbun a devenit emblemã
naþionalã pentru toþi macedonenii care descind pe alte meridiane ale planetei. Poetul
regretã cã neamul sãu nu a fost întotdeauna demn de ilustrul înaintaº ºi cã s-a lãsat
integrat, fie ºi vremelnic, în alte state: Dacã nu era ALEXANDRU/ O, dacã nu era
ALEXANDRU/ Noi rãmâneam aºa de mici ºi de neºtiuþi/ Cât firul de nisip din
marele pustiu// Dar, n-am parcurs cu totul drumul Lui/ Pentru cã nu am putut, nu am
ºtiut/ Sau înainte de vreme ne-a prins sfiiciunea// Aºa cã ºi noi înºine am uitat/ Cine
suntem, ce suntem, câþi suntem,/ În ce fel suntem, de unde suntem/ încotro
mergem?!... (Când am fost în China). Mulþi poeþi macedoneni manifestã o
predilecþie vãditã pentru explorarea miturilor culturale ale antichitãþii. Vele
Smilevski (n.1949), de pildã, dã glas îndoielilor lui Ulise la întoarcerea în Ithaka
unde Penelopa îl aºteaptã þesându-ºi ºi destrãmându-ºi covorul pe care îl lucreazã
(Ulise scrie Penelopei). Tulburãtor e ºi poemul în care mitul orfic e abordat ingenios
din perspectiva narativã a femeii care îºi implorã iubitul sã nu-ºi întoarcã faþa spre
ea: Am sã plec dupã tine/ cu pas uºor/ aºa cum n-au morþii/ aºa cum n-ar trebui sã
am/ fiindcã sunt moartã./ Am sã plec dupã tine/ nu din dragostea/ mea cãtre tine, a ta
cãtre mine,/ voi pleca/ de dragul poeziei/ ca sã te acompaniez/ la cântat./ Am sã plec
dupã tine,/ cu pas uºor/ chiar dacã, zic, dupã tine a plecat/ numai capul meu./ Iar
capul tãu.../ Iar capul tãu.../ Orfeu, sã nu te întorci (Euridice îi cântã lui Orfeu).
O constantã a antologiei o constituie poezia de dragoste. Despre forþa catalizatoare
a iubirii vorbeºte, printre alþii Cocio Topuzovski (n.1951), chiar dacã, paradoxal,
aceastã iubire nu exclude capriciul minciunii ce-ºi va fi având, de bunã seamã,
menirea ei cel mai adesea terapeuticã: Mai tare e decât toate cariatidele/ Acolo
unde furtunile pier în singurãtate/ ªi dupã ele zideºte doar nouã piramide,/ O, de la
amor lumea a învãþat sã mintã! (Amorul). Un frumos poem inspirat de statornicia
dragostei atât dincoace cât ºi dincolo de moarte e cel semnat de Violeta Tanceva
Zlateva (n.1968) ºi intitulat, nu se putea altfel, Unicul: Nu te pomenesc deseori./
Încãpãþânate-s cuvintele mici/ care sunt datoare sã spunã marea necesitate./ Chiar
dacã eºti pe aici, undeva/ (stai liniºtit/ în hramul de aur pe care þi l-am construit/ în
sufletul meu)/ prin degete mi se scurge timpul/ când sunt cu gândurile spre tine
(p.87). În discursul sãu poetic, Iscra Peneva (n.1980) pledeazã pentru sinceritatea
relaþiilor dintre oameni, îndeosebi în dragoste unde falsitatea, duplicitatea, ipocrizia
ºi minciuna nu au ce cãuta, dar care sunt la ordinea zilei în lumea modernã în care
comunicarea între semeni s-a atrofiat alarmant de mult. Zoran Peicovski (n.1965)
opineazã în poemele sale cã actuala omenire nu-ºi va putea învinge angoasele
existenþiale decât prin dragoste. Între iubirea carnalã ºi cea platonicã, Tode Ilievski
(n.1952) o alege ºi o cântã pe cea de a doua (Nevrozã), tot aºa cum preferã sã scrie
cu dragoste despre locurile sale natale, chiar dacã relieful înconjurãtor, preponderent
muntos, nu e întotdeauna unul prielnic (Dor). Igor Craicev (n.1980) îºi exprimã ºi el
credinþa cã prin dragoste lumea s-ar putea salva de la cãderea în marasm ºi neant:
Când se ºtie cã nimeni n-a scãpat/ De aceastã/ Cãdere obositoare.../ Poate ne vine
în minte/ Cã îmbrãþiºaþi/ Noi am putea/ ªi sã zburãm... (Zburãtorii cu o aripã).
Temele perene ale literaturii, precum cea a timpului care se scurge indiferent ºi
potenþeazã stãrile de melancolie, nu puteau fi ocolite. La Slavcio Coviloski (n.1978)
tema timpului e ilustratã prin nostalgia copilãriei irepetabile ºi ireversibile (Când
pãsãrile cântau ºi nu era nimeni sã le audã). Întoarcerea, pe calea scrisului, la edenul
copilãriei poate rima, ne-o spune Vasil Toþinovski (n.1946), cu o evadare din faþa
morþii iminente sau din cavalcada ameþitoare a timpului (Revenire cãtre copilãrie).
Cartea a cãrei traducere a fost transpusã în registru poetic de neobositul poet,
eseist, prozator, publicist ºi editor Gheorghe Dobre demonstreazã încã o datã cã ºi
popoarele cu un numãr mic de locuitori pot da omenirii o literaturã mare.
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CONSEMNÃRI

· Nimic nu mai este
ca înainte?Toate sunt
la fel.
· Noi, bãtrâni? Noi
suntem tinerii de altã
datã.
· Tãcerea poate
avea, uneori, un ecou
mult mai puternic
decât tunetul.
· Suntem, prea des,
iuþi cu rãul ºi înceþi cu
binele. Deciziile
negative se iau
,
grabnic, hotãrârile
bune se definitiveazã anevoie, suferã amânãri ºi, cele
mai multe, nici nu ajung la înfãptuire.
· Mi s-o fi pãrut mie, dar urãrile celor veniþi cu sorcova
la uºa muribundului parcã sunau cam
fals...
· Deloc vesel ca, dupã atâtea alte trãdãri,
s-o constaþi ºi pe cea a propriului trup...
· Oamenii ºi faptele lor n-au niciodatã
exact dimensiunea pe care le-o atribuim.
· Fiind artist al cuvântului considerã cã
nu mai are ºi obligaþia de a fi om de
cuvânt!
· A albit la pãr, dar nici o nãdejde sã
devinã ºi înþelept.
· Valoarea unor inºi se rezumã la aceea a scaunului pe
care stau cocoþaþi. Cum se depãrteazã de el...
· Aproape toate personalitãþile devin mai importante
cu ocazia aniversãrii lor.
· Cât fast, uneori, la celebrarea, de fapt, a unor eºecuri!
(Atâþia ani de activitate politicã sau profesionalã, de
carierã artisticã sau ºtiinþificã, de cãsnicie etc. etc. )
· Dragostea s-ar cuveni sã înalþe animalul spre om,
nicidecum sã coboare omul spre animal.
· Cât existã un singur om în lume care suferã mai mult
decât mine, nu mã pot plânge de nimic, n-am dreptul sã
mã plâng.
· Cel mai periculos joc este jocul cu sufletul omului. Poate
rezista nebãnuit de mult, dar poate sã ºi plezneascã în
orice clipã.
· Cu cât te exprimi mai des ºi mai amãnunþit, cu atât îþi
developezi mai limpede limitele.
· Aproape orice ar spune un muribund devine, într-un
fel, memorabil.
· Prima treaptã a unei elementare omenii este aceea ca
mãcar sã nu faci nimãnui vreun rãu, dacã nu poþi face
bine semenilor tãi.
· Cei care îþi sunt foarte apropiaþi te cunosc, uneori, cel
mai puþin.
· Dacã nu denunþi la timp o eroare, o injustiþie, acestea
pot deveni, pânã la urmã, ºi ale tale, poþi deveni ºi tu

Corneliu Serban

pãrtaº al greºelii, al rãului.
· Zadarnic încearcã sã fie în pas cu timpul cei cãrora lea stat ceasul Istoriei.
· ªi un ceas stricat, tot îþi aratã, de douã ori pe zi, ora
exactã .
· În afaceri dacã vrei, poþi , în amor dacã poþi, vrei .
· Cum o fi de preferat: de râsu lumii sau de plânsu ei?
· Departele este mai aproape, uneori, decât s-ar crede,
iar Aproapele mai departe decât s-ar cuveni.
· Avem norocul pe care îl meritãm.
· Nu e absolut obligatoriu sã calci într-un rahat pentru
a te bucura de ºansã.
· Fãrã o independenþã materialã realã este aproape
imposibil sã eviþi compromisurile, mai ales când rãspunzi
ºi de existenþa cuiva.
· Toate simþurile omului sunt bune ºi de folos. ªi al
vãzului. ªi al auzului. ªi cel olfactiv. ªi cel al pipãitului
(realitãþii). ªi al audio-vizualului. Inclusiv bunul simþ.
Toate bune ºi de folos. Când le ai...
· Sã fim atenþi, încã din timpul vieþii, cu respectul ºi
înþelegerea pe care le avem, destul de des, abia dupã

cam aceleaºi probleme ºi sunt cam aceiaºi în felul lor de
a se manifesta.
· Nu-mi place sã persist în greºeli: dacã e sã comit o
eroare, mãcar sã experimentez ceva nou.
· Unii n-au cu ce-ºi duce zilele, alþii n-au zile pentru
câte le-a pus viaþa la dispoziþie.
· E trist sã nu primeºti ceea ce þi se cuvine, dar este
jalnic sã þi se dea ce nu meriþi cu adevãrat.
· Uneori îi supãrãm sau chiar îi chinuim mai rãu tocmai
pe cei la care þinem mai mult.
· A nu fi generos este o infirmitate sufleteascã, însã a
nu pãstra mãsura generozitãþii înseamnã prostie.
· Fiecare clipã este, poate fi ºi banalã ºi extraordinarã.
Noi înºine stabilim preþul timpului nostru.
· Formula idealã a unei cugetãri: maximum de trãire ºi
înþeles în minimum de cuvinte.
· Singura problemã pe care mi-o pun este sã nu-mi fac
rãu eu însumi ºi abia apoi sã previn sau mãcar sã micºorez
rãul venit din afara mea.
· Cei incapabili sunt, de multe ori, capabili de orice.
· Repetiþia este mama învãþãturii. Dar ºi a plictiselii.
· Afrodisiacul cel mai puternic pentru
iubire este chiar iubirea.
· ªi viaþa, ºi moartea, sunt, în egalã
mãsurã, un avantaj ºi un dezavantaj
pentru om.
· E a ta, dar în absenþa ta. Te priveºte ºi
nu te priveºte.
· Asaltat de-atâtea amintiri, de-atâtea
temeri, creierul îmi dã bãtãi de cap.
· Dacã eºti bãtrân ºi ai suflet de copil,
devii de douã ori mai vulnerabil.
· Când te trãdeazã propriul trup, chiar cã nu mai ai nici
o salvare.
· Nu de plecarea mea mã încearcã pãreri de rãu. Mã
doare doar despãrþirea de cineva anume. ªi de lume,
oarecum.
· Felul meu de a fi nu depinde de modul altora de a se
purta faþã de mine. Numai cã, în cazul unora dintre ei,
decid sã nu mai trec niciodatã pe strada lor.
· Nu prea pot dormi normal în ultima vreme, probabil
ca o avertizare ºi, totodatã, drept o compensaþie minimã
pentru somnul cel mare, definitiv.
· Trebuie sã adormi sau sã te prefaci mãcar cã ai
adormit, pentru ca sã te audã cineva sforãind.
· Deºi suferea de o insomnie severã, unii l-au acuzat
cã-i deranjeazã permanent cu sforãitul sãu.
· De ce se întind unii, uneori, mult prea mult la vorbã?
Poate ºtiind, presimþind cã vor avea parte, curând, de o
nesfârºitã muþenie.
· Singurele locuri în care triumfã într-adevãr democraþia
ºi drepturile omului nu sunt decât cimitirele.
· Mi-am zis: Nu gãseºti pe toate drumurile un talent ca
al meu. Adãugând, imediat: Fii, domnule, serios!
· Cine sunt eu? Un autor neesenþial. Un ins care nu
este decât poetul familiei sale .

VITA BREVIS
(Gânduri, vorbe, cumpãniri)
moartea celor care meritã, din plin, preþuirea ºi
recunoºtinþa noastrã.
· Existã un singur mod sigur de a nu avea dezamãgiri:
sã nu aºtepþi nimic, de la nimeni.
· Mai toþi oamenii au un ungher al inimii lor în care nu
pãtrunde nimeni ºi în care nu intrã nici ei înºiºi decât
foarte, foarte rar.
· A mers în permanenþã cu intermitenþe.
· E ultima mea gafã din acest an! , m-a asigurat el ºi
am admis cã poate sã aibã dreptate, cãci mai erau puþine
minute pânã la miezul nopþii de Revelion.
· Unii sunt teribil de bine plãtiþi, cu toate cã nu fac
nimic sau, ºi mai rãu!, deºi aduc enorme deservicii
comunitãþii umane.
· Se aflã în faþa unei veritabile capodopere ºi o
comenteazã cu o asemenea lejeritate, de parcã el,
personal, ar comite zilnic ceva asemãnãtor.
· Unii devin beneficiarii propriilor defecte, alþii ajung
victimele propriilor calitãþi.
· Acum, cã se ºtia nemuritor, i-ar fi plãcut sã mai trãiascã
o vreme...
· În vecinãtatea muntelui ori a mãrii simþi, aproape
fizic, splendoarea eternitãþii ºi neantul zãdãrniciei.
· Ambuteiaj pe autostradã: claustrofobie în aer liber.
· ªi cel mai cumplit dictator este supusul cuiva.
· Cine se scoalã de dimineaþã, tot acolo ajunge.
· ªi la o scarã de bloc, ºi la cea planetarã, oamenii au

Ideea de Dumnezeu în poezia lui Eminescu. Pesimism ºi credinþã
(urmare din pagina 3)

fondul cel mai adânc al specificitãþii noastre, adicã
valorile tradiþiei creºtine ortodoxe, legea , cum le numea
Coºbuc.
Dar, revenind la interogaþia asupra sensurilor lumii ºi
vieþii, prezentã în opera lui Eminescu, aceasta nu
înseamnã neapãrat pesimism, aºa cum versurile sale din
care s-ar deduce necredinþa, sunt de fapt dizolvate în
cele ce indicã în mod definitiv credinþa. Iatã un exemplu:
Strãin de toþi, pierdut în suferinþa/Adâncã a
nimicniciei mele,/Eu nu mai cred nimic ºi n-am tãrie.//
Dã-mi tinereþea mea, redã-mi credinþa/ªi reapari din ceriul
tãu de stele:/Ca sã te-ador de-acum pe veci, Marie!
(Rãsai asupra mea)
A te afla în mijlocul unei crize de orice fel, a protesta
împotriva destinului implacabil , cum analizeazã
Cãlinescu, a spune cã þi-ai pierdut credinþa, dar a te ruga
fierbinte sã-þi fie redatã, aceasta nu e necredinþã.
Dimpotrivã, ai avut-o, crezi doar c-ai pierdut-o, dar de

fapt nu, câtã vreme te rogi fierbinte ºi o doreºti statornic.
Exact acelaºi lucru se întâmplã cu anticlericalismul
poetului, evident în unele dintre lucrãrile sale, cum ar fi
Preot ºi filosof, O, adevãr, sublime ,º.a.
Cum pe drept cuvânt observã George Alexe, anticlericalismul lui Eminescu este cea mai mare dovadã a
puternicei sale credinþe ortodoxe.
De fapt, protestul sau ironia sa faþã de unii membri
corupþi ai clerului demonstreazã ataºamentul sãu faþã de
cler ºi de Bisericã; protestul sau ironia nu sunt decât
expresii ale suferinþei sale pentru orice fel de
incompetenþã sau greºalã a membrilor clerului, care
afecteazã Biserica la care el þinea aºa de mult.
ªtim aceasta deoarece Eminescu vorbeºte cu înaltã
admiraþie despre Bisericã ºi despre rolul ei în formarea ºi
pãstrarea limbii ºi culturii române. Într-un articol intitulat
Cu timpul au început a se recunoaºte , poetul
mãrturiseºte: Biserica au creat limba literarã, au sfinþito, au ridicat-o la rangul unei limbi hieratice ºi de stat.
Optimismul fundamental al lui Eminescu, exprimat

dincolo de înfrângeri ºi dureri, în poezia sa plinã de
promisiunea zilei de mâine ºi de bucuria zilei de ieri, aºa
cum noteazã Gabriela Rusu, este în deplinã concordanþã
cu credinþa sa în Hristos, Mântuitorul lumii, singurul în
care ºi prin care aflãm rãspunsul la toate marile întrebãri
ºi frãmântãri existenþiale.
Dacã acestea toate pot fi interpretate de unii exegeþi
ca semn al pesimismului ºi necredinþei, atunci sã-l
interpretãm pe Eminescu prin Eminescu însuºi. Sã-l
ascultãm notând bine caracterul interogativ al
discursului filosofic ºi mai ales concluzia:
Fi-va oare dezlegarea celora nedezlegate?/Fi-va visul
omenirei grãmãdit într-o fiinþã?/Fi-va braþul care ºtergea omenimei neputinþã?/Ori izvorul cel de tainã a luminiiadevãrate?//Va putea sã risipeascã cea neliniºte eternã/
Cea durere ce-i nãscutã din puterea mãrginitã/ªi dorinþa
fãr de margini?...Lãsaþi vorba-vã pripitã,/Mergeþi regi
spre închinare la nãscutul în travernã. (Dumnezeu ºi om).
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ISTORIE LITERARÃ LA KM 0

REDESCOPERIREA POSTMODERNISTÃ A
ªCOLII DE LA TÂRGOVIªTE (I)
Dosarul valoric al ªcolii de
la Târgoviºte e redeschis, cu
evidente încercãri de
acaparare programaticã ºi de
stabilire de suporturi
întemeietoare,
de
postmodernismul românesc.
Mircea Cãrtãrescu relevã cã
reprezentanþii ei sunt în
prezent printre cei mai bine
cotaþi scriitori contemporani la bursa valorilor, cel puþin
la cea a generaþiilor mai tinere: Deºi nu au beneficiat la
vremea lor nici pe departe de publicitatea prozatorilor
postmoderni din anii 50- 70 (Borges, Calvino,
Barthelme, Coover etc.) ºi deºi au ignorat cu desãvârºire
însuºi conceptul de postmodernism, ei sunt fãrã îndoialã
echivalentul românesc, genuin, al ficþionarilor amintiþi.
Ca ºi aceºtia, ei au urmat linia manieristã, ultraestetizatã
a tardomodernismului european pânã când au depãºit
limitele verosimilitãþii ºi gravitatea experimentului, ca
sã ancoreze în spaþiul imanent al ficþionalitãþii pure
(Mircea Cãrtãrescu, Postmodernismul românesc,
Bucureºti, 1999, p. 339-340).
Se înalþã, în continuare, o schelãrie întreagã de
argumente, de motivaþii menite sã demonstreze
aserþiunea cã protomodelul târgoviºtenilor este
Cãlinescu, scriitor manierist ºi baroc, la care veridicitatea
ºi verosimilitatea afirmaþiilor cedeazã locul
interesantului , senzaþionalului , expresivului
artistic . Enigma Otiliei mimeazã doar balzacianismul,
fiind de fapt o reconstrucþie ludicã, neverosimilã,
decanonizatã a autorului Comediei umane, aºa cum
Renaºterea e remodelatã de Umberto Eco în Numele
trandafirului.
Manierismul cãlinescian este epistemé-ul întemeietor
al târgoviºtenilor ºi întregului postmodernism prozastic
românesc.
Gruparea se formeazã, nuclear, înaintea audierii
cursurilor cãlinesciene. Nu se insistã asupra cronologiei,
fiind consideratã esenþialã importanþa literaturii
subterane în perioada comunistã . Micul grup de
prieteni , care nu publicã pânã prin 1970, scrie
adevãrata prozã româneascã din anii 50 ºi 60,
incomparabilã ca modernitate, complexitate, curaj
estetic ºi valoare cu scrierile care au pãrut sã defineascã
epoca ºi care nu par acum niºte plante vitregite de
intemperii . Adevãraþii moderni sunt, în viziunea
exegetului, postmodernii, veniþi prin filiera lui Blecher,
Fântâneru sau Mateiu Caragiale, deceniul al ºaselea nu
e epoca în care ar strãluci Moromeþii, Cronica de familie
ºi Groapa, ci epoca unei efervescenþe subterane care
produce în scurt timp scrieri ca Matei Iliescu sau
Ingeniosul bine temperat (Ibidem, p. 342).
Sunt scoase, cu o prestidigitaþie de excentric la scenã
deschisã, panglicile multicolore ale demonstraþiilor:
autoreferenþialitatea, ignorarea realului, vãzut cel mult
ca epifenomen cultural, intrarea în sfera virtualului
(unde totul e posibil), jocul imanent (combinaþional ca
în ºah), gratuitatea, artificiul, livrescul , textualitatea
ce naºte nu romane , nuvele , jurnale , ci un
continuum textual, un origami-u japonez (= o împãturire
laborioasã a foii de hârtie), ultracalofilia, artificiozitatea,
orientarea cãtre o culturosferã în care se imoleazã
carnavalescul, hyperlink-ul, supraetajarea ºi
ultrasofisticarea.
Tetralogia Ingeniosul bine temperat este vãzutã ca o
catedralã a cetãþii de hârtie a târgoviºtenilor, care prin
mimetism, proteism formal extrem ºi dexteritate de
virtuozo poate substitui toatã literatura. Modelele cele
potrivite sunt dicþionarul (bibliografic), formã
taxinomicã marginalã, condensatã care îmbinã
fragmentarismul cu holisticul viziunii în ochi de insectã .
Un cititor din afara literaturii ar putea crede cã aceastã
farsã bibliograficã ar fi una realã, dejucarea
convenþionalismelor, cliºeelor, miturilor fiind urmuzianã
ºi þinând de absurd, de umorul negru, de grotesc.
Suntem încredinþaþi cã dãm, la târgoviºteni, de întregul
ansamblu de mijloace, instrumente, accesorii, adunate
ca într-o panoplie plinã de trofee ºi legitimând afilierea
totalã la postmodernism. Este vorba de deconstrucþie,
derealizarea realului, deconspirarea iluziei generate de
acesta, surparea oricãrui temei epistemologic,

Acad. Mihai
Cimpoi

conceptual. Dominã nihilul nietzschean, operaþia de
subminare ºi rãsturnare a valorilor, de împingere a tuturor
lucrurilor certe într-un artefact slab, în butaforie. Istoria
însãºi, idee borgesianã , e vãzutã ca o ficþiune artisticã,
iar lumea e o lume pe dos . Fiinþa umanã nu se confruntã
cu neantul, fiind mãcinatã de tipice angoase, ci acceptã
compromisul cu neantul, ceea ce impune o asemãnare cu
o miºcare pe banda lui Mobius cu cele douã pãrþi care nu
conþin vreun punct de separare. De aici, precizeazã
cercetãtorul, aspectul evanescent, pâslos, fractalic, de nor
în formare ºi deformare a existenþei ºi scriiturii
postmoderne (Ibidem, p. 147). Jocul cu convenþiile
literare, parodierea ºi mai ales satirizarea îl depãºesc pe
autorul Cãrþii de nisip. Ferocitatea satirei atinge proporþii
swiftiene în antiutopia Cãlãtorie în Baterya, care e
probabil cel mai violent atac la adresa regimului
comunist din România publicat pânã în decembrie 1989.
Literatura e subminatã de însãºi imposibilitatea de a
deveni literaturã, romanul ºi nuvela sunt însuºi drumul
spre roman ºi nuvelã, prozatorul înfãþiºându-ne doar
elementele premorfice, blocurile rãzleþe de construit sau
deconstruite. Structurile prozei clasice sunt sfãrâmate,
din ele rezultând doar mormane haotice de moloz,
pietricele expresive aglomerate în listele fãrã sfârºit dragi
în egalã mãsurã pre- ºi postmoderniºtilor .
Ficþiune ºi infanterie al lui Costache Olãreanu este un
roman în negativ , în care autoreferenþialitatea cu toatã
estetica sa este etalatã aproape didactic, în orice caz
mai imediat ºi mai sistematic decât oriunde în proza
româneascã actualã . Personajele lui Radu Petrescu, din
barul Lotusul negru sunt coborâte direct din Urmuz,
proza luând forma deraiatã ºi bidimensionalã a benzilor
desenate ºi a cartoon-urilor burleºti, ficþiunea nu trãieºte
decât prin sine, desprinsã de aservirea unor principii
exterioare, iar autorul devine, pentru prima oarã în istoria
scrisului liber ca pasãrea cerului , nesupus vreunei
ideologii sau poetici restrictive. Astfel ºi Radu Petrescu
este vãzut ca un urmuzian: Omul nedesãvârºit, artificial,
bidimensional (Odradek al lui Kafka, manechinele lui
Chirico sau Schultz, figurile de cearã ale lui Blecher,
estropiaþii ºi clovnii lui Beckett, fantoºele lui Bacon)
este o viziune terifiantã în noul expresionism ºi în
suprarealism, înfãþiºând o fiinþã second-hand, rod al unei
creaþiuni second-hand. În lumea imposibilã a lui Urmuz
el este deja produsul unei ferocitãþi gratuite,
dezideologizate artistic, pentru cã la Radu Petrescu, ca
ºi la unii dintre noii romancieri francezi (Robbe-Grillet
sau Pinget), el sã depãºeascã grotescul, ferocitatea ºi
repulsivul prin autopastiºare în registru ludic, eufemizat
(Ibidem, p. 361).
Mircea Cãrtãrescu înscrie, astfel, ªcoala de la
Târgoviºte într-un context larg european ºi mondial,
trimiterile la Swift, Borges, Robbe-Grillet, Kafka, Beckett,
la Chirico, Schultz ºi Bacon urmãrind ºi scopul de
sincronizare taxonomicã sau chiar de protocronizare
ºi de identificare în ei a protomodelelor
postmodernismului. Ei sunt vãzuþi, în fapt, ca moderni ºi
postmoderni, ca fiind inegalabili în proza actualã, iar
prin nota satiricã dusã la extrem superiori lui Borges,
depãºind jocul acestuia cu convenþiile.
Mutarea de accente taxinomice apare vãdit ca un partiprix programatic al unui teoretician ºi practician al
postmodernismului românesc, ce urmãreºte ambiþios ºi
obiectivul construirii unui proiect alternativ de istorie
literarã. Meritul lor indiscutabil e acela de a impune un
timp literar absolut omologat cu direcþiile moderne/
postmoderne ale prozei. Dimensiunile negative din
evaluãrile de odinioarã se cer privite acum printr-o mutaþie
esteticã valoricã lovinescianã , ca niºte dimensiuni
pozitive: Fragmentarismul, aglutinarea, mozaicarea unor
expresivitãþi diverse, suspendarea verosimilitãþii ºi
construirea de iluzii scripturale funcþionând asemenea
iluziilor optice , trãsãturi care au pãrut sã îndreptãþeascã,
la vremea lor, includerea târgoviºtenilor între stiliºti,
manieriºti sau livreºti, ne îndreptãþesc cu adevãrat astãzi
sã-i considerãm postmoderni (subl. în text n.n.), în formã
ºi în substanþã, mutând noi, de data aceasta, accentele pe
relativismul cultural, pe deconstrucþie ºi metaliteraturã
(Ibidem, p. 356).
Recunoaºterea importanþei ªcolii de la Târgoviºte pe
scara ierarhicã a valorilor literare româneºti postbelice
se face în postmodernism. Se identificã mãrcile

paradigmatice ale acestuia, identificare susþinutã ºi de
acceptarea drept mentori a târgoviºtenilor de înºiºi
optzeciºtii. La aceastã dublã legitimare valoricã se
adaugã autorecunoaºterea tuturor membrilor prioritaritârgoviºteni ºi a lui Petru Creþia cã formeazã o ºcoalã
literarã ºi cã sintagma propusã de Dan Culcer încã din
1987 (Vatra, nr. 8) a devenit un fel de blazon (precizãrile
sunt ale lui Costache Olãreanu) în contextul uniformizat
al vremii. ªcoala nu este doar repusã ca atare pe scara
ierarhicã; i se recunoaºte unul din locurile de vârf, dacã
nu chiar poziþia valoricã cea mai înaltã.
Scoaterea definitivã din anonimat ºi reconsiderarea
personalitãþii artistice, ºi nu numai, ci ºi a celei
intelectuale ºi morale a componenþilor, precum ºi a
statutului ei de ºcoalã literarã dateazã din 1993-1996.
Eugen Negrici vede în ea anume un model artistic ºi
unul moral, pedagogic în vremuri de restriºte: Dar
ªcoala de la Târgoviºte este un punct de referinþã al
istoriei noastre literare postbelice, o izbândã a prozei
noastre româneºti. (...) Prin atitudinea simplã ºi clarã
adoptatã de reprezentanþii ei cei mai importanþi
(Costache Olãreanu, M. H. Simionescu, Radu Petrescu),
prin strãduinþa emoþionantã a demersului acestora ºi prin
gestul aristocratic al ignorãrii, nu al respingerii
oricãror tranzacþii dezonorante, acceptate de dragul
gloriei momentului, aceastã grupare de scriitori ne oferã
nu numai un model artistic, ci ºi unul apt sã întemeieze
o moralã a culturii un model de eroism pasiv demn de
a fi adaptat într-o eventualã pedagogie a neamului în
vremuri de restriºte (Eugen Negrici, Soluþii pentru
vremuri de restriºte, în România literarã, nr. 34, 1995).
Modificarea percepþiei metafizice, conceperea textului
ca transcendenþã ºi deopotrivã imanenþã, ca producere
de sens ºi autoreflectare a textului ca mediu de
transformare îl determinã pe Radu G. Þeposu sã-i
considere pe târgoviºteni, împreunã cu D. Þepeneag, ca
adevãraþii întemeietori ai postmodernismului la noi, de
care generaþia 80 va profita în chip declarat (Radu G.
Þeposu, Istoria tragicã ºi grotescã a întunecatului
deceniu literar nouã, Bucureºti, 1993, p. 13-14).
Meteorologia lecturii poate servi drept un manual, iar
autorul un profesor de ºcoalã nouã .
Târgoviºtenii aduc o nouã înþelegere a literaturii,
anticipã viziunea textualistã, în cel mai înalt culturalã,
asupra prozei, care se va impune metodic, conºtient,
programatic la prozatorii anilor 80. Între cele douã
promoþii e o continuitate, e o fraternizare conºtientã,
stimulatoare ºi fertilã . Cultura însãºi ar fi dupã subtilul
prozator (Radu Petrescu n.n.), un text în care se
autoreflectã literatura, cu întreaga mecanicã a scriiturii,
în care ludicul, livrescul dizolvã heteronomia metafizicã,
sugerând o teleologie a textului . Urmeazã citatul
doveditor din Meteorologia lecturii: De acelaºi ordin
(al intertextualitãþii n.n.) este decizia de a defini fiinþa
umanã europeanã drept aceea care aspirã irepresibil la a
deveni text în textul homeric, dar fiind cã am socotit
cartea scrisã drept abis al cãrþii vieþii, al cãrþii lumii, ºi cã
poemele homerice mi s-au pãrut singure, pânã astãzi,
datoritã ereziei virgiliene sub semnul idilic al cãreia
literatura europeanã continuã sã stea, în mãsurã sã punã
în abis cartea lumii. Pentru a susþine o atare afirmaþie, am
dat noþiunii de tragedie singurul conþinut care mi s-a
pãrut operant în literaturã, acela al unui text conºtient
prin acele pãrþi ale lui care sunt personajele; cã destinul
lui de nedepãºit este sã fie scris de cineva din afarã ºi
construit anume pentru a-i fi, scriindu-l, destin (Radu
Petrescu, Meteorologia lecturii p. 6-7). Lumea a devenit,
iatã, gloseazã pe margine Radu G. Þeposu, un text infinit
ºi orgolios, fiind ea astfel întotdeauna. Realismul e, prin
urmare, o iluzie culturalã în care se închid ºi
transcendenþa viziunii ºi imanenþa scriiturii. Între proza
generaþiei 80 ºi cea a predecesorilor nu e, aºadar, o rupturã
flagrantã, ci o continuitate finã, cãci, dacã am judeca
astfel, ar fi sã nesocotim chiar bruma de filosofie pe care
se întemeiazã perspectiva celei mai noi proze. Firele care
leagã prezentul de tradiþie þes o foarte finã pânzã culturalã
în care se articuleazã intuiþiile timide ºi experimentul
conºtient, dupã o moralã care face cât o filosofie: dacã
culturã nu e, nici literaturã nu e (Ibidem, p. 14).
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Nobel Prize - 1944

JOHANNES VILHELM JENSEN
Publicând la îngemãnarea
secolelor
faimoasele
Povestiri din Himmerland
(Himmerlands historier,
1898-1910),
Johannes
Vilhelm Jensen aducea un
omagiu regiunii în care
vãzuse la 1873 lumina zilei.
Iutlanda natalã avea sã-i alimenteze de altfel cu motive
nordice primele sale cãrþi: Danezii (Danskere, 1895) ºi
Einar Elkjaer (1896).
Dupã o încercare eºuatã de a urma profesia tatãlui sãu,
tânãrul Jensen renunþã la visul de a deveni medic pentru
a se consacra jurnalisticii vãzutã ca o poartã de intrare
în marea casã a literaturii. În aceastã calitate, cãlãtoreºte
mult în America, în Orient ºi, desigur, în Europa.
Celebra Exposition Universelle deschisã în anul 1900
la Paris îi produce revelaþia progresului tehnicoindustrial. Articolele sale scrise sub tutela metalicã a
celebrului turn ridicat în inima Oraºului Luminã de cãtre
antreprenorul ºi inginerul Gustave Eiffel devin celebrãri
patetice ale epocii industriale.
E momentul în care Jensen pare a se fi îndepãrtat
definitiv de primii sãi mentori (Nietzsche ºi Strindberg)
pentru a se aºeza sub protecþia intelectualã a unui Walt
Whitman citit cu voluptate în timpul cãlãtoriei
transoceanice poetul gigant ce scrisese în Song of
Myself: accept Realitatea ºi nu îndrãznesc a o cerceta /
materialismul îmbibând totul. / Ura! Trãiascã ºtiinþa
pozitivã, demonstraþia exactã...
Amintitele articole, prilejuite lui Jensen de Expoziþia
Universalã din capitala Franþei, vor fi reunite în anul
urmãtor (1901) în volumul Den gotiske Renaissance
(Renaºterea goticã) în care exaltã contribuþia rasei
gotice la progresul tehnico-ºtiinþific al omenirii.
Atribuirea exclusivã a unor merite capitale popoarelor
germanice ºi anglo-saxone îl aºazã într-un fel pe
Johannes Jensen în prima linie a ideologilor secolului
XX care, preluând tezele contelui Joseph-Arthur
Gobineau (1816-1882) expuse în scandaloasa sa lucrare
Essai sur l inégalité des races humaines (Eseu despre
inegalitatea raselor omeneºti) vor scinda conºtiinþa
publicã mondialã, contribuind la inflamãri politice
spectaculoase.
Elogiul suprem adus rasei nordice îl aflãm în romanulfluviu (6 volume) Den lange Rejse (Marea cãlãtorie,
1908-1922) care urmãreºte evoluþia vieþii începând cu
vremuri preistorice pânã în zorii civilizaþiei industriale.
Interesul acesta general faþã de evoluþia speþei umane

Titus Vîjeu

n-a exclus investigarea particularã a istoriei patriei sale,
cum avea s-o dovedeascã prin Kongens Fald (Cãderea
regelui), un roman ce avea în atenþie domnia lui Christian
II, rege al Danemarcei ºi al Norvegiei (1513-1523) dar ºi
al Suediei între 1520-1521. Domnia
Sa, cu aspiraþii de monarhie
scandinavã, a fost înlesnitã de
faimoasa Uniune Vamalã de la
Kalmar care reunise dupã1397 cele
trei þãri susamintite sub o coroanã
unicã. Cu timpul, Danemarca îºi
impune autoritatea, inclusiv limba
oficialã în faþa Norvegiei în timp ce
Suedia rezistã prin regenþii sãi, mai
puþin dispuºi sã îndeplineascã
poruncile suveranilor danezi.
Ultimul dintre cei care vor guverna
imensul teritoriu scandinav va fi
Christian al II-lea, iar dupã ce rebelul
nobil Gustav Vasa preia Suedia (unde
domnul era denumit Kristian Tyrann
- Tiranul Christian) acesta este exilat
printr-o conspiraþie de familie în
Olanda. Continuând sã reclame
tronul pierdut, va fi arestat ºi-ºi va petrece restul zilelor
(pânã în 1559) în captivitate. Pentru urmaºi, el avea sã
rãmânã unul dintre cei mai controversaþi monarhi
europeni, crezând cu ipocrizie cã un regim despotic poate
fi susþinut de cetãþenii sãi liberi . Poate tocmai aceste
contradicþii l-au determinat pe Jensen sã-i consacre
puternicul ºi atât de modernul sãu roman.( Sau faptul cã
marele compozitor finlandez Jean Sibelius îi consacrase
o lucrare muzicalã (Regele Christian II 1898), inspiratã
din piesa de teatru cu acelaºi nume a scriitorului germanosuedezo-finlandez Adolf Paul.) Cãderea regelui este o
lucrare de tinereþe a scriitorului, Johannes Vilhelm Jensen
având în momentul scrierii sale (1901) doar douãzeci ºi
opt de ani. Dar el a ºtiut sã reînvie o epocã în care trãiau
ºi Albrecht Dürer ºi Erasmus din Rotterdam, uriaºi ai
spiritului cu care Christian al II-lea se aflase în contact.
Iar profilarea pe ecranul prezentului a unei tragice figuri
istorice avea sã-i ofere autorului danez prilejul unor
profunde meditaþii despre destin ºi istorie.
Inamic declarat al religiei, Jensen devine din ce în ce
mai mult adeptul evoluþionismului darwinist publicând
mai multe eseuri precum Evoluþionism ºi moralã,
Estetica ºi evoluþia ºi relanseazã în Myter (Mituri, 19071940) elogiul pãgânismului, manifestul acestei atitudini
spirituale eretice constituindu-l volumul sãu din 1923

Numere în labirint

Martie - Aprilie 1997
10 150. 15 martie 1997. Lansare,
la biblioteca municipalã, a cãrþilor
Provocarea valorilor ºi a ediþiei
G. Bacovia, Plumb (Editura
Institutul European din Iaºi),
precum ºi a romanului lui Ion Gh.
Pricop, La coada cometei, roman
tipãrit tot la Porto-Franco. Din
partea editurii gãlãþene, poetul Ion
Trif Pleºa. De la Iaºi, Lucian Vasiliu
ºi ªtefan Oprea, iar de la Chiºinãu,
Mihai Cimpoi ºi Silvia
Hodorogea, cunoscuta redactoare de la emisiunea
Mesager a Televiziunii moldoveneºti, care a realizat
un reportaj despre eveniment. Un succes în toate
sensurile.
10 151. Pe 28-29 martie, la Galaþi împreunã cu Lina.
Se lanseazã ediþia a doua la O istorie deschisã a
literaturii române din Basarabia (varianta de la PortoFranco), de Mihai Cimpoi, dupã care este sãrbãtorit
Nicolae Oancea la cei 60 de ani pe care îi împlineºte. În
final, în postura de preºedinte al juriului, înmânez
premiile Societãþii Scriitorilor C. Negri .
10 152. La Galaþi, dupã mai bine de un sfert de veac, mã
revãd cu fostul meu coleg de facultate, Nicolae Stanciu,
din Ploieºti. Pe atunci, era un adevãrat copil teribil care
venea în poezie. Din pãcate, a creat cu intermitenþe. Acum,
îmi oferã, cu autograf, un volum de poeme, prefaþat de
Hristu Cândroveanu. Aflu cã ºi el are ascendenþã aromânã.
Voi scrie o cronicã în revista Porto-Franco.

Theodor
Codreanu

10 153. Loviturã de teatru: doctorul C. Teodorescu,
binefãcãtorul Bârladului ºi al Tecuciului, este arestat
pentru luare de mitã. Loviturã cãreia îi face faþã foarte
greu. Este cãzut bolnav, internat la spitalul din Tecuci,
unde profesa în ultima vreme. A intrat în greva foamei.
10 154. Articolul meu Paznici la intelectuali, apãrut
în publicaþia sãptãmânalã Sinteze, pãstoritã de
Constantin Cãlin, la Bacãu, are ecou nu numai în revista
presei din Bucureºti ºi din Moldova, dar ºi în rândul
oamenilor politici. Mã cautã la telefon Mircea Druc, care
mã felicitã ºi mã invitã sã conferenþiez pe 5 aprilie la
Sala Dalles din Bucureºti, pe tema proaspãtului Tratat
cu Ucraina, care urmeazã a fi semnat, cu largheþe, de
ministrul de Externe Adrian Severin ºi de preºedintele
Emil Constantinescu, spre profunda dezamãgire a
românilor din Cernãuþi, dupã cele relatate de Vasile
Tãrâþeanu, la telefon. Severin se laudã cu politica lui
externã europeanã , iar prim-ministrul Victor Ciorbea,
în tandem cu Preºedintele, nici nu bãnuiesc cât de
înregimentaþi sunt unei ideologii catastrofale care e
convinsã cã a sosit clipa dispariþiei naþiunilor. Uite cã
Ucraina nici nu se gândeºte sã disparã, ci, dimpotrivã, sã
obþinã de la proºti garanþia cã românii au renunþat
definitiv la teritoriile luate cu japca prin semnãturile lui
Molotov ºi Ribbentrop.
Amatorism politic sau imbecilitate?
10 155. 5 aprilie. La Bucureºti, în Sala Dalles, are loc
Conferinþa extraordinarã a Partidului Reîntregirii
Opþiunea Daco-Latinã, condusã de fostul premier al
Basarabiei, Mircea Druc. Scopul principal: de a convinge,

Anotimpuri (Aarstiderne). Avem de-a face în acest caz
cu un soi de Carmina burana a literaturii, cu o promovare
a profanului în detrimentul sacrului.
Cel care propovãduia O lume nouã (Den nye verden,
1907) ºi care fusese preocupat mereu de scrierea unor
povestiri înfãþiºând natura sub aspect universal
avea
sã fie încununat în anul 1944 cu premiul Nobel pentru
literaturã. Cãci, pe lângã locuri ºi povestiri, pe lângã
romane faimoase în epocã precum Gudrun (1936) ºi
Cãderea regelui (Kogens Fald, 1901) Johannes Jensen
este ºi autorul unor poeme de mare energie
liricã (Digte Poezii, 1906) care aveau sã
influenþeze poezia danezã modernã din
secolul XX. De altfel motivaþia juriului
Nobel pentru acordarea prestigioasei
distincþii þine seama de bogata sa
imaginaþie liricã cuplatã cu o curiozitate
intelectualã pe mãsurã. Nu întâmplãtor
exegeþii sãi au observat cã Jensen a
cunoscut o evoluþie moralã ºi artisticã
asemãnãtoare celei a norvegianului
Hamsun (Ulla Naumann). Ca ºi la
predecesorul sãu, laureat Nobel în 1920
avem de-a face cu un soi de rousseauisme ce acordã Naturii un rol primordial
nu doar în configurarea spaþiului ci ºi a
sufletului omenesc. Greutãþile vieþii întrun climat ostil contribuie
în mod
paradoxal la consolidarea legãturii
omului cu natura atotputernicã. Interesant
e faptul cã scriitorul danez care dãduse dovadã în
tinereþe de o realã simpatie faþã de anarhie (ca ºi Hamsun,
de altfel) avea sã evolueze spre acea atitudine de susþinere
fãrã rezerve a progresului tehnic, industrial, relevatã de
articolele din Renaºterea goticã. Cu totul altfel vor sta
lucrurile cu nenumãratele eseuri publicate ulterior, pânã
în anul acordãrii premiului Nobel din Mituri unde
întoarcerea la naturã este mereu invocatã în încercarea
de a oferi o dimensiune universalã existenþei umane. Cel
ce scrisese într-un amplu poem, rezultat al cãlãtoriilor
sale prin lume (Orientul Extrem dar ºi SUA) sub influenþa
încã puternicã a marelui Nietzsche: Ce surdã-i lumea,
ce imobilã! / Ce banal îi e creatorul! a încercat prin
cãrþile sale ilustrând genuri diverse (poeme, romane,
eseuri, memoriale de drum, povestiri) sã imprime un
anume dinamism al existenþei umane în acord cu acela
al mamei-naturã, luatã ca model al unei creativitãþi
multiforme.
Dispariþia în 1950 a scriitorului avea sã însemne nu
doar integrarea sa fizicã într-un circuit cosmic ci ºi în
pulsaþiile moderne ale literaturii patriei sale, dovedind
spre deosebire de Shakespeare ce credea prin personajul
sãu cã e ceva putred în Danemarca , cã acolo existã
încã o energie copleºitoare a viului, a lungului dialog
de iubire în ºoaptã (...) / între ploaie ºi lut .
în ultimul ceas, conducerea României, sã nu semneze, în
formula actualã, Tratatul cu Ucraina. Sala plinã, deºi Druc
pare nemulþumit, aºteptându-se sã fie arhiplinã. Problema
e cã românii, tot mai derutaþi de vremuri, nu prea mai au
treaz simþul naþional. Într-o þarã normalã, s-ar produce
proteste de stradã împotriva vânzãrii de neam. Românii
însã nici nu bagã de seamã ce li se pregãteºte.
La conferinþã, prezenþe eterogene. Guvernul ºi-a trimis
un reprezentant de la Externe, care a început sã se bâlbâie
pe necesitatea încheierii grabnice a Tratatului cu Ucraina,
altfel nu pupãm intrarea în NATO ºi în Uniunea
Europeanã. Huiduieli prelungite pânã a luat cuvântul
Ion Varlam din partea U.M.L.R., dupã care au intervenit
în dezbateri Ilie Bãdescu, Augustin Deac, Florin
Constantiniu, Mircea Coloºenco, Ion Cãpãþânã, Vasile
Tãrâþeanu, eu, Mircea Druc, bineînþeles, ºi alþi câþiva.
Excepþional cuvântul istoricului Florin Constantiniu, de
departe cel mai convingãtor ºi mai profund dintre toþi. E,
într-adevãr, nu numai un mare istoric, dar ºi o conºtiinþã
a vremii. Ar fi îngrozitor sã vorbeascã în pustiu.
Nota bene: Televiziunii Române i s-a interzis sã fie
prezentã!
10 156. Prevãd cã protestele noastre împotriva
încheierii, în forma actualã, a Tratatului cu Ucraina, vor
fi doar un strigãt în pustiu. Trei cauze vor duce la
semnarea Tratatului: incompetenþa diplomaþilor actuali,
ignoranþa în ce priveºte cunoaºterea istoriei naþionale ºi
universale, apoi grava derutã ideologicã (politicienii
noºtri vor sã fie neapãrat corecþi politic !) ce-i
stãpâneºte pe guvernanþi, care cred în fãþarnicul curent
al nimicirii naþiunilor, doctrinã preluatã de democraþi
de la vechiul Komintern. Ce-ºi zic Adrian Severin ºi Emil
Constantinescu? Dacã tot e sã dispãrem ca naþiune, de
ce sã nu le dãm ºi noi o mânã de ajutor globaliºtilor?!
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ISTORIE LITERARÃ, CONSEMNÃRI

O locuinþã necunoscutã a lui Eminescu
Nu se mai aflã în librãrii
memoriile lui Eugeniu
Arthur Buhman, intitulate
Patru decenii în serviciul
Casei regale a României
(1898-1940) (ediþie îngrijitã
de Cristian Scarlat, Ed.
Sigma, Bucureºti, 2006), un
gen de memorii la antipodul
celor ale lui N. Iorga, nu
fastuoase ºi stufoase ca ale
acestuia, ci redactate cronologic, aproape ca un procesverbal pe ani, luni ºi zile. Sunt atât de pline de informaþii
ºi aprecieri asupra evenimentelor, personajelor ºi
personalitãþilor care au populat ori au traversat Casa
Regalã, încât se poate spune cã aceste memorii ale lui
Buhman sunt un prolific ºi de mari proporþii document
istoriografic, o sursã precisã ºi inepuizabilã de conjecþii
ºi conexiuni biografice atât pentru specialiºti cât ºi pentru
simpli cititori. Evident, ele au un farmec anume, un
parfum de retro, care transcende aparenta lor sicitate.
Iatã un exemplu: capitolul Anul 1909". Aici întâlnim
urmãtoarea consemnare: La 9 aprilie al acestui an s-au
împlinit 20 de ani de la moartea celui mai mare poet al
nostru, Mihai Eminescu. În ultimul timp locuia într-o
foarte modestã camerã mobilatã la etajul al treilea al unei
case în care stãteam ºi eu cu bunica mea, în strada
Lãpuºneanu (la Nr. 200, la Iaºi). Îl priveam adeseori cu
adâncã dragoste ºi nemãrginitã admiraþie, când trecea cu
capul plecat, gânditor ºi posac dinaintea ferestrei mele ºi
n-am cunoscut elev de liceu, pe vremea aceea, care sã nu
poatã recita din memorie pagini întregi din poeziile sale.
Îmi aduc aminte ºi astãzi, dupã atâþia ºi atâþia ani, de
ziua în care un numãr dintre noi, bãieþi tineri, am fãcut
o demonstraþie, neamicalã lui Ovid Densuºianu, la una
din prelegerile sale, pentru cã-ºi permisese a aduce întro revistã ieºeanã oarecare critici asupra poeziilor lui
Eminescu.
La Bucureºti s-a comentat aniversarea morþii sale
printr-un festival literar la Ateneu.
Cel puþin trei informaþii cuprinse în aceastã scurtã
evocare sunt inedite.

M.N. Rusu

1. Astãzi, aproape toate locuinþele ocupate de Eminescu cunoscut elev de liceu, pe vremea aceea, care sã nu poatã
la Bucureºti ori la Iaºi sunt identificate de eminescologi. recita din memorie pagini întregi din poeziile sale. Iatã,
Mai puþin aceasta de pe str. Lãpuºneanu din Iaºi, ori dacã, deci, cã dincolo de Macedonski, Aron Densuºianu ºi
sã zicem, este identificatã de cineva, nu are cum sã fie teologul Grama, poezia lui Eminescu era pe buzele
cunoscutã sub semnãtura lui Buhman,
generaþiei
tinere,
devenitã
memoriile sale fiind editate, dupã cum
proeminescianã.
se vede, recent.
Dar e momentul sã consemnãm ºi
Eminescu se afla la Iaºi dupã
câteva date biografice necesare despre
revenirea din sanatoriul Vienei, ºi dupã
Eugeniu
Arthur
Buhman,
cãlãtoria în Italia. I se gãsise funcþia de
memorialistul atât de laconic ºi
bibliotecar ºi nu locuia la Veronica
expresiv al lui Eminescu de dupã
Micle. Locuia pe artera principalã a
internarea lui la Viena ºi înainte de a
Iaºilor, renumita stradã Lãpuºneanu, pe
se muta în cãsuþa Henriettei, sora sa, la
care se afla ºi Palatul lui Cuza-Vodã ºi
Botoºani.
nu departe de Universitate, de
E. A. Buhman se trage dintr-un tatã
restaurantele Bolta Rece ori
alsacian, funcþionar la stat ºi Marcelle
Împãratul Traian . E o clãdire în stil
Dupont, franþuzoaicã, descendentã din
neoclasic francez care, în mod obiºnuit,
generalul Dupont de l Etange, care l-a
avea ºi mansarde pentru personalul
înfruntat pe Napoleon în aprecierea
auxiliar al proprietarului. Oricum,
unei opþiuni militare greºite din partea
Eminescu locuia în buricul dulcelui
Împãratului. Dupã terminarea liceului
târg al Iaºilor, într-o casã în care familia
la Iaºi ºi o specializare tehnicã,
Buhman era cunoscutã ca o familie cu
Buhman devine telegrafist principal la
o anumitã avere ºi reputaþie bine
Oficiul Telegrafic Central din
stabilitã. Chiar dacã nu ºtim care era
Bucureºti. Se cãsãtoreºte cu Marienumele proprietarului, de aici înainte
Louise Levrier, profesoarã de francezã
o putem numi Casa Buhman , în semn
la ªcoala de fete Robescu , din
Casa Buhman
de omagiu pentru cel care ne livreazã
capitalã. În 1898 e numit la postul de
informaþia despre Eminescu.
ºef al Serviciului de poºtã, telegraf ºi
Elevul Buhman vedea pe fereastra parterului un telefon la Casa Principelui Moºtenitor Ferdinand din
Eminescu cu capul plecat, gânditor ºi posac , imagine Palatul Cotroceni, apoi în acela similar la Palatul Regal
confirmatã ºi de alþi memorialiºti ai sãi.
din Calea Victoriei. A servit sub trei regi, dinastia noastrã
2. Elev de liceu fiind, Buhman împreunã cu colegii Regalã, ajungând director al Mareºalului Reginei Maria,
sãi, protesteazã împotriva profesorului de literaturã apoi director al Secretariatului particular al Regelui Carol
românã, Aron Densuºianu (nu Ovid, fiul acestuia, cum al II-lea. Dupã moartea Reginei ºi plecarea Regelui Carol
scrie memorialistul!), profesor, critic literar, care publicã al II-lea peste graniþã, generalul Antonescu ºi scurta
în revista Cercetãri literare un comentariu negativ la conducerea legionarã îl scot din slujbã fãrã nici o
adresa poeziei lui Eminescu. O asemenea reacþie în mediul motivare fiind acuzat de corupþie în ziarul Porunca
ºcolar ºi universitar în favoarea poetului nu ne este vremii (2 nov. 1940), consecinþã a faptului cã a servit
cunoscutã, mai ales cã ea vine din partea unui participant regalitatea 47 de ani, cu fidelitate ºi sacrificiu familial.
la protestul respectiv. Buhman afirmã rãspicat cã n-am

Eminescologia ºi slujbaºul sãu Nicolae Georgescu
Editarea operei eminesciene implicã, într-adevãr,
continuã frãmântare a întregului ogor al literaturii ºi
culturii române. Gestul editãrii, el însuºi se face cu o
periodicitate þinând oarecum de ciclul rotirii
pãmântului în jurul soarelui; nu existã an fãrã
«primãvara» Eminescu, fãrã scoaterea operei lui spre
sãmânþã nouã .
Citatul aparþine unuia dintre eminescologii
contemporani, Nicolae Georgescu, care ºi-a susþinut
doctoratul în 1997, la Universitatea din Bucureºti, cu
teza despre Eminescu ºi editorii sãi, publicatã ulterior
(vol. 1-2, Bucureºti, Editura Floare albastrã, 2000). În
opinia sa, Titu Maiorescu este întemeietorul
eminescologiei, prin editarea primului volum Poesii de
Mihail Eminescu (Bucureºti, Editura Librãriei Soce et
comp., 1883/1884), volum care are, în loc de prefaþã, o
notiþã introductivã de Titu Maiorescu . Garabet
Ibrãileanu stabileºte cã volumul de poesii (300 de pagini)
a ieºit de sub tipar în 1883, având în vedere comunicatul
ziarului cu care polemiza, «Românul», din 22 decembrie
1883.
Urmãtorii editori esenþiali ai creaþiei eminesciene sunt
caracterizaþi lapidar de N. Georgescu: Perpessicius ºi
paternitatea ediþiei princeps ; V.G. Morþun sau mãsura
operei ºi mãsura vieþii; A.D. Xenopol: reacþia
cronologicã ; Ion Scurtu sau dubla mãsurã ; A.C.
Cuza sau mãsura faptei ziaristice ; G. Adamescu sau
mãsura tirajului ; N. Iorga sau prefigurarea mãsurii
interne ; Momentul G. Bogdan-Duicã ; G. Murnu
sau mãsura amãnuntelor ; Garabet Ibrãileanu sau
excesul de mãsurã ; C. Botez sau mecanica mãsurii ;
Mihail Dragomirescu sau mãsurã pentru mãsurã ; G.
Cãlinescu sau mãsura ca dialog ; Perpessicius sau
mãsura monumentului integral .

Între editorii de azi ai lui Eminescu, Nicolae
Georgescu îi comenteazã pe Gh. Bulgãr, Aureliu Goci,
Al. Andreescu, D. Irimia, M. Drãgan, Al. Condeescu, Petru
Creþia.
În recentul sãu volum, Din misterele literaturii române.
Ediþia princeps Eminescu (Târgoviºte, Editura
Bibliotheca, 2015), Nicolae Georgescu îºi continuã
periplu editorial cu aceastã scanare magnificã a
manuscriselor eminesciene, întreprinsã de dl. Eugen
Simion, cu eforturi pe mãsurã , care pune în dificultate
însãºi definiþia eminescologiei ca ºtiinþã.
Problematica editãrii lui Eminescu sunt, în opinia lui
N. Georgescu, în principal, trei la numãr. Ele þin de
punctuaþie, de poziþia apostrofului ºi de statutul ediþiei
princeps Maiorescu din 1883"(p. 19).
Cu alte prilejuri, N. Georgescu a adus alogii activitãþi
complexe ºi responsabile a editãrii operei lui Eminescu
întreprinse de Dimitrie Vatamaniuc, Victor Crãciun ºi
Mihai Cimpoi.
Criticul ºi istoricul literar, profesorul Nicolae
Georgescu s-a nãscut la 6 septembrie 1950, în pitoreasca
comunã argeºeanã Jupâneºti, fiind al cincilea fiu al
învãþãtorilor Filofteia ºi Cicerone Georgescu, suspectaþi
politic de a fi chiaburi. Din acest motiv, Nicolae
Georgescu a fost nevoit sã urmeze cursurile primare ºi
elementare din mai multe localitãþi (Jupâneºti, ªtefãneºti)
ºi liceul la Oneºti. A absolvit Facultatea de Limbi Clasice
a Universitãþii din Bucureºti (în 1973), a fost, pentru o
scurtã perioadã, profesor într-o localitate din Bãrãgan,
apoi, bibliotecar la Biblioteca Academiei Române. Dupã
5-6 ani de tatonãri de colaborare sau chiar angajare la
mai multe ziare ºi reviste, debuteazã, în 1980, la
Luceafãrul , revista de care ºi-a legat întreaga activitate

scriitoriceascã, pânã în 1989, când, în chip stalinist clonat,
o echipã de scriitori revoluþionari au dat afarã, dupã
modelul tãtucului , întreaga redacþiei a Luceafãrului :
Nicolae Dan Fruntelatã, M. Ungheanu, Iulian Neacºu etc.
Rãmas ºomer, în 1990, Nicolae Georgescu intrã în redacþia
revistei Viaþa culturalã a Capitalei ºi, apoi, în acelaºi
an, se numãrã printre fondatorii publicaþiei Academica ,
revista oficialã a Academiei Române, împreunã cu
sociologul Mircea Mâciu ºi sub directoratul acad. Mihail
Drãgãnescu, preºedintele Academiei Române. Dupã
susþinerea doctoratului cu o tezã despre Eminescu ºi
editorii sãi, intrã în mediul universitar, fiind profesor la
Universitatea Spiru Haret din Bucureºti. Din 2005, este
membru al Uniunii Scriitorilor din România ºi al
Academiei Oamenilor de ªtiinþã.
Cãrþile sale sunt legate de editarea ºi comentarea vieþii
ºi operei eminesciene: A doua viaþã a lui Eminescu
(1994); Cercul strâmt. Arta de a trãi pe vremea lui
Eminescu (1995, cu numeroase ilustraþii); Moartea
antumã a lui Eminescu. 1883-1889 (2002); Cu Veronica
prin Infern. Cartea regãsirilor. Cartea despãrþirilor
(2005, reeditatã în 2007); Un an din viaþa lui Eminescu.
Martie 1881-1882 (2005); Cartea trecerii. Boala ºi
moartea lui Eminescu (2009, ediþia a II-a revãzutã ºi
adãugitã, 2012); Eminescu. Ultima zi la «Timpul»; Dosar
de presã (2011); Boala ºi moartea lui Eminescu.
Documente, mãrturii, ipoteze (2014); Din misterele
literaturii române. Ediþia princeps Eminescu (2015).
Alte cãrþi de criticã ºi istorie literarã: Recife. Eseuri de
oceanografie (2005), Scrisul, ca o tainã (2008) includ,
pe lângã studii consacrate altor clasici ai literaturii
române, ºi exegeze despre Eminescu.

Tudor Nedelcea
(continuare în pag. 17)
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Mesaje lirice primite

Dumitru Ichim
PSALMUL IUBIRII NEBUNE
Sã-ngenunchezi la cedri, sã vezi în prund safire,
În trepte doar urcuºul ºi-n ce-ai pierdut tãrâmul...
Sã nu aduci Iubirii nedreapta înjosire
C-ai ºti pe unde iarna þi-a înflorit salcâmul.

Te învinuieºti de singurãtatea durerii
ºi rupi din mine dealul tristeþii
înalt cât lacrima unei flori, cât scara unei dorinþe
pe care urc greutatea trupului friguros,
ce vremea îl trage la þãrm
ca pe o barcã uitatã de valuri.

UNDE IUBIREA ÎªI FACE CUIB

Trãsurã nebuniei, cu pescãruºi în hamuri,
Dã foc la rãsãrituri mânându-le pe creste.
Ce-þi pasã, violetul cã-þi flautã prin ramuri,
Când marea te rãsfaþã-n festinuri de tempeste.

Fiecare cuvânt este o scoicã într-o limbã
în care literele urzesc o perlã
misterioasã cu luciu de sidef
ºi sunetul poetic al cântecului de leagãn.

Ne-au invadat lumina ºi neamul de chitare,
Nu-i prãbuºirea cântec? Beþi vinu-n gust de a-ii!
Ce mai conteazã timpul pentru-mbãtatul soare,
Când inimile noastre îi galopeazã caii!

Noaptea se plimbã cu stelele prin anotimpuri
ca un pãstor cu mioriþele bãlane
pânã la izvoarele dorului nemãrginit
unde se adapã cerbii veºniciei.

Râzând îmi sari în braþe: Ne cautã,-i la uºã!
Zi-i: Moarteo, mai aºteaptã, pânã vom fi cenuºã!

Zilele sunt oglinzi în care se reflectã harul
în casa sufletului absorbit de gânduri
unde iubirea îºi face cuib
în inima femeii împlinitã prin copii.

PSALMUL DESPRE
SANCTA SIMPLICITAS
Dacã-ai ajuns chitarei sã-i numeri decibelul,
În freamãt sã vezi vântul ºi-n murmur doar cascadã,
De nu-þi dã osebire belciugul ºi inelul,
De ce-aº vorbi de vultur la gloata din ogradã?
Fac dragoste, spun unii, ca ºi cum zici fac treabã!
O, nume sfânt, Iubire, primul nãscut Luminii...
Pãcat pânã la ceruri, de-ajungi sã fii tarabã
Vânzând din moºtenirea ce ne-o lãsarã crinii!
Nevindecatei lepre, mai poþi spera-n miracol,
Dar de simplicitatea cea groaznicã, prostia,
Nici Dumnezeu din ceruri, nici demoni, nici oracol,
N-au leac tãmãduirii, chiar de-ai dubla vecia!
De ce-ai lua în seamã prea gureºele þaþe?
La tine n-or s-ajungã, cã eu te þin în braþe.

Nicolae
Vãlãreanu Sârbu
FÂNTÂNILE PLÂNG DE
SINGURÃTATE
Când eram tânãr, cal cred cã eram,
timpul îl trãgeam dupã mine târâº,
sfinþi în cãruþe de foc ºi zei în care de luptã
îi duceam acolo unde nu poþi sã ajungi.
Erau lumi împrejur ºi nu se vedea nicio lume,
inima mea era scoasã, pulsa în palme luminã
fãrã sã-ºi piardã ritmul ºi la femei nãzuia,
fãrã sã facã rãni în carnea verde, fragedã.
Mai târziu a prins coaje, s-a închis în cochilie,
sub pleoape ochii se rotunjesc în orbite
nu mai absorb dimineþi de rubin.
Zilele devin mai aspre cu amiezele arse
de unde umbrele fug fãrã vlagã,
fântânile plâng de singurãtate.
Logosul înverzeºte-n cuvinte
ºi se coace-n fructul cu sunete cosmice
asemenea izvorului ce urcã-n fântâni
la rãscruci unde ºi moartea face popas.

Petru Solonaru

Luca Cipolla
ANCORA
De m-ar cãlãuzi mâna ta,
n-aº mai fi legat
de ancora asta
ca un copil nenãscut.
Timizi poeþii
ºi în lumea asta
sunt peºti hãituiþi
ce din apã fixeazã undiþa...
o, de m-ar cãlãuzi mâna ta
mi-aº lãsa amprentele astea pe nisip
ca sã nu prezint imediat urme
ºi m-aº lãsa sã mã duc
unde orzul topeºte aurul lui
într-o aparenþã inefabilã
care amestecã un cuib la cerul lui
ºi leagã iedera de zid
fiindcã trupul tãu n-are glas
ºi glasul ãla n-are sunet
pentru o inimã ce nu poate rezista
la forþa unei iubiri fãrã sfârºit.
O, de m-ar cãlãuzi mâna ta
ºi eu aº simþi-o...

VINUL...

LUNÃ NOUÃ

Chiar pocalul bolþii stele, nopþi rotind,
mii vãpãi, iluzii, peste-al firii grind
ºi heruvi deolaltã prin stihii de nu-s,
ºtiu cã-n Vin e calea Purului Neclint...

Mantie ce îmbraci câmpia,
broderie a infinitelor nopþi unde am visat,
o lagunã, duhul nimfelor,
la ce mister tainic îi potoleºti setea...
N-ai cuvinte, numai versuri,
instrument de viaþã,
fir mãrunt de nisip
care urlã cãtre vânt prezenþa lui.
Mireasã a încântãrii, candidã,
acum pe cer
te laºi goalã,
singurã cu gândurile tale.
Puritatea ta
curãþã simþurile mele
ºi mã eclipsez,
un rãsãrit fãrã accente
care cautã drumul lui.

Toatã cugetarea a nimic ºi-a ce-i,
focul, apa, vântul, colbul, ca temei,
sorb cu dânsul vraja, beatificând
inima-nþeleaptã întru vii arhei.
Dogme, vorbe vane despre-al crucii cui,
lumea strãmirãrii încã-a nimãrui,
întregesc pustiul, unde în adevãr
cei plecaþi dintr-înºii sunt comoara Lui.
Trandafiru-i trece cheia în catihis
când pe tabla vieþii, numelor ce i-s,
ºterge ºi adunã zbucium ºi senin...
Însã nu ºi-al tainei, jertfã-n liniºti, vis...

VASUL VAN AL FIRII...
Vasul van al firii dacã-l vei goli
într-atunci de-ntregu-þi te-ai desprinde ºi,
mistuit, eterul fi-vei astei lumi,
umbrã a cenuºei ferecatã-a zi...
Viaþa ºi cu moartea, -mpotrivit curent,
suie-a coborâre. Doar prin oponent
îi sunt cunoscute, nu în absolut.
Contingent preumblã altui contingent...
Isis, Isis, Isis!... Luna încântând,
fãrã hat iubire peste gând în gând
între-acei minunii ce-au venit spre jos!...
Dincolo de vãlu-i, doar iluzii bând,
robi din labirinturi a deºert aþin
ciclurile-ntoarse-n palidul destin...
Au cântat Kabala, însã nu invers,
ºi celest cãtunul l-au pierdut prin chin...

Florin M. Ciocea
COMEMORÃRI
SÃ NU
Sã nu þii pisici în casã
ªi nici femei frumoase;
Doar broaºte þestoase
ªi femei urâte, care gãtesc bine.
Sã nu râvneºti la bunul altuia;
În altã existenþã ai avut ºi TV,
Sau îl vei avea în cea viitoare.
Dacã eºti impotent, sã nu te sperii;
Toþi bãrbaþii traverseazã aceastã punte
În interacþiunea lor dramaticã cu lucrurile
ªi femeile care nu-i scot din minþi.
Sã nu râzi niciodatã de un om care plânge;
Plânsul lui va urca în inima ta,
Iar lumea se va topi într-o lacrimã imensã
ªi nu cred cã vei avea puterea sã trãieºti
într-o luminã filtratã,
Prin lentila dureroasã a unei lacrimi.
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POEZIE ROMÂNEASCÃ LA KM 0

la post-restant în 2016
Manuela-Camelia
Sava

ÎNTÂLNIRE

ºi mã trãgea-ntr-o parte rãsãritul
manºeta udã (rouã, lacremi sau cernealã?)
floarea de trotuar de la butonierã!
nu ºtim cine-o fi sãdit acest tufiº artizanal

POEM (I)

LANURI

Cãmaºa ta cu dungi galbene ºi albastre
mã pândea din ungherul amintirilor de ieri
Ochii, zâmbetele, palmele
cântau lin o melodie necunoscutã
pentru tine luna rãsãrea în glastrã
toþi ceilalþi îºi înghiþeau silabele
aplaudând înspãimântaþi
ori de câte ori te vedeau trist, dansând cu masca de fier
tu treceai printre ei
continuaþi
le fãceai semn
cetatea te primea obositã
intrai ca un prinþ arab cãlare pe calul pursânge înspumat
din acea zi te aleseserã
stãpânul inimilor albastre
Ce vrei sã le spui? Ce vrei sã le dai?
unii sunt doar pitici de grãdinã
alþii cu buzunarele pline de cântece sunt hoþii
de suflete
care coboarã din munþi cu lãmpile de gheaþã aprinse

POEM (II)
Obositã, am întins spre tine
inima plinã cu bãtãi de clopote
Mâna mea te cãuta în noapte
sã te invite la dans printre stele
apoi
ziua ºi-a deschis galantarele sã-ºi vândã ieftin tãcerile
pentru mine am cumpãrat niºte iluzii prãfuite
pentru tine au rãsunat trompetele cetãþii
Ziua aceasta nu-ºi va sfârºi nicicând monotonia
ea te va þine prizonier
numai ca sã te audã în tãcere
cum vii ºi adormi legãnat de cântecul mamei
porþile palatului te recunosc: eºti singur de fiecare datã
tot mai singur

Valeriu Marius
Ciungan
FLOARE DE TROTUAR
ºi nu s-a scris vreodatã despre astã floare
nemaivãzutã de poeþii filologi, la bibliotecã, în lecturi
suplimentare
þâºneau afarã cu pupile dilatate pipãind pãmântul
sã simtã rãsãritul rânced, rece (ºi doare) dacã doare
adesea talpa grea de gumã lângã floare trece
cãlcâiul strâmb de platfus trece lângã
ºi se-auzea-n periferii îndepãrtate sunând prelung albastru
sirena orei ºapte, când muncitorii merg la lucru prin
rãsãritu-albastru, rece
nu ºtim cine a sãdit frumoasa floare de trotuar
cum a rãsãrit ea între dalele de piatrã perfect finisate,
poate e sufletul întrupat al ºantierului strãmutat în
îndepãrtatele periferii
cine-o creºte, poate doar ploaia bunului Dumnezeu
cine rãspunde de fragilul ei destin, poate doar bunul
administrator,
poate eu
cum recitam abia ºoptit unui tufiº mai nou pe-aici,
artizanal
fãrã o stea la cãpãtâi, cãzuse, în noaptea-înþeleaptã
emisferã

pãºeºti
tãcut
cu talpa goalã
pe pãmânt
treci prin grâu
cu poala albã
ridicatã
ca prin râu
pe umeri
pletele-þi curg
râu
curg spicele de grâu

te-aºezi
te uiþi la cer
ºi taci
iar cerul este plin de maci
ºi unduiesc
în jur
lanuri de grâu
ºi tac
te-aºezi
te uiþi la cer
ºi taci
iar cerul este plin de maci!

Carmen Focºa
POEM DE DUMINICÃ
Câte-o duminicã pentru fiecare ne-a fost împãrþitã
Cum împarþi pâinea, nu-ntotdeauna egal,
Ne aºezasem cuminþi, cu mâinile-ntinse, la rând,
Unul primea o zi, altã zi-celãlalt,
Fiecãruia i se pãrea mai mult decât ceruse
Mai mult decât putea duce departe, spre-nalt...
Ar fi trebuit sã fiu chiar eu mâna-mpãrþitoare de duminici
Dând fiecãruia mai mult decât ceruse
Mai mult decât putea duce pe umeri,
În gând,
Ai fi stat cu mâinile-ntinse spre mâna mea
Aº fi-mpãrþit numai duminici, câte nu poþi sã numeri
Pânã când mâna mi s-ar prefãcut în stea...

Daniela Albu
SONETUL ZBURÃTORULUI
ÎNDRÃGOSTIT
Când zburãtor la adãpost de noapte,
Eu voi sosi sub lunã la fereastrã,
Nu asculta de ale mele ºoapte
ªi nu te-ncrede-n vorba mea mãiastrã.
Mai bine dormi seninã ºi curatã,
Povestea mea în vis eu þi-o voi spune,
Cum m-a trãdat cândva, demult, o fatã
Cum am plecat rãtãcitor prin lume.
Rãzbunãtor am blestemat cu urã,
ªi-acum mai simt pe buze gust de zgurã.
Ispititor ºi plãmãdit din neguri
Veºnic damnat sã bântui fãrã milã,
Doar de la tine voi pleca copilã,
Înlãnþuit cu nevãzute vrejuri.

PALATUL
Drapat în strãlucirea unui foc bengal
Muºcând flãmând din noaptea violetã,
Încremenit în marmurã de Paros,
Zvelt eclipsând oricare dom regal,
Palatul nostru alb, orientat spre-apus
Cu o-ncãpere pentru fiecare vis
ªi pentru fiece durere un spital,
Stã zugrãvit pe-o veche amuletã.

Hai sã ne întâlnim printre nori
Nu e nevoie de bagaj
Nu trebuie sa te mai uiþi în jos
N-ai grijã, n-o sã te împiedici.
Uite de când vorbim, norul meu ºi-a schimbat forma
Iar norul tãu se odihneºte pe fruntea unui munte.
Gândurile se mai zbuciumã în faþa minciunii,
Devin piatra cuvintelor
Ce nu se mai întorc pe pãmânt.
Întotdeauna mi-am dorit sã numãr stelele
Sã intru în þinutul fãrã hotare, fãrã minciunã
ªi sã aprind cu gândul meu luminã crudã.

NEÎMBLÂNZIT
Spiritul meu goneºte în noapte
Ajunge la Troia, pe zid de cetate
Pãrtaº e la lupta lui Hector cu Ahile
ªi numãrã coifuri pe stâncã, la Termopile.
Sufletul meu se plimbã desculþ prin lume,
Alunecã-n hãuri, se îmbracã în genune,
Adoarme pe un nor aºteptând dimineaþa
Se spalã cu rouã aºternând...
La Masala adoarme între aripi de vultur
Prea târziu sã salveze ºi ultimul flutur
ªi-ar vrea pe fruntea lor sã aºeze nimb
Pentru tot ce nu s-a oferit la schimb.
Dar poate totul e doar o poveste,
ªi doar spiritul meu tot cautã-n lume
De vinã e vântul ce mã cheamã pe creste.
Vântul de searã mã strigã pe nume!

Leo Butnaru
FAÞÃ ÎN FAÞÃ
Pauzã de plimbare. În parc
un om de zãpadã. Ceva timp
stãm faþã în faþã
tãcând. Cum s-ar spune
am gãsit limbã comunã.
Aºadar
stau faþã în faþã
cu omul de zãpadã
atât de alb
încât îmi pare cã stãm
faºã în faºã.

INSTRUCTAJUL SANTINELEI
DE SINE
În noapte de veghe târzie
când sunt în schimbul doi al
cunoaºterii de sine
îmi zic:
încearcã sã þii rãul la distanþã
nu lãsa sã se apropie prea mult de tine
statul comunismul democraþia
sectarismul lenea trãdarea
piatra aruncatã în direcþia ta
ºi altele de acest soi
pe care trebuie sã le þii la distanþã
inclusiv moartea
dacã vei fi în stare
sã n-o laºi sã se apropie la mai puþin
de zece-cincisprezece paºi...
uite
doar în ce priveºte cuvântul nu are rost sã încerci
sã-l þii la distanþã
nu vei reuºi...
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CONSEMNÃRI

Semne bune la Catacomba
N-am la îndemânã o statisticã, dar ºtiu cã anul care abia a trecut s-a remarcat
prin realizãri, unele remarcabile, ale membrilor cenaclului Catacomba . Chiar
acum, la începutul ºedinþei de lucru, îl gãsesc pe Nicolae Dan Fruntelatã dând
autografe pe cartea sa Scaunul electric doi , mult mai încãpãtoare decât
prima, debordând de prietenie ºi abilã scotocire în mediul literar actual.Altfel
spus: Are alt Scaun electric /ªi cam tot aceeaºi mizã;/Pe amicii lui,
vremelnic,/Îi scoate ºi-i bagã-n prizã . E cel mai potrivit sã-i dea sfaturi
noului venit, doctorul ªerban Popescu,care, mãrturiseºte, a venit aici, la
invitaþia criticului de artã Florin Colonaº, ºi a fost plãcut surprins de atmosferã
ºi amabilitatea oamenilor . Debuteazã cu o carte despre revolte ºi revoluþii,
scrisã în ultimii doi ani
Evanghelii cu prolog biblic .
La curent ne þine ºi Florentin Popescu , care ne pune în temã cu premiile
( Cartea anului ) pe 2016 ale Uniunii Scriitorilor.
Sunt ºi alte semne bune de sub brazda de sub condei a anului 2017.
ªerban Codrin a terminat Testamentul din strada Nisipuri , o cãlãtorie a
cinci poeþi prin Infernul, Purgatoriul ºi Paradisul Comunist. Titi Damian a
venit de la Urziceni cu romanul Ruina . Crina Decusearã ºi-a asigurat rândul
la editura Ralucãi Tudor pentru trei cãrþi: Fiicele Evei , Jurnal de spital ºi
Cu peniþa pe cortina teatrului . Gata de tipar este ºi volumul de memorii
Itinerariile amintirii (titlu provizoriu) al lui Ovidiu Marian. Cãlin Stãnculescu
identificã cele mai potrivite cronici de film pentru o nouã carte de specialitate .
Subsemnatul aºteaptã ilustraþiile pentru Catrene cãtrãnite . Vivi Florescu nu
s-a descis ce sã scoatã mai devreme, având pregãtite, în stadiu avansat, volumele
de povestiri ºi versuri. Poetul Vladimir Udrescu mai umblã prin Iarba
necositã , cãutând titlul cel mai potrivit. ªi eu lucrez la o statuie, dar e prea
grea s-o aduc aici , ne spune piºicher sculptorul Adrian Radu.
Buna dispoziþie favorizeazã producerea unor catrene rãmase din plãcinta
cu rãvaºe a anului 2016. Dar, cum Plãcinta s-a rãcit/ Nu mai e de... înghiþit ,
se trece la lucruri... serioase. Ia iniþiativa, volubila Passionaria Stoicescu,
recitând savuroase poeme parodice. Incurajat, sculptorul Radu Adrian dã
tonul la colinde. Recitã cu vervã Colinda sfântã de Vasile Militaru,
încredinþând lui Jean Andreiþã rolul sufleurului. Se produc , cu talentul
verificat, constant, la finele fiecãrei ºedinþe de cenaclu, cu colinde din
Maramureº ,Adrian Bucurescu, ºi din þinuturile de baºtinã , Mihai Jingulescu,
Ion C. ªtefan, ªtefan Crudu, Angela Popescu, Nicolae Dan Fruntelatã ºi toþi
ceilalþi, cu mai multã sau mai puþinã pricepere, dar cu totalã bunãvoinþã. În
pauza scurtã dintre colinde, Romaniþa ªtenþel se citeascã, ºicanatã de auditoriu,
sã citeascã pânã la capãt, ceea ce reuºeºte, un fragment din Memorii... novice
(titlu provizoriu).
Venit, în trecere, mai mult ca sã identifice locul, ( Ia sã vãd , domnule, ce e
cu Catacomba asta de care se vorbeºte atâta!), Corin Bianu ne-a adus de la
Târgoviºte recenta apariþie a revistei Litere ,unde am publicat ºi noi un
grupaj de epigrame , precum ºi Caietul de club 16, editat de colegii
epigramiºti bucureºteni de la Cincinat Pavelescu , al cãrui preºedinte este.
S-a grãbit, cu scuzele de rigoare, sã prindã ºi Revelionul epigramiºtilor de
la AGIR.
Noi ne-am continuat banchetul spiritual , bucurându-ne de luminoasele
acuarele, oferite cu generozitate de pictoriþa Eugenia Enescu. A revenit în
cenaclu frumoasa Dalia Bialcovski, cu un album al expoziþiei sale, deschisã
la Galeria de Artã Senso din Constanþa. Este, cum aratã titlul, o Adevãratã
povarã , privitã prin aburul solar al Litoralului, în vara acestui an. Bravo!
Mulþumim! Succes!
Surpriza surprizelor a aparþinut prietenului Adrian Bucurescu, în postura
nu de autor de versuri speciale, ci de pictor, lucrãrile lui pe scândurã de brad,
inspirate din mitologia orientalã, fãcând evident talentul unanim recunoscut
de cei prezenþi.
Ne-a lipsit marele actor Ion Gh.Arcudeanu ( suplinit cu aplomb, cum s-a
vãzut) ºi colegul-director Coman ªova, cãruia colegii i-au trimis în plic dovada
sentimentelor lor de respect ºi prietenie:
Îl primim cu mare dragul,/Cu ºi fãrã de Pahar... /Sã ne treacã mai des pragul./
Om ca el e tot mai... rar.
Cu speranþe refãcute, urãm ºi noi: La mulþi ani, Catacomba bucureºteanã!

Don Basilio

Un cenaclu literar de luminã în
subsolul întunecat al unui bloc
Florentin POPESCU, Catacomba, o confrerie literarã în vremuri de restriºte , Editura Rawex
Coms, Bucureºti, 2015
Lung titlu mi-am ales, dar el exprimã exact realitatea în plinã desfãºurare o realitate ineditã,
performantã ºi atrãgãtoare. Nu-i adevãrat cã, uneori, scriitorii nu se înþeleg între ei, se contrazic
sau chiar intrã în conflicte. Veniþi la Catacomba, dintr-un bloc de pe Calea Griviþei, din Bucureºti,
în sediul tipografiei condusã de Raluca Tudor mama protectoare a tuturor aspiranþilor literari,
care apeleazã cu încredere la bunãvoinþa ei, ºi veþi întâlni, alãturi de Coman ªova, directorul ºi
Florentin Popescu, redactorul-ºef ai revistei Bucureºtiul literar ºi artistic , o reuniune de scriitori
ºi artiºti, de toate vârstele ºi speciile literare, într-o perfectã armonie.
Ba mai mult: pentru a vã convinge, vã recomand sã citiþi recenta carte a lui Florentin Popescu,
la care mã voi referi în continuare, relatând despre acþiunile de aici, o reuniune de frãþietate ºi
bun simþ, de colegialitate artisticã ºi de sprijin necesar, de cele mai multe ori.
E vorba, deci, de o revistã literarã ºi colaboratorii ei, de o editurã ºi de un colectiv entuziast
de oameni de seamã, care se reunesc, lucreazã ºi publicã benevol, fãrã recompense materiale,
fãrã premii sau distincþii ori onoruri publice, doar de dragul de-a se vedea tipãriþi ºi de-a
comunica, astfel, pe cale spiritualã, în cadrul unei comunitãþii scriitoriceºti.
Scriitorii reuniþi aici, aduºi de nu ºtiu care vânt prielnic, sunt, în majoritatea lor, nume care
circulã în literatura ºi presa româneascã de vreo 30-40 de ani, jurnaliºti de pe la Viaþa
Studenþeascã , Scânteia tineretului , Luceafãrul , sau unele cotidiene din þarã, prezenþe
constante între valorile culturale româneºti.
Dar sã-i numesc pe cei mai vestiþi dintre ei: Nicolae Dan Fruntelatã: O prezenþã aºteptatã,
agreabilã, un om cu care ai ce discuta, fiindcã alãturi de sufletul lui frumos mai are în spate ºi o
experienþã gazetãreascã ºi literarã foarte bogatã, toatã viaþa lui de pânã la pensionare petrecânduse în redacþii de ziare ºi reviste, începând, de timpuriu, cu Viaþa studenþeascã ºi Amfiteatru ºi
terminând cu unele publicaþii apãrute dupã 1989, la aceastã orã devenite deja istorie (p.43)
Ion Andreiþã, pe care Toþi catacombiºtii îl preþuiesc în primul rând pentru cãrþile pe care lea scris (ºi sunt atâtea încât poþi umple cu ele cel puþin o jumãtate de raft de bibliotecã), niºte
cãrþi de reportaje din þarã ºi din lume, cãrþi de însemnãri, cãrþi de poezie (p.34)
Coman ªova, structural un meditativ ºi un interiorizat (p. 70), poet, dar ºi autor al unor
piese de teatru ºi al unor scenarii de film, acest om de o modestie ºi o bunã cuviinþã rare, a mai
fost ºi un ziarist inspirat, cum bine ºi frumos o dovedesc reportajele apãrute în România liberã,
ori în cronicile TV din Flacãra (p. 74).
La fel sunt prezentaþi: Florin Costinescu, Vasile Groza, Passionaria Stoicescu, Cornel Ostahie,
Geo Cãlugãru, Victor Gh. Stan ºi alþii.
Evident cã un loc important îl ocupã chiar autorul acestui volum, Florentin Popescu, intrând
în interdependenþã cu toþi ceilalþi; el a studiat operele publicate de autorii respectivi ºi
activitãþile lor anterioare, încercând sã facã nu o ierarhizare, fiindcã între noi domneºte o
prietenie sincerã ºi o ajutorare corectã, ci doar pentru a sublinia atmosfera prolificã de la
Catacomba. El este un scriitor talentat, cu temele la zi ºi cu lecturile cele mai recente, dorind
sã demonstreze cum tocmai prin diversitatea celor atraºi la aceastã miºcare culturalã, se
contureazã un colectiv circular, unit, la care s-au ataºat ºi artiºti din alte domenii: critici de artã,
pictori, sculptori ºi actori: Ion Gh. Arcudeanu, Tudor Meiloiu, Candid Stoica.
Iatã-i ºi pe condeierii din provincie, care vin adesea la Catacomba: Mihai Stan, de la
Târgoviºte, Vasile Grigore ºi ªtefan Crudu, de la Bolintin Vale, ªerban Codrin ºi Titi Damian
din Ialomiþa, Ioan Barbu de la Râmnicu Vâlcea.
Au apãrut, între timp, ºi oaspeþi de peste hotare: Theodor Damian, din New York, Alexandru
Cetãþeanu din Canada, George Roca din Australia.
Îmi amintesc de Junimea , condusã de Titu Maiorescu, de cenaclul literar al lui Alexandru
Macedonski, de Sburãtorul lui Eugen Lovinescu, dar ºi de colectivitãþile literare
contemporane, cum ar fi: Clubul Iubitorilor de Culturã , de la Curtea de Argeº, sub îndrumarea
academicianului Gheorghe Pãun, Societatea Scriitorilor Târgoviºteni , pãstoritã de Mihai
Stan, revista, cenaclul literar ºi editura Destine , conduse de Victor Gh. Stan repere model
din trecut ºi din prezent, într-o curgere permanentã peste spaþii, timp ºi destine.
Le evoc, desigur, cu emoþie ºi admiraþie, fiindcã astfel de confrerii au crescut talente ºi au
scos la luminã autori de seamã.
Recunosc diversitatea ºi calitatea cãrþii lui Florentin Popescu, precum ºi a lecturii mele, ca
ieºite din comun, atipice, instructive ºi chiar declanºatoare de idei, nu contradictorii, ci în
continuitate, aºa cum este de dorit sã fie pretutindeni.
Alãturi de alte iniþiative, izvorâte din sentimente de fraternitate, cum este, de exemplu,
Podul de reviste, organizat ºi desfãºurat din iniþiativa academicianului Nicolae Dabija, din
Chiºinãu ºi academicianului Gheorghe Pãun, din Curtea de Argeº, sunt reliefate forme noi de
colaborare ºi promovare a unei literaturi naþionale, în care esteticul ºi buna credinþã primeazã.

Poeme nemþene, la propriu ºi la figurat
O adevãratã radiografie sentimentalã a judeþului Neamþ
întâlnim în lucrarea în douã volume, Poeme nemþene,
apãrutã, în condiþii grafice de excepþie, la Editura Cetatea
Doamnei, Piatra-Neamþ, 2016, aparþinând prozatorului
Emil Bucureºteanu.
În primul volum de 218 pagini, sunt surprinse succint
istoria, artele vizuale ºi evenimentele culturale din
judeþul Neamþ, care, ,,prin frumuseþi ºi bogãþii este un
poem dãruit de Dumnezeu locuitorilor acestui spaþiu
(pag. 11). Iatã, aºadar, metafora care, alãturi de unele
creaþii plastice, justificã titlul la care recurge autorul.
În introducere, apelând la autoritatea istoricului C.C.
Giurescu, E. B. reþine un citat semnificativ privitor la
vechimea ºi denumirea acestei zone: ,,Judeþul Neamþ ºi-a
luat numele de la strãvechea aºezare a cavalerilor teutoni,
aici la o margine a pãmântului Transilvaniei, în calea
invadatorilor, cãtre anul 1200. Lor li se datoreazã, probabil,
construirea puternicei cetãþi a Neamþului în care avea sã
se desfãºoare, dupã ce domnii Moldovei ºi-au întins
autoritatea asupra þinutului, partea cea mai frumoasã din
istoria lui. (Nu se menþioneazã, conform uzanþelor, titlul
lucrãrii, autorul, anul apariþiei, editura, pagina)
La începutul volumului respectiv, nu mai puþin de opt
pagini îi sunt rezervate preotului Constantin Mãtasã,
omul care a renunþat la hainele preoþeºti tocmai când
ajunsese la gradul de protopop, pentru a se dedica

pasiunii de arheolog, scoþând la ivealã nenumãrate
vestigii din Aºezarea neoliticã Cucuteni ºi din alte zone
ale Moldovei, mândria de astãzi a Muzeului de Istorie
din Piatra-Neamþ. O parte dintre aceste artefacte de
inestimabilã valoare, în fruntea cãrora se aflã vestita Horã
de la Frumuºica, ºi-au gãsit locul în acest adevãrat album
de artã.
Sunt prezentate, în continuare, Cetatea Neamþului,
,,stâlpul de pazã al acestor locuri (p. 23), precum ºi
vestitele ctitorii aparþinând domnitorilor Petru Muºat,
Alexandru cel Bun, ªtefan cel Mare, Petru Rareº ºi
Alexandru Lãpuºneanu: mânãstirile Bistriþa, Neamþ,
Tazlãu, Rãzboieni, Bisericani, Secu, Pângãraþi, Agapia,
Nechit, Almaº, Vãratic, Horaiþa, Sihãstria, Durãu, Tarcãu,
cãrora li se adaugã alte biserici ºi schituri, textele fiind
însoþite de fotografii color ireproºabile, pasiunea de o
viaþã a autorului.
Partea a II-a a primului volum este dedicatã pictorilor
Nicolae Grigorescu (1838-1907), Constantin D. Stahi
(1844-1920), Aurel Bãeºu (1896-1928), Victor Brauner
(1903-1966), Aurelia Vasiliu-Gheaþã (1896-1972), Vasile
Radu Niculescu (1896-1971), Tereza Gogu (1919-2008),
Eugen Ispir (1909-1974), Nicolae Milord (1909-1988),
Dumitru D. Irimescu (1916-1992), Eugen Crãciun (19222001), Pompiliu Clement (1923-1985), Iulia Hãlãucescu,

Ion C. ªtefan
Simona Vsiliu-Chintilã (1928-2009), Petru Petrescu (19292011), Constantin Filimon (1936-2013), Dan Cepoi (19492008), Gheorghe Vadana (n. 1931), Dumitru Bostan-senior
(n. 1935), Mihai Agape (n. 1938), precum ºi mai tinerii
Vasile Doru Ulian, Doina Daºchievici, Mircea Rãzvan
Ciacâru, Dumitru Bezem, ªtefan Potop, Petru Diaconu º.a.
Volumul I se încheie cu ,,douã momente culturale de
mare ºi semnificantã importanþã (p. 201) din municipiul
Roman: Muzeul de artã ºi Biblioteca municipalã ,,George
Radu Melidon prezentate de Emilia Þuþuianu ºi
Minodora Ursachi.
Volumul al II-lea se constituie într-o antologie a 83 de
scriitori care s-au nãscut ºi au trãit în judeþul Neamþ ori
au avut unele tangenþe cu aceastã zonã. Se începe cu
Mihai Eminescu ºi se continuã cu Grigore Ureche, Miron
Costin, Gheorghe Asachi, Alexandru Donici, Ion
Creangã, Calistrat Hogaº, Veronica Micle, Vasile Conta,
Alexandru Vlahuþã, G. Ibrãileanu, Mihail Sadoveanu, I.
I. Mironescu, Cezar Petrescu, Otilia Cazimir, Dumitru
Almaº, Constantin Virgil Gheorghiu, Aurel Dumitraºcu,
Corneliu Ostahie, pãrintele Iustin Pârvu º. a.
Dintre scriitorii în viaþã îi mai amintim pe Coman ªova,
Gheorghe A. M. Ciobanu, Virgil Rãzeºu, Constantin
Tomºa, Violeta Lãcãtuºu, Constantin Munteanu, Liviu
Ioan Stoiciu, Constantin Ardeleanu, Maria Cernegura,
Mihai Merticaru, George Brãescu etc. Lipsesc însã trei
(continuare în pag. 19)
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Poemele libelulei

Florilegiu de tanka nipon

Judith Gautier (1845-1917), fiica nu mai puþin ilustrã în epoca sa, însã rãu cunoscutã astãzi, a celebrului romantic ºi parnasian Théophile Gautier, a avut onoarea sã semneze primul
tanka din literatura francezã ºi poate chiar din cea europeanã. Acest tanka apare ca dedicaþie fãcutã japonezului Kimmocho Saionzi, pe Poemele libelulei, o culegere de 88 de tanka
din Kokin-Shû (secolul al X-lea). Iatã dedicaþia celui ce fãcuse traducerea literalã a poemelor pe care orientalista Judith Gautier le ornase cu toate rimele posibile: Je t offre ces fleurs/
De tes Îles bien-aimées./ Sous nos ciels en pleurs,/ Reconnais-tu leurs couleurs/ Et leurs âmes parfumées? Din amintita plachetã care a stârnit admiraþia marilor scriitori ai vremii
(Victor Hugo, Th. de Banville, Baudelaire, Mallarmé, Edmond de Goncourt, Champfleury, Flaubert, Gustave Doré etc.) ºi din care nu se mai gãsesc decât 9 exemplare în toate marile
biblioteci din Franþa am ales ºi tradus câteva tanka pentru cititorul român îndrãgostit de poezia artizanalã cu formã fixã ºi de cultura niponã dintotdeauna.

Hito-Maro

Tomano-Kidi

Ki noTonomori

(680-700)

Aceleaºi triluri
Ale privighetoarei
Mereu proaspete:
Dar mai sunt eu aceeaºi
Pe mãsurã ce-o ascult?

(845-905)

Nu-mi pieptãn pãrul
În zorii acestei zile
Nu cumva sã ºterg
Mângâierile tandre
Ale iubitului meu.

Þie-þi dãruiesc
Aceastã creangã cu flori.
Tu ºtii beþia
Miresmei ºi culorii.
Meritã mângâierea.

Kintené

Spaima cerbului
În faþa crudei sãgeþi
Care nu iartã
E aproape aceeaºi
Produsã de ochii tãi.

Vântul provoacã
Ninsoarea petalelor
În triste livezi;
Îmi dã târcoale gândul
Cã tot aºa o sã cad.

Monné-Sada
Ceaþa ascunde
Florile cireºului.
Vântule, furã
Toate miresmele lor
Spre a mi le dãrui!

Hidé-Yossi
Pe mâneca roz
Florile grele de plâns
Îmbie luna.
De ce aceste lacrimi?
Cunoºti pricina!

Doamna Ise
(875-940)
Oglinda apei
Agitã creanga de prun.
M-aplec s-o culeg,
Dar, vai, îmi ud mâneca
Fãrã sã rup o floare.

Prinþesa Shikisi
Flori atinse de
Acoperiºul casei.
Va trece ora
Când, plângând, o sã te vãd?
Nu mã uitaþi, florilor!

Murasaki Shikibu
(978-1016)
Prea îndrãgito,
De ce, evitându-mã,
Îþi ascunzi faþa?
Astfel, ieºind dintr-un nor,
Luna reintrã în altul.

Saneské
Cine-a observat
Mâneca-mi udã de plâns?
Un oarecare!
Doar de tine-aº fi dorit
Sã îmi fie vãzutã.

Sémi-Marou
Viaþa-i acolo:
Te duci, te-ntorci pe drumul
Ce te debarcã:
Toþi trecem pe sub bolta
Porþii mari din Ossaka.

Autoare anonimã
În vreme ce merg
Cãtre cireºu-nflorit
Mã prinde ploaia.
Mãcar sã fiu udatã
De stropii de pe ramuri.

Ono no Komachi

Naga-Ié
poet devenit bonz (preot budist, n.n. I.R.)
dupã moartea iubitei
În locuinþa
De unde-n doi contemplam
Farmecul lunii,
Acum, vai, doar o razã
Se furiºeazã prin geam.

Spune-le oful tãu
Berzelor mesagere
Al cãror zbor captivant
Pe bolta clarã pare
Cã traseazã inscripþii.

Nagué-Ki

(nãscutã pe la 850)

Peruº chinezesc
Repetând orice cuvânt.
Fã ºi tu la fel,
Dacã m-auzi: Te iubesc!
Mai mult de-atât nu-ndrãznesc.

Îl vãd ºi-l aud
Pe drumu-albastru din vis,
Dar cel cãutat
De-a lungu-acestei vieþi
Nu se aratã defel.

Yossi-Moto

Ariwa no Narihira

Dacã vrei sã uiþi,
Îþi aminteºti ºi mai mult!
Cum pot sã dezleg
Un lanþ pe care-l urãsc,
Dar îl ºi-ador simultan?

(825-874)
Abia te zãrii,
Aºa cum vezi un fulger;
Flacãra bruscã
Care îmi arse carnea
Îmi va cauza moartea.

Prezentare, selectare ºi traduceri de Ion Roºioru
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CONSEMNÃRI
Vitralii

Recenzii

Vasile Mustaþã,
sentimente
cristalizate
Nãscut la 06.09.1936 în Adjud-Vrancea,
locul de naºtere a celor doi mari poeþi, Dan
ºi Emil Botta, Vasile Mustaþã a absolvit
Facultatea de Construcþii Feroviare,
Drumuri ºi Poduri, din cadrul Institutului
de Construcþii Bucureºti, ºi Facultatea de
Filosofie, Universitatea din Bucureºti. În
1990, a obþinut titlul de doctor inginer.
Pasiunea pentru literaturã nu l-a pãrãsit
niciodatã, el scriind poezie încã de când
era elev. A publicat ºapte cãrþi de versuri:
Dureri condensate, 1990, Neliniºtile
dorului, 2003, Dor în amurg, 2005, Poezii
pentru copilãria Annei, 2007, Stihuri
silvestrene, 2007, Ideograme lirice, 2008,
Cristalizãri, 2011. Ultimul volum, al
optulea, Sentimente cristalizate, a fost
publicat, din pãcate, postum, în 2015, prin
grija soþiei sale. Caliope. Este o antologie
de poezii care cuprinde ºi un ciclu de
INEDITE.
Textele sunt organizate pe mai multe
cicluri tematice de o mare diversitate ºi în
formule artistice originale, dintre care se
remarcã sonetul, glosa, catrenul, psalmul.
Multe poezii sunt Dedicaþii familiale ºi nu
numai, iar un capitol alcãtuieºte un inedit
Dicþionar de sentimente, definite poetic în
ordine alfabeticã.
Poet delicat ºi sensibil, Vasile Mustaþã
este ºlefuitorul de cuvinte, de rime ºi
ritmuri, care a ºtiut sã aleagã ce-i preþios ºi
rar , legând nestematele într-un giuvaer:
Doar ºlefuiesc câte-un cristal,/Pun câte-un
dor pe piedestal/Sau mã opresc la un
cuvânt/Sã-i dau simþire ºi avânt (Simþire
ºi poezie).
Într-o Ars poetica, autorul face un bilanþ
al activitãþii sale lirice de-o viaþã: Am
cultivat valorile perene/De viþã ºi virtute
româneascã/ªi le-am însufleþit sã vã
vorbeascã/Cristalizând esenþe în poeme .
El cântã iubirea ( Iubirea e un har sau o
minune? ) ºi dragostea divinã, pentru cã
Minunile ce-au fost ºi au sã vinã,/
Perfecþiunea-nchisã într-o sferã/ªi toate câte
viaþa ne oferã/Îºi au izvor în dragostea
divinã. (Chemare). El cântã frumuseþea
( Nimic nu-i sfânt, dacã frumos nu este! )
(Sonetul frumuseþii), aduce un cald elogiu
femeii, lui Iisus (ciclul Psalmi), bisericii
Silvestru ºi pãrintelui Galeriu, ca ºi
creatorului de artã (Omagiu), dedicat
maestrului Mihai Marcu, sculptor de
prestigiu: Ai înãlþat mãiestrele pe creste,/
Însufleþind statuile ecvestre,/Dând
voievozilor întruchipare./Când Pasãrea de
foc, ai prins-o-n ceruri,/Turnatã-n bronz sã
cânte lerui-ler.../Strãlucitoare steaua ta-mi
apare .
Vasile Mustaþã cultivã sonetul ºi glosa,
poezii cu formã fixã, care nu sunt la
îndemâna oricui, el fiind unul dintre ultimii
maeºtri ai acestor genuri de poezie.
Ca o concluzie a întregii sale creaþii, acest
catren final: Aceastã viaþã nu se mai reia.../
Cu visul de-a dura-n eternitate/Oricâtealese haruri þi-au fost date/Atât rãmâi: cât
ai putut crea .
Ion Haineº

Cuibul heruvimilor

Omagiu Sfântului
Mihai Eminescu
Editura GENS LATINA (prin neostenita trudã a
directorului ei, Virgil ªerbu Cisteianu, redactor-ºef ºi al
prestigioasei reviste Gând Românesc , care apare tot la
Alba Iulia) a publicat recent volumul Omagiu Sfântului
Mihai Eminescu , sub semnãtura imbatabilului discipol al
Poetului Naþional, magistrul Doru Popovici. Un autentic
imn de slavã adus Zeului sãu, cãruia magistrul i-a consacrat
o bunã parte din activitate. Ne-am gândit sã scriem (aceastã
carte) nu de pe poziþia unui critic literar, ci de pe poziþia
creatorului român-filoromân, despre personalitatea
grandioasã a Sfântului Mihai Eminescu, cel care, ca ºi
Brâncuºi ºi Enescu, a dat culturii strãvechiului nostru popor
daco-roman neam de poeþi ºi cântãreþi un trecut, un
prezent ºi un viitor . În ducerea la bun sfârºit a acestui
demers, Doru Popovici îºi ia ca aliat opinia marelui eseistfilosof Dan Botta, din al cãrui eseu Teogonia eminescianã
citeazã un amplu fragment, din care reþinem: Fãuritor de
armonii perfecte, lirã ce luceºte printre stelele patriei,
Eminescu e, pentru noi, mult mai mult decât un vates, un
poet cu religioase funcþii, un profet al poporului sãu. ( )
Poet, profet, legislator, ca Solon, ca Numa, ca Empedocle,
el a rostit, în cadenþele sale, faptele eponime ale poporului
sãu, oracolul destinelor sale. El este acela a cãrui carte
chiverniseºte relaþiile dintre noi ºi strãlume, dintre români
ºi energiile care zac în corpul diafan al patriei .
El însuºi un desãvârºit muzician compozitor, critic,
dirijor magistrul vorbeºte despre rolul important pe care
l-a avut muzica în preocupãrile spirituale ale lui Eminescu,
iubitor de muzicã veche (Ev Mediu, Renaºtere) dar ºi
admirator al clasicilor ºi romanticilor. O adevãratã pasiune
avea pentru Giovani Pierluigi da Palestrina, fapt ce reiese
ºi dintr-un articol al poetului Caracterul naþional : Fie
cineva ateu ºi pãgân, când va auzi muzica lui Palestrina,
sentimentul întunecos, neconºtiut al creºtinãtãþii-l va
cuprinde, ºi pãgânul sau ateul va fi, pe cât þine impresia
muzicei, creºtin pânã-n adâncul sufletului. ªi limba
strãmoºeascã e muzicã; ºi ea ne atmosferizeazã cu alte
timpuri mai vrednice ºi mai mari decât ticãloºia de azi, cu
timpuri în care unul s-a fãcut poporul ºi una limba . În
legãturã cu muzica popularã româneascã, autorul citeazã
dintr-o altã scriere a Eminescului: Farmecul cântecului
popular consistã în faptul cã el dã sentimentului ºi gândirii
expresia cea mai scurtã, lãsând la o parte tot ceea ce-i
neesenþial; el este aºa de exclusiv limbã a sentimentului,
încât pentru a-l exprima, pe cât posibil vioi, renunþã cu
totul la regularitatea rimei, o înlocuieºte în voie cu
asonanþa, amestecã ºiruri nerimate, construieºte versul cu
totul nesilit, alegând totodatã cuvântul cel mai simplu. Sã
sperãm cã vor fi ºi în viitor suflete simple care nu vor da
înapoi în faþa unei rime neîndemânatice, a unui cuvânt
rãu, vechi, care se vor putea bucura de bãutura de aur,
limpede înmiresmatã, a cântecului nostru popular ºi nu
vor avea nevoie de portocale ºi de zahãr pentru a o
îndulci . În consecinþã fireascã evitând aºa-zisele elite
poetul mãrturiseºte: Nu pierd niciodatã ocazia de a lua
parte la petrecerile populare. Ca un prieten pasionat al
oamenilor (mai ales al poporului) când aceºtia se-adunã
în mase simt cã sunt parte a totalitãþii. E ceva dumnezeiesc
în acest sentiment, aºa cã orice serbare a poporului mi se
pare o sãrbãtoare a sufletului, o rugãciune cucernicã .
Doru Popovici comenteazã, în continuare, creaþia
muzicalã a unor valoroºi compozitori care s-au inspirat
din poezia lui Eminescu: Gheorghe Dima, George
Stephãnescu, Tudor Flondor, Dumitru G. Kiriac, Mihail
Jora, Paul Constantinescu, Dimitrie Cuclin, Cornel
Þãranu, Pascal Bentoiu.
O interesantã observaþie este paralela pe care o face
Doru Popovici între Richard Wagner ºi Mihai Eminescu,
întãrind astfel sensul aforismului lui Nichita Stãnescu,
potrivit cãruia muzica ºi literatura s-au nãscut împreunã
ºi s-au despãrþit, ca sã se reîntâlneascã .
Ion Andreiþã

Amintiri remixate dintr-o
vreme când
eram dãºtepþi ...
Lovitura de copitã sã punã capãt dulcei încântãri, în care îmi
legãnasem sufletul de copil întârziat, avea sã vinã curând.
Bezmetic destul sã adauge la poveri vechi hamuri noi, Zugravu
(nume conspirativ) pãrãsi, în cele din urmã, ºi el falansterul . C-o
voioºie pripitã, ce-i drept. Nu înainte de a-ºi înghesui agil ºi eficace
bruma de agonisealã, într-un cufãr vechi cercat de carii, la care þinea
ca la un odor de preþ deh, moºtenire de familie.
Carevasãzicã inventar sumar: una placã vinil jazz (Benny
Goodman tocmai se produsese în urbe), nelipsita-i pereche blugi
achiziþionaþi cu mari sacrificii de la un traficant pârât ºi tuciuriu, ce-ºi
avea vad într-o fundãturã pe Covaci, precum ºi nenumãratele-i pânze
începute ºi neisprãvite «parte a iluminãrilor mele» cum declama ritos.
Lãsã loc suficient infatuãrii aristocratice proprii neamului din care se
trãgea, precum ºi imensei dar inutilei stime de sine pentru care
plãtise într-un rând, fiind anchetat de organe ca suspect.
Sã nu rãmân trist ºi neconsolat nu pregetã sã mã procopseascã co parte a datoriilor scadente, neonorate la vreme «semn al
consideraþiunii ºi-al respectului ce þi-l port, bãtrâne».
Generos pânã peste poate, pe unul dintre muri, desigur cel dinspre
rãsãrit «cã de acolo vine lumina, boss», scrijeli cu o custurã boantã
câteva pilde inaugural-încurajatoare direct din clasicii inflamaþi «sãþi fie de-o pildã ºi reazim la vreme de of ºi jele». Teniºii rupþi, c-o
umbrã de regret, mi-i priponi într-un cui, deasupra uºii, la intrare
«mãrturie sã fie trecerii mele pe-aci». Ca-n treacãt ghevrecu
dracului îmi pavoazã ultimul dintre pereþi c-o cadrã în mijlocul
cãreia trona o muscã trasã-ntr-un hãþ spânzuratã de-a binelea, biata,
sub care sta scris, cu litere semeþe: A FOST CÂNDVA FECIOARÃ!
Tavanul bolgiei nu vã faceþi iluzii c-ar fi rãmas neprofanat de
subtilitãþile-i dogmatice . O patã imensã de chinoroz, pe-un câmp
verde-nstelat ca balele lupoaicei Fennir, închipuind «punctul nostru
de vedere» surâdea definitiv ºi sardonic.
Aºadar bãgaþi seamã cu greu se lãsã dus. Când plecã, plecã
«nici mai prost, nici mai deºtept de cum veni» dupã propria-i
apreciere. În tot cazul, ca o performanþã personalã ºi de necontestat
cu þidula de proaspãt absolvent în buzunar, pe care urma s-o fluture
plin de simþãmintele-mplinirii, la o adicã, bãtrânului eterist pe
sub mustãþi. Dovadã cã «nu arsese gazu degeaba-n tramvai». ªi
dacã n-ajunsese încã director de uzinã, ca frati su, nici ca soru sa
mândria raialei de Turnu, economistã ºef, tot era ceva de capul lui.
Chiotul verii stins gaºca spartã, îmi reluai degrabã, vorba vine,
îndeletnicirea de bazã, aceea de a nu face nimic, oricum nimic de
folos societãþii de-a sta cu ochii-n tavan, visând la cai verzi ºi dea asculta ploaia ce da iama-n burlanele rupte.
Lehamitea, sentimentul de înstrãinare ºi neagrã pustie ºi-un altul
mai acut, de inutilitate ºi lipsã de perspectivã prin refuzul de a mã
încadra în câmpul muncii , mult prea vast ºi confuz cum mi se
sugera, puse stãpânire pe mine, aºa încât vrui sã nu mai vãd pe nimeni.
Lãcrimam în rãstimpuri, duios contaminat la epistolele lui Rino
cel dintâi exilat, doldora de regrete amare. Parte din constrângeri
cazone, parte pe chestie de Beatrice. Desigur nu aia de-o cântã mai
ieri Dante, ci a de la Drept, cu sânge fierbinte, dislocatã prin repartiþie
la malu Brãilii spre pierzanie. Toate comise cu obidã ºi talent
(între noi fie vorba, dat în spaima mãsii, derbedeul!) pe chiar
patu Kalaºnikovului din dotare, pe când servea Patria, singur la
post ºi vigilent, acolo la Mija.
La ceas potrivit coboram, totuºi, scara interioarã ce scheuna
sinistru, mai sã se prãvale, c-o teamã teribilã de-a nu fi dibuit de
fostul negustor de coloniale ºi delicatesuri pensionar ºi proprietarul
de drept al ºandramalei.
Mã strecuram ca o umbrã pe ulicioara de-i zicea Baladei (cum
altfel?!!) printre lãturile ºi zoaiele dimineþii pânã la baraca colþ
cu Moºilor pentru porþia zilnicã de iaurt, la care adãugam dupã
posibilitãþi batonul cu susan. Vorba ceea, când foamea dã buzna
ruºinea-i de post. Aici mã-ntâmpina, plinã de-o voie bunã
nejustificatã, Jeanette trecutã de prima tinereþe, dotatã încã
(evaluare sumarã) ce rânjea-ntruna, c-o suficienþã tembelã de amantã
sedusã ºi abandonatã . Cât sã-mi dau seama o detestam. Aveam
senzaþia cã ºtie totul cã-mi ghicea gândurile pânã ºi pe cele ascunse
în cutele amorþite ale fiinþei mele.
Plus de asta, mã chestiona acelaºi lucru stupid ºi incert «cum merg
afacerile, dom student?!!». Spre a pãstra aparenþele de bunã
vecinãtate ºi comuniune, rãspundeam, ca de fiecare datã,
imperturbabil, supus-mieros ºi fals «Comsi-comsa, Madame».
Satisfãcutã, evident de conversaþie, îmi trãgea, peste capetele
muºteriilor, ocheade ºi bezele dulci de muiere în care n-au apus încã
nãbãdãile. Asta putea pricepe chiar ºi-un ins naiv precum eram. Nãuc
de propria-mi descoperire, fãceam cale-ntoarsã, dus de promisiunea
unor plãceri sugrumate înºirate de-a lungul acoperiºurilor de tablã
ruginite ce prindeau contur sub privirea mea avidã. Pânã dincolo de
Laboratorul Verdun. Neliniºti ºi frustrãri, ispite ºi puseuri vagi
pândeau indecent consumându-mi inutil vlaga eram pierdut. O,
prieteni, darã gustul libertãþii începe cu zãbala?!!
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PUBLICISTICÃ ªI POEZIE LA KM 0
Viaþa în fiºe de roman

Scurtã istorie a omenirii
Dumnezeu, dupã ce constatã cã primii doi oameni, pe care El îi
crease, nu L-au ascultat ºi au mâncat din mãrul pe care ºi-L rezervase
numai pentru El cicã ar fi fost un mãr mai deosebit cu proprietãþi
speciale se hotãrî sã-i alunge din Paradis. Se gândi cum sã-i
pedepseascã mai bine ºi, în loc sã-i trimitã într-o altã epocã îi stãtea la
îndemânã sã-i trimitã în oricare, pânã ºi în epoca modernã sau chiar
contemporanã dar nu, îi trimise în epoca de piatrã. Astfel, Adam ºi
Eva lui se pomenirã pe pãmânt înconjuraþi de animale ºi de tot felul de
plante ºi arbori ºi, bineînþeles de multã piatrã, cãci de asta i se zice
epoca de piatrã. Era primãvarã când s-au întâmplat cele relatate, fructele
încã nu apãruserã, pomii de abia erau în floare, iar celelalte plante de abia încolþiserã în þãrânã.
Astfel, începurã sã mãnânce iarbã ºi frunze. Dar nu le-a plãcut prea mult. ªi-au dat seama cã
animalele care fojgãiau în jurul lor nu mâncau numai ierburi, frunze ºi rãdãcini, ci se mâncau ºi
între ele ºi, luând exemplul lor, ar putea ºi ei sã mãnânce carne. Noroc cã erau puþini cãci s-ar fi
mâncat între ei. Astfel se dedulcirã la carne. Între timp oamenii se înmulþirã pe pãmânt. Unii erau
însã mai leneºi ºi nu prea le era la îndemânã sã alerge dupã animale pentru a se hrãni. Pãi spuneþi
ºi voi dacã v-ar mai fi poftã de o masã dacã ar trebui sã alergaþi sã prindeþi animalul, apoi sã-l
jupuiþi ºi de abia dupã aceea sã-l mâncaþi. Aºa cã, unii, bãnuiesc cei leneºi, care nu voiau sã alerge
dupã micul dejun sau dupã prânzul care era de multe ori mai iute de picioare decât ei, s-au hotãrât
cã e mai bine sã continue sã mãnânce ierburi, frunze, fructe ºi rãdãcini. Aºa au apãrut vegetarienii.
Dar sã nu ne grãbim. Oamenii erau deci în epoca de piatrã. Pe vremea aceea totul era greu.
Imaginaþi-vã cã aþi avea totul din piatrã: cãrþile, telefonul, maºina ºi chiar mobilele, ustensilele
de bucãtãrie etc., etc. Ei, cum v-aþi descurca? Pe deasupra erau ºi destul de puþini, la început
numai doi, apoi au venit ºi ceilalþi dar cum sã pui copiii la muncã: sã care ºi sã spargã piatrã? Ce
credeþi, cã pe acea vreme copiii nu aveau drepturi?
Vãzând oamenii cât de greu le este în epoca de piatrã se revoltarã ºi dãdurã buzna în urmãtoarea
epocã: cea de bronz ºi apoi repede-repede în cea de fier. Despre epoca de bronz nu prea se
vorbeºte, nu ºtiu din ce cauzã, dar, aduceþi-vã aminte de sorcova:
tare ca piatra (aici este o
referire la epoca susnumitã), iute ca sãgeata (referire la unealta cu care încercau sã suplineascã
diferenþa de vitezã faþã de animale), tare ca fieru , iute ca oþelu
(ei! vedeþi cã ajunserãm la
epoca fierului) despre bronz nimic, mucles. ªi uite aºa trecea timpul:
la anul ºi la mulþi
ani!... . ªi cum: vorba poporului: fierul rãu nu piere , omenirea trecu ºi prin epoca fierului ºi
ajunse în sclavagism. Aici unora le plãcu tare mult. Aºa cã nu mai voiau sã plece din aceastã
epocã. ªi pe bunã dreptate, cum sã nu-þi placã: tu sã stai, sã nu faci nimic, sã fii servit de alþii. Aºa
de mult le plãcu oamenilor aceastã epocã încât, deºi schimbarã numele erelor care venirã le
numirã feudalism, capitalism, socialism perpetuarã pânã în zilele noastre acest mod de a trãi:
unii sã nu facã mai nimic, iar alþii sã se speteascã pentru a-i servi pe ceilalþi, unii sã aibã tot ce îºi
doresc, iar alþii nici mãcar pâinea de toate zilele, deºi se roagã Domnului sã le-o dea.

Vasile Szolga

Un lider politic cu boruri
largi la pãlãrie ºi cu mustaþã
(plus þãcãlia din dotare) ne
atrãgea de curând atenþia asupra
unui strabism lingvistic.
Aºadar: dacã priveºti, oricât de
prelung, la cuvântul românesc
niciodatã vei citi, dacã
pronunþia din fire jó napot
kívánok, curând. În condiþii
normale de temperaturã ºi
presiune, mirarea s-ar dizolva de la sine, în atâtea cazuri
cuvinte dintr-o limbã se trezesc în aceleaºi straie, dar cu
sensuri modificate în lexicuri strãine. Ia înseamnã una la
noi ºi alta la nemþi (ca sunet). Ies spunem noi într-o
împrejurare, englezii (americanii) în alta. Cambei, rostim
noi a reproº celui cu paharul în mânã, chinezul
formuleazã prin asta un îndemn. (ªi alþii, cum ºtim, la
ceea ce noi denumim cãciulã ei îi zic ºapcã).
Dar nu de fineþuri lexicale ar fi vorba de astã datã în
propoziþia noastrã. Ci de politicã. De o lejerã seducþie
cãtre jocuri de cuvinte, bine gândite ºi drãgãstos þintite
într-acolo unde te doare mai tare.
Existã în viaþa de toate zilele obiceiuri care se transferã
în ambientul public, ajungând uneori dincolo de zidurile
cetãþii. Când ai o apãsare, sã zicem, nu te mulþumeºti ai împãrþi radiaþiile, de regulã corozive, cu ai tãi. Cel mai
adesea deversezi oftaturi cãtre cel de la care crezi cã þi se
trage. ªi nu numai. Cã în astfel de împrejurãri, tu
emitentul te simþi bine, nu încape discuþie. Dar mai este
clar ºi altceva: lãsând aceastã picãturã sã cadã, cu ceva
zgomot, fireºte, mizezi nu doar pe insomniile altora, ci ºi
pe efectul de serã adiacent
compasiunea
contemporanilor.
O asemenea picãturã în cazul de faþã are nume precis:
Trianon. ªi nu de azi de ieri. ªi nu am motive sã cred cã
se va opri prea curând aceastã flaºnetã insensibilã la
adevãruri istorice, la realitãþi ºi la norme internaþionale
convenite. Dimpotrivã, ape vor seca, vorba divinului

Neagu Udroiu

Scaunul electric
VIN OLTENII
Foaie verde ca geambazu
Pe gurã mi-a-nflorit prazu
Baladânga olteneascã
Vine-n Þara Româneascã
Adusã pe doi mãgari
De olteni cobiliþari
Ce vrei, domniºoarã ªapte?
Avem smântânã ºi lapte
Avem vorbe de rãsfãþ
Avem halviþã pe bãþ
Am cãzut în amintire
Domniºoarã preasubþire
ªi pãcãtoasã din fire
Când n-ai parte de iubire
Noi îþi dãm pe bani o mie
Cea mai tainicã scumpie
ªi verdeaþã din câmpie
ª-un praf de melancolie
Într-o joi de dimineaþã
Când se-ntorc oltenii-n piaþã
Încroºnarea ei de viaþã
Fir-ar a lumii de viaþã.

UªOR CU
DICÞIONARUL
PE SCÃRI
critic, ºi crinii revanºismului nu vor înceta sã ne invadeze
simþurile cu parfumurile otrãvite de care sunt în stare.
Cineva a reuºit cândva sã se foloseascã de asprimea
Carpaþilor pentru a-i considera un zid despãrþitor între
românii de aici ºi românii de dincolo, înainte de a observa
cã este un simplu gard ornamental care se întâmplã sã
curgã prin mijlocul aceleeaºi ogrãzi. Sunt aceiaºi care au
inventat Diktatul de la Viena. Sau din stirpea lor. Sunt
aceiaºi care interpreteazã tânguitor pe la ferestrele cui au
timp sã-i asculte romanþa disperatã a autonomiei
teritoriale. Sau urmaºii lor. Vor un cui bãtut vârtos în inima
ta, pentru a fi siguri cã pot agãþa acolo, când au chef,
sacoºa cu rufe transpirate. Aºa, de dragul insomniilor tale.
ªtie domnul cu pãlãrie ºi þãcãlie mai multe decât ºtim
noi în ce priveºte dreptul colectiv? Mã îndoiesc. ªi
atunci? Intervine obsesia istoricã, alãturi de nevoia
câºtigãrii de aplauze la galerie. Este aceastã neostenitã
hlizealã în public un spectacol de consum extern? Pânã
la un punct, da. Cotcodãcitul se aude cu limpezime pe
malurile Tisei. Dovadã nivelul ocupat pe verticala puterii
de coruri antice cu misiunea refrenelor de rigoare. Primsoliºtii apãruþi în lumina rampei nu se sfiesc a-ºi etala
ecusoanele cu ºtaif. ªefii statului vecin, premieri, miniºtri,
reprezentanþi autorizaþi ai vieþii civile nu înceteazã a
peregrina prin Transilvania, pe post de lãmpi
amplificatoare ale glasurilor cu pãlãrie ºi þãcãlie.
Au uitat prin ce-am trecut în martie 1990. Au uitat un
principiu din fizica elementarã care asociazã la orice forþã
de acþiune una de reacþiune. ªi cã una se stimuleazã pe
cealaltã în dorinþa de a se anihila reciproc. ªi atunci sã
vezi ce iese...

Nicolae Dan
Fruntelatã

UNU-UNU-DOI
Dacã sunt trist, dacã mi-e dor de voi
Mi-au zis sã fac un zero douãº unu
Pe urmã sã apãs doar unu-unu-doi
ªi or sã-mi vinã-n vise pompierii
Ori comandoul de bãieþi mascaþi
Ori îngerii în alb ai lui Raed
Ori niscaiva scrisori de la pãrinþi
De la iubitã, poate de la fraþi
Nãvalã o sã vinã peste mine
Sã mã aline lumea cu parfum
Sictir, bãieþi, nu va veni nici mãcar
Ecoul unui sunet mort acum
Nu va veni nicio palinodie
A unui schimnic putrezit de viu
Eu voi rãmâne într-o poezie
ªi-mi va fi dor mereu cât o sã fiu
Pe urmã telefonul ocupat
Suna-va pânã când va fi târziu

Sã nu mã taxeze cineva drept cenzor al gesturilor ºi
gândurilor altcuiva. Fiecare are dezlegare prin lege sã
abordeze propria-i existenþã pe ce azimut doreºte. Dar
dreptul acela nu mã ocoleºte nici pe mine. Sunt obiºnuit
sã iau act de existenþa unor personaje care viseazã
cercuri pãtrate sau motoare termice ce n-au nevoie de
nimic pentru a funcþiona perfect. Domnii la care mã
refer au însã aspiraþii mai domestice, nu atât de savante.
Profitori bine antrenaþi îºi doresc la încheietura
Carpaþilor noºtri un Nagorno-Karabah ori o Transnistrie
personalã. Au deja pregãtitã foarfeca în stare sã decupeze,
precum la Palatul Belvedere, parte dintr-un întreg unde
autoritatea de a face ce vor, dincolo de frontiera legii,
este nulã ºi neavenitã.
An de an, cât e anul de mare, cutreierã Ardealul,
spuneam, feþe simandicoase ºi mai puþin, de pe Tisa ori
aduse de aiurea. Vin sã asculte balade din Apuseni,
poveºti despre Pintea Viteazu, câte ceva despre Horea
ori Cloºca, despre Memorandum ºi memorandiºti,
despre Blaj ºi Alba Iulia, despre Avram Iancu ori Moisei?
Nici vorbã! Pe fiþuica la vedere ori lipitã cu scoci în
cerul gurii au desenate literele ce compun, prin alãturare,
acelaºi cuvânt: Trianon. ...
Când ºi când, din plictisealã, apar efectele colaterale.
Între altele, ca în jocul telefonului fãrã fir, exerciþii ludice
cu dicþionarul limbii române la îndemânã. Efort de
imaginaþie. Se deschide dicþionarul în dreptul
cuvântului: niciodatã! (cu semnul exclamãrii), celãlalt
traduce în maghiarã: curând.
Cine gãseºte metoda democraticã prin care asemenea
jocuri de societate, având ca punct de aplicaþie noþiuni
cu care nimeni nu are dreptul a glumi stat unitar,
independent, suveran înainte ca râul cel mare sã fi
fost comis? Pânã atunci, avem la îndemânã sfatul
potrivit: Încet cu dicþionarul pe scãri!
Nu de alta, dar s-ar putea sã se deschidã exact acolo
unde aþi scris negru ºi apãsat cuvântul: curând. Vã
spunem noi ºi ce scrie dincolo, în româneºte: niciodatã!
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GRUPUL LITERAR CATACOMBA

GEO CÃLUGÃRU
Geo Cãlugãru s-a nãscut la 27 ianuarie 1942, în oraºul Mãrãºeºti, judeþul Vrancea. A absolvit Facultatea de Filologie a Universitãþii Bucureºti (1966),
ulterior, ºi Facultatea de Ziaristicã, Bucureºti. Profesor de limba ºi literatura românã la ºcoli gimnaziale din judeþul Cãlãraºi. Director adjunct al
Bibliotecii Casei de Culturã a Ministerului de Interne (1972-1990), apoi director al aceleiaºi biblioteci pânã la pensionare (2004). Redactor, secþia
culturã, la publicaþiile Poliþia Românã ºi Pentru Patrie (1990-2001).
OPERA TIPÃRITÃ: Era o frunzã, poezii, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti, 1971, Focul pãmântului, prozã pentru copii, Editura Ion
Creangã, Bucureºti, 1986, Prinþul nãzuros, prozã pentru copii, Editura Fãt-Frumos, Bucureºti, 1988, Vânare de vânt, poezii, Editura Sagittarius,
Bucureºti, 1995, Anotimpul iertãrii, poezii, Editura Sagittarius, Bucureºti, 1996, Amarã-dulce rãstignire, poezii, Editura Sagittarius, Bucureºti, 1997,
Þara lui Talmeº-Balmeº, prozã pentru copii, Editura Sagittarius, Bucureºti, 1998, Clipa singurãtãþii, poezii, Editura Sagittarius, Bucureºti, 1998,
Remember Ioan Tecºa, Editura Perpessicius, Bucureºti, 2001, Capricii, poezii, Editura Perpessicius, Bucureºti, 2001, Farmecul luminii-itinerar critic
actual, Editura Sava, Craiova, 2005, Confesiunile unui terorist, prozã poliþistã, Editura Fãt-Frumos, Bucureºti, 2005, Femeie, fluture de floare, poezii,
Editura Fãt-Frumos, Bucureºti, 2005, Toma Caragiu-magicianul, Editura Fãt-Frumos, Bucureºti, 2006, Rãsfrângeri lirice, poezii, Editura Arvin Press,
2008, Centenarul insomniilor, poezii, Editura Arefeanã, 2009, Sfinte firi vizionare. Scriitorii eroi Constantin T. Stoika, Alexandru Cezar T. Stoika, Titus T. Stoika ºi Nicolae
T. Stoika, monografie istorico-literarã, Editura Perpessicius, 2011.
Poet, prozator, eseist, Geo Cãlugãru este o prezenþã
vie, cu o activitate diversã ºi bogatã în spaþiul literar
românesc, un neobosit animator cultural, un entuziast ºi
un optimist care crede cu tãrie în misiunea sa de scriitor
ºi de om al cetãþii.
Dintre toate cãrþile sale, monografia istorico-literarã
Sfinte firi vizionare (Editura Perpessicius, Bucureºti,
2011) mi se pare cea mai reprezentative. Lucrarea a apãrut
sub egida Fundaþiei literar-istorice Stoika ºi reprezintã
o caldã ºi emoþionantã evocare a poeþilor eroi Cezar,
Constantin, Titus ºi Nicolae T. Stoika ºi a înaintaºilor
sau urmaºilor acestora.
Împrumutând celebrul vers al lui Eminescu din
Epigonii, autorul a fost foarte inspirat, deoarece aceºti
eroi, care s-au sacrificat pentru binele þãrii, au fost nu
numai devotaþi ostaºi pe câmpul de luptã, adevãrate
modele de patrioþi adevãraþi, care au avut un crez ºi un
ideal în viaþã, dar ºi scriitori - poeþi, prozatori, publiciºticare au gândit ºi au luptat pentru apãrarea patriei ºi pentru
reîntregirea ei în graniþele fireºti, realizarea României
Mari.
Cartea demonstreazã aptitudinile de cercetãtor, de
pasionat al istoriei, de critic literar ºi eseist ale autorului,
talentul ºi abnegaþia, modestia cu care s-a dedicat unei
cauze demne de toatã admiraþia noastrã, scoþând la luminã
documente, înscrisuri, arhive, publicaþii, ilustraþii,
declaraþii, fotografii, însemnãri, care, toate, evidenþiazã
scoaterea din anonimat a unei celebre familii de o mare
nobleþe, de intelectuali dãruiþi cauzei lor. Cazul Stoika
nu mai e un caz de familie , spune unul dintre ei.
Cartea a apãrut datoritã sprijinului financiar al
economistului Stoica (Stoika) Florian Laurenþiu,
preºedinte al Fundaþiei Literar-Istorice Stoika . Dincolo
de pasiunea de cercetãtor, Geo Cãlugãru a avut la
dispoziþie un material documentar enorm, care a trebuit
ordonat, organizat, pus în undã , cu participare
emoþionalã, care scoate textele din caracterul livresc,
arhivistic, ºi le dã pulsaþia vie, autenticã a faptelor de
viaþã ºi a portretelor.
Un prim portret este acela al lui Titus T. Stoika, un om
de culturã de marcã (scriitor, publicist, istoric, jurist),
care i-a pus la dispoziþie date ºi documente privitoare la
familia Stoika. Prima întâlnire dintre cei doi a avut loc în
1973, când Titus T. Stoika avea 80 de ani. Timp de zece
ani, pânã la moartea acestuia la vârsta de 90 de ani, Geo
Cãlugãru a stat în preajma lui, apropiindu-ºi-l de suflet,
împãrtãºindu-i gândurile ºi iubirea faþã de fraþii lui
adoraþi, Cezar, Constantin T. Stoika ºi Nicolae Stoika.
Titus T. Stoika povesteºte cum, fãcând un inventar al
lucrurilor rãmase de la mama sa, gãseºte într-un coº cu
tot felul de vechituri, alãturi de scrisori, fotografii de
familie, manuscrise, ºi douã carnete cu diverse însemnãri
ale bunicului sãu, profesorul Constantin Canella
Ciorogârleanu, din 1856. Gãsise o comoarã. Pas cu pas,
face descoperiri despre bunicul scriitor-scrieri literare poezii, prozã, teatru, traduceri, publicisticã. Aceasta era
o dovadã a personalitãþii culturale a strãbunilor, bunicilor
ºi fraþilor sãi, poeþii eroi Cezar ºi Costel T. Stoika. Familia
din care fãcea parte a dovedit calitãþi de excepþie trecute
din tatã în fiu.
De aceea, Titus T. Stoika a simþit cã e o datorie de
onoare ºi de suflet de a evoca numele ºi faptele de arme
ale unchilor, verilor, nepoþilor sãi, care au dat dovadã de
eroism ºi jertfã pentru patrie. Autorul dã exemple
concrete. Un motiv de mândrie pentru Titus T. Stoika îl
reprezintã vechimea multisecularã a nobilei familii
Stoika, cu exemple concrete: Diploma de baron, conferitã
lui Solomon Stoika la 20 aprilie 1628, în Fãgãraº,
Diploma pe pergament cu schiþa heraldicã, datã în
Cetatea Alba Iulia, la 3 mai 1649 ºi altele.
Un alt motiv de mândrie al familiei Stoika îl constituie

îndelungata tradiþie de luptãtori grãniceri a acesteia,
încã din secolul al XVI-lea.
Alte portrete, despre care Geo Cãlugãru ne dã
informaþii interesante sunt urmãtoarele:
Constantin T. Stoika, a fost poet, nãscut în februarie
1892 în Buzãu. Licenþa în litere la Bucureºti. Ca elev de
liceu, înfiinþeazã revista Tinerimea literarã ºi artisticã ,
unde publicã poezii. Decedat pe 23 oct. 1916, pe frontul
din Ardeal, cãzut eroic la nici 24 de ani. ªcoala din Titeºti
îi poartã numele.
A avut o operã bogatã ºi diversã: placheta de versuri
Licãriri, Buzãu, 1910, Oedip ºi Sfinxul, traducere din
Sâr Pelada, Bucureºti, 1921,
Un profil feminin-Carmen
Sylva,
Buzãu,
1919,
Însemnãri din zilele de
luptã, Bucureºti, 1921, Poezii
(1912-1916), Chiºinãu, 1928.
Geo Cãlugãru face o analizã
nuanþatã a operei literare a lui
Constantin T. Stoika,
considerându-l un creator de
geniu .
Titus ªtefan Stoika, a fost
tatãl poeþilor eroi Cezar,
Costel, Nicolae ºi Titus.
(14.V.1866-10.XII.1943).
Geo Cãlugãru prezintã pe
larg biografia poetului erou
Alexandru Cezar Stoika ºi
analizeazã opera literarã a
acestuia, care cuprinde
elemente simboliste, realiste,
naturaliste, ca ºi unele specii
noi, cultivate de el: literaturã
poliþistã,
eseu,
memorialisticã, jurnal, amintiri.
Ca publicist, Cezar T. Stoika a definit menirea
jurnalistului, ca semãnãtor al ideilor de dreptate ºi
înfrãþire a celor aleºi, ca persecutor al viciilor, ca voinþã
a publicului.
În 1920, a devenit membru fondator al Asociaþiei
Ziariºtilor Presei din Basarabia-Chiºinãu, membru
fondator al Societãþii Scriitorilor Români din
Basarabia.
Stoika T. Nicolae ( 27.VII.1897-15.XII.1945), licenþiat
în Litere ºi Drept, profesor la ªcoala Militarã de ArtilerieTimiºoara, fratele mai mic al lui Titus T. Stoika.
Titus T. Stoika - un om între oameni. Nãscut la 14 oct.
1893, Buzãu. Licenþiat în Drept ºi inginer. Carierã
militarã. Avocat de succes. Decedat în aprilie 1983. A
luptat în ambele rãzboaie, fiind rãsplãtit cu numeroase
ordine ºi medalii. A publicat operele fraþilor sãi, convins
de valoarea lor literarã.
Cartea lui Geo Cãlugãru este un exemplu de
devotament în cinstirea unei familii de Sfinte firi
vizionare , care ºi-au sacrificat viaþa în slujba patriei, în
momente de mare tensiune naþionalã ºi internaþionalã,
fiind un exemplu pentru urmaºii urmaºilor lor.
O carte foarte importantã a lui Geo Cãlugãru,
Cuvintele-veºmânt pentru marea trecere (Rawex Coms,
Bucureºti, 2016), dã mãsura talentului de cronicar literar
ºi ziarist, care, cu o mare hãrnicie, a publicat de-a lungul
anilor, în Revista Jandarmeriei , Poliþia Românã , dar
ºi alte reviste ºi ziare, interviuri, cronici literare,
medalioane aniversare etc.
Se evidenþiazã în primul rând un serial de interviuri
(nouã) despre Nichita Stãnescu, cu profesorul Nicolae
Mohorea-Corni, fost coleg de facultate ºi de grupã la
Facultatea de Filologie a Universitãþii din Bucureºti, ºi
prieten al marelui poet. (Convorbiri despre Nichita

Stãnescu).
Intervievatul scoate la luminã faþete mai puþin
cunoscute ale vieþii ºi activitãþii lui Nichita Stãnescu,
cum ar fi, de exemplu, examenul de admitere la facultate
ºi prima iubire. La deschiderea cursurilor, în septembrie
1952, autorul povesteºte cã figura lui Nichita Stãnescu ia atras atenþia. La strigarea catalogului, poetul a ieºit în
faþa celorlalþi, braþ la braþ cu Magdalena, spunând: Eu
sunt Nichita-Hristea N. Stãnescu, iar dumneaei este
Magdalena Petrescu, viitoarea mea soþie . Într-adevãr, la
sfârºitul anului universitar 1952-1953, s-au cãsãtorit.
Aceasta a fost prima iubire a lui Nichita. Ea a fost sprijinul
material ºi moral al lui Nichita. Ulterior
(pânã la sfârºitul anilor de facultate), ei sau despãrþit. Pentru Nichita au urmat alte
aventuri. Apoi, intervievatul povesteºte
alte lucruri interesante despre Nichita, din
anii studenþiei. Atitudinea lui la cursuri ºi
seminarii, pasiunea pentru ºtiinþele
oculte , pentru magie, reacþia profesorului
Alexandru Rosetti, impresionat de modul
în care la un examen Nichita îºi luase
libertatea, abãtându-se de la subiectul de
pe bilet, de a trata Inorogul în literatura
românã ºi, mai ales în pictura universalã ,
ceea ce l-a fãcut pe profesor sã exclame:
Tânãrul acesta e genial . Autorul
subliniazã pasiunea lui Nichita Stãnescu
pentru cal, ca simbol al universului,
preferinþa lui pentru zicãtoarea Nu mor
caii când vor câinii .
În interviurile, în cronicile ºi în
medalioanele sale, Geo Cãlugãru scrie cu
înþelegere ºi deschidere despre Vasile
Voiculescu, doctorul fãrã arginþi , despre
poetul Vasile Ursache, despre Nicolae
Rotaru, Firiþã Carp, Dumitru Dumitricã, I.C. ªtefan, Paula
Romanescu, despre Al. Macedonski, Dostoievski
necunoscut, despre Martha Bibescu. Alte cronici prezintã
studii de sintezã, cum ar fi: Epigrama în literatura
românã de Elis Râpeanu, sau Alexandru Ioan Cuza
oglindit în literatura popularã de V. Adãscãliþei.
O carte interesantã este aceea despre Martha Bibescu,
corespondenþa 1937-1939. Scrisori cãtre Valentin
Bibescu de Florica Grecescu.
Geo Cãlugãru ia interviuri unor personalitãþi ale
culturii noastre, cum ar fi: ªtefan Cazimir, Radu Beligan,
Dorel Viºan, interviuri incitante.
Geo Cãlugãru este ºi poet. El a publicat mai multe
volume de versuri, dragostea pentru poezie fiind o
constantã a activitãþii sale. Nu voi comenta poezia sa.
Voi spune doar cã el îºi risipeºte talentul în Acrostihuri
dedicate unor personalitãþi sau în catrene cu þepi ºi
madrigaluri (vezi Rãsfrângeri lirice, Editura Arvin
Press, 2008). Sunt poezii ocazionale, prilejuite de diverse
aniversãri, comemorãri, festivaluri, apariþii editoriale ale
unor scriitori-prieteni etc.
A scrie azi, în secolul al XXI-lea, poezie în acrostih ,
dupã Costache Conachi ºi Alecu Vãcãrescu, nu mi se pare
o ambiþie prea mare!
Acelaºi lucru ºi despre volumul Curcubeul
autografelor (Editura Rawex Coms, 2012). Autorul,
îndrãgostit de sine însuºi, publicã numeroasele autografe
pe care le-a primit de-a lungul anilor de la numeroºi
scriitori-prieteni, autografe care conþin, dupã cum bine
se ºtie, o dozã de formalism ºi nu au decât o valoare
sentimentalã pentru cel care le primeºte. Atât.
Îi doresc poetului Geo Cãlugãru mai multã exigenþã în
selectarea ºi publicarea poeziilor sale.
Încolo, sã auzim numai de bine!
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Proporþia de aur în opera marelui poet
(urmare din pagina 3)

2. Mihai Eminescu ºi matematica
Cercetând viaþa ºi opera poetului nostru naþional am
fost fascinat de preocupãrile acestui spirit enciclopedic
pentru ºtiinþele exacte ºi mai ales pentru matematicã [4].
Analizând, printre altele, volumul al XV-lea din Operele
lui Mihai Eminescu , apãrut în 1993 la Editura
Academiei Române, sub îngrijirea lui Petru Creþia ºi
Dimitrie Vatamaniuc, am gãsit numeroase expuneri
teoretice, comentarii ºi reflecþii cu privire la matematicã,
astronomie, fizicã ºi ºtiinþele naturii.
Mai ales în textele scrise în primãvara ºi vara anului
1883, poetul foloseºte un limbaj de maximã concentrare,
adesea criptic. În aceste texte, Eminescu matematizeazã
cele mai variate domenii ale activitãþii umane. El afirmã
cã Matematica este limba universalã, limba de formule,
adicã de fracþiuni ale celor trei unitãþi: timp, spaþiu ºi
miºcare .
Am avut surpriza sã întâlnesc însemnãri - ale celui care
este considerat adesea numai poet!-despre operaþii
aritmetice (adunare, scãdere, înmulþire, împãrþire), cu
exemple efectuate dupã modelul timpului.
Poetului nu-i sunt strãine nici fracþiunile (fracþiile),
multiplicarea fracþiilor, fracþiile echivalente, operaþiile
cu fracþii, ridicarea la putere sau extragerea unei rãdãcini
cubice.
O atenþie specialã îi acordã cifrei 1 (Rolul lui 1 în ºirul
numerelor naturale; Reprezentarea lui 1 cu ajutorul
fracþiilor; 1 abstract ºi concret). Referindu-se la cifra 1,
Eminescu considerã cã Cine a zis 1, a zis toatã seria
infinitã a numerelor . În concepþia sa Algebra n-a putut
sã se iveascã decât dupã ce literele au fost descãrcate
de rolul de-a însemna numere concrete .
În capitolul Elemente de calcul diferenþial, ocupânduse de raportul dintre finit ºi infinit , face o serie de
însemnãri caracteristice profunzimii gândirii sale, cum
ar fi:
Orice mãrime finitã faþã cu infinitul este zero. De
aceea sentimentul de adâncã nimicnicie care ne
cuprinde faþã cu Universul ;
O mãrime concretã adunatã c-o mãrime infinitã dã
o mãrime infinitã ;
O mãrime concretã din care se scade o mãrime
infinitã dã un rest negativ în infinit ;
O mãrime concretã multiplicatã c-o mãrime infinitã
creºte în progresiunea mãrimii infinite ;
O mãrime concretã divizatã printr-o mãrime infinitã
dã zero .
În Teoria ecuaþiunii interpreteazã fenomenele umane
prin ecuaþii matematice astfel:
Orice moment din viaþa universului e ecuaþiunea
momentului urmãtor ;
Orice moment din prezent e ecuaþiunea momentului
trecut ;

Nu cunoaºtem decât raporturi dintre finit ºi finitecuaþiunea ;
ecuaþiunea fizicã: frumuseþea ;
ecuaþiunea socialã: echitatea ;
ecuaþiunea psihologicã: lupta ºi economia ;
ecuaþiunea intelectualã: omnilateralitatea,
cultura ;
ecuaþiunea comercialã: preþul fix ;
ecuaþiunea comercialã: dobânda legalã .
Influenþa matematicii în gândirea eminescianã mai
poate fi ilustratã în versurile ce urmeazã. Sfera în
universul Poetului este infinitã, cubul este finit.
Iar colo batrânul dascãl, cu-a lui hainã roasã-n
coate,/Într-un calcul fãrã capãt tot socoate ºi socoate
[...]/Universul fãrã margini e în degetul cel mic,/Cãci
sub frunte-i viitorul ºi trecutul se încheagã/Noapteaadânc-a veciniciei el în ºiruri o dezleagã;/Precum Atlas
în vechime sprijinea cerul pe umãr/Aºa el sprijinã lumea
ºi vecia într-un numãr. [...]/ªi în roiuri luminoase
izvorând din infinit,/Sunt atrase în viaþã de un dor
nemãrginit, [...]/Muºti de-o zi pe-o lume micã de se
mãsurã cu cotul,/În acea nemãrginire ne-nvârtim uitând
cu totul. [...]/Unul e în toþi; tot astfel precum una e în
toate;/De asupra tuturora se ridicã cine poate.
( Scrisoarea I )
Lumea îmi pãrea o cifrã, oamenii îmi pãreau
morþi [...] ( Lumea îmi pãrea o cifrã... )
Capul greu cãdea pe bancã, pãreau toate-n
infinit [...] ( Scrisoarea II )
Pân-a nu ajunge-n culmea dulcii muzice de sfere,/
Ce-o aude cum se naºte din rotire ºi cãdere .
( Scrisoarea V )

3. Mihai Eminescu ºi proporþia de aur
În încercarea de a decripta, prin matematicã, opera
eminescianã, prima poezie care mi-a atras atenþia a fost
bine cunoscuta Glossã .
Recitind-o cu mare atenþie, în contextul celor
prezentate la pct.2, am tras concluzia cã, mai ales, cea
de a cincea strofã seamãnã cu o veritabilã demonstraþie
matematicã, în care: trecutul exprimã ipoteza, viitorul
este concluzia, bazatã inclusiv pe situaþia prezentului,
iar zãdãrnicia este demonstraþia, însãºi:
Viitorul ºi trecutul/Sunt a filei douã feþe/Vede-n
capãt începutul/Cine ºtie sã le-nveþe;/Tot ce-a fost ori o
sã fie/În prezent le-avem pe toate,/Dar de-a lor
zãdãrnicie/Te întreabã ºi socoate .
Pe de altã parte, înlãnþuirea (înºiruirea) în cadrul strofei
a celor trei timpuri: trecut, prezent ºi viitor m-a dus cu
gândul la ºirul lui Fibonacci. Notând, de exemplu cu
numãrul 13 trecutul, cu numãrul 21 prezentul ºi cu
numãrul 34 viitorul, avem:
viitor
prezent

  sau 34  21  
prezent
trecut
21 13

Eminescologia ºi slujbaºul sãu Nicolae Georgescu
(urmare din pagina 9)

Nicolae Georgescu este autorul romanului Hoþul de
pãgubaºi (2007), al monografiei comunei natale,
Jupâneºtii pe Râul Doamnei. O monografie subiectivã
(2011) ºi al unor ediþii din opera lui Mircea Eliade
(România în eternitate, 1991), I.E. Torouþiu (Exegeza
eminescianã, în colaborare cu Doina Rizea, 2002),
bineînþeles ºi de opera eminescianã: Luceafãrul (1999),
Opere, vol. XVII. Bibliografie. Viaþa. Opere (1999, în
colaborare), Poezii, vol. 1. Satire (2002).
Ultima sa ediþie, Opere. Poezii, de aproape 1450 de
pagini, urmând ediþia Perpessicius, a apãrut la Fundaþia
Naþionalã pentru ªtiinþã ºi Artã a Academiei Române, în
colecþia Opere fundamentale , coordonatã de Eugen
Simion (care semneazã ºi un excelent studiu). În postfaþa
acestui volum, O saga editorialã, Nicolae Georgescu
aduce un omagiu editorului Perpessicius ºi ediþiei sale,
în egalã mãsurã o enciclopedie eminescianã ºi un tom
de colocvii cu cei care au alte pãreri decât autorul ,
care a introdus un stil în eminescologie ºi în editologie
în general: argumentul cu orice preþ . Pentru editarea
acestui volum, Nicolae Georgescu a primit ºi un
binemeritat ºi important premiu din partea Primãriei
Dumbrãveni (Suceava) ºi a Fundaþiei Naþionale pentru
ºtiinþã ºi Artã.

Adoptându-ºi deviza lui N. Iorga: Nu poþi iubi ceea
ce nu cunoºti , Nicolae Georgescu ºi-a impus un respect
pentru trecut, fiind, aºa cum se menþioneazã în
prezentarea de pe coperta cãrþii Din misterele literaturii
române, un reper, mai ales în domeniul eminescologiei,
studiile sale fiind foarte des citate, comentate,
combãtute, completate .
P.S. La Chiºinãu, Congresul Mondial al
Eminescologilor (3-4 septembrie 2015), organizat de
acad. Mihai Cimpoi prin Academia de ªtiinþe a Moldovei
Institutul de Filologie Chiºinãu, Institutul Cultural
Român ºi Centrul Academic Internaþional Eminescu
din Chiºinãu a ajuns la a IV-a ediþie. Au participat exegeþi,
comentatori ºi traducãtori ai operei eminesciene din þarã
ºi strãinãtate:Mihai Cimpoi, Victor Crãciun, N. Dabija,
Th. Codreanu, N. Georgescu, Tudor Nedelcea, G.
Manitta, Mircea A. Diaconu, Enrique Valdivieso, N.
Mareº, C. Frasin, Viorel Dinescu, Florentin Popescu, L.
Vasiliu, etc. Congresul a fost, indiscutabil, o reuºitã,
graþie eforturilor lui M. Cimpoi (lãsat singur), dar se
impun unele observaþii: 1) comunicarea trebuie
prezentatã, nu cititã (fiind citite chiar ºi notele de subsol).
Un psiholog afirma cã primele 7 minute sunt pentru
auditoriu, urmãtoarele 7 minute sunt pentru pereþi, iar
urmãtoarele 7 minute sunt ale diavolului; 2) Congresul

Un alt exemplu incitant pentru eminescologi îl
reprezintã primele patru versuri ale poeziei Cu mâne
zilele-þi adaogi : Cu mâne zilele-þi adaogi,/Cu ieri
viaþa ta o scazi/ªi ai cu toate astea-n faþã/De-a pururi
ziua cea de azi .
Observãm cã primele douã versuri reprezintã diferenþa
dintre mâine ºi ieri. Al treilea vers dã semnul egal, iar
versul al patrulea este tocmai azi. Considerând trei
termeni consecutivi (ex.:5, 8, 13) ºi denumindu-i: ieri,
azi, mâine, relaþia dintre ei se închide perfect: mâine
ieri = azi sau 13 5 = 8. Procedând similar ca mai
înainte, avem:
mâine azi


azi
ieri

sau

13 8
 
8 5

ªi în fine, un alt exemplu, care se referã la poezia
Rugãciunea unui dac , atât de preþuitã de Emil Cioran.
Este vorba de primele patru rânduri:
Pe când nu era moarte, nimic nemuritor,/Nici sâmburul
luminii de viaþã dãtãtor,/Nu era azi, nici mâne, nici ieri,
nici totdeauna,/Cãci unul erau toate ºi totul era una.
Aici am putea descoperi chiar patru termeni temporali
consecutivi din ºirul lui Fibonacci (ieri, azi, mâne/mâine
ºi totdeauna), iar interpretarea ar fi identicã cu cele de la
exemplele anterioare.
Dacã în artele plastice sau chiar în naturã spirala lui
Fibonacci pune în evidenþã prin imagini reale armonia
întregului în raport cu segmentele acestuia, în cazul
poeziei (literaturii în general) aceastã armonie trebuie
înþeleasã ca o imagine virtualã simbolizând raportul
dintre cuvintele care se înºiruie dupã modelul matematic
respectiv, pentru a contribui la proporþia de aur a
întregii lucrãri.
În loc de concluzii
Mihai Eminescu a avut o educaþie nemþeascã , la
propriu ºi la figurat, începând din anii de ºcoalã la
Cernãuþi ºi continuând cu studiile superioare de la Viena
ºi Berlin. În consecinþã, opera sa literarã musteºte de
rigurozitate ºi dorinþã de perfecþiune. Nenumãrate poezii
au fost refãcute ºi îmbunãtãþite, astfel cã numai vestita
Doina , a cunoscut dupã unii critici, 8- 10 versiuni.
Pe de altã parte, fiind mare iubitor ºi cunoscãtor al
istoriei universale ºi admirator al artelor frumoase, este
posibil sã fi tins, în scrierile sale, voit sau instinctiv,
cãtre armonia Proporþiei de aur / Proporþiei divine .
Poate cã metoda aleasã aici nu este cea mai potrivitã
sau poate cã acest criteriu de evaluare pentru armonia
complexã a unei opere literare nu este suficient de
relevant. Totuºi sunt convins cã prin cercetãri
aprofundate ºi cu folosirea tehnicii moderne de calcul,
din opera infinitului mare Mihai Eminescu, vor fi
decriptate numeroase adevãruri de inspiraþie divinã!

are datoria sã-l apere pe Eminescu de impostori sau de
alþi zelatori; unul dintre aceºtia a afirmat cã extratereºtrii
l-au interceptat pe Eminescu, la 16 ani, ºi i-au transmis
geniul poetic. Asemenea indivizi trebuie sã meargã la
psihiatru, nu la un congres; 3) se continuã, pe o scarã
redusã tabloizarea lui Eminescu; 4) mulþi dintre
comunicatori cred cã ei l-au descoperit pe Eminescu sub
diferite ipostaze, uitând sã-i menþioneze pe autorii de
cãrþi din acest domeniu; 5) unii participanþi (majoritatea
tineri) pãrãsesc imediat congresul dupã ce ºi-au citit
conferinþa, neinteresându-i alte comunicãrii, o formã
de impoliteþe; 6) unii denigratori sunt urâþi fizic, alþii au
promovat denigrându-l: cel care-l considera nul pe
Eminescu, Cristian Preda, a fost promovat consilierul
lui Emil Constantinescu ºi apoi europarlamentar; T.O.
Bobe a primit premiul Eminescu . Cezar Paul Bãdescu
(pentru care Eminescu era ceva inert ºi ridicol, ca o
statuie de metal goalã pe dinãutru ºi cu dangãt spart )
are o emisiune literarã la televiziunea publicã (pentru
care e plãtit); Pentru H.R. Patapievici radiografia
plaiului mioritic este ca a fecalei: o umbrã fãrã schelet,
o inimã ca un cur, fãrã ºira spinãrii , motiv de numire a
sa ca director la ICR, unde a tradus doar un volum din
Eminescu, dar 20 din Cãrtãrescu. ªi exemplele ar putea
continua.
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Anul 2016 s-a ºi încheiat.
Ce era de arãtat s-a arãtat.
Despre ce a fost mai rãsãrit
s-a scris. Au fost destule
spectacole. Si bune ºi rele.
Pe mai toate critica de
specialitate,
oamenii
condeiului le-au disecat, leau analizat. Dar festivalurile
au constituit bomboana de
pe tort a anului. Multe
câtã frunzã, câtã iarbã cum
a zis poetul În mai toate
oraºele; Arad, Galaþi, Sibiu,
Cluj, Mizil, Gãrâna etc. În
Bucureºti însã au abundat,
bucureºtenii ºi turiºtii din þarã ºi din strãinãtate (majoritatea
spectacolelor au fost titrate în englezã) putându-se bucura
ºi de spectacolele din celelalte oraºe ale þãrii: Au fost Fest
comedie, Fest bulevard, Festivalul Naþional de Teatru,
Festivalul Bucureºtiului, Festivalul Teatrului Independent,
Festivalul de Animaþie, Festivalul penitenciarelor,
Festivalul de la Mizil ºi chiar, þineþi-vã bine, Festivalul
Rodica Popescu Bitãnescu!... cu cinci piese anemice, oferit
de primarul capitalei proaspãt ales drept mitã electoralã
pentru cã distinsa artistã a susþinut-o înainte de alegeri
hlizindu-se copios într-o emisiune de televiziune, dând
impresia oamenilor de teatru cã dacã susþii în alegeri un
candidat apoi eºti recompensat cu un festival.
Una peste alta a fost un an cu o producþie teatralã în
medie. destul de bunã în care desigur au intrat ºi aºa
zisele spectacole rele aici numind Contra Democraþiei
ºi Trei Generaþii la Teatrul Odeon, D ale Carnavalului
la Mic, altele controversate: Înºirte Mãrgãrite, la Teatrul
Naþional din Buc, Steaua fãrã nume ºi În plinã glorie
(un spectacol pe o singurã coardã) la Comedie,
Cafeneaua lui Purcãrete, la Teatrul Naþional din Iaºi,
Lut, la Teatrul Naþional din Buc. dar grosul producþiei lau dat spectacole peste media obiºnuitã ca Soldatul de
Ciocolatã de B. Shaw, tot la Odeon, A 12-a noapte de
Shakespeare semnat de Victor Ioan Frunzã, la Metropolis,
Carusel semnat de Andrei ªerban de data asta la
Bulandra, sau spectacole cu piese româneºti leºinate, dar
cu titluri abracadabrante precum cele de la Teatrul
Naþional din Buc. Luminiþa de la capãtul Tunelului ºi
Dumnezeu se îmbracã de la second hand. dar mai ales
spectacolul cu piesa sud americanã, Familie de artiºti,
regizat de Hausvater la Nottara, cu un colectiv de artiºti
excelent ºi unde de multe ori povestea din piesã se
aseamãna izbitor cu cea a Teatrului Nottara care, în
urma unei false expertize a fost silit sã se exileze câteva
luni prin alte câteva sãli de teatru din capitalã.

Candid Stoica

2016, dupã lãsarea cortinei
Dar pânã la urmã s-a vãzut cã teatrele din þarã au
prezentat un repertoriu mai interesant cu spectacole
excelente: Mobilã ºi Durere la Teatrul Naþional din
Timiºoara, Livada de Viºini la Teatrul Maghiar din Tg
Mureº, Un duºman al poporului la Teatrul Naþional din
Iaºi, Linoleum la Teatrul Naþional din Cluj-Napoca,
Othello, ºi Romeo ºi Julieta cu marionete, la Teatrul Tony
Bulandra din Târgoviºte.
În afara titlurilor înºirate trebuie sã amintim de douã
bombe de mare succes: spectacolul de balet al lui
Cãciuleanu cu care s-a deschis Festivalul Naþional de
Teatru, Vivaldi ºi anotimpurile sale , o producþie a
Companiei Liviu Rebreanu ºi a Teatrul Naþional
Târgu-Mureº ºi Vãduva veselã regizat cu multã pompã,
ºi prezentat ca ceva nemaivãzut de neobositul ºi
infatigabilul Andrei ªerban la Opera Românã (de fapt o
coproducþie cu Opera din Iaºi) Un adevãrat eveniment
al anului a produs însã Teatrului Maly din SanktPetersburg cu piesa lui Cehov Livada de Viºini,
coproducþia din 1994 a Teatr Drama - THEATRE DE
L EUROPE din Sankt-Petersburg a cãrei adaptare scenicã
ºi regie aparþin celebrului, de acum regizor Lev Dodin,
iar scenografia lui Aleksander Borovsky.
Nu sunt cuvinte de admiraþie pentru reprezentaþia
respectivã care s-a dovedit o lecþie de teatru realist magic,
sala mare a Teatrului Naþional fiind transformatã pur ºi
simplu în conacului de pe moºia familiei Ranevskaia unde
au evoluat nestigherite personajele piesei lui Cehov, Firs,
Gaev, Duniaºa, Varia, Iaºa, Epihodov, dar mai ales Lopahin
ºi Liubov Andreevna Ranevskaia, interpretate de niºte
minunaþi actori care nu pãreau cã joacã teatru, ci dãdeau
impresia cã sunt ºi chiar ºi trãiesc în fiece moment oamenii
din respectiva piesã. Inimitabilã ºi fascinantã impresie.
Trecând în revistã evenimentele anului, cu ocazia
acestui bilanþ, nu se poate trece cu vederea cã unul din
marile scandaluri ale anului care a þinut prima paginã a
ziarelor a fost cel generat de nimeni altul decât de
Ministrul Culturii Vlad Alexandrescu, de la Opera
Românã, care pânã la urmã s-a terminat, dupã intervenþia
mai multor personalitãþi culturale marcante, printre care
s-a aflat ºi directorul Teatrulul Naþional I. Caramitru, cu
demisia acestuia ºi înlocuirea sa cu d-na Corina ªuteu.
Ar mai trebuit consemnat, nu doar ca un fapt divers,
revenirea în þarã a lui Andrei ªerban, care între Tokyo,
Londra, Cincinati ºi New-York ºi-a fãcut timp sã
poposeascã cu obstinaþie ºi la Bucureºti, la Iaºi, la Tg.
Mureº ca sã monteze câteva spectacole în stilul sãu
caracteristic, de necomfundat.

De asemenea trebuie amintitã producþia sumedeniilor
de teatre particulare care au împânzit capitala ºi care de
multe ori depãºesc în calitate media, atunci când nu se
agaþã de piesuþe fãrã rezonanþã, care exacerbeazã
sexualitatea ºi abordeazã cu îndrãznealã un repertoriu de
calitate ca de exemplu teatrele Cafe, Godot, La Scena,
Teatrul de artã, Teatrul Coquette, sau teatrul Unteatru care
anul acesta ºi-a sãrbãtorit cu tam-tam ºase ani de existenþã
ºi altele care se strãduiesc din rãsputeri sã supravieþuiascã
cum numai ele ºtiu ºi au învãþat în scurta lor existenþã.
Ar mai putea fi menþionat ca reuºit spectacolul
Teatrului Sicã Alexandrescu din Braºov cu o piesã a
dramaturgului maghiar Spir Gyorgy, (traducere de Zeno
Fodor) Un billet de fericire, în regia înþelegãtoare a Dianei
Lupescu, interpretatã admirabil de Bianca Zurovski ºi
Mihai Bica. Nu sunt cuvinte de laudã pentru
originalitatea acestui text, pentru realizãrile celor doi
interpreþi ºi bineînþeles pentru regizoarea care a
direcþionat cu multã siguranþã direcþia piesei
neîncãrcând-o inutil cu alte implicaþii regizorale.
De asemenea se mai poate menþiona piesa Efecte
colaterale a dramaturgului Alexandru Popa, care deºi are
numerose defecte de construcþie, a prilejuit tânãrului actor
Vlad Zamfirescu, - un spectacol atent studiat încercând sã
punã în valoare, cât mai exact calitãþile piesei, atât cât le
are, de multe ori reuºind mai ales cu ajutorul distribuþiei
alcãtiutã din talentaþii actori Alex. Repan, Gh. Ifrim, Dan
Bordeianu, Ioana Calotã, Nadina Sãlãgean, în care fiecare
interpret s-a strãduit sã reliefeze cât mai distinct personajul
pe care-l interpreteazã, în ciuda mediocritãþi textului, care
dã impresia cã s-ar putea petrece în orice þarã europeanã.
Una peste alta, reluând sintagma de la început, n-a fost
un an rãu, dar nici prea bun mai ales pentru dramaturgia
originalã pe care marile teatre ale þãrii ºi în special teatrele
bucureºtene o refuzã cu obstinaþie, directorii, cu mici
excepþii, de frica de a nu fi schimbaþi din funcþie, folosesc
doar dramaturgia clasicã, cea care nu le dã bãtaie de cap,
sau dacã le dã, taie schimbã mai abitir ca pe vremea
împuºcatului. A se vedea cazul revoltãtor al extirpãrii
actului 3 din O Scrisoare pierdutã, spectacolul semnat
de Mãlãiele la Teatrul Naþional din Bucureºti. Directori
nu propun piese, n-au timp sã citeascã, ba unii declarã
cu mândrie cã nu pot citi piese din cauza ochilor, ca
directoarea teatrului Odeon, ei stau la mâna regizorilor
sã le aducã marfã. Ei nu promoveazã, ei managerizeazã
interesele lor personale folosindu-se de instituþiile teatrale
existente, stipendiate de la bugetul de stat ºi se manifestã
ca ºi cum teatrele de stat ar fi averea lor personalã.

PETRU BOTEZATU PICTEAZÃ OAMENI (IV)
Petru Botezatu picteazã oamenii neºtirii, trãitorii de sticlã ai nisipurilor,
continuatori ai marilor latifundii cereºti. Oamenii unor geometrii contradictorii.
Dacã luãm în consideraþie vastitatea operei acestui
artist, care, în paralel, a fãcut în timpurile contemporane,
aproximativ între 1980 ºi 2016, o operã sacrã de proporþii
colosale, cu mult mai vastã decât creaþia de picturã muralã
a marilor maeºtri din secolele bizantine ori renascentiste,
când frescele din biserici ºi catedrale reprezentau marea
picturã a lumii, opera laicã a artistului, lucrãrile sale de
ºevalet fie pe pânzã, fie pe panouri ori hârtie, devine cea
mai incontestabilã dovadã cã Petru Botezatu fiinþeazã
în lumi paralele, funcþionând dupã metafizici diferite.
Chiar dacã, pentru a crea, apelând la autoritãþi ºi
instanþe superioare, în virtutea unor relaþii personale,
artistul îºi procurã derogãri serioase pentru mai toate
regulamentele sau legile pãmânteºti, contestând mereu
gravitaþia, distorsionând regnurile, re-constituind
materia dupã bunul sãu plac.
Nu poþi înainta prin acest spectacol de picturã creat de
Botezatu folosind logica ori o conduitã simplistã, în
aceeaºi stare în care îþi urmezi viaþa de zi cu zi, iei
autobuzul, te duci la lucru, îþi consumi hrana ºi sexul,
revenind cu creierul spãlat de televiziune, sau mass media
în marasmul nopþii.

A te cufunda în suprarealitatea acestui artist e o
experienþã absolut unicã. Pictura sa este singularã. Ea
nu se revendicã din nici un vis, din nici un inconºtient
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excitat de droguri ori, din vreo stare de paranoie
autoindusã.
Operele sale par încifrate, codificate, detaliate ºi
hotãrâte sã fie unice ºi inconfundabile.
Concepþia lor este migãloasã, fãrã nicio concesie
fãcutã facilului. Complexitatea lor compoziþionalã ºi
esteticã devine rodul ciudat al unui gen de iconoclasm
pe care artistul îl practicã el, contra lui însuºi, îngãduind
dezmãþul manifest al unor astfel de lucrãri originale, greu
de plasat în genuri ori stiluri de artã cunoscute,
accentuând particularitãþi ºi elemente distinctive, care
lovesc demolator în opera sacrã sau laicã realizatã dupã
modele ºi precepte consacrate.
Iconoclasmul sãu particularizat conduce în mod subtil
la anularea unei mari pãrþi din orice fel de picturã
precedentã. Dacã nu anuleazã statutul cumsecade al unei
forme deja omologate în conºtiinþa lumii, schimbã mãcar
retorica a ceea ce picteazã, deviazã prin punerea diferitã
în paginã, prin asocierea ori disocierea elementelor, cu
reluãri ºi reformulãri metafizice.
Opera sa este un noul mare muzeu de curiozitãþi.
Este o nouã colecþie de raritãþi ale imaginarului, este
IMAGINARIA.

Cora Botezatu
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PE ULTIMA SUTÃ DE METRI

Ion Puiu Stoicescu,
omul care a lãsat
urme frumoase
Sãrbãtorile sfârºitului de an 2016, cu întregul cortegiu
de spectacole TV, cu întreaga lor recuzitã (brãduþi
împodobiþi, clopoþei, globuri, betealã ºi nelipsitul Moº
Crãciun) mi-au adus în memorie figura unui om dedicat
cu trup ºi suflet emisiunilor de pe micul ecran (pe care,
în bunã parte le fãcea ºi el pânã mai deunãzi): Ion Puiu
Stoicescu, scriitor, regizor de teatru ºi film, publicist, dar
mai ales un mare ºi împãtimit iubitor al valorilor
româneºti de azi ºi dintotdeauna. Îi vedem în ultimii ani
figura blândã, zâmbitoare ºi înþelegãtoare, de parcã ar fi
fost un moldovean abia descins în urbea de pe malurile
Dâmboviþei, la o televiziune
România de Mâine ,
unde pregãtea programe adresate mai ales românilor din
diaspora ºi celor plecaþi vremelnic din þarã, oferindu-le
acelora multiple ºi emoþionante motive sã-ºi iubeascã
patria natalã ºi sã-i admire frumuseþile (geografice,
etnologice, culturale, literare etc., etc.).
Invitat ºi eu de câteva ori la acele emisiuni,
neremunerate, am putut vedea mai îndeaproape ce
înseamnã sã lucrezi în televiziune, sã aduci acolo
personalitãþi din toate domeniile, sã menþii cele mai
cordiale legãturi ºi relaþii cu ele. O artã, desigur, pentru
stãpânirea cãreia nu e de ajuns sã fii pasionat, ci ºi sã fii
nãscut, sã ai chemare ºi har. Ion Puiu Stoicescu le avea
din plin, dar pe atunci nu erau foarte mulþi (nu sunt nici
azi) care ºtiau cã regia era doar o faþetã a talentului acestui
om de televiziune, fiindcã în spatele diriguitorului de
reflectoare ºi al alcãtuitorului de programe TV se afla ºi
un foarte talentat autor de piese de teatru pentru copii,
de povestiri, nuvele ºi romane de certã valoare, cele mai
multe dintre ele de-a dreptul captivante. Dar, cum se
întâmplã din pãcate la noi la români, cei mai mulþi nu
prea avem ochi sã vedem virtuþile creatoare ale celor din
imediata vecinãtate, ori, dacã le vedem ori le trecem cu
vederea ori le minimalizãm ceea ce s-a întâmplat ºi cu
scrierile, nu puþine, ale acestui înzestrat mânuitor al
condeiului.
Modest, discret, poate chiar sfios, Ion Puiu Stoicescu
n-a alergat dupã glorie ºi publicitate, iar atunci când
meritele i-au fost unanim recunoscute (cum a fost,
bunãoarã, atunci când douã din documentare i-au fost
selectate la festivalurile de la Veneþia, Tokio ºi Monte
Carlo (1988-1989) nu s-a împãunat cu succesele,
rãmânând acelaºi camarad care fusese înainte, deschis
prieteniei ºi conversaþiei, având o anume charismã care
l-a însoþit întreaga lui viaþã (mai 1941 septembrie 2015).
Pânã sã ajungã cunoscut ºi sã se afirme pe plan naþional
în domeniile amintite, Ion Puiu Stoicescu a lucrat ani în
ºir prin oraºe de provincie, la Constanþa, Botoºani ºi
Piteºti, în funcþii modeste ºi tranzitorii (bibliotecar,
inspector de culturã judeþean, ºef de secþie la Teatrul
Al. Davilla , director al Casei pionierilor, apoi ale Casei
Sindicatelor, muzeograf în acelaºi oraº, regizor la
Botoºani cum se întâmpla în acele vremuri cu absolvenþii
de Filologie care n-aveau chemãri didactice ºi refuzau
sã se supunã repartiþiei guvernamentale în cine ºtie ce
cãtun uitat de Dumnezeu. Se înþelege de aici cã n-a avut
o viaþã tocmai uºoarã. Nu i-a fost simplu nici sã reziste în
studiourile din str. Pangrati, printre colegi orgolioºi ºi
ciudaþi, cu ºefi de multe ori complexaþi ºi fricoºi pânã în
pânzele albe, obedienþi puterii politice ºi nu numai ei.
Refugiat din faþa mizeriilor profesionale de tot felul,
omul se afunda în lumea propriilor manuscrise literare,
acolo unde se simþea cu adevãrat liber ºi la el acasã.
Viaþa, lumea din jur îi ofereau la tot pasul subiecte pentru
povestiri, pentru nuvele, pentru romane. Aºa aveau sã se
nascã Taina crinilor de piatrã, povestiri, (1982),
Anotimpurile eternei iubiri, nuvele, (1984), Cât costã
un om?, nuvele, (1991), Dimensiunile infinitului, nuvele,
(1991), Clipa fãrã umbrã, roman, (1997), Închisoarea
de pe insula Artisinis, roman, (1999), Vâslaº pe Rubicon,
roman, (2005), Lebãda cu ochii verzi, roman, (2007),
Kebada, nuvelã, (2009), Craniul de cristal, nuvelã,
(2015), alte numeroase proiecte rãmânând nefinalizate
fiindcã, aºa cum se spune îndeobºte, timpul n-a mai avut
rãbdare.
De Crãciun ºi de Anul Nou am vãrsat, conform
tradiþiei, câþiva stropi de vin pe pãmânt, nutrind speranþa
cã odatã ºi odatã va veni ºi ziua în care un istoric literar
onest, cu respect pentru adevãratele valori literare
contemporane va aºeza în locul care i se cuvine ºi
portretul acestui creator de frumos, care a lãsat urme ce
nu se pot ºterge uºor

Florentin Popescu

Addenda ºi, eventual, corrigenda
Constat, rãsfoind cu atenþie volumul meu Cultura
antropologicã. Studii, cronici, comentarii apãrute în
revista Cultura editatã de Fundaþia Culturalã Românã,
2010 2015. Ediþie, prefaþã, note de Cãtãlin D. Constantin,
Editura Etnologicã, Bucureºti, 2016, 314 p., cã ºi eu, ºi
editorul am scãpat, nu ºtiu cum, din vedere, o ultimã
apariþie din defuncta (sau doar aþipita!) revistã Cultura ,
cuprinzând notele mele, intitulate Cu ºtiinþã ºi bunã
credinþã, privitoare la volumul Moartea lui Patroclu,
Editura Etnologicã, Bucureºti, 2015, de Constantin
Eretescu., cronicã ce ºi-ar fi gãsit, fãrã îndoialã, locul în
secþiunea întâi a cãrþii, Precursori, continuatori,
anticipãri , dupã comentariul despre Expatrieri ºi
repatrieri , p. 66-71, dedicat studiului aceluiaºi C. E.,
Mission en Roumanie. Culegerea de folclor românesc a
lui Hubert Pernot (1928), Bucureºti, 2009.
Deplângeam, în cronica la cartea amintitã mai sus, lipsa
totalã de reacþie, a savanþilor din România de azi faþã
de aceastã recuperare pe drept cuvânt pilduitoare a unui
document rarisim o culegere de folclor, realizatã pe
cilindri de fonograf, la începuturile acestei tehnici de
înregistrare, de un culegãtor francez, cu sprijinul câtorva
învãþaþi români, între care Nicolae Iorga, din a cãrui
înregistrare, pe Disc 29a 1099, editorul selecteazã un
Cuvânt înainte , Alexandru Rosetti, Tache Papahagi,
sau oameni politici ai vremii, precum C. Argentoianu,
ministru de externe, I. G. Duca, ministru de interne,
prinþesa Alexandrina Gr. Cantacuzino, preºedinta
Consiliului Naþional al Femeilor Române, poetul Ion
Minulescu, director general la Arte etc.
Etape ale recuperãrii culegerii realizate în urmã cu,
acum, aproape 90 de ani, la fix zece ani dupã Marea
Unire din 1918, sunt consemnate de Constantin Eretescu
în notele sale din Turnul de veghe. Jurnal de exil, I (19952004), Editura Vremea, Bucureºti, 2013, 477 p.,
resepectiv, II (2005-2007), Idem, 2016, 507 p. aproape
1000 (una mie!) de pagini scrise de martorul propriei
sale vieþi , cum îi place lui C. E. sã se defineascã.
Nu lipsesc, din relativ frecventele vizite la Paris, însemnãri
referitoare la procesul recuperãrii acestei culegeri de folclor
românesc, rãmasã mult timp necunoscutã: 23 mai [2007]
De câteva zile caut materialele folclorice ale unei culegeri
fãcute de Hubert Pernot în România în 1928. Cândva, ân
1983, m-am dus la Paris sã pun la punct culegerea de atunci,
aflatã acum în posesia Bibliotecii Naþionale. Am fãcut ºi o
copie pentru mine. Hârtiile au mai stat liniºtite încã 24 de
ani. De câteva zile am simþit nevoia sã mã uit la ele. Iniþial nu

am gãsit dosarul ºi m-am speriat atât de rãu cã n-am putut
dormi. Azi au ieºit la ivealã. Un maldãr impresionant de hârtii,
însoþit de un dosar de fiºe ºi de un plic în care se aflã raportul
meu de încheiere a cercetãrii, corespondenþa legatã de
investigaþia de atunci. Abia aºtept sã mã dedic studiului. O
colecþie care cuprinde vreo 500 de piese literare, un cuvânt
înainte al lui Iorga am textul mss. rezultatul transcrierii a
150 de discuri. Poate-i sugerez lui I.[ordan] Datcu sã scrie o
postfaþã (Jurnal..., vol 2, p. 432-3).
ªi, câteva luni mai târziu: 12 iulie [2007]. O zi pierdutã
la Bibliothèque Nationale. Totul aici ia dimensiuni
dramatice. Þi se ia un intreviu, spui ce vrei, þi se face o
pozã, capeþi permis, plãteºti 40 de euro, umbli kilometri
întregi pe culoare, ajungi în cele din urmã în sala unde
urmeazã sã capeþi lucrarea pe care þi-ai dorit-o atât ºi
primeºti o broºurã de 20 de pagini. Spui cã nu asta e ceea
ce vrei, cã tu doreºti o lucrare întreagã, un manuscris de
cel puþin 500 de file (Catalogul culegerii lui Hubert
Pernot, din 1928), doar ca sã afli cã cel care ar trebui sã
ºtie totul ºi sã te ajute, habar n-are de aºa ceva (p. 445).
Dupã alte cinci zile: 17 iulie [2007] din nou la
Bibliothèque Nationale. ªeful secþiei audio, Pascal
Cordereix, îmi pune pe masã o mapã care conþine
materialele culegerii lui Hubert Pernot. Întregul material,
aºa cum a fost cules în 1928. Nici urmã din ceea ce am
fãcut eu în 1983. Mã întreb unde o fi restul . ªi rãspunsul,
ziua urmãtoare: 18 iulie. Nu-mi vine sã cred. Pascal,
ºeful secþiei audio de la Bibliothèque Nationale, îmi
promite copii xerox dupã tot ce i-am cerut, aproape 200
de pagini. Între ele, repertoriul a trei informatori de primã
mânã, despre care nu se ºtie nimic la noi. Ce deosebire
faþã de Calas, fosta directoare de la Phonothèque
Nationale, o scorpie care mã veghea nu care cumva sã
copiez ceva. Am plecat repede, sã nu-i dau timp sã se
rãzgândeascã .
Rezultatul acestor îndelungate, minuþioase, obositoare
investigaþii este volumul Mission en Roumanie.
Culegerea de folclor românesc a lui Hubert Pernot
(1928), Bucureºti, 2009, despre care am scris o cronicã
anul urmãtor, cu titlul Expatrieri ºi repatrieri , pe care o
încheiam astfel: Dar simt un gol în suflet ºi o undã de
tristeþe la gândul cã un gest de o asemenea densitate
ºtiinþificã ºi încãrcãturã emoþionalã riscã sã treacã
aproape neobservat. Dupã ºase ani, golul din suflet ºi
unda de tristeþe au rãmas la fel de intense!

Prof. Univ. Dr. Nicolae Constantinescu

Poeme nemþene, la propriu ºi la figurat
(urmare din pagina 12)

poeþi importanþi ai Neamþului, aflaþi în plinã ºi
efervescentã activitate creatoare: Adrian Alui Gheorghe,
Lucian Strochi ºi Emil Nicolae.
Pãcat cã aceastã frumoasã întreprindere este umbritã de
prezenþa a numeroase greºeli gramaticle. Cele mai multe
ºi-au dat întâlnire în paginile 8-9 din Cuvântul de început
al autorului: virgulã între subiect ºi predicat: ,,Evul mediu
religios, (sic!) va continua
; virgulã între douã
propoziþii coordonate prin conjuncþia ºi: ,,s-au creat, (sic!)
ºi se mai creeazã ; virgulã între complementul direct ºi
verbul determinat: ,,se mai creeazã, (sic!) valori ;
nefolosirea cratimei între pronumele reflexiv ºi verbul
auxiliar: ,,spuse-sa (sic!); confuzii între termini: pagini
înserate, în loc de inserate; plural deficitar: marele creaþii,
în loc de marile creaþii, meritile, în loc de meritele;
diftongarea vocalei e: influienþate, în loc de influenþate;
accordul greºit al articolului posesiv: ,,cartea cuprinde nu
numai creaþiile autorilor trecuþi în lumea umbrelor, ci ºi a
(sic!) celor cãrora pãmântul fãrã a protesta le mai suportã
paºii (deci a în loc de ale). Cuvintele fãrã a protesta ar fi
trebuit sã se afle între virgule. Nu cumva aicil îi jigneºte
pe autorii în viaþã? Iatã ºi alte douã greºeli în ºase cuvinte:
cel mai mic crampi (sic!) la burtã. Corect: crampeadjectivul mic e la singular ºi substantivul la plural. Curatã
siluire a gramaticii.
Iatã ºi una dintre frazele neterminate: ,,Fãrã a cãdea întrun protocronism exagerat ºi dãunãtor neamului românesc,
conform cãreia (sic!)-corect: cãruia-cultura predacicã ar sta
la baza cel puþin a culturii europene dacã nu mondiale,
vom porni în demersal actual în prezentarea actelor de
culturã ce sau manifestat (sic!) în spaþiul de la Bistriþa la
Moldova ºi strãjuit la apus de muntele Ceahlãu, de la una
din epocile vechi în care, dupã sãpãturile ºi descoperirile
arheologice de pe teritoriul judeþului Neamþ (p. 16). În
care ce? Dacã vreþi, mai gãsiþi ºi alte greºeli în fiecare paginã
a celor douã volume.
Considerãm cã o mare parte din vinã revine ºi Editurii
Cetatea Doamnei care nu ºi-a angajat un lector profesionist.
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NECULAI CIOCHINÃ

Pictorul Neculai Ciochinã, aflat la deplina
maturitate, se adaugã celor care gândindu-se pe
ei înºiºi, reflecteazã simultan ºi la raporturile
dintre Cosmos ºi Haos, la triada timpului trecut,
prezent ºi viitor. O face cu un fel de smerenie ºi
cu dorinþa de a adãuga un procent de cunoaºtere
a universului prin care trecem, deseori prea însetaþi
de clipa cea repede, ce vrea sã ne lepede...
(Valentin Ciucã)
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