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ACTUALITATE

ªTIRI CULTURALE

Editorial

Cotul Donului

Recuperãri necesare
Mult dorita revenire a teritoriilor româneºti aflate astãzi între graniþe strãine la
patria mamã este un ideal care n-a încetat ºi nu va înceta niciodatã sã ne frãmânte pe
toþi iubitorii de neam ºi de þarã. ªi este un adevãr unanim recunoscut ºi vãzut de cãtre
noi românii cã imediat dupã 1989 s-a pus în mod hotãrât problema ca reîntregirea
hotarelor (care, deocamdatã, nu se ºtie când se va înfãptui) sã fie precedatã de unirea
culturalã ºi spiritualã cu confraþii noºtri din Basarabia ºi Bucovina de Nord ceea ce
a ºi început sã se întâmple începând cu acel simbolic Pod de flori ºi continuând cu
acþiuni ºi activitãþi dintre cele mai diverse, de la editoarea scriitorilor de acolo ºi, pe
de alta prin exporturile de carte de la Bucureºti ºi din alte oraºe aºe României,
înfiinþarea de biblioteci, schimburi de experienþã, organizarea de manifestãri specifice
în care sã fie antrenaþi confraþii noºtri basarabeni ºi bucovineni ºi altele.
Un recent volum, o antologie poeticã de fapt, editat de curând de cãtre Editura
Bibliotheca din Târgoviºte (Târgoviºte Chiºinãu Cernãuþi. O triadã a liricii
româneºti), realizat de Mihai Stan, Victor Petrescu (Târgoviºte), Acad. Mihai Cimpoi,
Iulian Filip (Chiºinãu), Acad. Vasile Târâþeanu, Mircea Lutic, (Cernãuþi) ne-a readus
în atenþie, dacã mai era nevoie, problema mult mai largã (ºi cu multe implicaþii) a
recuperãrii scriitorilor români din teritoriile aflate astãzi în spaþiul altor þãri.
Se ºtie ºi nu suntem primii care o spunem! cã imaginea literaturii noastre
naþionale nu poate fi completã fãrã zestrea culturalã acumulatã în locurile despre care
este vorba. Nu este, nu poate fi completã atât pentru noi, vorbitorii de limba românã ºi
cu atât mai mult pentru celelalte þãri de pe mapamond, dupã cum imaginea e incompletã
ºi pentru cercetãtorii de azi ºi de mâine ai tezaurului cultural ce ne aparþine prin
istorie, prin tradiþie, prin acumulãrile din toate sectoarele petrecute de-a lungul vremii,
continuându-se ºi azi în ciuda graniþelor teritoriale, geografice, impuse artificial prin
nedreptãþile din urmã cu zeci de ani în urmã.
Astãzi, dupã unele statistici, dincolo de fruntariile noastre naþionale ar trãi încã
vreo cinci milioane de români, rãspândiþi prin toatã lumea ºi pentru care vedem cã nu
se face ce ar trebui pentru recuperarea lor culturalã, în ciuda organismelor specializate
pentru pãstrarea legãturilor cu diaspora.
În Basarabia, în Bucovina de Nord, dar ºi în alte multe pãrþi ale lumii din America
pânã în Australia, din Europa pânã în cele mai îndepãrtate insule ºi þãri trãiesc mii ºi
milioane de conaþionali ºi ne înfiorãm (ºi oftãm, cã alta n-avem altceva a face
deocamdatã) numai la gândul cã printre ei sunt ºi scriitori, pictori, muzicieni, actori,
alþi oameni de culturã despre care noi, cei de-aici de acasã abia dacã am auzit câte
ceva, sau nu ºtim nimic. De cealaltã parte aºa cum limpede au dovedit-o mari
personalitãþi româneºti afirmate pe mapamond, de la Brâncuºi ºi George Enescu ºi
pânã la Eugen Ionescu, Mircea Eliade ºi alþii, nu mulþi la numãr cei care trãiesc
departe de þara în care au venit pe lume viseazã ºi ei, necontenit la patria-mumã,
având, fãrã îndoialã, conºtiinþa cã talentul cu care i-a înzestrat Dumnezeu nu poate fi
afirmat mai bine ºi mai frumos ºi mai deplin înþeles decât între confraþii lor de neam ºi
de sânge .
Prin natura lucrurilor o istorie cât mai exactã a valorilor noastre naþionale (fie cã
este vorba de literaturã, de artele plastice, de muzicã) nu poate fi scrisã, vãduvitã fiind
de contribuþia diasporei.
ªi noi? Noi ce facem pentru recuperarea necesarã ºi aºteptatã a valorilor româneºti de
peste hotare? Puþin, foarte puþin sau chiar deloc. Noroc cã în rândul acestei diaspore mai
existã ºi inºi cu iniþiativã particularã, precum poetul, preot ºi profesor Theodor Damian
de la New York, cel care a înfiinþat acolo un institut român de spiritualitate ortodoxã, a
fondat o revistã cu circulaþie internaþionalã ºi a reuºit sã strângã în juru-i, într-un cenaclu,
creatorii de limbã româneascã, plecaþi mai demult sau mai de curând în lume. Noroc cã
la Chiºinãu trãiesc mari cãrturari ºi iubitori de þarã, precum Valeriu Matei, Mihai Cimpoi,
Nicolae Dabija ºi alþii, cã la Cernãuþi vieþuiesc Vasile Tãrãþeanu, Mihai Prepeliþã ºi alþi
câþiva care se luptã ca niºte lei pentru menþinerea spiritului românesc ºi cultivarea
talentelor, asupra cãrora se exercitã tot felul de presiuni pentru a fi, treptat-treptat,
înstrãinaþi de sentimentul iubirii faþã de þara natalã. Din acest punct de vedere drastica
Lege a Învãþãmântului, adoptatã nu demult la Cernãuþi, este mai mult decât grãitoare.
În context, ideea unor critici literari constipaþi ºi fãrã antenele necesare unor analize
serioase, cum cã majoritatea creaþiilor date la ivealã de confraþii noºtri rãspândiþi de
cele mai multe ori prin toatã lumea sunt de mai micã valoare, ne apare ca fiind de-a
dreptul antinaþionalã ºi chiar criminalã.
Fireºte, în condiþiile de azi, când ne lipseºte un Iorga sã punã lucrurile la punct de
pe o poziþie solidã ºi autorizatã ºtiinþific, trebuie sã dãm faþã de noi înºine un serios
examen de conºtiinþã ºi de rãspundere. În faþa naþiunii, dar ºi a românilor din afara ei.
Dar mai ales în faþa lumii, militând cu toate mijloacele pentru recuperarea valorilor ºi,
implicit, pentru întregirea patrimoniului cultural naþional.
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Duminicã, 29 octombrie a.c. La Mãnãstirea Comana (jud. Giurgiu) a vut loc o
ceremonie de comemorare a soldaþilor români cãzuþi pe câmpurile de luptã de la
Cotul Donului (Stalingrad), acum 75 de ani.
Ceremonia gânditã ºi realizatã de cãtre un colectiv de iniþiativã avându-i în
frunte pe generalul de flotilã aerianã Radu Theodoru ºi pe pãrintele arhimandrit dr.
Mihail Muscariu (stareþul mãnãstirii), secondaþi îndeaproape de cãtre dl. Arhitect
Adrian Grigoriu a cuprins o evocare a acelui moment istoric din viaþa armatei
române, depunerea la Mausoleul din incinta mãnãstirii a unei urne cu pãmânt adus
de la locul bãtãliilor de cãtre dl. Vasile ªoimaru ºi un simpozion consacrat momentului
(la care au participat, între alþii, susþinând comunicãri, d-nii Jipa Rotaru, comandor,
profesor universitar, ºi dl. Mircea Coloºenco, istoric literar ºi editor).
În final, a avut loc, în trapeza mãnãstirii, o agapã binecuvântatã. (F. P.)

Gaudeamus

24

În perioada 22-26 noiembrie în pavilionul Central Romexpo s-a desfãºurat cea de
a 24-a ediþie a Târgului Internaþional de Carte Gaudeamus carte de învãþãturã
organizat de cãtre Radio România, Director: Matei Viºniec. Invitat de onoare în acest
an: Uniunea Europeanã
În cele cinci zile vizitatorii au putut vedea standurile celor peste 300 de edituri din
þarã ºi strãinãtate ºi au putut cunoaºte cele mai recente apariþii editoriale din toate
domeniile cunoaºterii. Au avut loc sute de lansãri de carte, dezbateri, simpozioane,
întâlniri ale scriitorilor cu cititorii, sesiuni de autografe etc.
ªi ca la fiecare din ediþiile trecute, Grupul literar Catacomba a fost ºi de astãdatã
prezent ºi s-a implicat în mai toate manifestãrile.
Printre catacombiºtii care ºi-au lansat noile lor cãrþi ori au prezentat volumele unor
colegi scriitori s-au numãrat: Radu Adrian, Ion Andreiþã, Lia-Maria Andreiþã, Ioan
Barbu, Acad. Mihai Cimpoi, Nicolae Cabel, ªerban Codrin, Florin Costinescu, Geo
Cãlugãru, ªtefan Dimitriu, Nicolae Dan Fruntelatã, Dan Gîju, Ion Haineº, Iustin
Moraru, Marian Nencescu, Angela Popescu, Florentin Popescu, Victor Gh. Stan,
Passionaria Stoicescu, Vasile Szolga, Ion C. ªtefan, Neagu Udroiu, Titus Vîjeu º.a.
Despre unele dintre cãrþile catacombiºtilor ne propunem sã scriem ºi noi în numerele
viitoare ale revistei. (Fl. Popescu)

Petru Botezatu: Imaginaria Gallery
A ºa se intituleazã
expoziþia-colecþie (cu o
mini-retrospectivã
americanã, dar ºi cu lucrãri
noi) pe care pictorul Petru
Botezatu (între altele ºi
colaboratorul nostru la
calendarul de perete din
2017) a inaugurat-o pe 11
noiembrie în casa din str.
Sf. ªtefan nr. 20, sectorul 2,
din Capitalã, autorul
abordând
îndeosebi
pictura cu tematicã
religioasã. Opera lui Petru
Botezatu se înscrie printre
cele mai valoroase creaþii plastice, atât din þarã cât ºi din strãinãtate aºa cum s-a
putut constata cu prilejul multelor expoziþii pe care le-a avut de-a lungul timpului.
Prezentarea a fost fãcutã de cãtre criticii Ruxandra Garofeanu ºi Alex ªtefãnescu.
Expoziþia este deschisã pânã în data de 9 decembrie, când va fi înlocuitã cu alta, a
aceluiaºi autor una de artã sacrã, ce va dura pânã la sfârºitul anului. Cu acel prilej
va fi lansat ºi albumul Petru Botezatu, Maica Domnului mama eternã universalã,
cuprinzând icoane ºi picturi circumscrise aceleiaºi tematici. (Reporter)

Autograf
în premierã
Angela Djigola-Popescu

O ramurã pe cer
(Editura Rawex Coms, Bucureºti, 2017)

Florentin Popescu

Sãrbãtoriþii noºtri în Luna Andrea
Toma George Maiorescu (n. 8 decembrie 1928), poet, prozator ºi publicist.
Colaborator Acad. Gheorghe Pãun (n. 6 decembrie 1950), poet, eseist ºi
publicist. Senior editor Theodor Damian (n. 28 decembrie 1951), poet,
prozator, eseist ºi publicist. Corespondentul nostru special la New York.
Tuturor un simbolic buchet de flori ºi un cãlduros La mulþi ani!
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ORELE ASTRALE ALE ROMÂNILOR

Mihail Gr. Romaºcanu

Tezaurul român de la Moscova (II)

fragmente

În prezenþa delegaþilor Guvernului rus ºi român, s-a
descãrcat ºi tezaurul Casei de Depuneri în nopþile de 34, 5-6, 8-9, 21-22, 22-23 ºi 25-26 August 1917 ºi a fost
depozitat în localul Casei de împrumuturi ºi Depozite a
Rusiei, din strada Nastasinsky Nr. 3. Cele 1.621 casete1,
a cãror valoare declaratã era de ºapte miliarde jumãtate
lei, conþineau titluri, efecte, depozite, o parte din arhivã,
registre, diferite valori, etc. ºi au
fost astfel depozitate în trei
compartimente: a) 366 casete
într-o camerã de la parter ce avea
o singurã uºã incombustibilã ºi
cinci ferestre dintre care trei
dãdeau în stradã ºi douã în
ogradã; b) 263 casete la al treilea
etaj într-o camerã despãrþitã
printr-un zid subþire de piatrã de
depozitul Casei de Depuneri ºi
împrumuturi rusã ºi care avea o
uºã ºi o fereastrã interioarã ce se
deschidea spre reþeaua ce masca
ascensorul. Ferestrei i s-a aplicat
un dublu sigiliu. Camera mai avea
patru ferestre prevãzute cu gratii
groase de fier ºi apãrate de câte o
grilã exterioarã tot de fier; c) 992
casete într-un compartiment din
subsolul clãdirii, care avea o uºã
groasã de lemn legatã în fier, iar
ferestrele erau cu gratii ºi grile de
fier. In cele trei compartimente
neîncãpând o casetã din cauza
mãrimii sale, aceasta a fost
depusã sub chitanþã specialã în depozitul Casei de
Depuneri din Moscova. Afarã de câteva casete puþin
deteriorate în timpul transportului, toate celelalte au sosit
în perfectã stare. Reprezentanþii Guvernului rus nu au
verificat nici greutatea ºi nici conþinutul casetelor.
Camerele unde au fost depozitate, s-au pecetluit cu
sigiliul Ministerului de Finanþe român ºi acela al Casei
de Depuneri din Moscova. Cheile s-au dat toate
directorului Casei de Depuneri, C. Ionescu, care avea
dreptul sã inspecteze oricând valorile, respectând
bineînþeles regulile serviciului de gardã ºi prevenind
despre acest lucru în fiecare datã pe directorul Casei de
Depuneri ruse. Garda de cazaci a Casei de Depuneri ºi
împrumuturi din Moscova, comandatã de un locotenent,
avea în sarcina sa ºi paza valorilor româneºti.
Din cele expuse pânã aici, rezultã cã prin cele douã
transporturi s-au expediat la Moscova sub numele de
tezaurul român, urmãtoarele valori:
Primul transport.
1.738 casete conþinând stocul metalic de aur al Bãncii
Naþionale a României, lei aur
314.580.456,84
2 casete conþinând bijuteriile M. S. Regina Mãria, lei
aur
7.000.000
Al doilea transport.
188 casete
conþinând aur efectiv din stocul metalic al Bãncii
Naþionale, lei aur
574.523,57
conþinând arhiva Bãncii Naþionale lei aur
500.000
conþinând titluri, efecte, depozite ºi alte valori
proprietatea Bãncii Naþionale lei aur
1.593.762.197,52
1.621 casete conþinând numerar, bijuterii, tablouri ºi
alte diferite depozite fãcute Casei de Depuneri de
particulari, instituþii publice ºi private, lei aur
7500.000.000
3.549 casete conþinând valori în sumã totalã de lei aur
9.416.417.177,93

Banca Naþionalã a României expediase 1.928
casete în valoare, de 1.916.417.177,93 lei aur. Din
aceastã sumã, 7.000.000 lei erau evaluate bijuteriile
M. S. Regina Mãria, iar arhiva Bãncii 500.000 lei.
Valorile trimise de Casa de Depuneri în 1.621 casete;
atingeau cifra de 7.500.000.000 lei aur. Aceasta a fost
valoarea declaratã la Moscova. Realitatea era însã
alta. Adevãrata valoare a depozitului fãcut în Rusia
de Casa de Depuneri
reprezintã o cifrã cu mult
mai mare deoarece în
compunerea lui intrau
obiecte unice care nici nu
pot fi evaluate.
ªi acum, pentru a
termina acest capitol, ar
trebui sã dau la ivealã
inventarul amãnunþit al
tuturor comorilor þãrii
trimise la Moscova cu cel
de al doilea transport,
pentru a fi ferite din calea
duºmanilor. Reamintirea
lui ar fi prea dureroasã. De
aceea
nu-1
mai
desmormântez de sub
colbul aºternut de vreme.
Am credinþa nestrãmutatã
cã ziua când va trebui sã
fie scos la luminã din
întunericul arhivelor, nu
este prea îndepãrtatã. Nu
mã pot totuºi opri sã nu
reîmprospãtez în mintea
multora dintre noi, câteva dintre podoabele muzeelor
ºi colecþiilor particulare româneºti, care au intrat în
compunerea celui de al doilea transport, în afarã de
aurul, arhiva ºi valorile Bãncii Naþionale; arhiva
Creditului Funciar Rural cuprinzând acte de
proprietate a unui mare numãr de bunuri funciare;
arhivele multora dintre instituþiile publice ºi
particulare; etc., etc. Amintesc numai, cã spre
Moscova au luat drumul2 ...o parte din arhivele
statului ºi ale ministerelor, actele orãºeneºti ale
Braºovului, aduse în Bucureºti ca sã fie salvate,
picturile lui Grigorescu ºi alte tablouri rare din
pinacoteca Statului ºi din muzeul Kalinderu,
...variatele gajuri ale Muntelui de Pietate, odoarele
mãnãstireºti din Moldova ºi Muntenia, preþioasele
colecþii ale Academiei Române, compuse din
numeroase documente originale, 300 de pergamente
cu peceþi domneºti, 25 de volume-manuscripte
române si slavone, câteva tablouri în ulei, de mare
valoare-printre ele ºi portretul lui Avram lancu, fãcut
dupã naturã de pictorul Rosenthal - unele raritãþi între
care ºi vestitele Rãspunsuri ale Mitropolitului
Varlaam din 1644 la Catechismul cal-vinesc - unicul
exemplar cunoscut - colecþiile de medalii ºi monezi
vechi moldoveneºti ºi munteneºti, strânse cu osârdie
de Di-mitrie Sturdza, precum ºi piesele rare ale
muzeului nostru de Antichitãþi, cuprinzând ºi vestita
Cloºcã cu puii de aur, singura urmã de trecere a
Goþilor pe la noi. Valori incalculabile... Tot ce era
mai de preþ, tot ce alcãtuia o bogãþie nobilã ºi simþitã
de veacuri în durerile neamului nostru, toatã aurãria
ºi argintãria lucratã cu ciocanul ºi bãtutã în nestimate
- faima mãnãstirilor ºi a singuratecelor schituri-...acele
panaghiare ale lui ªtefan cel Mare de la Mãnãstirea
Neamþului ºi evangheliile slavoneºti ferecate în aur
ºi în argint din veacul XV ºi XVI; ...odoarele
Brâncoveneºti ale Horezului ºi cele Cantacuzineºti
de la Mãnãstirea dintr-un Lemn; ...urmele pietãþii
bãtrânilor voievozi ºi a strãmoºilor noºtri - care-ºi
însemnau ºi în acest chip trecerea lor prin viaþã ºi

Urmare din numãrul trecut
care s-au pãstrat sute de ani prin sfintele lãcaºuri, ca niºte
moaºte scumpe din trecutul zbuciumat al poporului
românesc... Durerea noastrã este însã cu deosebire mare, .când
ne vin în minte odoarele lui Atanaric. Tezaurul de la Pietroasa
era citat, ca o podoabã a României, în toate manualele strãine
de artã veche, descris în amãnunt ºi râvnit de cele mai vestite
muzee. Iar inscripþia goticã de pe verigã, scrisã cu caractere
runice, a fost cititã cu emoþie ºi tãlmãcitã în felurite chipuri
de marii învãþaþi ai lumii3... O bunã parte din tezaur fiind
alcãtuitã din obiecte fãrã preþ, iar unele din odoarele
mãnãstireºti, cum sunt acele minunate evanghelii de la
Neamþ, chivotele ºi epitrachilul de la Bistriþa ºi toate darurile
lui Vasile Lupu ºi ale soþiei sale, Tudosca, de la biserica TreiIerarhi din Iaºi, între care ºi acea minune de evanghelie scrisã
de Isidor din Bãdãuþi, apoi monezile ºi medaliile vechi
româneºti ale Academiei ºi comorile de la Pietroasa, fiind
unice, nu se pot plãti cu tot aurul lumii.
Când a venit panica ºi au început sã se strângã, cu
înfrigurare, toate bogãþiile þãrii româneºti, spre a fi trimise la
Moscova, un singur om n-a voit sã cedeze valorile ce le avea
sub privigherea sa: stareþul mãnãstirii Secul, din judeþul
Neamþului. Aºa au fost scãpate de la pieire odoarele acestei
frumoase mãnãstiri, între cari ºi acel vestit aer al lui Nestor
Ureche, mare vornic al þãrii de jos ºi al soþiei sale Mitrofana,
din 1608 în zilele blagoslovitului Voevod, Simion Movilã .
Numele stareþului, care a vãzut limpede ºi nu a avut încredere
în Rusia þaristã, opunându-se cu hotãrâre... ca sã predea
odoarele mânãstirii, este protosinghelul Ilarion Bãlãiþã 4.
În timp ce la Iaºi nu se pierdea nici o clipã încãrcându-se
ziua ºi noaptea comorile þãrii pentru a fi transportate la
Moscova, dincolo de Nistru fâlfâia steagul roºu. Adeseori sa susþinut cã garanþiile scrise date de Guvernul rus ºi bubuitul
neîncetat al tunului vrãjmaº de la hotarul împlântat în trupul
þãrii noastre sângerânde, întunecase judecata tuturor ºi mai
ales pe aceia a conducãtorilor. Mi se pare cã la aceastã
concluzie se poate uºor ajunge, atunci când cu voie sau fãrã
voie, se pierd din vedere fapte fãrã însemnãtate în aparenþã,
dar extrem de importante în realitate. Cine putea bãnui oare,
cine ? în acele clipe cumplit de dureroase pentru neamul ºi
patria noastrã, cã Rusia, temuta ºi puternica Rusie, care
înecase în sânge nenumãrate rãzvrãtiri, se aflã la o mare
rãspântie istoricã ºi cã pierzarea o pândeºte ? ! Prin mintea
cui putea sã-i fulgere gândul cã se va nãrui împãrãþia
Romanovilor, care veacuri dea rândul înfruntase ca o stâncã
de granit în Rãsãritul Europei valurile vremii? ! ªi chiar
dacã Guvernul român ar fi prevãzut prãpastia ce i se deschidea
în cale pãrãsind pãmântul strãmoºesc, putea el sili întregul
popor sã îngenuncheze în faþa duºmanilor ameninþãtori? !
Nu a fost oare mai multã demnitate în atitudinea lui atunci
când a luat eroica hotãrâre de a înfrunta riscurile ºi primejdiile
pentru a salva în þara celui mai apropiat aliat, avutul ºi fiinþa
Statului nostru? !
Nu am pornit cu gândul sã judec. De aceia nici nu apãr ºi
nici nu critic pe nimeni. Altora le las sarcina sã pronunþe
sentinþa pe baza faptelor înºirate. Eu mi-am îndeplinit
conºtiincios rolul de cronicar al unor vremuri, în care iuþeala
evenimentelor întrecea agerimea gândului celui mai înþelept
dintre oameni.

1

Casa de Depuneri expediase de la Iaºi 48 colete ºi 1.661
casete. La Moscova fiind împachetate mai multe casete la un
loc, numãrul lor a scãzut la 1.621.
2
D. D; Patraºeanu În faþa naþiunii, pag. 9 ºi urm. Edit. H.
Steinberg & Fiul, Bucureºti 1925.
3
Toate piesele cântãreau 18 Kg. aur.
4
Alex. F. Mihail, Noi complectãri despre tezaurul de la
Moscova. D. D. Pãtrãºcanu ne dã interesante amãnunte,
Dimineaþa din 27 Iulie 1933, pag. 12
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F.P.: Vã propun sã mutãm discuþia într-un alt plan.
Aproape zece ani aþi fost preºedintele Comitetului de
Culturã ºi Artã al Judeþului Dolj ºi de numele dvs. în
aceastã ipostazã se leagã, între altele, câteva iniþiative
importante: Iniþierea ºi organizare Festivalului ºi
Concursului Naþional de Folclor Maria Tãnase ,
Zilele Macedonski sau înfiinþarea Teatrului de
Operetã Elena Teodorini . Mulþi inºi mai pretind azi
cã un activist cultural din acei ani era doar un simplu
executant al ordinelor venite de sus. Care era marja
de miºcare a unui preºedinte de Comitet de Culturã?
Putea el da curs unor iniþiative valoroase?
F.F.: La fel ca ºi astãzi, în acea perioadã totul
depindea de prestigiul celor care ocupau postul de
conducere, cum era cel de preºedinte al unui Comitet

editurii Scrisul Românesc , în 2002, a fost reeditarea
revistei cu titlul omonim ca un pandant al editurii,
comentând ºi recenzând cãrþile publicate. De fapt, în
1927 când criticul Dumitru Tomescu a fondat
publicaþia, menþiona în editorialul sãu acest lucru. În
2003 am reluat în serie nouã revista Scrisul
Românesc la altã scarã valoricã ºi cu un alt profil.
Cele douã instituþii, cu o tradiþie îndelungatã în
activitatea editorialã ºi revuisticã româneascã, anul
acesta aniverseazã 95 ºi respectiv 90 de ani de la
întemeiere. Scrisul Românesc , fiind singura editurã
în zona Olteniei pânã în 1989 a avut o activitate bogatã,
Craiova devenind un centru universitar puternic cu
autori care au propus lucrãri importante în toate
domeniile. Apariþia revistei Scrisul Românesc în

simpatie. În perioada de început, pânã la primirea
primului stipéndiu, decanul facultãþii m-a ajutat sã trec
peste o perioadã dificilã. Studenþii frecventau lectoratul
român pentru comparaþiile între limbile romanice ºi
erau dintre cei mai buni. N-am simþit niciodatã
complexul despre care se tot vorbeºte... poate cã e
vorba despre cei care n-ar trebui de fapt sã se angajeze
sau sã participe la asemenea activitãþi. Schimburile de
lectorate dintre þãri sunt foarte bine venite ºi cred cã
trebuie extinse. Ar fi un mare câºtig pentru cultura ºi
învãþãmântul românesc.
F.P.: ªi noi, revista Bucureºtiul literar ºi artistic ,
ca ºi dvs. prin revista Scrisul Românesc , punem mare
preþ pe legãturile cu diaspora româneascã (atât cât
putem prin publicarea autorilor de acolo). Socotiþi cã

Seniorii literaturii noastre

...mi-a plãcut sã frecventez bibliotecile ºi
arhivele pentru realizarea cãrþilor ... (III)
Urmare din numãrul trecut

Florea Firan
de Culturã ºi Artã ºi care însemna mai mult decât cel
echivalent de astãzi. Dupã cum aþi remarcat, am putut
organiza în 1969 un Festival... care se perpetueazã ºi
astãzi, ajuns la a XXIV-a ediþie. Zilele Macedonski au
însemnat o aducere în actualitate a poetului Nopþilor
ºi Rondelurilor, lãsat într-un con de umbrã, printr-o
serie de manifestãri cultural-ºtiinþifice cu participare
naþionalã de la care n-au lipsit Al. Piru, Adrian Marino,
Mihnea Gheorghiu, Lidia Bote, Gh. Bulgãr, Niculae
Gheran etc., comunicãrile celor aproape 40 de
participanþi fiind reunite în volumul Comentarii
macedonskiene apãrut la editura Minerva în 1971,
deschiderea unei case memoriale la Pometeºti-Adâncata
unde poetul a copilãrit o perioadã sau dezvelirea unui
bust în bronz al lui Macedonski în Grãdina Botanicã
din Craiova pe locul unor case în care a copilãrit.
F.P.: ... deci omul sfinþeºte locul. Domnule Firan,
cine vã studiazã biografia observã cã v-aþi dãruit/vã
dãruiþi în egalã mãsurã publicisticii, istoriei ºi criticii
literare, dar ºi unei activitãþi editoriale remarcabile.
Totuºi, care dintre acestea vã este mai aproape de
suflet, judecând din perspectiva celor 80 de ani de
viaþã ºi a mai multor decenii de activitate literarºtiinþificã?
F.F.: În cazul meu, ºi dupã cãrþile publicate pânã
acum, e foarte greu sã le priveºti separat, toate concurã
într-un fel la realizarea ºi finalizarea unei lucrãri.
Activitatea editorialã e ca o facere ºi o bucurie când
de la un manuscris rãvãºit ai în faþã o carte ca pe un
obiect de artã. La Scrisul Românesc am editat în
aceºti 15 ani sute de cãrþi, titluri din cele mai diverse
domenii ce aparþin autorilor din zonã dar ºi marilor
clasici sau unor scriitori contemporani de primã
mãrime precum D. R. Popescu, cãruia i-am publicat 5
volume de teatru ºi 2 de eseuri, Marin Sorescu, cãruia,
cu sprijinul profesorului George Sorescu, fratele mai
mare al poetului, i-am publicat postum 12 volume de
poezie, prozã, corespondenþã, graficã ºi picturã.
F.P.: Din 2002 ºi, respectiv, 2003, de 15 ani sunteþi
directorul editurii Scrisul Românesc ºi al revistei
cu acelaºi nume pe care aþi întemeiat-o, reînnodând
firul cu seria veche din 1927. Nici cã se putea un om
mai potrivit la locul potrivit decât dvs.
Vorbiþi-ne, vã rog, despre realizãri, colaboratori,
programe de viitor etc.
F.F.: Presa a fost una dintre dorinþele si pasiunile
mele ºi primul gând când mi s-a încredinþat conducerea

serie nouã a însemnat în primul rând o revigorare a
presei craiovene, cu o mare deschidere care, iatã, apare
de 15 ani fãrã întrerupere ºi este cotatã între revistele
valoroase româneºti. Poate cã trebuie menþionate
Colocviile Scrisul Românesc tematice anuale, pe
teme fundamentale ajunse la a XII-a ediþie de la
Presa culturalã, tendinþe ºi orientãri, Limba românã
ºi mass-media, Cititul, Viitorul cãrþii, Literatura ºi
sincretismul artelor, la Avangarda ºi Avangardismul sau
cea de anul acesta Intelectualii, Puterea ºi Tehnologia.
F.P.: O laturã foarte importantã a activitãþii dvs.
ca om de culturã, dar ºi de catedrã o reprezintã
lectoratele din Italia, de la Pisa ºi Roma ºi bursele
acordate de Guvernele din Polonia ºi Franþa, precum
ºi conferinþele din diverse alte þãri (din Europa ºi din
SUA), nu mã îndoiesc cã pretutindeni aþi militat ºi
pentru cunoaºterea culturii noastre naþionale ºi
impunerea ei pe mapamond. Aþi stabilit, desigur,
numeroase legãturi cu personalitãþi de acolo, poate vaþi fãcut ºi prieteni. Cum este primit un conferenþiar
sau un editor român în alte þãri? Cât de interesaþi
sunt tinerii de acolo de cultura noastrã?
F.F.: Orice plecare în exterior, mai ales înainte de
1989 a însemnat nu neapãrat un privilegiu, ci mai
degrabã un noroc, sã poþi sã iei contact cu alte sisteme
de învãþãmânt, cu alte culturi din Occident când tu
veneai dintr-o þarã comunistã cu cele mai drastice
constrângeri. Or, Roma ºi Pisa reprezentau centre
puternice de culturã ºi învãþãmânt, cu cele mai vechi
facultãþi din Europa. Lectoratul român de la Facultatea
de Litere ºi filosofie, Universitatea din Pisa, unde am
predat peste patru ani ºi Accademia di Romania din
Roma, unde am susþinut în paralel cursuri de limbã,
culturã ºi civilizaþie româneascã, au însemnat o
experienþã beneficã ºi de o deschidere de care aveam
nevoie. Mi-am putut continua ºi activitatea ºtiinþificã,
reuºind sã termin douã dintre cãrþile mele ºi sã public
manuscrisul lui Ioan Inocenþiu Micu-Klein, Illustrium
poetarum flores, prima antologie de poezie clasicã din
literatura noastrã. Am participat la simpozioane ºi
sesiuni ºtiinþifice, am þinut conferinþe la Roma, Perugia
ºi Pisa alãturi de personalitãþi cunoscute din
învãþãmântul academic italian, cum este Rosa del
Conte, autoarea celui mai important studiu din exterior
despre poetul nostru naþional, Eminescu o
dell Assoluto, tradus în limba românã de Marian
Papahagi. Întotdeauna am fost primit cu înþelegere ºi

s-a fãcut/se face îndeajuns pentru integrarea literaturii
din diaspora noastrã în circuitul actual al culturii de
acasã?
F.F.: O întrebare la care pot rãspunde pozitiv ºi cu
multe exemple. Scrisul Românesc , având unul dintre
obiectivele sale fundamentale interculturalitatea, din
consiliul editorial fãcând parte ºi scriitori din diaspora
care colaboreazã cu rubrici permanente de 15 ani de
la întemeierea seriei noi a revistei, între care Nina
Cassian, Andrei Codrescu, Dumitru Radu Popa, Adrian
Sângeorzan, Radu Polizu etc. Pe aceºtia ºi scriitori
strãini cu deosebire americani, printre care Edward
Hirsch, Bruce Benderson, Deyan Ranko Brashich,
Dave Brinks, Edwards Maurice, Jean Harris, Richard
Milazzo, Stanley Moss, Stanley Wells, Michelle Mazel
etc. i-a publicat în revistã ºi unora le-am tipãrit volume
de versuri, prozã ºi eseisticã, parte în ediþii bilingve.
Ar ocupa prea mult spaþiu sã nominalizez toate cãrþile.
S-a înregistrat o emulaþie în acest sens, scriitori români
din diaspora vin adesea în þarã, þin cursuri în cadrul
unor universitãþi, þin conferinþe, editeazã ºi îºi lanseazã
cãrþi, se întâlnesc cu cititorii. Poate cã ar trebui prin
institutele culturale române din principalele capitale
sã se facã mai mult în ceea ce priveºte traducere ºi
tipãrirea unor cãrþi din literatura noastrã modernã ºi
contemporanã. Avem scriitori valoroºi cu opere care
trebuie cunoscute ºi în alte literaturi. Cum ºtim, aici
apare problema selecþiei care uneori nu este cea mai
potrivitã ca valoare.
F.P.: Într-un interviu pe care l-aþi acordat în anul
2000 poetului Florea Miu spuneaþi cu tristeþe cã încã
nu existã acea solidaritate doritã ºi exprimatã . S-a
schimbat ceva de atunci? Sunt scriitorii solidari în
toate cele legate de condiþia lor socialã (ºi nu numai)
sau lucrurile au rãmas la fel ºi azi?
F.F.: N-aº putea spune cã s-a schimbat ceva vizibil,
cum bine ºtiþi ºi dvs. De exemplu, sunt subvenþionate
de cãtre Guvernul României prin Ministerul Culturii
numai o parte dintre revistele culturale, fãrã sã se
cunoascã criteriile ºi valoarea fiecãreia în parte. Poate
cã existã unele reviste mai bune, dar nesubvenþionate,
cum a fost cazul revistei Cultura care a sucombat.
ªi pot urma ºi altele... Care este solidaritatea ºi
obiectivitatea forurilor de resort în acest aspect?

A consemnat Florentin Popescu
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ION LUCA, un dramaturg
pe nedrept uitat
Scriitor de autenticã ºi viguroasã vocaþie, consacrat
(aproape) în exclusivitate dramaturgiei, pe care o
considera cea mai grea meserie din lume , Ion Luca (n.
la Roman, jud. Neamþ, 07.12.1894 m. la Bucureºti,
30.01.1972, înmormântat la Vatra Dornei, cimitirul
Chilia) reprezintã în literatura noastrã o personalitate
proeminentã ºi paradoxalã. Deºi are o operã vastã, peste
40 de piese de teatru, scenarii ºi
librete, inegalã, fireºte, ca valoare
artisticã, mai mult decât probabil ºi
din pricina amplitudinii ºi
diversitãþii tematico-ideatice, deºi a
înregistrat, în perioada interbelicã,
succese scenice de invidiat (a fost
încununat de douã ori cu Marele
Premiu al Teatrului Naþional pentru
dramaturgie originalã) ºi cu toate cã,
pânã în anul 1947, a izbutit sã-ºi
tipãreascã 10 (zece) piese de teatru
viabile ca realizare artisticã, el
continuã sã rãmânã
acesta-i
paradoxul destinului sãu un ilustru
necunoscut.
Aceasta nu atât din lipsã de prizã
la public ori la cronica dramaticã ºi/
sau literarã, cât din pricina faptului
cã istoriile literare i-au consacrat
(când s-a întâmplat sã-l ia în seamã)
un tratament inadecvat expeditiv.
G. Cãlinescu îl înregistreazã în
Istoria literaturii române de la
origini pânã în prezent doar la capitolul Bibliografie,
Ion Negoiþescu îi reþine doar Nãframa iubitei, iar Al.
Piru, enumerativ, îl înghesuie pur ºi simplu în 15 rânduri,
pentru ca Ov. S. Crohmãlniceanu, ºi Ion Rotaru, sã-l
ignore cu suveranã desãvârºire. Ca sã nu mai vorbim de
Nicolae Manolescu care-i reþine numele într-o înºiruire
de dramaturgi neglijabili , alãturi de Valjan, Al.
Kiriþescu ºi G. M. Zamfirescu. Când se întâmplã sã fie
catagrafiat într-un dicþionar de literaturã (al lui Marian
Popa) i se aduce reproºul cã, în genere, piesele sale de
teatru sunt impermeabile raportãrilor la realitate .
Dicþionarele de literaturã mai recente îl trateazã cu
ineficientã bunãvoinþã.
Valeriu Anania, care a cunoscut îndeaproape atât omul
cât ºi o parte semnificativã din opera sa, noteazã în
Rotonda plopilor aprinºi cã dacã alþi dramaturgi dintre
cele douã rãzboaie mondiale ºi chiar dupã rezistã
timpului prin câte douã sau trei piese, el e menit sã-i
reziste, dupã pãrerea mea, prin cel puþin cinci sau ºase,
din cele ºtiute de mine . De fapt este cazul s-o spunem
numãrul lor este.
Debutând la vârsta de 40 de ani, pe când era profesor
secundar ºi avocat la Bacãu ( dupã ce publicase opt eseuri
ºi texte de popularizare), cu piesa Iuda, stilizatã (adaptatã
scenic) de G. Ciprian, reprezentatã pe scena Teatrului
Naþional din Bucureºti în stagiunea 1933-1934,
dramaturgul a fost încununat cu Marele Premiu pentru
dramaturgie originalã. În anul 1938 Teatrul Naþional din
Cluj, sub direcþia lui Victor Papilian, îi reprezintã, tot în
premierã absolutã, comedia Moriºca, pentru ca, în
stagiunea 1940-1941, Naþionalul bucureºtean sã-i joace
pentru prima oarã piesele Femeia cezarului (autorul
dobândind iarãºi Marele Premiu al Teatrului Naþional)
ºi Icarii de pe Argeº, aceasta din urmã fiind primitã cu
atitudini contradictorii de cãtre Miºcarea Legionarã. La
Teatrul Naþional din Iaºi, în anul 1943, a vãzut pentru
prima oarã luminile rampei drama Rachieriþa, într-un
spectacol despre care, peste 25 de ani, Miluþã Gheorghiu
îºi va aminti cã a fost o reprezentaþie strãlucitã. G.
Cãlinescu, susþine acelaºi Miluþã Ghiorghiu, ar fi scris
în cronica dramaticã adhoc: D. Ion Luca nu are nevoie
sã fie ºi Caragiale. Stã în picioare ºi ca Ion Luca! .
Imediat dupã rãzboi cunoaºte un adevãrat rãsfãþ al
scenelor bucureºtene, fiindu-i jucate, pe parcursul a douã
stagiuni, patru piese la trei dintre teatrele de prestigiu
ale capitalei (la Teatrul Naþional: Nãframa iubitei ºi
Femeia cezarului aceasta din urmã inclusã deja în
repertoriul permanent al teatrelor , la Teatrul Nostru:
Delta blestematã, dramatizare a romanului The wild in

the river de Luis Bromfield, iar la Teatrul Armatei,
Ciocanul fermecat, basm în versuri pentru copii). Cu
toate aceste probe de cel mai încurajator augur, la
începutul anului 1948 i-a fost scoasã din repetiþii piesa
Dumitra, iar el, autorul, a fost alungat, în sensul cel mai
direct al cuvântului, începând cu anul 1949, din
Bucureºti ºi expulzat din viaþa teatralã sine die. Dupã un
scurt popas (câteva luni) la Bacãu Ion Luca se va retrage
la Vatra Dornei, unde-ºi avea
instalatã tabãra de creaþie încã
dinainte de rãzboi, trãind dintr-un
ajutor nesigur, votat anual de
Uniunea Scriitorilor, ºi din leafa
de dascãl de abecedar rusesc la
clasa a IV-a, iar ulterior, dupã 1954,
din pensia modicã de fost profesor
secundar. Încã o crudã ironie a
sorþii pentru un om cu douã
doctorate (în teologie ºi în drept)
ºi care ºtia, aºa cum îi plãcea sã
afirme ostentativ (ºi poate cã nu
de tot gratuit), zece limbi clasice
ºi moderne!
Contacte sporadice ºi fãrã realã
semnificaþie (cu excepþia celui de
la Arad, din anul 1968) cu luminile
rampei dramaturgul a mai
cunoscut, începând din anul
1953, la Reºiþa, apoi la Botoºani,
Bacãu, Bârlad, Arad, Iaºi, Ploieºti,
Bucureºti, ca rezultat al unor
insistenþe îndârjite ºi al sprijinului
moral al unor prieteni ºi apropiaþi, oameni lipsiþi însã de
capacitate de influenþare, mai ales la nivelul deciziei
politice. Postum, piese din creaþia lui Ion Luca au mai
fost jucate la Bacãu ºi Bucureºti, dar tot în montãri
irelevante ºi, ca atare, lipsite de ecouri concludente, în
mãsurã sã resusciteze o personalitate creatoare
marginalizatã atâta vreme.
Ceea ce i-a determinat abjurarea de la principiile ºi
normele estetice pe care le slujise în mod remarcabil, cu
benedictinã obstinaþie, va fi venit (ºi) dinspre spectrul
întunecat al destinului care-l aºtepta în mod sigur pe
acest slujitor al Thaliei, având în vedere amãnuntul cã
fusese (era) faþã bisericeascã (diacon), cu douã doctorate
(în teologie ºi în drept), cã scrisese ºi i se reprezentaserã,
între altele, trei drame de inspiraþie religioasã Salba
reginei (Iuda), Femeia cezarului (Evdochia), Nãframa
iubitei ºi cã, la începuturi, când nu-ºi dibuise adevãrata
vocaþie, publicase un eseu, Bolºevism ºi creºtinism
(1922), care numai favorabil bolºevismului nu putea sã
fie. ªi nici n-avea cum fi!
Pãcatul sãu rãmâne însã o simplã formalitate, plasânduse în sfera posibilului neconvertit în real, fiindcã scrierile
sale de aceastã facturã n-au (prea) intrat în circulaþie,
nefiind tipãrite ºi nici jucate, iar el, autorul, nu s-a erijat,
ori nu a izbutit sã devinã, în aceastã direcþie, un portdrapel , precum a fost rivalul sãu Mihail Davidoglu (unul
dintre rivali, ceilalþi doi fiind Victor Eftimiu ºi, mai ales,
Aurel Baranga), piesele sale de acest gen neînrâurind
destinul literar al niciunui dramaturg din epocã.
Stând oricum, dar judecând cu dreptate, credem cã
fãþarnicul diacon va fi cercat stratagema de a se face
frate cu dracul, cum se zice, pânã va fi trecut aceastã punte
a calvarului, neintuind cã îl va surprinde sfârºitul cel de
obºte fãrã ºansa de a întrevedea dacã puntea are sau nu
capãtul scontat de el ca ºi de atâþia dintre congeneri.
Avem motive sã afirmãm cã Ion Luca s-a angajat,
constrâns, în slujba unei cauze în care nu credea ºi din
acest motiv piesele în discuþie nu i-au ieºit în acord cu
aºteptãrile comanditarilor. Citindu-le, contrafacerea,
artificiozitatea, generate de absenþa sinceritãþii interioare
a creatorului, sar imediat în ochi. Rezistã, unde rezistã,
numai meºteºugul care, singur, nu-i suficient.
Cu toate performanþele, inconsecvenþele ºi oscilaþiile
sale, menite sã confere oricãrei personalitãþi o cotã de
interes în mãsurã sã atragã atenþia biografilor ºi exegeþilor,
Ion Luca este încã un necunoscut, deºi, aºa cum remarca
ºi Valeriu Anania, el a fost un scriitor adevãrat ºi a þinut
în mânã un condei fertil, în care a crezut cu fanatism ºi
cãruia i-a sacrificat totul. El nu a trãit decât pentru arta

Poemul lunii decembrie

Coman Sova
,

Note de cãlãtorie
Se fãcea cã eram într-o cãlãtorie
prin trupul meu
care mi se dezvãluia...
Trec printre vertebrele coloanei
ºi vãd
ciocuri de papagal
cântând acolo pe o singurã voce.
Intru în plãmâni
ca într-o pãdure de palmieri
e un dor de aer verde în murmurul acela
de-þi vine sã plângi.
Ajung sub osul frunþii,
privesc cu uimire în jur
îngrãmãdirea de taine
de culoarea cerului de iarnã
ciberneticã purã, zic, ºi trec mai departe.
Mã las în voia sângelui
ºi ajung
în incinta mierlei de aur,
inima,
punctul cercului,
nucleul;
gura de tun nu-i mai periculoasã
decât osia aceasta
când a obosit.

lui (vezi Rotonda plopilor aprinºi).
În configuraþia peisajului dramaturgic din literatura
românã, dramaturgia de rezistenþã a lui Ion Luca se
impune printr-un vitalism funciar, printr-o robusteþe de
facturã realist-romanticã, cultivate de o manierã ce
trãdeazã cum zicea Tudor Arghezi o vocaþie de
suferinþã . Aceasta, indiferent de subiect, univers ideatic,
sferã tematicã, modalitãþi tehnice ºi expresive asumate,
cãci creaþia autenticã a lui Ion Luca exploreazã ºi, dupã
caz, ilustreazã, în fond, permanenþe ale sufletului ºi
spiritului omenesc, proiectate, cel mai adesea pe ecranul
cutãrei sau cutãrei epoci istorice, din cea mai îndepãrtatã
antichitate egipteanã (Amon-Ra) ºi pânã în
contemporaneitatea americanã, sã zicem (Când þipã
animalul). Într-un amplu ºi substanþial studiu (Drama
vitalistã a d-lui Ion Luca, în Vatra româneascã , nr. 12,
1947, p. 81-101, Petru Comarnescu nota cã realismul
sãu romantizeazã, ca ºi al marelui ºi unicului model
Shakespeare, surprinzând viaþa în substanþa ei, iar nu în
arãtãrile-i convenþionale. De aici vigoarea acestui teatru,
pentru care istoria, dogmele filosofice, credinþele
metafizice, sentimentele obiºnuite sunt doar material, iar
nu scopuri în sine .
Dar poate cã unul dintre cele mai pertinente portrete
i-a fost creionat lui Ion Luca de tulburãtorul Tudor
Arghezi, care, într-o tabletã, publicatã în anul 1946, în
adevãrul de duminicã , aprecia într-o manierã pe cât de
personalã, pe atât de sinteticã ºi exactã: Luciditãþile de
scriitor ale d-lui Ion Luca sunt frãmântate. Se observã în
textul lui cã pana nu scrie de-a joaca, de-a licheaua ºi dea succesul facil. Inegal uneori, adeseori revelator, tragicul
lui frumos þine de conºtiinþã, de o atitudine categoric
situatã în faþa universului, închis în lacãte grele. Nu pot
fi tratate dimensiunile acestui scriitor cu centimetrul ºi
ochelarul. Ele vin de-a sine în quadrant ºi teodolit . În
acelaºi timp, Arghezi avertiza posteritatea în aceºti
termeni: Cine trãieºte, are timpul sã vadã cã nu vorbesc
numai ca sã mã aflu în treabã .
Nicolae CÂRLAN
(Fragmente din prefaþa la vol. Ion Luca, Teatru
esenþial, ediþie întocmitã, repere biobibliografice, anexe
documentare ºi bibliografie de ,Editura Lidana,
Suceava, 2017)
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FERESTRE

Nobel Prize - 1957

ALBERT CAMUS ºi omul etern
În vara lui 1959 profesorul
american Robert D. Spector
îi adresa lui Albert Camus
câteva
întrebãri,
cu
rugãmintea de a-i rãspunde.
Aureolat de Nobelul care-l transformase în cel mai tânãr
laureat din întrega istorie a premiului, scriitorul atins
între timp de o melancolie admirabil analizatã de Herbert
Lottman în cuprinzãtoarea sa biografie (Albert Camus
Seuil, 1978, traduit de l americain par Marianne Vernon)
ar fi putut sã tacã. La 20 decembrie 1959 s-a decis sã
rãspundã dascãlului de peste ocean. Douã sãptãmâni mai
târziu, la 4 ianuarie 1960, murea într-un accident lângã
Villeblin. Superbul automobil Facel-Vega pilotat de
Michel Gallimard pãrãsea într-un chip inexplicabil
ºoseaua, ucigându-ºi fulgerãtor ocupantul scaunului din
dreapta-faþã. Un pasager numit Albert Camus, omul care,
cu doar douã sãptãmâni mai înainte trimisese lumii ultimul
mesaj, conþinut în rãspunsurile la chestionarul lui Spector.
Unii cercetãtori au socotit textul un veritabil testament,
drept care suntem îndreptãþiþi sã ne întrebãm prin ce se
deosebeºte mãrturia legatarã a unui geniu de aceea a unui
muritor oarecare. O întrebare ce are menirea sã angajeze
cea mai mare parte a creaþiei camusiene în judecata
sinteticã a autorului ei. Care este dupã pãrerea
dumneavoastrã relaþia corectã dintre Mitul lui Sisif,
Omul revoltat ºi opera dumneavoastrã romanescã?
Rãspunsul nu întârzie sã aducã aºteptatele clarificãri: Eu
scriu pe diferite planuri, ca sã evit amestecul genurilor.
Astfel, am compus piese în limbajul acþiunii, eseuri cu
înfãþiºare raþionalã, romane despre obscenitatea simþirii.
Aceste cãrþi deosebite spun ce-i drept acelaºi lucru.
Dar, la urma urmei, au acelaºi pãrinte ºi toate alcãtuiesc o
unicã operã, care mã descurajeazã adeseori ºi pe care-o las
deoparte, cu toatã sinceritatea judecãþii critice.
În 1938, la doar douãzeci ºi cinci de ani, Camus scria
urmare a lecturii celor Doisprezece Cezari ai lui
Suetonius piesa Caligula, istoria unei sinucideri
superioare, (...) istoria celei mai omeneºti ºi mai tragice
dintre erori . Prin acest contestat ºi hulit personaj istoric,
tânãrul scriitor francez (încã trãitor în Algeria, pãmântul
pe care vãzuse lumina zilei la Mondovi, în toamna lui
1913) atrãgea atenþia în pragul celui de-al doilea rãzboi
mondial asupra imperioasei necesitãþi a solidaritãþii.
Cãci, Caligula dispare par infidélité à l homme, par
fidélité à lui-même (prin lipsa de încredere în om, prin
fidelitatea faþã de sine).
Noi am exilat frumuseþea, grecii au pus mâna pe arme
pentru ea
va declara el cândva. A crezut mereu în
omul etern, pe care numai condiþiile istorice l-au obligat
sã acþioneze în chip diferit. Atât spiritul istoric, cât ºi

Titus Vîjeu

Teatrul radiofonic reprezintã
o paginã de mare frumuseþe în
arhiva noastrã spiritualã. Vocile
celebre ale scenei româneºti au
putut ajunge în casele noastre de
la oraºe ºi sate amar de ani graþie
celor ce au pãstorit instituþia din
str. Berthelot cu gândul la noi,
ascultãtorii neºtiuþi. Graþie
Teatrului radiofonic, emisiune
strãlucit servitã de voci ºi
personaje faimoase, piese de
strãlucire aparte ne-au bãtut în
fereastrã, ne-au chemat aproape ºi s-au împãrtãºit nouã. Intrat
în ring din motive ºtiute cu oarece întârziere, Teatrul TV a
creat o pistã proprie în serviciul seducerii publicului pasionat
de spectacolul teatral. Cele douã instituþii ne rãmân astfel
la suflet pentru colosala contribuþie la cristalizarea ºi
rotunjirea zestrei noastre culturale.
Retrospectiva la care s-a angajat în aceastã varã
Televiziunea Naþionalã a sunat precum sunetele trompetei
de serviciu la anunþarea unui eveniment la care puteam
lipsi dar nu era cazul. Cum sã te lipseºti de asemenea
ocazii în mãsurã sã te plimbe pe cursorul temporal întru
întinerire, îmbucurare ºi antologice revederi. Drept care
ºi pentru mine ora de difuzare a emisiunii precedatã de
acel triptic al gongului mare cât roata calului, miercuri
seara, sãptãmânã de sãptãmânã, instituia Tabula rasa
pentru orice alte tentaþii. Am dovezi, am martori. Regret,
fireºte, neºansa de a nu fi existat din capul locului
posibilitãþi tehnice pentru conservarea pe peliculã ori

Neagu Udroiu

artistul vor sã refacã lumea. Dar artistul, dintr-o obligaþie
fireascã lui îºi cunoaºte limitele, în timp ce spiritul istoric
le ignorã. Iatã de ce sfârºitul celui din urmã este tirania,
în timp ce pasiunea celui dintâi e libertatea. Toþi cei care
luptã astãzi pentru libertate, luptã în
ultimã instanþã pentru frumuseþe.
Puterea operei lui Camus stã în
primul rând în unitatea gândirii sale,
în loialitatea pe care scriitorul ºi
filosoful Camus a arãtat-o cititorului
sãu. Premisa libertãþii este esenþialã.
Între Cherea expresie a existenþei
romane din epoca imperialã din
Caligula ºi doctorul Rieux, personajul
din Ciuma existã aceeaºi obsesie a
angajãrii omului în slujba binelui, a
neacceptãrii
totalitarismului
monstruos. De la Spartacus la Georges
Sorel, de la marchizul de Sade la
Dostoievski, gânditorul francez a
analizat toate formele de rãzvrãtire pe
care le-a înregistrat umanitatea. Un
singur þel este valorificat: cel al
libertãþii individuale ºi colective;
individuale în Strãinul ºi în Cãderea,
colective în Ciuma ºi în Stare de asediu. Totul, în ideea
ca omul sã nu fie aidoma lui Sisif
un proletar al
zeilor , indiferent de înfãþiºarea pe care o vor lua zeii. ªi
poate nu întâmplãtor Pierre Moreau îl considerã pe Sisif
aºa cum l-a impus Albert Camus drept patron al
criticii moderne (v. La critique littéraire en France
ed. Armand Colin, p.176). Este recunoaºterea de fapt a
modului de gândire impus de Camus asupra epocii sale.
La douãzeci de ani ºtia cã viaþa e favorabilã celor careo iubesc . Peste ani, când Antoine de Saint-Exupéry
strigase: Urãsc epoca mea! el rãspunsese: Dar epoca
aceasta-i a noastrã ºi nu putem trãi urându-ne între noi ,
Chiar dacã a trãit cum spunea mentorul sãu de cândva
Jean Grenier în mijlocul unei generaþii care a trecut de
la negarea totalã la acceptarea totalã, care a cultivat
succesiv o literaturã servilã , el nu s-a lãsat niciodatã
condus spre facilitate. Un drum lung, de la Plotin la Ernest
Renan încercase sã surprindã aceastã tentativã a
umanitãþii de a-ºi fixa locul în Univers. Plotin, înþeleptul
mult îndrãgit vorbise de un Dumnezeu în exil, gata sã se
redescopere iar Renan socotea cã universul este un
spectacol pe care acelaºi Dumnezeu ºi-l oferã sieºi spre
delectare. Dacã omul ar ºti cã ºi universul poate sã
iubeascã ºi sã pãtimeascã, ar fi împãcat . Camus a înþeles
cã existenþa însãºi e fãcutã ca sã purifice. Revoltatul nu
pãstreazã nimic pentru sine, el pune totul în joc . Aidoma
personajului sãu generic (L Homme révolté), Camus nu

ECRANUL ªI SCENA
bandã magneticã a TUTUROR spectacolelor generate
de redacþia de specialitate a Televiziunii Române,
începând cu începuturile în studiourile legendare din
str. Moliere (Ce aþi fi zis de o reîntâlnire cu Dem Savu,
Irina Bora, Paganel, Gãrdescu în Cãpitanul Val-Vârtej ?
Dar cât este se dovedeºte salutar.
O piatrã din casã , Marghioliþa, (Corina Dãnilã)
mlãdioasã, atrãgãtoare cum nu se mai poate ºi lunecoasã,
cât sã lase în lãturi feluritele aspiraþii ce-o asalteazã, pe
unele chiar reuºeºte. Pãrinþii, nu cã n-ar dori sã se ºtie
scãpaþi de aceastã povarã dar au ºi ei interese mai...
colaterale. Tatãl (Bogdan Ghiþulescu, negustor de cartier
are mãsura lucrurilor ºi nu bate palma cu oricine ºi mai
ales nu în lipsa acoperirii pretenþiilor lui de om trecut prin
multe. Mama, cucoana Zamfira (Carmen Movileanu), nar prea fi dispusã la vorbã, având pe suflet poveri sufleteºti
pe care abia de le rosteºte la înghesuialã. Mort dupã ea,
Her Franz Birman, doctorul (Demeter Andras) reuºeºte
propriul spectacol în aceastã piesã, cu o partiturã de efect.
Are promisiunea demoazelei cã vor pleca în lume , doar li
s-or ºterge urmele ºi le-om uita de nume. Vãrul(Mihai
Melinescu) cam trage ºi el cu ochiul în lungul cãrãrilor
Marghioliþei dar, cu tot jobul ºi jocul fermecãtor va trebui
sã accepte cruda fatalitate: lângã fereastrã, într-un colþ, îl
aºteaptã, încrezãtoare, slujnica Ioana (Gabriela Valentir).
Bursa de valori care o are în centru pe Marghioliþa se
dovedeºte plinã de nerv. Jorj (Tudor Furdui) e ºi el pe
acolo dar parcã are în buzunar o potcoavã fãrã noroc: este
îndepãrtat fãrã milã. Cam tot pe acolo se situeazã Numa

a pãstrat nimic pentru sine ºi a pus totul în joc, pentru a
grãbi purificarea sufletului. Iar în acea dimineaþã de 4
ianuarie 1960, alergând pe ºoseaua din Sudul Franþei
cãtre Paris a simþit cã raza de soare cãzând pe parbriz e
chiar raza de pe cuþitul lui Mersault, omul care fãrã a
lua vreo atitudine eroicã, acceptã sã moarã pentru
adevãr . Unghiul ciudat al razei cu metalul cuþitului, ce
l-a dus la pieire. Care va fi fost în acea dimineaþã unghiul
stelei natale de la Mondovi cu asfaltul ºoselei dintre
Sens ºi Paris? Tânjea dupã minunea Mediteranei, dupã
extazul ei albastru ºi pur. În apele ei ar fi vrut sã sentoarcã, refãcând astfel drumul pe care primul om l-a
fãcut ieºind din Ocean.
Devenit inamic al existenþialismului
sartrian, Camus ºi-a construit propria sa
filosofie existenþialã, întemeiatã pe
absurditatea condiþiei omeneºti ºi pe
revolta menitã sã-i salveze pe oameni. În
acest fel, conºtiinþa devine superioarã
ideii de fericire. Pierre de Boisdeffre
identificã în Le Mythe de Sisiphe (1942)
prima descriere coerentã a unei
sensibilitãþi absurde ; de altfel întreaga
operã a scriitorului prezintã «o umanitate
absurdã , neînþelegerea tragicã ce
azvârle pe pãmânt fiinþe care n-au cerut
sã trãiascã ºi care strigã în zadar cãtre
mare sau cãtre dragoste , care au nevoie
de lunã sau de fericire sau de nemurire,
de ceva dement poate, dar care sã nu fie
din lumea aceasta ». Citatele oferite de
istoricul literar amintit sunt extrase din
dramele camusiene Le malentendu
(Neînþelegerea - 1944) ºi Caligula (1947). Dar astfel de
dovezi ale unei gândiri eretice pot fi aflate în toatã
creaþia autorului, în primul rând în eseistica sa
incandescentã din L envers et l endroit (Faþa ºi reversul
1937), Actuelles I-III, L Homme révolté (Omul revoltat
- 1951), L exil et le royaume (Exilul ºi împãrãþia - 1957)
dar ºi în romanele sale, începând cu L Etranger (Strãinul
- 1942) ºi sfârºind cu Le Premier Homme (Primul om),
apãrut postum ºi inachevé , marcând practic propria-i
existenþã absurdã pornitã la 7 noiembrie 1913 pe
pãmântul ars de soare al Algeriei ºi sfârºitã în tragicul
accident din 4 ianuarie 1960.
Scriitor format sub influenþa unor mari autori europeni
ºi americani (Dostoievski, Nietzsche, Melville, Kafka),
Albert Camus a devenit el însuºi o autoritate literarã de
excepþie. Meritul sãu inegalabil a fost dupã opinia
aceluiaºi Pierre de Boisdeffre acela de a fi ºtiut sã
exprime sensibilitatea tragicã a epocii cu o sobrietate
clasicã ºi de a fi depus mãrturie fãrã a-ºi trada vreodatã
arta .
Într-adevãr, felul în care a reuºit sã îmbine oþelul ideilor
cu catifeaua expresiei artistice l-au transformat în ceea
ce francezii definesc prin formula maître à penser , un
maestru al gândirii care a izbutit sã-ºi farmece
contemporanii. Probabil cã nici urmaºii sãi nu vor fi mai
puþin fascinaþi de o operã filosoficã ºi literarã atât de
profundã ºi de cuprinzãtoare precum creaþia camusianã.
Consule(Cãtãlin Mireuþã), cel adus de mânã de o
negustoreasã sadea, Trandafira (Claudia Niculescu),
incapabil sã trezeascã la viaþã inima Pietrei... Dar cine
are noroc are. Tânãrul cu stea în frunte (Sever Bârzan) este
adus de mânã de cãtre tatãl sãu, cãminarul Grigorie Pâlciu
(Mihai Rãzuº) ºi lãsat un timp sã ne convingem cã este
ocolit de ursitoare când sunt în mânã bunã. Dar, cum se
zice, Viaþa bate filmul... Piatra din casã i-a umplut obrajii
de rujul pe care nu prea ºtim pentru cine îl pregãtise.
O searã de teatru delicioasã, antrenantã, care comportã ºi
alte conotaþii. Parte din distribuþia acestei producþii
teatrale sunt nume ºi chipuri ºtiute nouã din felurite
emisiuni TV, teatru ori film. Putem enumera aici nu doar pe
Corina Dãnilã sau Demeter Andraº-ambii cu prestaþii fãrã
greºealã ºi de efect scenic neaºteptat. Nu ne-a mirat jocul
lui Rãzuº, Bârzan, Nicolau, Valentir, Mireuþã fiind deþinãtorii
unor experienþe relevante. Surprizele au venit dinspre
Carmen Movileanu, de pildã, cunoscuta ºi apreciata
prezentatoare TV. Am rãmas surprins de uºurinþa cu care ºia intrat în acest rol cu destule capcane ºi de naturaleþea
doveditã pe întregul traseu de scenã. Mihai Melinescu, la
rându-i, ne ajutã sã privim cu alþi ochi pe ºtiutul redactor de
politicã externã, corespondent la Washington, pe care l-am
mai urmãrit ºi pe post de interpret rock. Crezusem cã l-am
cunoscut îndeajuns. Cum se vede, nu.
Descoperim nume ºtiute în Radioteleviziune. Mihai
este fiul lui Nicolae Melinescu, externistul TV strãlucit
;Bogdan, promoveazã în emisiunile sale dragul de naturã
ºi sãnãtate ºi este fiul lui Ion Ghiþulescu, neuitatul crainic
sportiv Radio; Tudor Furdui, ºtiut redactor sportiv TV
este fiul regretatului actor. Prezenþa lor în aceastã piesã
de teatru ni-i aminteºte chiar ºi pe ei. Le mulþumesc, eu
unul, ºi pentru aceasta.

Bucureºtiul literar ºi artistic, Anul VII, nr. 12 (75), decembrie 2017

7

CRITICÃ LITERARÃ LA KM 0
Un domn care dupã toate aparenþele stã în picioare þine în mâna dreaptã o carte (i
se distinge ºi titlul Elena Vãcãrescu) în timp ce cu stânga, pe jumãtate ridicatã ºi cu
palma uºor deschisã se adreseazã unui public nevãzut. Poartã ochelari uºor lãsaþi pe
nas, la gât are o cravatã de culoare albastrã (pe care se poate vedea emblema de azi a
Academiei Române, zeiþa Minerva) ºi de dincolo de lentilele acelor ochelari o privire
concentratã, îndreptatã cãtre acelaºi public nevãzut, catã sã convingã asistenþa de cele
rostite sau citite din micul tom deschis la primele lui pagini. Statura omului, ce nu mai
este tânãr, dar nici atât de vârstnic încât sã inspire cine ºtie ce sentimente de îngãduinþã,
masivã, de ins ce lasã impresia cã a trecut pânã atunci prin multe (ºi chiar a trecut!) se
profileazã pe un fond alb-gri, acelaºi pe care, în subsol se poate citi: Totul prezenþei în
Litere sau Cum am trecut rub(r)iconul. Este un titlu de carte, cum cititorii noºtri
deja au intuit. Deasupra portretului aflãm înscris ºi numele autorului: Mihai Cimpoi.
Este vorba de un volum format 15x23 cm. , de aproape 150 de pagini, publicat de
cunoscuta editurã târgoviºteanã Bibliotheca în semn de omagiu adus omului de litere
(citeºte: autorului cãrþii), academicianului amintit, cu ocazia împlinirii a ºaptezeci ºi
cinci de ani de viaþã ºi a mai mult de un deceniu de colaborare la, aºijderea cunoscutã,
revista Litere din oraºul Turnului Chindiei.
Cu imaginea publicã de tip sobru, de cãrturar (ºi academician, la Bucureºti ºi la
Chiºinãu!), dl. Mihai Cimpoi este, pentru cine îl cunoaºte mai îndeaproape, dincolo
de chipul din fotografie amintitã, ca ºi din altele, la fel de sobre, un hâtru, un bonom,
un om cu un foarte dezvoltat simþ al umorului ºi nu degeaba cei care scriu epigrame (o
face, de altfel, ºi domnia sa) au cãutat ºi cautã sã ºi-l arondeze ºi sã-l captureze în
jurii de festivaluri ºi la tot felul de manifestãri satirico-umoristice.

Florentin Popescu

Reverenþe
Domnului
academician

Aºa stând lucrurile, pe lângã bibliografia sa (numãrând titluri care oricând pot umple
ºi onora un raft întreg de bibliotecã) nu e de mirare cã iatã a gãsit pentru cartea despre
care scriem aici un titlu dintr-o combinaþie ineditã ºi originalã de cuvinte, rub(r)iconul
având aici un dublu înþeles, pe care, de altfel, autorul îl ºi explicã într-un Cuvântargument , din care, nu se poate sã nu citãm câteva scurte fragmente. În momentul,
considerat de noi fast zice dl. Mihai Cimpoi , în care prof. Mihai Stan ne-a propus
colaborarea la Litere ºi încadrarea mai largã chiar în activitatea efervescentã a Societãþii
Scriitorilor Târgoviºteni, ne-am gândit în sinea noastrã lãuntricã (ºi o mãrturisim abia
acum) la acea decizie (ierte-ni-se ambiþioasa, ca sã nu zicem infatuata, paralelã) a lui
Caesar care, aºa cum se întâmplã cu împãraþii ºi potentaþii lumii, a cutezat sã treacã
Rubiconul, adicã frontiera dintre Italia ºi Galia Cisalpinã, fãrã aprobarea senatului
roman Propunerea era ispititoare ºi mãgulitoare, dar conþinea, subtextual, ºi anumite
riscuri, primul fiind ingerinþa unui moldavo-basarabean (o uºoarã nedumerire, ce-i drept
colegialã, frãþeascã , a fost rostitã public de cineva , pe care a repetat-o ulterior, tot
public), iar ultimul fiind acela de ordin deontologic, concretizat de teama de a nu putea
redirecþiona în totul vectorul preocupãrilor noastre exegetice ºi cuprinde noul domeniu .
Cã profesorul, prozatorul ºi directorul Editurii Bibliotheca a avut, cum s-ar zice
mânã bunã , atunci când i-a solicitat d-lui Mihai Cimpoi colaborarea la Litere nu
încape îndoialã. În deceniul care a trecut de atunci, numãr de numãr, revista cu pricina
a gãzduit studii, articole, recenzii, opinii ale noului (pe atunci) colaborator, toate
grupate sub genericul încãpãtor, larg de Valenþe literare (de aici ºi ideea cu
rub(r)iconul). Mai mult decât atât, în acelaºi interval de timp prietenul nostru, harnicul
ºi inspiratul academician de la Chiºinãu a publicat la aceeaºi editurã nu mai puþin de
12 volume de studii monografice despre scriitorii din Dâmboviþa.
Dacã la toate acestea mai adãugãm ºi faptul cã de ani buni dl. Mihai Cimpoi este ºi
preºedintele Festivalului Concurs Naþional Moºtenirea Vãcãreºtilor , cã a participat
ºi participã cu foarte interesante comunicãri ºtiinþifice ca Simpozionul Naþional ªcoala
prozatorilor târgoviºteni ºi este prezent la evenimentele culturale importante din aceastã
parte a þãrii avem imaginea unui neobosit literator ºi militant pentru valorificarea
moºtenirii literare rãmase de la înaintaºi, dar ºi a omului implicat pe deplin, cu spiritul ºi
sufletul în viaþa spiritualã din România. Este omul cãruia, pe depline merite i s-a conferit,
mai an, titlul de Cetãþean de Onoare al Municipiului Târgoviºte .
În treacãt fie spus, dl. Mihai Cimpoi este prezent ºi în viaþa culturalã a altor judeþe unde,
de asemenea, este invitat de onoare, numit în jurii literare, distins cu medalii ºi premii.
Volumul al cãrui titlu l-am amintit la început este o culegere de texte menite sã dea
o idee globalã, dar convingãtoare, asupra preocupãrilor publicistice ale autorului. Dsa scrie cu competenþã ºi despre scriitorii clasici (Mihai Eminescu, Ion Heliade
Rãdulescu, Ion Creangã, Grigore Alexandrescu, Ion Ghica º.a.), dar ºi despre valori
contemporane: Ion Barbu, Lucian Blaga, Nichita Stãnescu, Eugen Ionescu. Exprimã
opinii literare avizate despre ºcolile literare, cu largi incursiuni în psihologia autorilor
evaluaþi, cu noi grile de receptare a operelor acestora.
Cum era ºi firesc, dl. Mihai Cimpoi a fãcut ºi onorurile casei , recenzând cãrþi ale
autorilor târgoviºteni: Mihai Stan, Emil Stãnescu, Tudor Cristea, Victor Petrescu, Corin
Bianu, George Toma Veseliu, dându-le acestora veritabile atestate de profesioniºti în
câmpul atât de vast al literaturii de azi.
Prin urmare, putem afirma cã este vorba de un volum complex ca tematicã ºi idei,
care oferã cititorului o imagine exactã a prestaþiilor literare revuistice ale unui scriitor
polivalent, enciclopedist, pe deplin impus în conºtiinþa publicã la cei ºaptezeci ºi
cinci de ani pe care i-a împlinit de curând.
Folosindu-ne de acest moment aniversar,îi dorim ºi noi d-lui Mihai Cimpoi sã-i fie pana
mereu inspiratã, sã nu-ºi piardã vioiciunea spiritului ºi sã rãmânã în continuare acelaºi
hâtru ºi mucalit, plin de umor aºa cum îl ºtim ca prieten ºi coleg într-ale scrisului.

Soþii Lia-Maria ºi Ion Andreiþã semneazã împreunã, la Editura

Antim Ivireanul

(Râmnicu Vâlcea, 2017), tulburãtoarea carte de cãlãtorii intitulatã Iubiri lângã
Marele Zid. Fãrã a greºi, s-ar putea spune cã, în cele 260 de pagini coexistã, de fapt,
douã cãrþi, a ei ºi a lui, unite de unul ºi acelaºi subiect ºi de aceleaºi nãzuinþe, dar
pãstrându-ºi fiecare individualitatea datã de stilul ºi de viziunea celor douã
personalitãþi ce, yin ºi yang, se cautã ºi se întregesc reciproc, aventura acestei deplasãri
fiind cu atât mai temerarã cu cât cei doi se aflã la vârste dintre cele mai venerabile.
Pãlmaºul scrisului , cum singur s-a etichetat neobositul Ion Andreiþã, se aflã la a
doua descindere a sa în China. Prima experienþã culturalã ºi reportericeascã în acest
þinut s-a soldat cu scrierea cãrþii Misterul Fluviului Galben care a apãrut cu 30 de ani
în urmã ºi care devine un adevãrat palimpsest pentru cea de a doua carte, în sensul cã
autorul are un punct de referinþã la care se raporteazã ori de câte ori prilejul se
dovedeºte oportun ºi propice în a lumina mai pregnant faptele ºi trãirile încercate cu
ºi mai mare, poate chiar irepetabilã, intensitate ºi uimire. Cu o probitate întru totul
salutarã, reporterul îi aminteºte pe cei pe ale cãror urme calcã apãsat, exploratori ºi
diplomaþi strãini ºi români, masivul op memorialistic demarând ºi încheindu-se rotund
cu un citat, cum nu se poate mai inspirat ºi mai catalizator, din Geo Bogza: - Ce-ai
fãcut în China? - I-am iubit pe chinezi! . Poporul chinez meritã, într-adevãr, sã fie
iubit pentru demnitatea sa ºi pentru cã are un nedezminþit simþ patriotic al vechimii
sale, precum ºi al unei dorinþe imense de comunicare cu lumea întreagã, la al cãrei
patrimoniu spiritual ºi nu numai ºi-a adus cu asupra de mãsurã contribuþia. Din nu
prea vasta galerie de antemergãtori iluºtri pe meridianele fabuloasei patrii a lui
Confucius ºi a lui Li-Tai Pe sau Du Fu, sunt amintiþi cu respect ºi admiraþie Marco

Doi reporteri de care
poezia se þine scai
Ion Rosioru
,
Polo, André Malraux, Jacques Gernet, Nicolae Milescu Spãtarul, Geo Bogza, Paul
Anghel, sinologul Constantin Nisipeanu ºi soþia sa, poeta Mira Lupeanu, ori fiul
acestora, Adrian-Daniel Lupeanu, sinolog tânãr de mare viitor.
Cartea se adreseazã unui public larg, interesat de eternul miracol chinezesc, de
legendele, de paremiologia ( Mai bine o zi om decât o mie de ani umbra lui ), de
ingeniozitatea ºi de inventivitatea în toate domeniile a acestui popor de excepþie,
de medicina lui tradiþionalã, de spiritul de sacrificiu, de nevoia de dãruire ºi de
supravieþuire mai degrabã vitrege decât prielnice, de filozofia lui de viaþã cotidianã,
de arta servirii ceaiului verde, de folosirea dansului în tratarea unor boli, de religia
sa, de geniul constructiv inegalabil ºi neîncetat performant pânã în zilele noastre,
de respectul deosebit faþã de înaintaºi, de trãire în cea mai deplinã armonie cu
natura care ºtie sã-i ocroteascã ºi sã-i revigoreze atunci când e iubitã ºi nu i se
divulgã secretele ancestrale.
Dar ceea ce se constituie în fir roºu cãlãuzitor pentru cititorul român de pretutindeni,
în cartea (sau cãrþile) aci în discuþie este leit-motivul poeziei care se þine scai de cei doi
autori pe care, oricât de antrenaþi ar fi în mirajul perpetuu al demersului lor chinezesc,
nu uitã niciodatã cã sunt români potopiþi de amintirile de acasã ºi de bagajul cultural
românesc cu care au plecat la drum. ªi ambii se bucurã enorm când în periplul lor
întâlnesc chinezi care ºi-au fãcut studiile în România ºi care se apucã sã le recite din
poeþi români pe care i-au citit în original ori i-au transpus în limba lor. Primarul oraºului
Shanghai, Jiang Zeming, unul dintre cei mai fermecãtori oameni pe care Ion Andreiþã la întâlnit în primul sãu periplu chinezeses, îi recitã din Eminescu ºi-l invitã sã viziteze
casa scriitorului luptãtor Lu Sin (1881-1936).
Ion Andreiþã, ajutat de Xu Wende, poet ºi traducãtor al lui Eminescu, transpune ºi
insereazã în discursul sãu turistic ºi cultural poeme din marii poeþi ai Chinei actuale.
Altãdatã, în curtea Templului Luminii Sfinte, dupã ce a aruncat un bãnuþ într-o
fântânã ce-i aminteºte de cea de la Cozia, se trezeºte murmurând o incantaþie sfâºietor
de frumoasã, de inspiratã ºi de antologabilã (pp.56-58). Dupã ce a vizitat casa
memorialã a poetului Du Fu, cel mai mare pe care l-a dat acest popor care a amprentat
pozitiv istoria, economia, gândirea ºi civilizaþia planetei, Ion Andreiþã îi închinã
un poem de avântatã admiraþie (pp.166-167).
Despre febra pregãtirii cãlãtoriei spre þinuturi necunoscute ºi despre emoþiile pe
care þi le procurã o asemnea experienþã îmbogãþitoare de fiinþã scrie Lia-Maria
Andreiþã al cãrei simþ de observaþie se înteþeºte ºi stã în chip acut la pândã sã nu-i
scape niciun amãnunt: teama de a nu fi în întârziere ori de a lua un alt mijloc de
transport în comun, prieteniile legate instantaneu cu alþi cãlãtori ºi solidaritatea
acestora pe un pãmânt strãin unde turiºtii devin o pradã uºoarã pentru negustorii de
nimicuri, gata sã te jecmãneascã dacã nu ºtii sã te tocmeºti cu ei. Poemele în prozã
inserate în discursul turistic sunt ºi aici la ele acasã ca, de altfel, ºi memoria proustianã
intratã în alertã. Astfel, mãtasea, autenticã sau cu fire sintetice în ea, o poartã cu
gândul la copilãria în care sãtenii ei din Negoeºti creºteau pe vremuri viermi de
borangic. Prozatoarea intertextualizeazã cu gust în situaþii adecvate, memorând
poeme de Coman ªova ºi Mira Lupeanu. Discursul Liei-Maria Andreiþã, unul prin
excelenþã postmodernist, prin fragmentarismul sãu ce aminteºte de pânza Penelopei,
e strãbãtut de un fior metafizic autentic ºi el se vrea o încercare de exorcizare a
premoniþiilor tragice, a disconfortului adus de vârsta a treia ºi a spaimei de moartea
care dã tot mai des semne cã-ºi pierde rãbdarea cu oamenii care fac tot ce le stã în
putere s-o înfrunte ºi s-o amâne, chit cã niciodatã sine die.
Iubiri lângã Marele Zid, o carte cu doi autori, se dovedeºte întru totul
fermecãtoare ºi care te urmãreºte multã vreme dupã ce ai parcurs-o cu sufletul la
gurã ºi la care simþi nevoia sã revii ori de câte ori Everestul tãu interior te provoacã
sã-l escaladezi, mereu ºi mereu pe un alt versant.
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GRUPUL LITERAR CATACOMBA

DAN GÎJU
Dan Gîju s-a nãscut în 27 noiembrie 1964, la Dideºti, judeþul Teleorman. Urmeazã ºcoala generalã din localitatea natalã (1971-1979), apoi Liceul
Militar de Marinã Alexandru Ioan Cuza din Constanþa (1979-1983). Absolvent cu gradul de locotenent al ªcolii Militare de Ofiþeri Activi de Geniu,
Construcþii ºi Cãi Ferate din Râmnicu Vâlcea (1983-1986), fiind repartizat la Târgoviºte, comandant de pluton în compania Fundulea, Drumuri ºi
poduri Cãi Ferate (1987-1989). În 1981, ºef al Comenduirii de transporturi militare de regulator de circulaþie Petroºani, apoi, în acelaºi an, detaºat în
Bucureºti, comandant pluton poduri cãi ferate. Comandant pluton aprovizionare ºi transport la Târgoviºte, avansat ca locotenent major (1990-1994).
Redactor la ziarul Observatorul militar (din 1999). Absolvã Facultatea de ªtiinþe Juridice, Universitatea din Bucureºti, Universitatea Hiperyon .
Redactor la Viaþa armatei , cu gradul de maior (2000). Redactor-ºef la redacþia periodice militare, 2005, avansat locotenent-colonel; master în
jurnalism ºi relaþii publice, la Universitatea Lucian Blaga , Sibiu. Redactor-ºef la sãptãmânalul Observatorul militar (2007-2010), director adjunct
al Muzeului Militar Naþional, gradul de colonel (2010), transferat la Editura Militarã (2011). În decembrie 2016, trece în rezervã, la cerere. Director
fondator al revistei Pro Arme (din 2009), director al Editurii Favorit (din 2016), membru al Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România (2010)
ºi al Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni (2005). Este unicul jurnalist român cooptat, din 2009, în European Military Press Association (EMPA).
Decorat cu diverse ordine ºi medalii.
OPERA TIPÃRITÃ: Elegii damnate, 1998, Diribiºtii, roman, 2000, Elegii valahe, 2000, Amintirile detectivului Vigilantes, 2001, Pumnul de fier, roman, 2014, Cai verzi,
2003, Elegii banale, 2003, Zodia capului de mort, roman, 2005, Duelul condamnaþilor, roman, 2006, Elegii barbare, 2006, Fantomele nu rãspund la salut, roman, 2007,
ªi pace va fi în inima mea, roman, 2008, Istoria presei militare, 2008, Poeme de rãmânere sub arme, 2010, 2016, Noiembrie, 2010, Femeia ca obiect de studiu, roman, 2011,
2015, Istoria presei militare. De la Cezar la Ceauºescu, vol. I: Armata. Presa scrisã, 2012, Labirintul hienei, 2013, Însemnãrile unui condamnat la uitare, vol. I: Aºteptândo pe Gloria, 2013, Rãzboiul lupilor pãduchioºi, roman, 2013, Vânãtorii negri. Ultimul comando românesc al lui Hitler, 2014, Revoluþia inocenþilor, interviuri despre
evenimentele din decembrie 1989, 2014, Poligonul cu þinte moarte, 2014, Jurãmânt ºi rugã, 2015, Testul ºobolanului, Spitalul, teatru, 2015, Undercover, vol. I. Scriitori
Scriitori militari în arhivele securitãþii, 2016, Istoria presei militare, vol. I, II,2016.

Poet, prozator, cercetãtor istoric, ziarist, dramaturg ºi
pictor, Dan Gîju este un scriitor complet ºi complex,
afirmat în atâtea domenii de activitate, pe care le-a
reprezentat cu strãlucirea unui adevãrat profesionist. Sã
le analizãm pe rând. Mai întâi, poezia.
Volumul Noiembrie (Editura Rawex Coms, 2010) este
un elogiu adus femeii, frumuseþii ei, aºa cum mãrturiseºte
încã de la început: Dacã ar fi sã-i aleg un chip lunii
mele de naºtere,/chipul tãu l-aº alege./Dacã ar fi sã-i aleg
un nume norocului meu,/numele tãu l-aº alege./Dacã ar
fi sã-i aleg o culoare visului meu,/culoarea ochilor tãi aº
alege-o . (Dacã ar fi...). Femeia îi traverseazã destinul
ºi, aºa cum vom vedea, toate volumele sale de versuri
sunt inspirate de o femeie sau se raporteazã la ea. Iatã, de
exemplu, o poezie care explicã ºi titlul volumului, ºi
destinul eroului liric al poeziei: M-am nãscut într-un
final de noiembrie,/auster ºi barbar, ca un cântec de vânt
peste vii,/ca sã cad în genunchi ceas de ceas,/zi de zi, an
de an, viaþa toatã, în faþa ta.../Frumuseþe! (Destine).
O ipoteticã moarte a militarului de carierã ( Într-o zi,
or sã-mi cadã pe creºtet rafale,/Gloanþe vii îmi vor muºca
inima ), el se va bucura de onoruri militare, dar femeia,
stea nebunã , doar ea va zâmbi în loc sã plângã,
înlocuindu-l uºor cu altul: Într-o lunã,/Vei luci pe un
alt epolet de soldat (Într-o zi...). E o scrisoare
încrâncenatã, adresatã unei frumuseþi ºi, în acelaºi timp,
un fel de autoblestem: O, ce n-aº da sã-mi îngheþe/
Cerneala, ca versul sã mi se nascã uscat .
Poetul se gândeºte tot mai intens la reinventarea
limbajului , la simplificarea lui, ucigând, anulând,
ºtergând tot ceea ce depãºeºte firescul, naturaleþea,
frumuseþea lui de odinioarã. Doar aºa, eliberaþi de acest
balast, vom avea, din nou,/Timp suficient ºi pentru
dragoste (Despre simplificarea limbajului).
O scrisoare de dragoste (în versuri), nostalgicã ºi tristã,
adresatã femeii iubite, ai cãrei paºi s-au pierdut pe drum,
este poezia Într-o zi. Poetul îndrãgostit ( Scribul cel
nebun ) are sentimentul premonitoriu cã Într-o zi ...te
vei întoarce./Ochii tãi vor cãuta-ntr-o doarã,/Cercetând
sã vadã ce mai face/Scribul cel nebun, de-odinioarã . El
e conºtient cã versurile sale, Flori însângerate, smulsen zori , sunt o Amãgire , dar crede cã femeia iubitã care
azi cãlãtoreºte În voiaje lungi, pe mãri rebele ºi care se
viseazã Crãiasa Apelor , luând în râs sentimentele sale,
va tresãri, înfioratã de iubire , rãtãcindu-se prin desiºul
versurilor sale, de unde îi va zâmbi cu tristeþe: De-oi fi
trist, îþi voi zâmbi prin ele/Ca ºi azi, acum, când îþi scriu...
Aºa cum muntele are farmec iarna, doar înzãpezit, aºa
cum marea e frumoasã doar cu imaginea valurilor care se
sparg de stabilopozi ºi cu comorile scufundate, aºa cum
câmpul este câmp doar prin ideea depãrtãrii, a fântânilor
cu cumpãnã, tot astfel tu nu ai mai fi tu fãrã poemele
mele,/fãrã obsesiile mele./fãrã inima mea de hârtie pãstratã
drept suvenir/între filele Bibliei .(Simplu ºi pur).
Femeia face parte din fiinþa lui, ea nu se poate defini în
afara inimii sale de hârtie . Femeia enigmaticã, în ale cãrei
mreje este prins poetul vagabond , este ziditã în cuvinte ,
în versurile sale, ca o altã Anã, ce va dãinui în aceastã
construcþie efemerã, dar durabilã! (Într-o bunã zi, ºtiu).
O poezie surprinzãtoare, prin farmecul ei neaºteptat,
ºocant, dar revelator pentru pasiunea eroticã femininã,
prin care se afirmã unicitatea eroului , pãstrat doar în
memoria ei: Spune-mi ce n-ai spus nimãnui,/niciodatã,
Gloria!/i-am ºoptit, privind-o în ochi rugãtor /...ªi ea

mi-a spus fãrã sã clipeascã, mãcar: -Te voi ucide, ca sã
nu mai poþi fi uitat niciodatã, eroule! (ªi ea mi-a spus).
Imaginea celei care este numitã Eterna, minunata,
scumpa, fasta , þine, din pãcate, de domeniul amintirii ºi
poetul îºi reproºeazã cã-n acest ceas astral,
dumnezeiesc,/Þi-am scris poeme-n loc sã te iubesc .
(Alternativã).
Poemele de dragoste ale lui Dan Gîju sunt mici
bijuterii, iar muza care le-a inspirat ºi care e mândrã cã ia plãcut sã se simtã muzã, dupã cum mãrturiseºte, este
superba actriþã Daniela Nane, a cãrei pozã, de altfel,
figureazã ºi pe copertã.
O precizare: poeziile au fost scrise în perioada martieiulie 2008, majoritatea în trenul Bucureºti-Târgoviºte
sau Târgoviºte-Bucureºti.
Superbe ilustraþiile pictorului Valentin Tãnase.
Sã ne întoarcem însã la anii de început ai poetului
când publica Elegii valahe, Editura Sfinx, 2000. Volumul
este dedicat femeii, unul dintre miracolele lumii.
Primul capitol se cheamã Balade pentru Maria. Nu e
vorba, desigur, de o poezie epicã, în care se valorificã
eroicul, legendarul, fantasticul, ci de o specie a poeziei
lirice, cultivatã mai ales în literatura medievalã francezã
(Villon), dar ºi în poezia modernã. Iar Maria poate fi un
nume generic, dacã nu trimite la o muzã anume. Oricum,
fiind vorba de o elegie, de o despãrþire, poetul îi face un
ultim dar ºi-i spune Adio , iar darul e o cruce de argint/
în miniaturã , care ne trimite cu gândul la Iisus, la
rãstignire, vãzutã ca un joc al tinereþii inocente:
Rãstignindu-ne fãrã preget/iubirea . E vorba, desigur,
de o tristeþe a despãrþirii, din moment ce într-o lume de
stele, cãzãtoare,/Nici mãcar tu-ingenua Marie,/Nu puteai
face excepþie!...
Spre finalul volumului, aflãm cã în viaþa fiecãrui
soldat/trecut de treizeci de ani/trebuie sã existe cel puþin
o Marie,/un Iuda/ºi un Pillat din Pont/care se spalã pe
mâini (Zodia neofitului).
Poeziile nu au titlu, sunt numerotate cu cifre romane,
de la I La XII. Astfel, prima poezie e o adresare cãtre
femeia iubitã, cu speranþa cã între cei doi ar trebui sã
cadã toate barierele, dar, din pãcate, poetul e strivit
pentru totdeauna/de neîncredere .
Militarul de carierã nu se dezminte ºi, în capitolul
Metamorfozele soldatului de plumb, ne întâmpinã peste
tot termeni cazoni care, dupã opinia mea, nu prea au
legãturã cu poezia: permisie, alarmã, pistoale mitralierã,
mascã de gaze, instrucþie, plutonier de companie, þintã de
reglaj, planton trei, îndatoririle soldatului, carabina din
dotare ( Se fãcea cã eºti carabina mea din dotare !),
poligon, ofiþeri, locaºul de tragere, cazarmã, lopatã, pluton,
epoleþi, infanterie, centurã, glonþ, mitralierã etc. Volumul
acesta e fãrã mari pretenþii. (Poetul îºi fãcea mâna!).
Urmãtoarea carte, Elegii barbare, Editura Muzeul
Literaturii Române, 2006, marcheazã deja o evoluþie
artisticã, o maturitate liricã, în primul rând prin formula
pretenþioasã pe care ne-o propune: sonetul. Poemele au
o perfecþiune stilisticã demnã de cei mai mari sonetiºti,
el este un spirit cultivat, care polemizeazã cu Divinitatea,
cu Eternitatea, revoltat de efemeritatea condiþiei sale
umane, torturat de febre revolute , disperat. Gândurile
sale sunt ciudate: Aº vrea sã te ucid, Eternitate,/ªi pe
cadavrul tãu sã mã întind,/...Sã-þi povestesc o orã, poate
douã,/Despre Homer sau Thales din Milet . Reperele sale
culturale sunt foarte înalte, dar inima sa e scrum, ( scrum
îmi sunt toate ), pentru cã Atâtea vieþi în mine-am ars

mocnit . Eternitatea e vãzutã ca o femeie cu sânii poleiþi
în rouã pe care ar vrea sã-i mângâie Cu vârful fin al
lamei de stilet/...Stiletul meu de sublocotenent . E,
desigur, o revoltã barbarã . din moment ce Mã-ncearcã
gânduri reci, de canibal . El are instinctul celui care a
pierdut ºi cã proiecþia sa a fost greºitã: Nu astãzi era
vremea vieþii mele,/Am fost uitat în pântec, nenãscut,/ªi
risipit în locul altei stele . Se închipuie într-un timp
revolut (Acum trei veacuri, parcã ºi ceva ) când La
târgul sclavilor din Labrador,/M-ai umilit de faþã cu
mãtuºa-/Erai fetiþa neagrã cu pãpuºa . Revolta sa
supremã, barbarã , se îndreaptã ºi împotriva Divinitãþii,
cãreia îi pune întrebãri foarte îndrãzneþe: ªi mâine,
Doamne, ce-mi vei mai ºopti?/În care limbã?-N care
grai? Ce semn,/Pe fruntea mea de rob, Vei scrijeli?/Cum
mã Vei rãstigni? Pe care lemn? .
Poetul îºi imagineazã întâlnirile erotice În altã lume,
poate, în alt veac , femeia pãstreazã ceva misterios în
fiinþa ei ( Ai un ceva de nimfã cãlãtoare/Ce duce-n
diademã un surâs/ªi în inel trei stele cãzãtoare ). Ea este
visul închipuirii sale ( Moara mea de Vânt ), iar el,
eventual, un Don Quijote .
În sfârºit, ultimul volum de versuri al lui Dan Gîju,
Jurãmânt ºi rugã, Editura Favorit, 2015, e închinat
frumoasei sale soþii, Dana-Irina, muza sa inspiratoare,
muza idealã , cum mãrturiseºte. E un volum omagial,
prilejuit de împlinirea a patru decenii de viaþã ai soþiei
sale, din care patru ani petrecuþi împreunã . Volumul
este inegal ca valoare, iar starea poetului e una de
febrilitate, oscilând între bucurie ºi tristeþe, între speranþã
ºi dezamãgire, între încredere ºi disperare, provocate de
îndoieli, de incertitudini, cauzate de specificitatea
condiþiei feminine sau chiar de sine însuºi, aflat într-o
permanentã confuzie. Fiecare personaj vine cu propria
sa biografie, încãrcatã de semne neclare, fiecare îºi afirmã
propria sa personalitate, pentru cã, sã nu uitãm, partea a
doua a volumului de versuri (Replici versificate) îi
aparþine Danei-Irina, ea însãºi poetã. Iatã o declaraþie
ciudatã, venitã din partea lui, cãreia ea îi va rãspunde în
final: Nu vreau iubirea ta, ci doar pe tine,/Adicã trupul
tãu îl vreau, cu tot ce are,/Cu gustul poliflorei de albine/
ªi vraja din privirea-nºelãtoare... (Apropo de un anume
vers). Mai încolo, o altã mãrturisire, orgolioasã: N-am
sã mai bat la poarta ta-ncuiatã/Când altele m-aºteaptã
larg deschise (Punct ºi de la capãt). Între cei doi creºte
un zid de sticlã, mat, imparþial,/ªi teamã mi-e cã or sã
vinã ploi./Noroaie grele ºi-un pustiu total (Senzaþie de
toamnã). Motivul acestei îndepãrtãri e un misterios domn,
despre care poetul îi cere mai multe informaþii. Distanþa
dintre cei doi este imensã: Dar tu eºti prea departe-la un
pol,/Iar eu la celãlalt, pierdut în ceaþã . (Dacã...). El îi
reproºeazã indiferenþa amãgitoare , jocul de-a dragosea
( ºahul etern ), faptul cã pune condiþii, iar ideea
despãrþirii e suportatã eroic. Dar dintre toate femeile
lumii, care sunt tot mai urâte, Doar tu ai rãmas
minunatã!...Doar tu ai rãmas cum erai: /Blondinã, suavã,
focoasã ,... În fiece zi mai frumoasã! (Tot mai ...). ªi,
totuºi, fãrã tine clipa geme , mãrturiseºte poetul. El o
numeºte soprana mea, stãpâna mea, zeiþa mea ºi îi
declarã iubire pãtimaºã: Te voi dori cu disperare mutã/
ºi te voi asalta etern, etern (Te voi iubi). Ea reprezintã,
de fapt, starea de graþie : Zâmbetul tãu? Varã
sãlbaticã,/Privirea ta? Spovedanie-n zori/Glasul tãu?
Simfonie fantasticã,/Vorbele tale? Nestemate comori ...
(Stare de fapt ºi de graþie).
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POEZIE ROMÂNEASCÃ LA KM 0
N-AM UNDE FUGI
În ochii toamnei s-a înecat un cocor,
Casa tristeþii nu mai are ieºire,
Vorbele vechi au renunþat la zbor
ªi la cea de pe urmã mãrturisire.
De aici, nu mai pot pleca nicãieri,
A venit vremea sã fim numãraþi,
Oraºul e asaltat de hingheri,
Spaima aleargã dupã câinii castraþi.

Florea Burtan
NESFÂRªITUL
LABIRINT
Unde suntem? Nu ne aude nimeni?
Cât labirint s-a prãbuºit în noi?
Umblãm, ca orbii, ne lovim de aer,
ªi facem numai pasul înapoi.
Aprindeþi o fãclie, de aveþi,
Sã alungãm târziul din secunde
ªi lunga noapte plinã de primejdii,
De prãdãtori cu mâinile flãmânde.
Am obosit cu toþii, vom pieri
Ca de o nesfârºitã, veche boalã,
Chiar înainte de-a îmbãtrâni
ªi-a provoca destinul la rãscoalã.
Ni s-au tocit veºmintele, ne dor,
ªi oasele ni s-au împuþinat.
Umblãm nãuci prin ape de-ntuneric,
Pe umeri cu un cer înstrãinat.
De vom ajunge, unde vom ajunge?
Drumul acesta duce nicãieri,
În urma noastrã se zãresc, trufaºe,
Cete însângerate, de hingheri
Nu mai avem nici apã, nici merinde,
Spaima ne þine sufletul în gheare.
Unde suntem? Nu ne aude nimeni?
Trãdarea ne e singura salvare

MÂINILOR MELE
LE E DOR DE TINE
Nici nu mai ºtiu, iubito, unde stai,
Mâinilor mele le e dor de tine.
Azi, drumurile nu mai duc în rai,
Din piatra lor s-au înãlþat ruine.
Sunt pedepsit, de tânãr, sã tot ar
Învolburate ruguri de zãpadã,
Sã trec, fãrã de rost ºi în zadar,
Pe umeri cu o pasãre de pradã.
Închis în mine însumi ºi tãcut,
Dezgrop fântâni ºi le înec în mare,
Fãrã sã ºtiu cã, poate, am bãut
Din setea lor întoarsã la izvoare.
Fãrã odihnã, iatã, dau ocol
Vechilor rãni ieºite la paradã
ªi duc povara ochiului meu gol
Acolo unde-i va fi dat sã vadã.

Focuri de sânge inundã pavajele,
Miroase a carne arsã pe rug,
La ferestre au fost trase grilajele,
Ora pedepsei ne pune la jug.
N-am unde fugi. Vãzduhul mã latrã,
Þãrâna, ºi ea, stropitã cu var,
Oraºul e o stanã de piatrã,
Laþul se-ntinde, sclipitor ºi amar.
Atâtea lucruri au rãmas începute,
Iatã-le, rânduite, mohorâte ºi reci.
Nu mai privi înapoi, iubito, ºi du-te
Pe sub arborii hohotind pe poteci.
Numele meu e din ce în ce mai bãtrân,
Stã ghemuit, pe o frunzã uscatã.
Te implorã sã îl strigi, vreau sã spun,
ªi sã-l îmbraci într-o cãmaºã curatã

RÃNILE
S-AU ÎMBOLNÃVIT
Pe umeri mi se aºeazã frunze uscate,
Sunt trist, ca zãpada respiratã de miei,
Insomniile taie lemne, pe sãturate,
Aprind focuri, îºi pun inutilii cercei.
Iarna aceasta ar putea fi chiar primitoare,
Dacã tu mi-ai aduce o floare la uºã,
Dacã în vechile potire de aur,
Ai pune miresme, în loc de cenuºã.
Amurgul îºi striveºte fruntea de geamuri,
În odaie miroase a tincturã de iod,
Singurãtatea îºi sfâºie veºmintele,
Un înger bãtrân rãtãceºte prin pod.
Rãnile s-au îmbolnãvit de când te aºtept,
Umblã, înduioºate, prin casã,
Se lovesc de pereþi, ca o pasãre oarbã,
Taie din mine partea cea mai frumoasã.
A mai trecut încã un secol, iubito,
Prin vãile iernii lunecã sãnii fierbinþi.
Paºii tãi zãbovesc la un capãt de drum,
Setea de tine mã scoate din minþi.
Frigul îºi plânge de milã, pe prag,
Ocroteºte, tremurând, un foc îngheþat.
Sentimentele mele au altã culoare,
De când ai închis uºa ºi ai plecat

SOLDAT RÃNIT,
UITAT ÎN TRANªEE
Ca un soldat rãnit, uitat în tranºee,
Resemnarea numãrã zile, numãrã nopþi.
Viaþa rãmâne, statornic, sub cheie,
Toamna respirã prin strugurii copþi.

Înstrãinat ºi singur, ºi visând
Ce n-am visat decât odinioarã,
Mã trec prin zodii, suveran ºi blând,
Cu aripi amurgind la subþioarã.
Azi nu mai ºtiu, iubito, ce sã-þi spun,
Cuvintele se muºcã, între ele,
ªi pleacã la prãdat, peste cãtun:
Flãmânde, înfrigurate ºi rebele

Unde au dispãrut cei de pânã mai ieri?
Unde au plecat, fãrã sã-mi spunã?
Cine trage cu arma peste tãceri?
Pe cine îl þine târziul de mânã?
Nu vã obosiþi sã-mi daþi de mâncare,
Nici mãcar o umilã canã de apã!
Sunt sãtul, mi-este somn, prin urmare,
Nunta mea de pe urmã poate sã-nceapã

UN ALT FEL DE FERICIRE
Confesiunile strãinei de la Veneþia
Pãmântul acela al nostru,
de dupã cãile lungi,
ape-tãinde,
nu ne cunoaºte.
Cãci, dacã ar ºti
cântul întreg
ce prin sânge ne zboarã,
aripi ne-ar frânge
mai rãu cum ne-a frânt,
în veci talpa din el
nu am smulge
spre zãri sã zburãm.
ªi, o,
când sângera-va din nou
duhul nostru rebel
peste corzi de viori,
ar pune pocalele zilei subþiri
pe sub degete-aripi
vibrânde,
sã picure negru
sângele nostru-n pocale,
sã-l bea însetaþi barem caii
acelui pãmânt

Eugenia Bulat
Sfera aceasta de plumb
la rãdãcina limbii tale,
acolo unde se dezleagã
cuvintele;
chakra aceea a vieþii,
inima ta;
sufletul
pe care încerci sã-l cuprinzi
cu lianele lungi dintre-un gând
ºi alt gând...
Cu mâinile toate, picioarele toate,
de-o viaþã-l alergi...

Cine, o, cine-i cãlãul acest invizibil
ce-asupra-þi vegheazã,
somn tu de Pessoa, femeie,
aluat tu ingenuu,
frãmântat în etern,
cu ce rost?...
ªi lumea aceasta a noastrã,
Opreºte-te,
cu viaþa lãsatã în urmã,
fiarã tu nevãzutã!
încotro se îndreaptã?... Nemilos braþele tale mi-au încleºtat
Totul pentru acolo,
pentru cândva;
maxilarele,
nimic pentru sine,
univers rotitor pieptul meu
pentru aici,
sigilat e în cercuri
pentru clipa prezentã
ºi nu-i dezlegare!...
Ca o fantasmã lumea aceasta a noastrã
Opreºte-te,
nu-ncape-n chenare,
fiarã tu neºtiutã!
un loc anume nu are
Încleºtarea ta mã dezlocuieºte din
pe hãrþile lumii...
tâmple.
Fraþii noºtri tãcere
cu gândul în ochiul lor dilatat,
sã rãmânã
***

Desþãraþii
transparente þãri plutitoare,
fãrã pãmânt...
***
Sentimentul acesta ciudat
al originii tale
Pãmântul sub talpã
pufos precum norii,
fãrã suflet copacii,
distante ºi florile

În urmã rãmân,
micã, ºi dezolatã
ºi în neputinþã
câmp devastat, cu brazde haotice,
în toate pãrþile,
pe toate pãrþile,
spre toate porþile...
Ai milã,
demon tu al cuvântului
nenãscut,
dihanie tu fãrã chip, fãrã corp,
tainã tu de Lochness, ai milã!

Cabalã maleficã strãnia!...
Verdele cel mai curat ireal e
ºi verde nici nu e,
marea o pânzã din Aivazovski,
cerul perfect Michelangelo...
Salcâmul bãtrân doar,
cu frunza-i sãracã,
þi-e frate
ªi, printr-o stranie tainã
magnoliul...
***
ªi nu se dezleagã...
Ce este aceastã teroare a câmpului care eºti,
cãlãul acesta cu-îmbrãþiºare rigidã,
care în cleºte te þine ºi te frãmântã,
ce este?...
ºi
cine-i?...

Vezuviu tu, clocotind în adâncuri,
o, dã-mi, dezlegare!...
Ochiul tãu, rotitor ºi ascuns
!ce teroare...
...
De unde în tine, femeie, demonul Facerii
fãrã de milã,
de unde?!...
Bucuriile simple n-ai învãþat...
Pocalul timpului tãu cu gâtul
lung ºi subþire,
tot mai subþire
Mãiastra, Brâncuºi.
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Grupul Catacomba în 2017
Nu peste multã vreme calendarele vor marca
trecerea într-un nou an. ªi dupã cum se
obiºnuieºte, în decembrie oamenii îºi fac
bilanþuri, evalueazã faptele lor din cele
douãsprezece luni lãsate în urmã, îºi croiesc
planuri de viitor, se bucurã sau, dupã caz, lângã
satisfacþiile personale adaugã ºi nemulþumirile,
neîmplinirile, spre a ºti mai
bine ºi mai exact ceea ce au
de fãcut în viitorul apropiat.
Ne conformãm ºi noi
obiceiului cu pricina ºi vã
supunem atenþiei o serie de
fapte din viaþa Grupului
literar Catacomba , aºa
cum s-au petrecut ele în
anul care se încheie.
Trebuie spus din capul
locului cã în 2017 grupul
nostru literar s-a consolidat
ºi ºi-a spus cuvântul
(ascultat cu interes ºi
curiozitate)
atât
în
reuniunile lui lunare, cât ºi
în diverse alte locuri: la
manifestãri
culturale
importante, în paginile unor
reviste din Bucureºti ºi din
þarã, dar mai ales prin cãrþile
de poezie, prozã, criticã,
memorialisticã ºi altele,
ieºite de sub teascurile
tipografice.
Rãsfoirea colecþiei pe
2017 a revistei Bucureºtiul
literar ºi artistic
o
publicaþie receptivã la
fenomenul
cultural
românesc din întreaga þarã
ºi chiar de peste hotare,
prezentã aºadar acolo, unde
ºi când trebuia
este în
acest sens revelatoare ºi
spune multe cui citeºte cu
atenþie.
Aºadar
Fideli ideii de a fi
prezenþi în arena culturalã ºi
de a-ºi aduce propria
contribuþie la miºcarea de
idei
a
momentului,
realizatorii ºi colaboratorii
permanenþi ai publicaþiei au
semnat, lunã de lunã,
materiale de mare ºi larg
interes. Coman ªova, Nicolae Dan Fruntelatã,
Neagu Udroiu, Vasile Szolga, Candid Stoica,
Florin Colonaº, Cãlin Stãnculescu, Ion Roºioru,
George Theodor Popescu, Ion Haineº, Titus Vîjeu
ºi subsemnatul am oferit cititorilor poezie ºi prozã,
fie texte de istorie literarã, fie unele legate direct
de actualitatea culturalã din Bucureºti ºi din aþrã.
Este o bucurie sã constatãm cã unele dintre
materiale au format mai apoi sumarul unor
volume apãrute tot în 2017. Reunite, alãturi de
altele, tot ale catacombiºtilor, ele umplu bine un
raft de bibliotecã. Astfel, fiºierele personale ale

autorilor lor ºi cele ale bibliotecilor ºi-au îmbogãþit
listele de titluri noi cu cãrþi semnate de Coman
ªova, Radu Adrian, Nicolae Dan Fruntelatã, Ioan
Barbu, Pr. Prof. Dr. Theodor Damian, Florin
Colonaº, Florentin Popescu, ªerban Codrin,
Angela Popescu, Titi Damian, Vasile Rãvescu,
Petru Mãrculescu, Ovidiu Marian, Titus Vâjeu,
Ion Brad, Mihai Antonescu, Vasile Szolga. Unele

dintre acestea au fost lansate la Târgul de carte
Bookfest , din 24-28 mai, la librãrii, biblioteci
sau centre culturale din Capitalã (îndeosebi la
Librãria Mihail Sadoveanu , unde d-na Georgeta
Munteanu, managerul instituþiei, s-a dovedit a fi
de fiecare datã o gazdã generoasã, fie la Centrul
cultural al Primãriei sectorului 2, Calderon , în
alte medii culturale.
Între 15 ºi 27 martie la Cãminul Artei din
Bucureºti a fost deschisã Expoziþia de picturã
intitulatã Imaginaria a colaboratorului nostru
Tudor Meiloiu, fiind vizitatã de cãtre un numeros
public ºi apreciatã ca atare ºi în presã.

Dar luna cu cea mai mare încãrcãturã culturalã
a fost pentru noi Florarul. Astfel, între 2 ºi 9 mai
în capitala Muntenegrului a avut loc un Târg de
artã la care Muzeul Naþional al Satului Dimitrie
Gusti din Bucureºti a deschis o Expoziþie sub
genericul Frumuseþe ºi culoare , primind
distincþia Cel mai frumos stand al Târgului ,
printre organizatorii principali ai acestuia aflânduse ºi d-na Iuliana Paloda-Popescu,
redactor al revistei noastre.
În zilele 3-5 mai la Chiºinãu, în
Republica Moldova s-a desfãºurat
Festivalul Internaþional Primãvara
Europeanã a Poeþilor , ediþia a VIIa, la care colegul nostru, poetul
Coman ªova, directorul revistei, a
fost distins, alãturi de Nichita
Danilov cu Marele Premiu pentru
întreaga creaþie poeticã .
Revenind în þarã, în aceeaºi
lunã, între 15 ºi 19 ale lunii, în
cadrul Zilelor Râmnicului Vâlcea,
s-a desfãºurat cea de a IV-a ediþie
a Rotondei Plopilor Aprinºi , la
care o bunã parte dintre
catacombiºti sunt participanþi
tradiþionali, încã de la început, unii
dintre ei primind, de-a lungul
timpului importante distincþii ºi
Trofeul Cerurile Oltului . În acest
an, s-au bucurat de aceasta, între
alþii, Nicolae Dan Fruntelatã, LiaMaria Andreiþã, Florentin Popescu,
Dalia Bialcovski, Ion Andreiþã,
Vasile
Szolga,
Alexandru
Cetãþeanu (corespondentul nostru
din Canada). De altfel, în zilele
acestei prestigioase manifestãri, al
cãrei motor a fost ºi a rãmas
scriitorul Ioan Barbu, catacombiºtii
s-au
implicat
efectiv
în
desfãºurarea evenimentelor prin
lansãri de carte, prin expoziþii, prin
moderarea
unor
discuþii,
simpozioane, dezbateri º.a.
Luna august a marcat ºi ea cel
puþin douã puncte fierbinþi
pentru componenþii Grupului
Literar Catacomba : în 12 o bunã
parte dintre ei au participat la Ziua
revistei Curtea de la Argeº ,
fondatã ºi condusã de prietenul
nostru, inimosul academician,
fizician ºi scriitor Gheorghe Pãun.
Acolo, pe lângã prezentarea
Bucureºtiului literar ºi artistic au
avut loc, aºijderea, lansãri de carte, convorbiri,
simpozioane. Cel mai emoþionant moment l-a
constituit, însã, fãrã îndoialã, dezvelirea
proiectului de bust al lui Eminescu, realizat de
nimeni altul decât dl. Radu Adrian, deþinãtorul
serialului despre istoria ceramicii din revista
noastrã.
Într-o altã localitate, renumitã ca veche vatrã
de culturã ºi civilizaþie, cu o încãrcãturã simbolicã
ºtiutã de toatã lumea, la Târgoviºte, în 18 august
a avut loc cea de a IV-a ediþie a Simpozionului
Naþional ªcoala Prozatorilor târgoviºteni, cu tema
Receptarea criticã a operei lui Alexandru
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O scurtã retrospectivã
George , în cadrul cãreia au prezentat comunicãri
ºtiinþifice ºi d-nii Acad. Mihai Cimpoi ºi Florentin
Popescu, nume prezente numãr de numãr, în
paginile Bucureºtiului literar ºi artistic . În
aceeaºi zi, dupã amiazã, la Librãria Mihail
Sadoveanu din Bucureºti s-a lansat volumul
Bolintin, cartea oraºului , realizatã de cãtre un
colectiv condus de dl. Vasile Grigorescu. Despre
carte au vorbit Nicolae Dan Fruntelatã, Nicolae
Scurtu, Raluca Tudor ºi Florentin Popescu. Este
un adevãr recunoscut de cãtre toatã lumea cã între
Bucureºtiul literar ºi artistic ºi revista Sud , în
jurul cãreia s-a coagulat un harnic ºi pasionat
colectiv condus de acelaºi domn V. Grigorescu,
ai cãrui membri au realizat acest minunat album
monografic, existã strânse legãturi de colaborare
ºi prietenie.
Luna septembrie ne-a mai oferit un moment
de bucurie: la Târgul de carte Libris de la Piatra
Neamþ (14-18 sept.) poetul Coman ªova a primit
medalia Ion Creangã pentru Opera Omnia ,
conferitã de Consiliul Judeþean Neamþ ºi de cãtre
Societatea Scriitorilor din Neamþ.
În perioada 18 sept. -19 oct. la Biblioteca
Naþionalã a fost deschis Salonul Naþional de Artã
Medievalã, ed. a X-a, organizat de cãtre
colaboratorul nostru Marin Rãducu. În cadrul
acestuia au expus lucrãri artiºti bine cunoscuþi ºi
din paginile Bucureºtiul literar ºi artistic: LiaMaria Andreiþã, Dalia Bialkovshi ºi Iuliana
Paloda-Popescu (care, cu cest prilej, ºi-a lansat ºi
volumul de versuri Semnul Îngerului); moderator
din partea scriitorilor a fost Florentin Popescu.
ªi ca un fel de încununare a bucuriilor pe care
le trãim în zilele sfârºitului de an 2017, d-na
Raluca Tudor, cea care ne tipãreºte cãrþile ºi
revista, dându-le straie de frumuseþe, a trimis spre
tipar (ºi urmeazã sã aparã în curând) un nou
volum, intitulat chiar aºa Grupul literar
Catacomba , reunind între coperþile lui o suitã
de medalioane literare ale componenþilor

confreriei, realizate cu acribie de profesionist de
cãtre dl. profesor Ion Haineº.
La ora când aceste rânduri iau drumul tiparului
se aºteaptã deschiderea Târgului de carte
Gaudeamus , la care, desigur, catacombiºtii vor
avea, ca la ediþiile anterioare, o prezenþã mai mult
decât remarcabilã, încheind anul 2017 cu
realizãri care le vor face cinste.
Aºadar, nu ne mai rãmâne decât sã privim cu
încredere ºi cãtre anul care vine ºi sã urãm
cititorilor noºtri ceea ce ne dorim ºi nouã: Sãnãtate,
împliniri, noi succese pe toate planurile ºi un
cãlduros La mulþi ani!
Text: Florentin Popescu
Ilustraþii: Tudor Meiloiu

Trofeul Cerurile Oltului, primit în 2017 de cãtre
catacombiºtii Nicolae Dan Fruntelatã, Lia-Maria
Andreiþã, Dalia Bialcovki, Florentin Popescu, Ion
Andreiþã ºi Vasile Szolga

Medalia Ion Creangã pentru Opera Omnia,
conferitã în acest an poetului Coman ªova

Corespondenþã din Sibiu
Dragã Florentin,

Mulþumesc încã o datã pentru

Un pensionar dintr-o fostã
capitalã culturalã
europeanã

publicarea textului din luna mai. Îþi
trimit o cãrticicã, pe care am scos-o întrun tiraj confidenþial , în care am inclus
ºi dialogul nostru. Gestul meu se vrea
ºi ca un semn de adeziune la Grupul
literar Catacomba . M-aº bucura sã fiu
socotit, mãcar prin corespondenþã, ca
fãcând parte din acest grup. În orice
caz, în calitate de cititor sunt un fan al
Catacombei ,astfel cã pot declara,
asemenea unui clasic, într-o formulare
uºor adãugitã: Eu v-am citit (ºi vã
citesc) pe toþi! (...) E ºi acesta un semn
de gândire optimistã, dupã trecerea
pragului de 80 de ani. Mãcar sã citesc
Bucureºtiul literar ºi artistic ºi tot e
un motiv serios de a mai trãi încã o vreme. Revistei însã ºi celor care o þin în viaþã le
transmit urarea sã aibã un traseu cât mai lung cu putinþã, în SÃNÃTATE ºi cu toate
împlinirile dorite.
Toate cele bune pentru 2018 º.a.m.d.! Cu preþuire ºi prietenie,

Corneliu ªerban
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Galaþi, 1 martie 1937. Pe scurt, în termenii strãini ai
fiºei biografice, cuvintele consemneazã locul ºi data
naºterii, reproduse dupã certificatul original. În cazul
acesta sunt atestate locul ºi data naºterii lui NELU
OANCEA. Dar tot în cazul acesta, aceeaºi expresie
vesteºte ºi naºterea unui poet, odatã ce suntem îndeobºte
de pãrere cã talentul unui poet este dãruit încã de la
naºterea lui. Lucru pe care, fireºte, nu-l va menþiona
niciun certificat de stare civilã, dar orice poet autentic îl
va confirma, mai târziu, prin întreaga sa existenþã, cea
biologicã ºi cea artisticã. Ceea ce avea sã se petreacã ºi
cu destinul artistic al lui Nelu Oancea.
Dupã cuvenitele clase de ºcoalã primarã ºi gimnazialã,
a urmat, sârguincios, cursurile unei ºcoli medii tehnice
veterinare, între anii 1950-1954. Dar, în acelaºi timp,
aptitudinile pentru literaturã, pentru poezie se vor face
simþite cu tot atâta sârguinþã. Se pregãtea sã devinã
tehnician veterinar ºi totodatã câºtiga premii la diverse
concursuri literare inter-ºcoli, frecventa ºedinþele
cenaclului din Galaþi ºi, încã
din anul 1951, începuse sã
publice versuri în presa localã.
Aºa cã nu spre cariera
veterinarã îl îndemna vocaþia
pe Nelu Oancea. Poate cã ar fi
avut o existenþã comodã,
suficientã, în domeniul
veterinar, însã nu i-ar fi fost
asta chemarea.
Când, în 1955, a dat examen
la fosta ºcoalã de literaturã
Mihai Eminescu , transformatã în acelaºi an într-o secþie
de literaturã ºi criticã literarã la
Facultatea de Filologie,
probabil unii dintre foºtii colegi
au rãmas surprinºi. El era
încredinþat, însã, cã abia acum
îºi gãsise drumul ºi rostul, în aventura sa cãtre descoperirea
poeziei. A ºi avut, de altfel, ºansa sã le fie coleg, de grupã ºi
de seminar, unor alþi poeþi, care vor deveni, ca ºi el, nu peste
multã vreme poeþi de prestigiu ai literaturii noastre. Printre
ei, Cezar Baltag, Elena Baltag (sub pseudonimul Ioana
Bantaº), Grigore Hagiu, Florin Mugur, Coman ªova, Nicolae
Dragoº, Sebastian Costin. A avut încã o ºansã, aceea de a
asculta, în amfiteatrele universitãþii sau în sala de la etajul
întâi, prelegeri ale unor profesori de neuitat, pe numele lor
G. Cãlinescu, Tudor Vianu, Al. Piru, Edgar Papu, Iorgu
Iordan, Ion Coteanu. Plãmãdindu-ºi cunoºtinþele într-un
asemenea mediu de mari valori academice ºi cizelindu-ºi
talentul în mijlocul unor asemenea colegi, în anul 1960
Nelu Oancea devenise practic un poet în adevãratul înþeles
al cuvântului.
Cum însã nici pe vremea aceea nu se putea trãi de pe
urma poeziei existenþa cea de toate zilele, se anunþa tot
aºa de despoticã precum azi. Dupã terminarea facultãþii
va reveni la Galaþi ºi, vreme de câþiva ani, va fi mai întâi
secretar literar al Teatrului de Stat, iar apoi metodist la
Biblioteca regionalã ºi Casa Centralã a Creaþiei Populare.
Simpla enumerare a locurilor de muncã ocupate în aceºti
ani demonstreazã cã poetul nu-ºi gãsise nicãieri, încã, un
loc al lui. Cel mult îºi reîntâlneºte o parte din mai vechile
prietenii ºi preocupãri, la ºedinþele aceluiaºi cenaclu cãruia
îi fusese, în urmã cu nu mulþi ani,membru, iar acum îi va
deveni, pentru o vreme, conducãtor. Prea puþin, însã, faþã
de nãzuinþele sale cele mari ºi neîmpãcate. Nu munca la o
bibliotecã regionalã sau la o casã de creaþie ºi nu cariera
de metodist îl interesa pe el, ci o altã carierã, seducãtoare,
subjugãtoare, cu temeiul în creaþia sa poeticã ºi cu
ramificãri pânã în ultima zi de viaþã.
Între timp, un alt eveniment, unul de însemnãtate
capitalã, vine sã se adauge biografiei sale sociale, dar, în
egalã mãsurã, ºi celei spirituale: în 1964 se cãsãtoreºte.
Îl numesc eveniment nu numai din cauã cã în biografia
celor mai mulþi dintre noi cãsãtoria reprezintã o decizie
definitivã. Din momentul acela lui Nelu Oancea soþia îi
va fi cu adevãrat un sprijin moral, un partener de nãdejde,
la bine ºi la rãu ,ceea ce le va servi amândurora drept
echilibru, în întreaga lor existenþã. În plus, el îºi va putea
vedea mai departe, cu devoþiune, de cãutarea comorilor
sale, dar ºi, paradoxal, de cheltuirea lor, totodatã.
Ca dovadã, din anul 1966, Nelu Oancea se mutã în
sistemul editorial, unde va rãmâne, de acum încolo, pânã
la retragerea cea din urmã. Din aceastã perioadã dateazã
ºi schimbarea prenumelui sãu literar, în acela de Nicolae,
botez la care naº i-a fost redactorul cãrþii sale de debut,
Mircea Ciobanu. Pe primul loc într-o viitoare suitã se
situeazã volumul de versuri Roata, apãrut în 1968 la
Editura pentru Literaturã. Este cea dintâi treaptã a
drumului sãu, de acum ascendent, în creaþia poeticã, dar
ºi o nouã dovadã, tot aºa de elocventã, cea a echilibrului
din interiorul familiei.
Aºadar, în 1966 Nicolae Oancea face cunoºtinþã cu
sistemul editorial. Mai întâi, vreme de doi ani, lucreazã
ca redactor la Editura Tineretului, care din 1970 se va
numi Editura Eminescu. De aici, mai departe, va cunoaºte,

fãrã nicio exagerare, multe ºi mari satisfacþii, ceea ce nu
înseamnã nicidecum cã dezamãgirile sau chiar
insuccesele îl vor ocoli de la distanþã. Numai cã nici
greºelile ºi nici deziluziile nu dau mãsura capacitãþii
unui om, ci dimpotrivã, bucuriile, împlinirile. Prin ele se
motiveazã de ce, la Editura Eminescu, Nicolae Oancea
ºi-a croit o carierã, de la treapta de redactor la cea de
redactor ºef, iar de aici la cea de director general. Însã
nu-i doar atât, o carierã, ci mai curând o existenþã, cãci
de fapt aºa s-ar traduce cei aproape 35 de ani pe care i-a
consumat aici, pânã în anul 2002, când a ieºit la pensie.
Aºa s-ar explica ºi de ce poetul, în calitate de editor, a
gãzduit între apariþiile editurii numeroºi alþi poeþi,
gãlãþeni ºi nu numai, debutanþi ºi nu numai, pentru cã
toþi se regãseau sub emblema poeþilor autentici ºi pentru
cã aºa îºi manifesta el generozitatea faþã de prieteni.
Ar fi de bunã seamã prea lungã lista numelor pe care
le-a publicat el de-a lungul anilor. Oricum, însã, câteva
nume ºi titluri tot ar trebui sã-ºi gãseascã locul aici, pentru
a contura mãcar în parte o carte de vizitã care foarte greu
ar putea fi completã. Chiar din primii ani de activitate

apocrife de Nicolae Oancea. ªi sunt înºirate, negru pe
alb, argumentele: Sub semnul bacovianismului
antisentimental, poezia racordeazã spectacolul lumii la
stãrile de ideaþie ºi contemplaþie. Calma tristeþe se
întâlneºte cu ironia bonomã pânã la trasarea unei drame
existenþiale. Normal, o asemenea bine motivatã
recomandare ar fi trebuit întregitã de una din acele
distincþii pe care Uniunea Scriitorilor le acordã, cu
suficientã mãrinimie, regulat, anual. Numai cã atunci nu
s-a întâmplat aºa ºi, din pãcate, nu-i singurul accident de
felul acesta. Momentul rãmâne, oricum, în amintirea
scrisã a poeziei din acei ani, ca un adevãr definitiv al
istoriei literare.
Câteva lucruri poate cã tot ar mai trebui spuse, tocmai
pentru a sublinia mai convingãtor unele adevãruri. Pe
cât a fost de generos cu alþii, în activitatea sa editorialã,
Nicolae Oancea s-a dovedit tot atât de sever cu sine, cu
propria operã. Recunoaºte, de altfel, chiar el, undeva, ca
într-o spovedanie faþã de sine însuºi: Prea mult al altora
ºi, poate,/ al meu nicicând, m-am risipit/ ca vechi zidiri
de lume ºi cetate/ în care prea mulþi domni au fost
domnit. Acum abia pot
recunoaºte cã eu, cel puþin, am
încercat sã ocolesc cuvântul,
dar, odatã ce l-a rostit chiar el,
nu vãd de ce l-aº mai trece sub
tãcere: s-a risipit, într-adevãr.
Asta nu l-a împiedicat, însã,
ca ºi mai târziu sã se
risipeascã fãrã încetare, cu
aceeaºi dãruire ºi nepãsare.
Din cauza asta nici n-au rãmas
în urma lui decât cinci titluri
de volume din poezia sa, cele
din care a fost alcãtuitã
antologia postumã, ºi un al
ºaselea, colectiv, apãrut în
1997 la editura Porto-Franco,
sub acelaºi titlu ca ºi volumul
de debut: Roata. Era, desigur, una din întoarcerile atât
de dragi lui, în anotimpurile ºi toate timpurile poeziei.
Cât anume i-au fost de dragi, ºi roata ºi întoarcerile
ºi aºternerea vãilor, o rosteºte nu numai el, în fiecare din
volumele sale; o confirmã ºi comentatorii poeziei lui,
critici de prestigiu ºi de probitate, care s-ar cuveni ºi ei
pomeniþi aici, laolaltã cu numele transcrise mai devreme,
pentru a stãrui în amãnunt asupra tabloului de ansamblu
al poeziei din acea vreme. Poate, în felul acesta, ºi cartea
de vizitã a poetului însuºi s-ar apropia de propria
rotunjire. Pe scurt, iatã numai câteva dintre spicuiri:
Hieroglifele sale figureazã o stare mai curând euforicã,
o jubilaþie în faþa ordinii cosmice. (Dumitru Micu); O
deosebitã posibilitate de a crea viziuni criptic expresive,
de a propune unice enigme, sugestive ºi chemând ecouri.
(Paul Georgescu); În poezia lui Nicolae Oancea fiinþeazã
un dor neostenit, dar temperat, dupã alte ipostaze.
(M.N,Rusu); Universul sideral este privit de el ca un
spaþiu-matricial originar, a cãrui nostalgie o poartã pentru
totdeauna în suflet. (Romul Munteanu); Din familia
lucizilor, Nicolae Oancea este un sentimental cenzurat,
ironic ºi autoironic, cum s-a pãstrat pânã azi,
accentuându-ºi parcã sensibilitatea faþã de încercãrile
vieþii. (Al. Piru); Pregnanþa metaforicã ºi mai ales un
stãpânit, calm ton elegiac sunt notele noi, aduse de
volumele ulterioare celui de debut. (Mircea Iorgulescu);
Poezia lui Nicolae Oancea din Pãsãri apocrife nu-ºi
cucereºte cititorul prin fast imagistic ori prin invenþia
lexicalã, ci dimpotrivã, prin sobrietate. (Valentin F.
Mihãescu). Din pãcate, chiar ºi aºa, cartea de vizitã a
poetului rãmâne tot incompletã. Sper cel puþin ca, prin
enumerarea fie ºi numai a câtorva trãsãturi, sã fi scos în
evidenþã, dincolo de risipirile prea marii generozitãþi
sau chiar împreunã cu ele, ºi permanenþele de necontestat
ale poeziei sale.
Lucra, totuºi, de mai mulþi ani la o carte cu totul aparte
pentru bibliografia lui curentã, o exegezã despre
Brâncuºi. Nu numai despre sculptor, ci ºi despre Brâncuºi
pitagoreicul, filosoful ºi dãltuitorul de datini. L-am fi
cunoscut, atunci, nu numai pe artistul modern, ci ºi pe
pãstrãtorul unor adânci tradiþii moºtenite din moºistrãmoºi. ªi ar fi rotunjit astfel ºi poetul încã una din
întoarcerile sale la zestrea moºtenitã din strãbuni. Ar fi
fost asta cea de a ºaptea carte a lui. N-a apucat însã sã
publice decât un ciclu de eseuri, prin reviste ºi sã þinã
doar o comunicare, la Institutului de Filozofie al
Academiei Române. Prea puþin pentru a redescoperi un
alt Brâncuºi, cel care cerceta întoarcerea sufletului
omenesc la sufletul universal al lumii. Cifra ºapte n-a
fost însã deloc una norocoasã, nici pentru existenþa, nici
pentru poezia lui Nicolae Oancea. S-a nãscut la 1 martie
1937. S-a sfârþit la 27 decembrie 2007, adicã dupã ce
împlinise 70 de ani. Cea de a ºaptea carte i-a apãrut abia
dupã deces ºi, din nefericire, n-a fost nicidecum aceea pe
care ºi-ar fi dorit-o el. Este, oricum, a ºaptea treaptã cãtre
o veºnicie pe care fiecare poet o doreºte, de la cele dintâi
praguri ale vieþii sale.

NELU OANCEA,

dupã primii zece ani de eternitate

Prea mult al altora

Dumitru Matalã
editorialã, Nicolae Oancea a avut privilegiul de a redacta
titluri ºi nume de marcã ale poeziei româneºti. La Editura
Tineretului, de pildã, Odihnã în þipãt de Cezar Baltag,
Necuvintele lui Nichita Stãnescu, Nemoarte de Dimitrie
Stelaru, Vãmile pustiei de Ioan Alexandru, Poarta spre
vid de Ioana Bantaº, A treia tainã de Ana Blandiana; iar
la Editura Eminescu Misa Solemnis de Mihai Ursachi,
ªah orb de Cezar Baltag, Poeme de Ioan Alexandru, Inima
reginei de Ileana Mãlãncioiu. Lor li se adaugã, însã, ºi
multe alte exemple, cele din colecþia Poeþi români
contemporani , serie la care þinea ca la cãrþile sale proprii,
ca ºi cele ale unor incontestabile valori interbelice,
surghiunite în anii comunismului, precum ºi cele ale unor
nume care de-abia dupã anul de graþie 1989 ºi-au regãsit
locul de drept în literatura românã.
Toate aceste dovezi sunt doar într-o micã mãsurã
expresia unei risipiri de o cuprindere mult mai largã,
aceea a unui poet care trãia o realã bucurie personalã la
fiecare titlu de volum al unui coleg de breaslã. Dupã
cum aceeaºi bucurie îl asalta ºi la fiecare reîntâlnire cu
vechii sau mai noii prieteni, ºi unii ºu alþii cultivaþi cu
aceeaºi sinceritate. Douã nume se cuvin amintite în
primul rând aici. Cel al lui Nicolae Velea, prietenul sãu
dintr-o perioadã nu tocmai depãrtatã, aceea când a lucrat
la Galaþi, ºi cel al mai vârstnicului sãu coleg , Nichita
Stãnescu, locuind amândoi la câteva case distanþã, ceea
ce le-a prilejuit de nenumãrate ori despicarea firului tainic
al poeziei. Amândoi au avut o trainicã înrâurire asupra
omului ºi colegului lor mai tânãr. Aºa cum au avut, în
definitiv, ºi foºtii colegi de facultate, cu care s-a reîntâlnit
ori de câte ori a avut ocazia, ºi dupã terminarea studiilor,
ºi cãrora deseori chiar le cãuta prezenþa, pentru simpla
bucurie de a-ºi reaminti de tinereþea lor împreunã.
De altfel, într-o vreme, în micul lor apartament din
strada Clopotarii Vechi, el ºi soþia lui gãzduiau regulat
întâlniri între aceiaºi vechi prieteni, pe aceleaºi vechi ºi
noi subiecte ale poeziei. Printre cei ce rãspundeau fidel
invitaþiei, formulate sau nu, se numãrau ºi atunci:
Sebastian Costin, Mircea Palaghiu, Cezar Baltag, Florin
Mugur, Emilian Bãlãnoiu, subsemnatul, Cornel Popescu,
George Astaloº, Nicolae Dragoº, Coman ªova,
Constantin Turturicã ºi nu mai ºtiu câþi alþii. Fostul
îndrumãtor al cenaclului din Galaþi simþea pesemne
nevoia, nevinovat-orgolioasã, de a reînvia, cu o altã
participare, sentimentalã, o atmosferã de cenaclu care
tresãlta necontenit în el. Iar adevãrul este cã, de atunci
încoace, cei care ne mai amintim acele zile retrãim ºi azi
nostalgia acelor întâlniri.
Devenit, în 1971, membru al Uniunii Scriitorilor,
Nicolae Oancea va dobândi, mai târziu, câteva titluri
mai curând onorifice, cu atât mai potrivite ca titluri de
nobleþe, cu cât acopereau latura spiritualã a unei
strãduinþe nesupuse vreunor obligaþii materiale. Mult
mai grãitor însã decât o posibilã ºi seacã înºiruire de
titluri ºi date mi s-ar pãrea totuºi un alt amãnunt. Într-un
articol de bilanþ al poeziei publicat la începutul anului
1989 de revista Luceafãrul , una dintre cele mai bune
cãrþi de poezie ale anului abia încheiat era socotitã Pãsãri
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IOANA VINTILÃ

Note de lecturã
SILVIA CINCA

(Premiul revistei Bucureºtiul literar ºi artistic la Festivalul-Concurs
Naþional de Literaturã Moºtenirea Vãcãreºtilor , ediþia a XLIX-a,
Târgoviºte, 3-4 nov. 2017)

ARIPI ÎN BEZNÃ
Aripi în beznã (Editura Semne, 2017) este, fãrã tãgadã, cartea de
referinþã a scriitoarei Silvia Cinca. O carte de cãpãtâi în bibliografia
autoarei, un volum document de suflet în biografia sa. Scriitoarea
încearcã o traducere originalã a lacrimii luminii în limba românã, altfel
decât pe Google, aºa cum vremurile moderne ne forþeazã, ci pe drumurile
sufletului. Lumina este eliberarea sub îngereasca bãtaie de aripã, din
bezna comunismului. Îmi este uºor sã înþeleg stãrile autoarei dupã ce
am citit precedentul volum, sugestiv intitulat Dansezi? .
La prima vedere ai spune
cã Aripi în beznã este o
carte de poezii. De fapt chiar
este poezia despãrþirii de
copilãrie:
Am închis
copilãria în aceste pagini/
Spre a îngropa lacrimi de
sânge/ Ducând ecoul
durerilor lumii//Acoperind
tinereþea morþilor noºtri/
Nevinovaþii lumii/ Victime
ale unui rãzboi/ În dispreþ ºi
nebunia puterii . Este ºi
poezia primei iubiri închisã
în paginile elegantei cãrþi,
printre neînþelegeri în fapte
ºi timp . Ne bucurã desigur
lirismul pe care scriitori
valoroºi îl asociazã prozei lor
ºi câºtigã teren într-un peisaj
literar saturat de violenþã ºi
morb vulgar. Cu sensibilitate,
negrul vieþii iese la luminã
prin prisma adevãrului
puternic ºi autoarea reface
tabloul patriei pe care o pãrãseºte doar cu trupul, nu ºi cu sufletul. Miam pãrãsit patria doar cu trupul, sufletul mi-a rãmas acasã îmi mãrturisea
într-un interviu pe care mi l-a acordat poetul Mihail Janto, debutant
recent în þarã cu un volum de versuri, dupã ani lungi de exil. În acest
context cartea Silviei Cinca este aºa cum autoarea mãrturiseºte în poema
citatã, decupatã de pe ultima copertã: Strigãt de adevãr/ În mormântul
libertãþii . În final, desluºim crezul autoarei: Doar lacrima Înger/ Poate
salva acum prezentul/ Împãturit ºi el în minciunã ºi urã .
Prozã puternicã de investigaþie, frescã politicã ºi socialã, cu evrei,
legionari, chiaburi, comuniºti în luptã spre ideal în vremuri tulburi, în
cauze pierdute sau câºtigate pe scena Timpului, cartea Silviei Cinca se
citeºte cu plãcere sporitã de replicile dure care sunt colþi înfipþi în
carnea realitãþii: Comuniºtii îºi impuneau puterea dinafarã, supunând
poporul la cea mai cruntã pedeapsã spãlarea creierului sau îndoctrinare.
Minciuna devenise atotputernicã .
Pe mãsura înaintãrii în lecturã ne trezim alãturi de personaje reale
cãtând Floarea Zâmbetului acolo unde moare speranþa.
Scriitoarea ne conduce ºi pe calea creaþiei sale, ne întâlnim cu primele
opere ºi personaje care au marcat evoluþia realã: Eugen Simion, Nicolae
Manolescu etc.
Punctul culminant al poveºtii þesute cu fir aurit pe pânza epocii ca o
mãrturisire ºi o mãrturie este ELIBERAREA prin alegerea altui destin
cuibãrit în cãmara sufletului ca notele vrãjite în pian, prin înãlþimile
clipelor, în lacrima dorinþei ºi lumina speranþei . Fuga în America
înseamnã totul de la capãt, învãþarea vieþii ca pe o lecþie nouã, sub
surâsul amãgitor al frumosului .
Ultimele pagini nu închid ci deschid cartea prin consemnarea
întoarcerii în þarã dupã trei decenii. Fin artizan al cuvântului, Silvia
Cinca brodeazã cu emoþie la superlativ lacrima luminii în colþul ochiului
ca o perlã închisã în scoicã în oceanul trãirilor intense: În casa goalã,
doar tabloul amintea cã o mamã a privit chipul fetei pânã în ultima
clipã de viaþã. Negusu a luat tabloul din perete ºi l-a adus acasã. Apoi a
aºezat poza pe contracoperta acestei cãrþi, sperând cã mama o va putea
vedea .
Spre satisfacerea cititorului avid de cunoaºtere, cartea se încheie cu o
Bibliografie care oferã o viziune complexã asupra operei scriitoarei
Silvia Cinca, membrã a Uniunii Scriitorilor din România ºi a Pen
American Writer, a cãrei voce ne-o amintim de la Radio Europa Liberã
a epocii noastre de tristã amintire.
Dacã acest volum a vãzut lumina tiparului, înseamnã cã zeul timp s-a
plecat smerit în faþa autoarei ºi pentru scriitoarea Silvia Cinca apele patriei,
ale creaþiei ºi ale sufletului s-au limpezit ºi pe cerul scriiturii sale.

Gabriela Ana Bãlan

CASIOPEEA
am vãzut-o pe casiopeea în noaptea aceea
în oglinda ei era un scafandru
înota spre o pisicã de mare
de gât avea agãþatã o micã inimã de porc
(apa din jurul ei o lustruia cu sârguinþa
cu care un om de serviciu lustruieºte
podele de marmurã)
casiopeea purta o rochie albastrã
încheieturile ei erau acoperite de mâneci
lungi de voal
mã privea fix
& îºi ducea dupã ureche ºuviþele ude

uneori credeam cã reuºesc sã o
îndepãrtez parþial
dar creºtea la loc
fericirea sapã adânc
furia trece pe partea cealaltã
îmi ºoptea
& urlam
am spart oglinda cu un pumn
cu un ciob am despicat corneea
pieliþa s-a rupt în sfârºit
scafandrul îmi ºtergea cu grijã ochii
cu inima de porc

mi-a povestit despre pietre mari ºi reci
despre lanþuri grele
ape adânci, tulburi

când am reuºind sã-i deschid
Casiopeea îmi mângâia faþa cu degetele ei
lungi

apoi mi-a sãrutat fruntea

AICI

mi-a spus un poem pe care nu l-am reþinut
ºi a început iar sã povesteascã

e prima oarã când stau la þarã
bunicii locuiau cu mine la oraº
bunicul m-a dus o singurã datã în satul în
care s-a nãscut
îi era teamã cã Alzheimerul îl va prinde din
urmã ca pe bunica Jenny
ºi o sã uite de unde vine
n-am stat mult acolo
câteva ore
þin minte un grajd
ºi o casã din piatrã

despre o corabie naufragiatã
o pasãre rarã pe care a vãzut-o de douã ori
când a nãscut
ºi când a îmbrãcat rochia din voal prima oarã
& despre o bãtrânã cu pãrul în flãcãri
nu a vrut sã mã asculte
când i-am spus cã toate cusãturile se vor rupe
e doar o chestiune de timp

aici nu e niciun grajd
mi-a fãcut semn sã tac
& mi-a arãtat patul de piatrã de pe cer
acolo sunt nimfele
îºi ascut nefericirile de marginea stelelor
ca apoi sã ºi le înfigã în gâturile celor
care le vãd dansând
am spus cã e o prostie
nimfele nu pãrãsesc apele
aºa ºtiam
m-a pus sã mã uit mai atent
vedeam doar stelele aºezate ordonat
în constelaþii
ca niºte broderii complicate
a observat cã pe ochi îmi creºtea
o pieliþã translucidã
a încercat sã o dea jos cu unghiile
pânã am oprit-o
ºi am continuat eu
mai tare
mai rapid

nu e niciun ciocan care sã-mi clatine cãpãþâna
mã bucur de lucruri mãrunte
de o poveste dimineaþa în foiºor
de a face pune mâna pe o cãpiþã de fân
sã-i simt paiele înþepându-mi pielea
nu simt nicio vânã când scriu toate astea
violenþa din gât a coborât cu nodul ei
nu ºtiu unde e acum
ºi asta mã sperie
aici e atâta liniºte
aºa cã în capul meu
moriºca se învârte
din
ce
în
ce
mai
tare
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TEATRU ªI FILM LA KM 0
Timp de o sãptãmânã s-

a desfãºurat Festivalul
Naþional de Teatru ce a
devenit an de an un
eveniment cultural major al
artei spectacolului. Iniþiat de
UNITER, FNT reuºeºte sã
strângã ºi sã prezinte cele mai
interesante spectacole ale
stagiunii.
Ediþia a 27-a are un
program amplu ce se vrea cât
mai complex: prezintã 91 de
reprezentaþii în 11 zile, 7
expoziþii ºi 25 de lansãri de
carte. Marina Constantinescu, directorul artistic ºi
selecþionerul unic al FNT, a ales 53 de spectacole din
þarã, reprezentând diferite domenii ale demersulu estetic
al artei spectacolului de teatru ºi teatru-dans din teatre
instituþionalizate ºi independente.
Marina Constantinescu a ales pentru actuala ediþie
motto-ul TEATRUL SCHIMBÃ LUMEA , inspirat de
gândul lui Shakespeare cã teatrul trebuie sã fie oglinda
lumii în care spectatorii se descoperã pe ei cu cele bune
ºi cele rele ºi sunt provocaþi a judeca realitatea.
Printre altele, aceastã ediþie este dedicatã ºi marelui
artist, VICTOR REBENGIUC, prezent în FNT în
distribuþia a douã spectacole
Umbre (Teatrul Naþional
I.L. Caragiale ºi Scrisori de dragoste ( Teatrelli ).
Actuala ediþie a debutat prin toate cele ºase sau ºapte sãli
ale sale, în forþã cu spectacolul Hamlet al Teatrului
Naþiunilor de la Moscova, realizat de Robert Lepage cu
Evghenie Mironov în rolul titular, fãrã alþi interpreþi doar
cu
un cub miraculous, conceput ºi imaginat de
scenograful Carlo Fillion, care se metamorfozeazã într-o
multitudine de spaþii: Curtea de la Elsinore, biroul lui
Polonius, camera Gertrudei, lacul în care se îneacã Ofelia,
locul de apariþie al fantomei bãtrânului rege Hamlet, spaþiul
remuºcãrilor lui Claudius, locul de întâlnire dintre Hamlet
ºi Horaþio sau cel al duelului Hamlet-Laertes etc. Totul cu
ajutorul tehnologiei 3D, laserelor, light-designului ºi

Candid Stoica

FNT, ediþia a 27-a
contribuþiei unei echipe tehnice, care ar numãra cam 60 de
persoane. care þine loc de dcor, trasformându-se succesiv,
miraculos în mai toate locaþiile piesei ca de altfel ºi actorul
care interpreteazã pe rând ºi pe Claudius, ºi pe Polonius, ºi
pe Horaþiuo, ºi Reginã, ºi pe Rosengrantz, ºi Guildenstern,
pe Osiric, ºi bineînþeles, pe Hamlet,
dovedind un talent remarcabil. A fost un
regal care pur ºi simplu a uimit spectatorii
din sala mare a Teatrului Naþional care
devenise neîncãpãtoare pentru avalanºa
de iubitori ai teatrului.
Dar pentru mine adevãrata deschidere a
festivalului a fost spectacolul Playlist de
C.C Buricea - Mlinarciuc o producþie
a Teatrului Naþional din Cluj, adicã o piesã
scrisã de un dramaturg român care se
ocupã de realitãþile din România socialistã
multilateral dezvoltatã ºi apoi de epoca
de tranziþie de dupã evenimentele din
Decembrie 89. PLAYLIST este o poveste
derulatã de-a lungul a nouãsprezece ani
între 1989 ºi 2008 a unei familii
româno-maghiare, trecute prin epoca de
aur , cu alte cuvinte, fãrã luminã,
cãldurã, cu alimentele raþionalizate ºi ajunse, în cele din
urmã, în plinã democraþie. O democraþie în care vechii
securiºti sunt acum oameni de afaceri prosperi, iar atunci
când sunt demascaþi, e firesc sã nu recunoascã: Nu sunt
decât un biet om de afaceri implicat pânã peste cap în
schimbarea la faþã a þãrii noastre... .,se scrie în caietul
program al Teatrului.
Incredibil! În sfârºit, pe scena unui teatru din România
a apãrut mai întâi o piesã scrisã de un dramaturg român
ºi un spectacol cu o piesã care are curajul sã rememorize
onorabil ºi de multe ori cu haz sau cu sarcasm evenimente
la care o parte dintre noi, oameni de o anumitã vârstã, am
fost martori, evenimente al cãror adevãr încã n-a ieºit la
ivealã pe de-a-ntregul.
De la piesa Curve de lux de Radu Iftimovici ºi de la

Comedie Roºie de Constantin Turturicã a trecut peste
un deceniu ºi niciun teatru bucureºtean n-a catadicsit ºi
mai aducã pe scenã un text al unui autor român de
asemenea facturã anticomunistã care sã desvãluie acid
fericirea trãitã de majoritatea românilor în timpul
regimului communist ºi mai ales pãtrunderea abuzivã a
elementelor securiste în viaþa românilor, ce a urmat dupã
ce s-a reinstaurat democraþia.
ªi iatã cã cei de la Cluj în urma unui
lung travaliu de decantare la care au
contribuit mai multe colective de creaþie
au scos la ivealã piesa respectivã, premiera
ei fiind, de fapt, în 2010 la Satu Mare.
Cinste celor de la Cluj pentru curajul lor
de a înfrunta opinia curentã cã dramturgia
românã actualã nu existã sau este depãºitã.
Dar autorul între timp a decedat. Fie-i
þãrâna uºoarã! Dumnezeu sã-l odihneascã.
De unde se poate trage concluzia, poate
greºitã, poate nu, cã un autor român de teatru
trebuie sã moarã ca sã i se joace o piesã?
Spectacolul regizat de tânãrul Tudor
Luncanu deºi simplu, subtil, de multe ori
eliptic, loveºte pe parcursul desfãºurãrii
spectacolului cu succes ca un obuz cu
efect intârziat uimind prin concizie. Este
secondat de un colectiv excelent de actori,
preciºi la nuanþe care reuºesc cu modestie
sã dea la ivealã un spectacol încântãtor. Scena
intergatoriului de la securitate e antologicã, ca ºi aceea
în care teleastul de la un canal Tv iese pur ºi simplu din
ecranul televizorului ºi nãvãleºte în salã peste spectator,
iar scena când Ceuºescu apare pe un ecran mare þinând
celebrul discurs care a declanºat în ultimã instanþã
revoluþia e terifiantã dând frisoane multora.
Emõke Kató (D-na Pogãceanu) (de la Teatrul Maghiar
de Stat Cluj): Ovidiu Criºan (Laurenþiu Pogãceanu),
Sânziana Tarþa (fiica lor), Mihai-Florian Niþu (Omar
ªaripov) Adrian Cucu, (colonel de securitate) Matei
Rotaru (Reporter, prezentator ºi moderator TV) sunt cei
care dau viaþã cu multã veridicitate unor personaje
autentice într-un decor multifuncþional ingenious
conceput, semnat de regizor.

2017 un an cinematografic obiºnuit, am spune chiar mediocru
Cu cele peste 20 de
premiere înregistrate
pânã la mijlocul lunii
noiembrie, când am
început sã scriu aceste
rânduri, cinematografia
româneascã se poate
mândri cu un rezultat
bun la capitolul
numãrului
de
producþii, nu neapãrat ºi
la capitolul calitãþii lor.
De altfel, singura
prezenþã majorã la un festival important internaþional a
fost aceea a lui Cãlin Peter Netzer, un obiºnuit al
Berlinalei, care a cucerit ºi anul acesta un prestigios
premiu cu filmul Ana, mon amour.
Filmul este o ecranizare puþin fidelã romanului
Luminiþa, mon amour de Cezar-Paul Bãdescu, o poveste
a unui cuplu cu multe probleme (personajele acestuia
sunt de altfel, excelent interpretate de Mircea Postelnicu
ºi Diana Cavaliotti), o istorie a unei cãsnicii ratate, care
se terminã în nesfârºite ºedinþe terapeutice de psihanalizã.
Filmul lui Cãlin Peter Netzer a primit la cea de a 67-a
ediþie a Berlinalei Ursul de Argint, Premiu acordat pentru
cel mai bun montaj (Dana Bunescu).
La începutul anului 2017 am înregistrat premiera
filmului musical 6,9 pe scara Richter, semnat de
cunoscutul cineast Nae Caranfil, cu Laurenþiu Bãnescu,
Maria Obretin, Teodor Corban, Alexandru Papadopol în
principalele roluri. Tony, un actor mediocru, oscileazã
dramatic între rolul complex dintr-un spectacol de
musical, o nevastã cam cicãlitoare ºi geloasã pânã la
depresie ºi obsesia trãirii unui cutremur apocaliptic
anunþat drept iminent de cãtre specialiºtii buletinelor
meteo. Colac peste pupãzã, mai apare ºi tatãl actorului,
dispãrut cam de mult timp din decorul familiei, cu
pretenþii ciudate ºi nu prea ortodoxe.
O lansare mult mediatizatã a fost pe la mijlocul anului
debutul în lungmetrajul de ficþiune al regizorului Serge
Ioan Celibidachi cu Octev. Filmul fiului marelui
compozitor ºi dirijor a avut drept principali interpreþi
doi mari actori ai scenei ºi ecranului, Marcel Iureº ºi
Victor Rebengiuc.
Din pãcate, scenariul filmului, care încearcã sã
exploateze sentimental câteva teme majore ale umanitãþii

Cãlin Stãnculescu

precum timpul ºi dragostea, nostalgia locurilor copilãriei
ºi forþa prieteniei, se pierde în solilocvii ciudate, atmosfera
superb filmatã de un mare operator Italian Blasco Giurato,
cunoscut din colaborãrile sale cu Giuseppe Tornatore, este
trãdatã de rezolvãri simpliste, departe de gramatica
filmului. Nici muzica semnatã de cunoscutul compozitor
francez de origine românã, Vladimir Cosma, nu reuºeºte
sã certifice imperios forþa amintirilor trecutului, autentica
nostalgie a pierderii celor dragi, a avansurilor senectuþii.
Alãturi de cei doi mari actori citaþi au mai evoluat Andi
Vasluianu, Lia Bugnar, Ioan Andrei Ionescu, Maria Obretin,
Mihai Dinvale.
Mai promiþãtor mi s-a pãrut debutul în lungmetrajul
de ficþiune al regizoarei Anca Miruna Lãzãrescu cu La
drum cu tata, un film tensionat, cu oscilaþii inspirate
între comedie ºi dramã, ambele pe un cert fond
autobiografic. Acþiunea filmului La drum cu tata se
petrece pe la sfârºitul anilor, 60, când tatãl regizoarei,
un bãiat de 18 ani, hotãrãºte, împreunã cu fratele lui, sã
plece în Germania Democratã pentru a-l opera pe tatãl
bolnav de inimã. Pe drum sunt prinºi de tancurile
sovietice, în excursie spre Cehoslovacia, ºi ajung în
Germania Federalã pentru 48 de ore. Cum filmul este
încã în exploatare ºi cred cã poate fi vãzut la Cinematecã
nu voi dezvãlui finalul acestei emoþionante
tragicomedii, care are printre interpreþi pe Ovidiu
Schumacher, Ana Ularu, Doru Ana, Alexandru
Mãrgineanu, Rãzvan Enciu,Marcela Nistor.
Un film reuºit mi s-a pãrut a fi Perfect sãnãtos, în regia
Ancãi Damian, cu Vlad Ivanov ºi Anghel Damian în
rolurile principale. Moartea unui judecãtor (Vlad Ivanov)
este anchetatã de fiul sãu (Anghel Damian) prilej de
analizã a complicatelor relaþii sociale dintr-un burg de
provincie, cu enigmele ºi secretele destul de abil mascate
în relaþii fireºti, de societate, Nici stabilirea vinovãþiilor
nu ajunge la capãt, nici enigma morþii judecãtorului mort
sãnãtos nu este rezolvatã pânã la capãt, spectatorul având
destule întrebãri sã-ºi punã la ieºirea din sala de
cinematograf. Ceea ce nu este puþin lucru.
Tot un film bun a fost ºi Vara s-a sfârºit, regia Radu
Potcoavã, cu Nicholas Bohor, Dan Hurduc, Ofelia Popii,
ªerban Pavlu, Valentin Popescu, Virginia Rogin ºi Dorian
Boguþã în principalele roluri. Un fragment de vacanþã
de varã din viaþa a doi puºti se petrece la Cernavodã,
unde unul este localnic, al doilea este venit din Bucureºti
aºteptând celebra eclipsã de soare din 1999. Virajul spre
o posibilã dramã nu efaseazã tonul metaphoric al
discursului cineastului.

Mai puþin reuºit mi s-a pãrut în schimb filmul lui
Gabriel Achim Ultima zi, povestea unei ratate retrageri
la mãnãstire a unui bãrbat, care încearcã sã-ºi uite pãcatele
în compania unor aºa-ziºi prieteni. Printre principalii
interpreþi ai acestui film s-au numãrat Mimi Brãnescu,
Doru Ana, Adrian Vãncicã, Constantin Cojocaru, Andi
Vasluianu.
Vlad Ivanov mai apare ca protagonist în alte douã
debuturi, ºi anume, Capace, regia Sorin Marin ºi Un pas
în urma serafimilor, regia Daniel Sandu. Dacã primul
titlu aduce pe ecran viaþa unui afacerist autoritar ºi fãrã
scrupule, care aflã cã existenþa sa depinde doar de un
transfer de cord, al doilea film este mult mai ofertant el
oferind o privire analiticã în universul unui seminar
teologic,
unde
elevii
se
confruntã
cu
delaþiuni,prefãcãtorii,nedreptãþi ºi insulte, care jaloneazã
drumul spre formarea viitorului preot.
Dar iatã ºi candidatul nostru pentru Premiul Oscar, ºi
anume, filmul Fixeur de Adrian Sitaru, evocarea
aventurilor unui jurnalist stagiar român, care ajutã colegi
din strãinãtate sã realizeze un reportaj despre o
prostituatã minorã repatriatã din Franþa. Rolul principal
este susþinut cu brio de Tudor Aaron Istodor.
Avem ºi interesante documentare de lungmetraj, printer
care se numãrã Planeta Petrila de Andrei Dãscãlescu,
Ouãle lui Tarzan de Alexandru Solomon, Þara moartã
de Radu Jude ºi Lovesc, deci exist de Marius Theodor
Barna. Primul atacã problema eliminãrii mineritului
dintr-un oraº de tradiþie în paralel cu eforturile celebrului
caricaturist Ion Barbu de a promova cultura în ciuda
ochelarilor de cal arboraþi de autoritãþile, indiferent de
partid. Al doilea este despre idealul formãrii staliniste a
omului nou înregistrat la Institutul de Primatologie din
Abhazia unde primatele erau supuse experienþelor în
speranþa obþinerii omului perfect bolºevic. Radu Jude
ne oferã un experiment, fãrã prea mari virtuþi
cinematografice din moment ce se agaþã de un fotograf
anonim, ca ºi opera sa, sau de un scriitor obscur pentru a
condamna Holocaustul.
Lovesc, deci exist este cel mai recent film al regizorului
Marius Th. Barna care decripteazã mecanismele,
mentalitãþile ºi motivaþiile care determina alarmanta
creºtere a agresivitãþii ºi violenþei în societatea
contemporanã.
Sã sperãm cã în anul Centenarului vom avea parte de
filme mai bune. Pânã atunci, LA MULÞI ANI!
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Lia -Maria
Andreitã
,

Festivalul
Montmartre
en Europe
La Paris, a devenit o tradiþie valoroasã

organizarea Festivalului Internaþional
Montmartre en Europe . Dupã cum o
spune ºi numele, colina Montmartre este, în plinã varã, timp de douã
sãptãmâni, gazda unor expoziþii, conferinþe ºi spectacole, susþinute de
participanþi din mai multe þãri europene, invitate special la acest
eveniment cultural-artistic.
Calendarul manifestãrilor ºi programul riguros articulat sunt asigurate
de cãtre Uniunea pentru Viaþã Asociativã, organism care a luat fiinþã în
anul 1988, având ca obiectiv, în acest sector geografic arondismentele
9, 10 ºi 18 întãrirea þesutului asociativ, aducând astfel un cadru
structural optim pentru solidaritatea umanã. Simbolic, UVA, în limba
latinã înseamnã rãdãcinã ceea ce amplificã importanþa colinei cu
viile ºi vinul strãvechi ºi renumite. Simbol al tradiþiei dionisiace, Muntele
Sacru din Paris are douã feþe: una anticã, referindu-ne la Bachus; cealaltã,
mai nouã, creºtinã, referindu-ne la Saint-Denis.
Din piscul Colinei, Inima lui Iisus, adãpostitã în Catedrala SacréCoeure, îndeamnã, cheamã la frãþietate, la iubire, la iertare tot un fel
de asociere, dar pe calea altor unde.
În acest pisc, în egalã mãsurã artistic ºi creºtin, se poate ajunge luând
cu asalt un pieptiº de trepte care, privit de jos, dupã ce-ai strãbãtut Place
Pigalle, din bulevardul Clichy, parcã þi se prãvãleºte în cap. O altã cale
ar fi prin labirintul de strãduþe, care îþi mai îndulceºte pieptiºul. Pentru
cei mai comozi, se poate apela la telecabinã.
Urcând pãienjeniºul strãduþelor, întâlneºti tot felul de clãdiri modeste,
cu aer de ruine înnobilate, bine conservate, purtând plãcuþe cu numele
celor care au respirat igrasia acestor ziduri ºi ºi-au numãrat cu grijã
bãnuþii pentru o cafea ºi-un pahar cu absint, dar au consumat cu nesaþ
vopseaua din tuburi ºi cãrbunele ademenit de cine ºtie ce chip trecãtor
prin preajmã. Aici le-au rãmas doar urmele; ei s-au înãlþat între timp pe
bolta universalã a artelor, luminând-o cu talentul lor: Chagal, Salvador
Dally, Brâncuºi, Picasso
Place du Tertre, un pãtrat de 10/10 metri, este populatã de ºevalete,
pe ale cãror planºe mâna artistului se lasã condusã de îngerul sãu creator,
fericind turiºtii cu portrete ºi peisaje încântãtoare. La doar câþiva metri
de acest loc, þi se dezvãluie câteva sute de tulpini de vie cât s-a mai
salvat din renumita podgorie ocrotite cu o atenþie demnã de sculpturile
din Louvre.
Pentru buna desfãºurare a festivalului în acest cadru-sanctuar, cele
trei primãrii pun la dispoziþie nouã spaþii culturale ºi 17 galerii.
Manifestãrile cuprind: expoziþii de artã plasticã, documentare, ateliere
de lucru ale elevilor; programe de scurt-metraje; târg artizanal ºi
gastronomic; animaþie folcloricã; evenimente cotidiene; mese rotunde
ºi seri literare intitulate Poezia, hrana milenarã a oamenilor dedicate
fiecãrei þãri participante.
La ediþia la care fac referire au participat þãrile: Spania, Estonia,
Finlanda, Grecia, Ungaria, Irlanda, Islanda, Suedia, Letonia, Lituania,
Portugalia, România, Republica Moldova ºi, desigur, Franþa.
Artã plasticã româneascã a fost onoratã de cãtre cinci pictori, fiecare
cu câte o lucrare: Ben Ami Koller, Mihai Takacs, Corneliu Ionescu,
Devis Grebu ºi Dacian Andoni. Artele decorative au fost reprezentate de
mine, cu o tapiserie singura inclusã în albumul scos de cãtre
organizatori, cu toate cã pe simeze am întâlnit ºi câþiva creatori francezi
ai genului. Seara de poezie a fost susþinutã de cãtre Dinu Flãmând, în
lectura actorului M. Iacobescu, fratele actriþei Aimée Iacobescu.
Pentru momentul Animaþie folcloricã , gândit de organizatori sã se
desfãºoare în aer liber, francezii, respectând vecinãtatea de acasã, au
oferit României ºi Ungariei un spaþiu egal ºi apropiat, în care s-au produs,
cu creaþii specifice, ºi formaþii þigãneºti, aceastã etnie fiind consideratã
de cãtre promotorii conceptului Liberté-Egalité-Fraternité ca posibil
liant al Europei. Din pãcate, în timp ce perechile de dansatori români se
pregãteau sã evolueze pe muzica unui taraf de lãutari þigani, îmbrãcaþi
în cãmãºi albe, cu freza lucind de geluri parfumate cã doar cântau în
mijlocul Parisului! în spaþiul alãturat, reprezentanþii etniei rome
maghiare, în ºalvari negri, pãlãrii negre ºi mustãþi rãsucite, rãsturnau
doi saci de cãrbuni, aprinzând focul (în amiaza canicularã!) ca sã
înmoaie niºte bucãþi de fier ruginit, sub lovituri de baros, pe o nicovalã
adusã de acasã. Echipa noastrã a încercat eroic sã facã faþã, dar, înecatã
de fum ºi cu costumele pline de funingine, a fost nevoitã sã pãrãseascã
ringul. Sunetele viorii au fost ºi ele înãbuºite de loviturile de baros ale
celor ce veniserã sã reînvie
în mijlocul Parisului! aºa-zisa artã
tradiþionalã a neamului lor.
În loc de orice alt comentariu, iatã, ca o concluzie, mottoul sub care sa desfãºurat acea ediþie a festivalului: Le ciment des nations, c est une
pensée commune. (Victor Hugo).

Viaþa în fiºe de roman

La Dona e(t) mobile
Am de cãlãtorit pânã la destinaþie cu tramvaiul ºi, apoi, cu metroul.
Aºtept tramvaiul în staþie. Lângã mine un tânãr cu un mobil în mânã ºi cu
niºte fire ieºindu-i din urechi dã din cap în ritmul unei muzici sacadate,
care se aude pânã la mine, la circa doi metri de el. Oare, câþi decibeli
suportã creierul lui, dacã pânã ºi eu aud bubuiturile tobelor.
Vine tramvaiul, urc ºi mã aºez pe un scaun în spatele unei femei, tipul
de gospodinã ce plecã la ora asta la piaþã. În tramvai, câþiva cãlãtori
liniºtiþi. Deodatã, sunã un telefon, o melodie dintr-un serial siropos. Femeia
din faþa mea duce mobilul la ureche. În curând aflu ce a gãtit, ºi cum, pentru prânz ºi, apoi, cum se
scot petele de pe o fustã coloratã. Mã uit împrejur ºi constat cã cei câþiva cãlãtori ori vorbesc la
telefon, ori ascultã ceva cãci din urechi le ies fire conectate la mobile ori dau cu degetele pe
ecranele telefoanelor. Oare, chiar toþi oamenii depind acum de mobile? Nu mai pot trãi fãrã ele?
În sfârºit, cobor ºi intru în staþia de metrou, care tocmai soseºte. Urc. Lume puþinã, la ora asta, pe
aceastã rutã. Dar toþi au telefoanele mobile în mâini. Sunt îngrozit, nu mai am aer.
Cobor la prima staþie ºi ies la suprafaþã. La intrarea în metrou, într-un colþ, o cerºetoare tuciurie
stã pe niºte cârpe murdare. În sfârºit, cineva care nu vorbeºte, sau nu manevreazã un mobil.
Trec pe lângã ea ºi îi las, parcã din recunoºtinþã, un leu pe cârpele din faþa ei. Când mã îndepãrtez,
aud în spatele meu soneria unui telefon mobil. Mã întorc. Cerºetoarea scoate din largele-i fuste un
mobil de ultimã generaþie ºi îl duce la ureche:
Da, sunt Dona mãi Macarena. Þi-am mai zis sã nu mã contactezi când sunt la sãrvici.
Îngrozit o iau la goanã. De undeva, rãsunã glasul lui Pavarotti: La dona e mobile .

Vasile Szolga

Cuibul heruvimilor

Ecoul unei evidenþe
Nu de puþine ori aº fi vrut sã dispar. Aºa pur ºi simplu. Ca ºi cum naº fi fost.Când te simþi al nimãnui, ori te sinucizi, ori îmbrãþiºezi filozofia
surpãrii.Vocaþia de a fi viu am descoperit-o cu vârsta. Maestrul exemplar
în a construi un labirint de prisos, într-o mai vastã arhitecturã a erorii
am aflat printre amintirile mele. Acum, insul despre care aº dori sã vã vorbesc era cam ciudat ºi avea
un nume pe mãsurã Oane Sfârºitu . Greu de presupus ca cineva sã aibã un asemenea nume. Chiar
dacã numele este pânã la urmã ceva intim, el te relaþioneazã cu lumea ºi te defineºte într-un fel.
Declarat mort, autoritãþile îºi fãcuserã datoria, familia cu atât mai mult; înmormântare, pomeni,
cruce dupã tipic. Satul de asemeni dupã ce l-a plâns o vreme, laolaltã cu ceilalþi cãzuþi pe front, la trecut în rândul eroilor. Adicã l-au uitat. Numai cã la zece ani dupã ce mai marii lumii parafaserã
încetarea rãzboiului ºi împãrþiserã ce era de împãrþit într-o joi - era o dimineaþã rece de aprilie-pe
neaºteptate eroul nostru s-a întors.
L-am cunoscut, sã tot fi avut ºapte-opt ani, în curtea dogãriei pe care o þinea la vremea aia unchiul
meu Nicu Dogaru, fratele mai mare al tatei, unde îmi plãcea sã adast uneori. Mirosul proaspãt de
talaº ºi rumeguº rãmas dupã prelucrarea lemnului mã transporta într-o lume a esenþelor tari, a
visului ºi a puritãþii. Ne cercetam reciproc într-un fel de pândã exclusivã. Privirile noastre se
întâlneau împotrivindu-se nelãsând loc unei comunicari, fiecare instalat într-o tãcere absurdã,
neverosimilã.
Uneori mã apropiam destul aºa încât sã-i simt respiraþia, uºor neritmicã, dobânditã urmare a
anilor petrecuþi sub pãmânt, aveam sã aflu, acolo în Donbas, la minele de cãrbuni. Eram tentat sãl pipãi. Fiindu-mi teamã, împingeam aerul cu deºtul arãtãtor sã mã conving cã era aievea, nu aºa
cum se spunea un mort viu . Dupã o vreme fãrã a-ºi lua rãmas bun, aºa cum venise, pe nesimþite,
se îndepãrta, coborând uºor la vale, dând ocol salcâmilor lui Costicã Potop. Cei rãmaºi, Roman
Vlãsceanu, Miticã Jidanu, Nae Teler se întreceau în a-ºi da cu pãrerea nu înainte de a se cruci, aºa
cum o fãceau mai cu seamã muierile.
Vestea întoarcerii aproape nãucise mica noastrã comunitate. Indezirabil, practic acest ins nu-ºi
mai avea locul. Devenise incomod pentru autoritãþi, un blestem pentru familie, care între timp se
aºezase dupã alte temeiuri ºi un înstrãinat pentru ceilalþi.
Presupunând cã era conºtient de ce i se întâmplã, se purta ca atare. Îºi ridicase, cu mâinile lui o
odaie, din nuiele-ngrãdite de alun, pe care o bulgãrise cu ceva pãmânt galbin amestecat cu pleavã
de grâu, undeva lãturalnic, în capãtul dinspre viroagã al satului. Arareori era vizitat ºi puþini erau
cei ce-i treceau pragul. În izmene de tort, încins cu un ºtreang peste cãmaºa albã ºi lungã îl zãream,cu
trupul uscat ºi puþin miºcându-se între coliba sãracã ºi livada cu viºini- pe care nu mi-o închipui
decât înfloritã.
Distingem, mai ales în zilele când vântul nu se nãpustea besmetic dinspre Câmpie, un fel de
cântic profund ºi trist, însoþit de cuvinte al cãror rost mi-a fost greu sã-l pot înþelege. Cântecul se
amesteca uneori cu lãtrãtura rãguºitã ºi prelungã a câinelui de care era nedespãrþit.
În anii care au urmat, destinul meu a consemnat o perioadã tulbure, nefastã, de crizã, care a
coincis spre marea mea mirare cu cel al eroului. Perfid ºi viclean timpul se insinua unei conºtiinþe
ultragiate, supunându-mã unei determinism care suprima orice formã de libertate. Sub presiune am
acumulat un inepuizabil material tragic . Numai printr-o îngereascã nepãsare am rãmas un trãitor
în sine. Analizând acum, dupã cincizeci de ani faptele devenirii mele, nu pot sã nu constat cu
stupoare ce-i drept cã faza preistoricã a copilãriei luase sfârºit, fãrã voia mea, acolo în curtea
dogãriei, înghiþitã de stomacul mereu flãmând al istoriei inclemente . Ce a rãmas, nu-i decât ecoul
evident... dogit al unei existenþe fragile.

G.Th. Popescu
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Un autor ºi comentatorii lui
VASILE SZOLGA

Înþelepciunea
concretului
Vasile SZOLGA,

Între patrii, numai teamã
ºi durere

Cerul într-un bob de rouã ,

Editura Rawex Coms, Bucureºti, 2017
Domnul Vasile Szolga este un scriitor talentat, cu bogate
lecturi literare, cu o pregãtire ºtiinþificã pe mãsurã, cult ºi
rafinat, remarcat, în mod deosebit, în cadrul grupului de
creatori din jurul revistei Bucureºtiul literar ºi artistic ,
în care semneazã rubrici interesante, având o participare
activã în cadrul dezbaterilor culturale de la Catacomba .
Pânã acum a publicat urmãtoarele volume: Scurte poveºti de
adormit copiii ºi trezit
adulþii , Turcia un pod nu
prea îndepãrtat , Talmeºbalmeº , Gri ºi alte culori ,
Poveºtile lui Babu pentru
nepoata lui Deea , Culorile
tristeþii alcãtuite cu rãbdare
ºi tact, unele dintre ele aflate
la hotarul dintre literaturã ºi
artele plastice, cu o tentã
moralizatoare evidentã, ca
puncte de legãturã între
beletristicã ºi ºtiinþã, fiind la
fel de îndrãgite de copii ºi
tineri, dar ºi de cititorii maturi,
cu o viziune artisticã
modernã.
Volumul Cerul într-un bob
de rouã confirmã deplina
maturitate a evoluþiei sale,
reunind un fel de micro-fabule
în prozã, cu învãþãtura
sugeratã. Titlul cãrþii
presupune o relaþie între
univers ºi microcosmosul uman, ca o sugestie a conþinutului
diversificat al celorlalte naraþiuni.
În textul de început , Scurtã istorie a omenirii , autorul realizeazã
o îmbinare între cunoºtinþele istorice propriu-zise ºi puterea creatoare
a autorului, prin trecerea de la o epocã la alta, prezentându-ne
simultan ºi evoluþia spiritualã a oamenilor, cu frecvente aluzii la
contemporaneitate, ajungând la concluzia cã ele 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 (p.13).
Aria narativã a autorului cuprinde ºi câteva întâmplãri din lumea
scriitorilor, în imediata apropiere a celor care se desfãºoarã în diferite
cenacluri literare bucureºtene, pe care autorul le frecventeazã, aºa
cum ar fi: Lansare de carte , sau Poetul ºi muza .
Uneori apar ºi referiri la opere din literatura universalã sau citate
celebre, cum întâlnim în Boby sau Bãtrânul ºi marea , unde un
pescar vârstnic, dornic de sacrificii eroice, salveazã de la înec doi
tineri, naufragiaþi de pe un iaht, în timpul unei furtuni. Apoi se
reîntoarce în valurile primejdioase, pentru a-l salva ºi pe Boby, care,
de fapt, nu era un copil, aºa cum bãnuise iniþial pescarul, ci un cãþeluº,
revenit prin propriile-i forþe la mal, în timp ce bãtrânul se îneacã. Un
fel de oscilaþie de-a râsnu-plânsul, între schiþa Bubico , de I. L.
Caragiale ºi Bãtrânul ºi marea de Ernest Hemingway.
În alte povestiri, este criticatã prostia omeneascã, sub diferite forme:
Lumea proºtilor , Sile eruditul , Tov Pandelicã ºi pãlãria
îmbinând umorul cu o realitate tristã.
Atât gruparea naraþiunilor din acest volum, cât ºi interpretarea lor
oralã, devin relative, în funcþie de cultura ºi gustul fiecãrui cititor.
Altfel spus, domnul profesor universitar, artist plastic talentat ºi
scriitor de vocaþie, Vasile Szolga scrie o prozã cu o tematicã
preferenþialã, ajungând la unele concluzii practice, cum desprindem
din: În faþa calculatorului , Poveste de matematicã din care ne
conturãm mai bine formaþia ºtiinþificã a autorului.
El pare a fi un scriitor al concretului, care se inspirã din realitatea
zilei, printr-o selecþie personalã, ºi se adreseazã celor mai apropiaþi
prieteni, care, uneori, au fost martori la acelaºi eveniment, ca pe o
continuare a unui dialog al povestitorului cu ei ºi tocmai datoritã
acestei metode directe de punere în text ele devin atât de plãcute.
Vasile Szolga este un prozator talentat cu certe perspective ºi cu o
puternicã dorinþã de comunicare artisticã.

Ion C. ªtefan

Am citit romanul-confesiune al lui Vasile Szolga, Revelion

60, apãrut la Rawex Coms în

2017. O carte ca un geamãt prelung, povestea unei vieþi trãite în cumpãna vremii ºi în rãspãrul
unei istorii care a bântuit acest Est european.
M-a dus imediat cu gândul la Constantin Virgil
Gheorghiu, scriitor al exilului, preot ortodox, la cartea lui,
Ora 25, care a deschis un drum, o temã, o istorie a tragediei
umane. Cartea dupã care s-a fãcut un film celebru cu
Anthony Quinn în rolul principal. ªi despre care Mircea
Eliade spunea: Este, în fond, prima operã literarã în care
se oglindeºte teroarea istoriei contemporane, istorie care însemneazã
pentru imensa majoritate a globului, fie moartea, fie transformarea
în maºinã, depersonalizarea, dezumanizarea.
Din aceastã rãdãcinã literarã se trage cartea prietenului meu bun,
secuiul Vasile Szolga.
Substanþa romanului este însãºi viaþa autorului, care scrie pentru
a-ºi plãti o datorie de conºtiinþã faþã de fiica lui, dar, mai ales, zice
el în cuvântul înainte, faþã de nepoata lui. Pentru ca ele sã ºtie ce a
fost, cum a fost. Nu de ce a fost aºa, pentru cã n-ar avea nicio noimã.
E vorba despre o familie specialã un secui cãsãtorit cu o
unguroaicã care a trãit ºi în Ungaria ºi în România vremurile cele
mai tulburi ale veacului trecut. Douã personaje, Tata ºi Mama, doi
oameni obiºnuiþi care se iubeau, care încercau sã trãiascã normal.
Cei trei copii ai lor (autorul e cel din mijloc) trãiesc ºi ei drama
comunã, dupã vârsta lor, dupã puterea lor de înþelegere.
Istoria de atunci avea doi regi atotputernici: Bãnuiala ºi Persecuþia. Urmaþi de un sistem de teroare,
de cãlcare în picioare a fiinþei umane.
Amintirea autorului se declanºeazã în momentul în care Tatãl, inginer pe un ºantier dintr-un oraº
moldovean, e arestat de Securitate pentru cã a comentat vis-à-vis de revoluþia din 1956 din Ungaria cã
un asemenea lucru s-ar putea întâmpla ºi aici. Clasic, turnat, arestat, bãtut, percheziþii acasã. Ura de
clasã împãrþea lumea în douã ai noºtri ºi contrarevoluþionarii bunii ocupanþi asiatici, pardon,
sovietici, ne învãþaserã bine lecþia, miliþienii ºi securiºtii au fost elevi buni: familii disperate, formarea
unui curent de opinie sãnãtoasã , care îi condamna pe duºmanii poporului .
Tatãl e târât într-o anchetã oarbã, cu un lent (adicã locotenent) cinic ºi brutal, cu un miliþian
primitiv. Trebuia sã-ºi trãdeze complici imaginari, sã recunoascã vini profunde, sã justifice existenþa
justiþiei comunisto-fasciste. De ce fasciste? Pentru cã metodele erau la fel ca acelea pe care familia lor
le cunoscuse în Ungaria lui Horthy ºi Szalasi, când fuseserã trimiºi în lagãr, când Mama fusese lovitã
peste faþã ºi acuzatã cã este jidancã , apoi îºi pierduserã toatã agoniseala ºi plecaserã în România, în
Ardeal, acolo unde Tatãl avea rude ºi prieteni.
Pãrinþii autorului nu sunt apatrizi. Ei sunt întrepatrizi, dacã-mi permiteþi sã formulez un concept
altfel. Pe ei nicio patrie nu-i încape, îºi vãd de munca lor, de familia lor, dar sunt prigoniþi peste tot. În
România, unde Tatãl vrea sã gãseascã un liman, el e bozgorul , copiii lui sunt bozgoraºi , femeia lui
nu ºtie româneºte. Între valahii puturoºi ºi bozgori nu putea sã fie pace ºi înþelegere.
Chiar dacã trãiau, chiar dacã trãiserã în aceeaºi þarã, între ei erau Dictatul de la Viena, crimele
horthyste, rãspunsul românilor, acea neuitare cultivatã inteligent de puternicii Europei ºi de principiul
universal Divide et impera.
Dincolo de toate aceste mizerabile legi ale istoriei contemporane, o familie trãia o dramã continuã.
Autorul romanului, Vasile Szolga, împarte povestea în douã planuri: Tata ºi Mama. Tata: planul imaginat,
recompus din cercetãrile pe care el le-a fãcut dupã ani de zile, alcãtuit din interogatoriile, bãtãile,
umanitatea din puºcãrii, Gherla, care a însemnat purgatoriul elitei româneºti interbelice, dorul de
acasã, amintirea iubirii lui cu Mama (povestea lor e la fel ca într-un film rusesc: s-au cunoscut în urma
unor scrisori pe care o fatã, prietenã a Mamei, le trimisese unui soldat de pe front, dând însã numele ºi
fotografia celeilalte; apoi, când soldatul venise în permisie la Budapesta, o gãsise pe Iuliana ºi se
îndrãgostise de ea), amintirea pãrinþilor, totul.
Mama: planul trãit toatã copilãria din acei ani tulburi, goana femeii dupã o bucatã de pâine, încercarea
copilului de a o ajuta (primii bani aduºi acasã din închirierea unei duble , adicã a unei baniþe cu care
þãranii din piaþã îºi mãsurau cerealele), dar mai ales aºteptarea, îngrozitoare, chinuitoare, fãrã speranþã.
Ploua, venea toamna târzie, rece, iarna chiar, soþul nu se mai întorcea acasã.
Tatãl urma drumul lui, drumul unui bozgor care vrea revoluþie ºi la noi. Lovit de vântul istoriei
care ne bate pe toþi la fel, dus în armata horthystã, apoi arestat de horthyºti, trecut apoi în România
secuimii lui, arestat de comuniºtii români. Vã aduceþi aminte de soarta marelui scriitor ºi avocat Petre
Pandrea, arestat de Antonescu pentru cã-i apãra pe comuniºti, apoi, dupã Eliberare, arestat de comuniºti
pentru cã-i apãra pe cei prigoniþi de noua orânduire?
Întrepatrizii, oamenii care nu au loc nicãieri. Cãrora istoria nu le dã niciun drept, decât acela de a
îndura într-o lume care nu mai are nicio putere de îndurare.
Vasile Szolga nu a scris, ci a suferit aceastã carte. Trecând-o uneori pe o coardã sentimentalã, dar oare
nu-i atât de omenesc sã plângi când îþi aminteºti un pom de Crãciun cu cartoane colorate, fãrã mâna
caldã a tatãlui, fiul supãrându-se rar pe oamenii din jur ºi pe rãutatea lor, având parte de clipa cumplitã
când, de Revelionul 60, darul primit a fost scrisoarea care anunþa moartea Tatãlui.
Am auzit de prea multe ori formula viaþa mea e un roman . O fi viaþa fiecãruia un roman, dar
condiþia tragicã e cu totul altceva.
Îl privesc astãzi pe prietenul meu, scriitorul Vasile Szolga. E un om calm, senin, împlinit, a fãcut o
carierã universitarã (aici ar fi de discutat altã perioadã a comunismului românesc, când fiul unui
politic a ajuns cadru didactic universitar!), este un scriitor în plinã afirmare.
Ce e dincolo de seninãtatea lui aparentã? Poate tocmai aceastã carte tulburãtoare, intitulatã, neutru,
Revelion 60. Poate, istoria însãºi...
Nicolae Dan Fruntelatã
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DIN CULISELE ISTORIEI LITERARE

Un
Mircea Micu

(Relatãri entuziaste
trimise de unul dintre
tinerii scriitori care a fost
invitat sã-ºi petreacã
revelionul la Casa
Scriitorilor din Bucureºti)

Partea I

E frig, e noapte, e iarnã, sunt copleºit ºi emoþionat de
numele ºi figurile ilustre din jur. Atmosfera e calmã,
destinsã ºi distantã. Se aude extrem de des cuvântul
maestre rostit pe diferite tonuri.
Poeþii vorbesc în rime, prozatorii vorbesc în comparaþii
ºi descrieri.
Poetesele nu vorbesc, ele viseazã ºi zâmbesc ! Se
aude o muzicã finã, îndepãrtatã, grea, de melancolie,
muzicã de harpe ºi lire. Lirele nu se vãd, nici cei care
cântã la ele. Foºnesc rochii ºi manuscrise. Nu ºtim care
foºnesc mai tare. Cred cã manuscrisele. Se bate de ora
zece ca nimic
Intrã Alexandru Andriþoiu, primul în ordine alfabeticã ºi
se scuzã cu voce tare cã nu poate rãmâne. Trebuie sã meargã
la Oradea, apare revista þi el e cap limpede la tipografie.
Dupã ce iese dânsul, apare în uºã poetul ºi prozatorul Ion
Bãnuþã, care împarte zâmbete ºi câte un numãr gratuit din
revista Albina. Prin mijlocul sãlii se plimbã gravi, zâmbinduºi reciproc ºi privindu-se în ochi: Paul Everac ºi Valentin
Silvestru. Se privesc în ochi ºi zâmbesc. Zâmbeºte ºi Vasile
Bãran, dar nu ºtim de ce. Probabil cã aºa sunt umoriºtii,
zâmbesc când vor ºi cât vor.
De la Timiºoara vine pe calea aerului (neavând altã
cale), poetul Damian Ureche, care nu are nimic comun
cu Damian Necula. Are un caval în mânã ºi-o telegramã
în cealaltã. Telegrama e din partea revistei Orizont. De la
Cluj, Petre Bucºa aduce o sticlã de palincã. A bãut-o
jumãtate dar nu se vede.
Traian Iancu este rugat sã le deconteze biletele ºi,
eventual, hotelul. Poetul de la Timiºoara se duce la
fiecare în parte, se înclinã ca un ºcolar ºi spune o poezie
cu dedicaþie. Poezia e aceeaºi. Dedicaþia se schimbã
mereu în funcþie de persoanã.
Dupã el îºi face apariþia baladistul Tudor George. E
înalt, distins, fin ºi calm. Calm ca un fachir. Pe piept
poartã o tãbliþã pe care scrie cu litere gotice Ahoe! .
Nu ºtim ce înseamnã, dar sperãm sã aflãm!
Face reverenþe tuturor, apoi se aºazã timid într-un colþ.
Comandã o sticlã de Sana pe care o degustã cu un pai. E
10 ºi mult peste ceva
Tovarãºul Udriºte, portarul voluntar al Casei
scriitorilor, vrea sã anunþe ceva. Dânsul nu scrie încã! E
înalt, rasat ºi are o cravatã galbenã cu buline pe care i-a
adus-o maestrul Eugen Jebeleanu de ziua lui. E din
Bulgaria. Cravata!...Îºi împreunã mâinile ºi spune cu o
dicþie rarã: Tovarãºi scriitori ºi scriitoare, vine de la
Iaºi: Mircea Horia Iacoban Zilieru Apoi tace fâstâcit
ºi priveºte spre Romulus Vulpescu, care-i ºopteºte ceva
în francezã. Tovarãºul Udriºte are ureche finã, aºa cã
rectificã: Vine tovarãºii Horia Iacoban ºi Mircea Radu
Zilieru sã se simtã bine cu noi .
În cadrul uºii, precedat de un ooo! Admirativ se aratã
maestrul Eugen Barbu auster ºi gânditor. E singur ºi cu
Adrian Beldeanu care-i þine cãciula. Are cãciulã de biber
cu ajur de herminã, cãciulã de prinþ ºi Beldeanu o þine cu
amândouã mâinile. Salutã! Îºi cautã o masã. Dã sã se aºeze
la prima pe dreapta, cum intri Asistenþa îngheaþã! Vai,
dacã se aºazã la masa lui Jebeleanu? Cine sã-i spunã?...
Dar Eugen Barbu nu se aºeazã. Nu trebuie sã-i spunã
nimeni. ªtie! ªi dacã nu ºtie simte! (Are un fler,
dragã!...) Se aºazã vizavi de masa care ar veni prima pe
dreapta . Scoate o carte din buzunar, începe sã citeascã
ºi sã adnoteze cu un creion. Nici aici nu se astâmpãrã!
Lucreazã ºi de revelion! Aruncãm o privire peste umãr:
Viaþa ca o pradã de Marin Preda. Asta citeºte maestrul.
Din celãlalt buzunar mai scoate o carte pe care i-o dã lui
Adrian Beldeanu ºi-i recomandã sã se lase de picturã.
Cealaltã carte se numeºte Paznic de far. Nu ºtim cine a
scris-o întrucât maestrul þine mâinile deasupra numelui.
Aflãm noi. Citesc amândoi ºi zâmbesc încântaþi. Asta

Revelion la scriitori *

înseamnã cã le place. Nu servesc nimic. Sunt vegetarieni
ºi-l aºteaptã pe Dan Mutaºcu trimis la Bolintinu dupã
spanac ºi ridichi de lunã.
Muzica abia se mai simte, dar se simte. Poetul Ion Sofia
Manolescu cere un meniu dietetic cu reducere. I se aduce.
El e format din trei cartofi fierþi asortaþi cu un fir de
pãtrunjel. Poetul e în culmea fericirii.
Intrã Sânziana Pop, blondã ca o minã de aur. Mã înec
de emoþie ºi odatã cu mine se mai îneacã ºi alþii. Ea nu
bagã de seamã, se apropie de masa lui Ion Sofia Manolescu
ºi vrea sã-i ia un interviu. Poetul tace crezând cã vrea sãi ia cartofii. Pânã la urmã rãspunde la o întrebare.
Între timp Tudor George a terminat a treia sticlã de
Sana. Se ridicã ºi odatã cu el ºi câþiva maeºtri din zonele
limitrofe, care se grãbesc spre ieºire.
Ahoe! Ahoe! Ahoe! Rãcneºte Tudor George, încât
tremurã cristalele candelabrului ºi televizorul se mutã
automat pe programul doi!
Ce-o fi asta: Ahoe? Cred cã e o nouã formã fixã de
poezie.
Se crapã uºa, încet, lent, insinuant Cinci tovarãºe,
una mai interesantã decât cealaltã, intrã, se aºazã pe douã
rânduri ºi fac câte o reverenþã prinzându-ºi fustiþele în
mâini. Una n-are fustiþã, aºa cã prinde ce poate. Sunt
secretarele personale ºi voluntare ale maestrului Nichita
Stãnescu. Se aratã ºi dânsul! E înalt, frumos, blond ºi
din Ploieºti. Spune versuri fãrã întrerupere. În mâna
dreaptã duce un tablou. În mâna stângã o plasã din care
se aude: cling, cling, cling!
Un cling foarte subþire ºi greu de identificat. Cred cã în
plasã are monede antice! Maestrul se aºazã cu secretarele
în jur ºi începe sã dicteze. Toate scriu în afarã de una,
care croºeteazã. Croºeteazã tot ce spune maestrul, ºi-i
iese!
Acum se aud douã muzici. Una e produsã de un cor
vorbit. Tovarãºul Udriºte face o micã inspecþie. Barul e
intact, tov. Schapira, responsabilul, de asemenea.
Zâmbeºte mulþumit Horia Zilieru danseazã berbuncul,
cu aplomb ºi talent. Îl are în stânga pe Nicolae Velea ºi în
dreapta pe Grigore Hagiu. Aceºtia din urmã danseazã
berbuncul cu figuri !. Li se alãturã Mihail CârciogManix (junior) poet începãtor, dar consacrat. Are stil. La
dans are stil!
Þine la braþ pe pictorul Bandac care la rândul lui îl þine
pe pictorul Boanchiº zis Bia. Ultimul are umor.
Uºa se deschide ºi în cadrul ei apare un ins brunet cu
pãr negru ºi creþ ca de miel. Seamãnã cu Puºkin. Îºi roteºte
ochii prin salã ºi întreabã decent: Stimaþi colegi, are
cineva o cheie francezã cã nu vrea sã se opreascã
maºina? Aflu cã este poetul Gheorghe Pituþ.
Confratele de poezie Petre Got îi oferã cheia redacþiei.
E bunã ºi ea.
Atmosferã foarte vivantã! Poeþii spun poezii. Nu toþi!
Romulus Vulpescu mai aºteaptã
Prin mijlocul sãlii continuã sã se plimbe Valentin
Silvestru la braþ cu Paul Everac. Îºi zâmbesc în continuare
la fel de cald. Poetul Mircea Dinescu, palid ca un crin de
serã, se dezbracã de bunda dintr-o oaie ºi o dã lui Tudor
George. Acesta îi oferã jumãtate lui Nicolae Velea, care o
pune într-o plasã la pachet .
Traian Iancu se ridicã ºi face prezenþa. Cere
legitimaþiile de intrare. Controleazã prin sondaj. Cine
are, are. Cine n-are cu atât mai bine. Gheorghe Pituþ
revine în incintã cu maºinã cu tot!

Partea a II-a
Este trecut de miezul nopþii. Tovarãºul Udriºte
debaraseazã sticlele de Sana. S-au adunat ceva! Sunt de
un litru ºi 70 de bani bucata
Damian Ureche face schimb de posturi cu Damian
Necula. Nu mai ºtiu care e unul ºi care e invers. Maestrul
Eugen Barbu citeºte în continuare, pe când Beldeanu se
face cã nu doarme.
În colþ e o masã pe care scrie: Rezervat diplomaþi. La ea
stau gravi ºi protocolari Francisc Pãcurariu ºi Victor
Torinopol. Îºi zâmbesc scurt, cronometrat. Sub bãrbie au
ºervete de Olanda. Sunt sobri!
A coborât ºi Ioanichie Olteanu care e sus, în birou, ºi
lucreazã la nu ºtiu ce, dar lucreazã nu pierde vremea.
Ardelean serios! E politicos Roagã sã se dea mai încet:

ori corul, ori muzica, ori pe Tudor George!
Corul ºi Tudor George. Se aude numai muzica. Vasile
Bãran plânge ºi cântã romanþe la pieptul lui Tudor
Mazilu. Nu prea are loc. Mazilu îi spune dictoane latine
ºi i le traduce.
Se aud bocãnituri puternice, insistente. Tovarãºul
Udriºte se uitã la Traian Iancu care coboarã pleoapele
semnificativ. Pleacã Udriºte ºi nu mai revine.
În schimb intrã Fãnuº Neagu cu echipa naþionalã de
fotbal dupã el.
Þine sub braþ pe Titi Teaºcã. Închide muzica ºi corurile
minus pe Tudor George. Îºi dã jos pufoaica, cravata,
cãmaºa ºi ciorapii ºi începe sã cânte fals: Ursul meu din
Spania/ L-am adus cu sania/ tira-la, la-la / ºi aºa mai
departe. Nu aplaudã nimeni decât Eugen Jebeleanu,
cãruia îi place melodia, dar în special solistul. Vechi
afinitãþi elective
Schimbã amabilitãþi cu te miri cine Ca sã-l vadã mai
bine, Ion Bãieºu se urcã pe un scaun. Scaunul cedeazã. E
un Bydermaier veritabil. Þãndãri se face scaunul. Traian
Iancu i-l trece în contul datoriilor.
E foarte târziu. Târziu de tot ºi noaptea lin coboarã .
Tovarãºul Udriºte stã la masã cu Paul Everac ºi-i citeºte
un fragment de roman. Toþi ascultã viaþa zbuciumatã a
tovarãºului Udriºte. În locul lui, la intrare stã, benevol,
Vasile Bãran, care a promis cã nu lasã nici pe mama! .
Se descurcã! Rând pe rând sunt îndrumaþi spre alte
Uniuni de creaþie: Dan Hãulicã, Florian Potra ºi N.
Carandino. Mergeþi la plastici, la cinefili, la (se uitã
spre Carandino ºi nu ºtie unde sã-l îndrume), mã rog, la
alte instituþii limitrofe cã ºi acolo se face revelionul!
Aici sunt locuri rezervate. Numai scriitori . Avem
legitimaþii protesteazã cei trei. Bãran explicã calm cã
nu primeºte pe bazã de legitimaþii. El vrea volumele!
Arãtaþi volumele ºi vã las . Cei trei nu umblã cu
volumele dupã ei în noaptea revelionului. Încearcã sã-l
mituiascã, dar Bãran e vigilent. Respinge cu indignare
toate propunerile.
Dupã un sfert de orã refuzã sã primeascã un tovarãº
îmbrãcat militar, în uniformã de paradã, numai aur ºi
fireturi, care se tot legitimeazã ºi explicã nu ºtim ce.
Aflu cu stupoare cã este Laurenþiu Fulga, vicepreºedinte
la Uniune, care a venit în control. I se dã drumul greu, cu
aprobarea tovarãºului Udriºte.
Stimaþi colegi, zice Laurenþiu Fulga, vã aºteaptã
mesele de scris, manuscrisele, familia. Revelionul s-a
terminat. Vã rog sã pãrãsiþi incinta .
Toþi pleacã disciplinaþi împreunã cu Fãnuº Neagu,
care-l ia sub braþ drept amintire pe tov. Udriºte. A plecat
cu el ºi nu l-a mai adus înapoi nici pânã azi
În salon mai rãmâne maestrul Eugen Jebeleanu. Eu
nu plec (zice) cã sunt preºedintele Casei scriitorilor.
Iancule, facem inventar de început de an .
Vreau ºi eu sã inventariez, se roagã Dan Deºliu, ca sã
mã înviorez ºi cu cinste sã lucrez! . Emoþionat, maestrul
îl sãrutã pe obraji: Vai, ce frumos reciþi! Din cine sunt
versurile? Din mine , zice Dan Deºliu ºi roºeºte foarte
tare. Deci, mai scrii, hoþule se mirã admirativ maestrul.
Profit de ocazie ºi vreau sã-i spun ºi eu o poezie.
Maestre, îmi permiteþi ºi mie
Dumneata, ce
doreºti? N-ai auzit cã e ora închiderii? Ce-i provocarea
asta? Dumneata scrii versuri? Ha, ha! Bagã-þi minþile-n
cap ºi du-te la birou cã noi avem treabã aici, tovarãºe
Mã întristez! Nu mã iubeºte maestrul Jebeleanu. Ei,
bine, nici eu n-o sã-l mai iubesc pe dânsul. Ce dacã l-am
învãþat la ºcoalã ºi-am rãmas corigent la românã din
pricina lui?...
În timp ce ies pe uºã, trist ºi abãtut, în salonul spaþios,
vegheat de candelabrul de cristal tremurând melodios,
începe inventarul:
O sticlã de Bãbeascã ºi douã de Borsec, se aude glasul
nu ºtiu cui
Ies În urma mea, în timp ce se trânteºte uºa, aud
comentarii ºi exclamaþii favorabile.
În minte îmi revine nemuritorul vers: Începurã sã
tuºeascã/ tot trãgând din mãrãºeascã !
Nemuritor vers, dar al cui naiba o fi?...

(* Text inspirat din viaþa literarã a deceniilor 7-8 ale
veacului trecut.)
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ARTE PLASTICE, CONSEMNÃRI

Mãrturii din strada Povernei nr. 29
A telierul aflat pe
drumul ce ºerpuieºte în
preajma bulevardului
Lascãr Catargiu, hipnotizantã desfãºurare
cromaticã înveºmântând obiecte cioplite ori
modelate, picturi, schiþe
ºi desene, adunase pânã
în 1993, mape ordonate
cu documente ale
zbuciumului ºi zborului
de artist. În interior erai
întâmpinat de o siluetã
zveltã, faþã sculptatã în trãsãturi prelungi ºi umor cu
parfum melancolic în privire. Azi toate sunt amintiri, dar
se revarsã cu incredibilã forþã din volumul Scrieri de ºi
despre Costin Ioanid semnat de prof. dr. Adina Nanu.
Cartea apãrutã recent sub egida editurii UNArte patronatã
de Universitatea Naþionalã de Artã e un lãudabil gest de
reverenþã faþã de cel ce a fost pe rând: cadru didactic,
prorector, rector ºi ºef al Catedrei de Monumentalã al
acestei instituþii.
Student al lui Francisc ªirato, pictorul a învãþat sã
cunoascã profund conþinutul noþiunii de valoare, sã
iubeascã atributele înalte ale culturii ºi sã urascã ceea ce
este sub orizontul acestor valori , aºa cum însuºi amintea
în 1964. Împãrtãºind aceleaºi credinþe cu mentorul sãu,
a considerat demn sã demisioneze din funcþia cea mai
înaltã de conducere a Facultãþii de Arte Plastice în
favoarea susþinerii principiilor sale, aºa cum în 1939
profesorul sãu a preferat retragerea din învãþãmânt. Însã
probabil o balanþã invizibilã a ºtiut echilibra apãsarea
poverilor. Printre fericitele recompense stã ºi îngãduinþa
destinului de a-i permite sã-ºi aleagã istoricul de artã
menit a rândui ºi filtra întreaga sa creaþie într-o sintezã
coerentã, întinzându-i astfel un covor cãtre eternitate.
Inspirat, s-a încredinþat Doamnei Nanu, colega sa cu
îndelungatã experienþã de dascãl, cu bogatã activitate
în cercetarea plasticã, dublatã de rafinamentul
colecþionarului. Astfel beneficiazã de un portret autentic,
bine argumentat, construit cu obiectivitate, luciditate ºi
înþelegere. Cititorul va profita de o carte atent
documentatã, va trãi o fireascã satisfacþie parcurgând
impresionantul material sistematizat cu minuþie pe
capitole relevante: Costin Ioanid scrieri despre artã,
despre artiºti, critica de artã despre Costin Ioanid,

cronologie, liste atotcuprinzãtoare. Înscris într-o
dimensiune prielnicã studiului, obiect de o sobrã
frumuseþe, albumul vãdeºte calitate în toate, de la alegerea
hârtiei la acurateþea fotografiilor ºi pânã la fidelitatea
reproducerilor nobil încadrate ºi susþinute de conturul
paginii albe.
Pe artist îl aflãm de-a lungul întregii vieþi consecvent
preocupat a-ºi hrãni creaþia din rãdãcina artei populare,
din limbajul simbolisticii autohtone, pe care însã o
trasfigureazã printr-un exerciþiu continuu de explorare,

Dalia Bialcovski

Biserica Sf. Paraschiva, Bogata
Olteanã, frescã de Costin Ioanid
nãzuind sã confere decorativului valenþe intelectuale ºi
emoþionale cu acea plãcere nedisimulatã de a forþa limitele
materiei pentru un plus de expresivitate. Þintind cãtre
simplitatea structurii ºi puritatea culorilor, afirma: Doresc
sã descopãr dinaite-mi nu un chip sau o formã, ci atâtea
chipuri ºi forme câte, stând toate împreunã, sã se adune
într-o simplã, dar solarã semnificaþie.
Dãruit cu putere de muncã, cu abilitãþi de subtil

acuarelist capabil a fructifica culoarea hârtiei, cu un
desen sintetic, o linie elegantã sau sârmoasã în
funcþie de context, vizionar ingenios stãpân pe ºtiinþa
combinãrii de materiale total diferite într-un întreg
(aramã cu lemn ori marmurã), mânuitor al penelului cu
ulei, dibaci orator, rafinat al condeiului, generos
pedagog, sensibil ºi logic, strãluceºte cu toate faþetele
sale în filele acestei cãrþi conceputã cu un desãvârºit
bun simþ al proporþiilor.
Nãscut în familie de pictori aflatã la a treia generaþie,
(bunicul începându-ºi studiile odatã cu anul înfiinþãrii
ªcolii de Belle-Arte din Bucureºti, 1864), Costin
Ioanid a crescut ºi s-a format în rigoarea tehnicilor
frescei ºi mozaicului. Într-unul din caietele sale
nota la 28 mai 1979, în timpul lucrului la biserica
din Bogata Olteanã, unde a dovedit marea sa
capacitate de adaptare la condiþiile specifice
suprafeþelor peretelui, puterea de a-ºi reinventa
stilistica formelor ºi coloritul (coborât în
surdinã): Ezit, modific ºi iar modific, accept ºi
refuz sugestiile ademenitoare ale dialogului
înºelãtor între marginea picturii încheiate anul
trecut ºi golul trist, stupid al suprafeþelor ce mã
aºteaptã...pun metrul de zeci de ori peste aceleaºi
suprafeþe care, ca întotdeauna, au mereu alt
numãr de centimetri. În schimb, pictura bisericii
Izvorul Tãmãduirii-Mavrogheni, desãvârºitã cu
7 ani mai devreme, a beneficiat în spaþiile sale
generoase de o paletã deschisã cãtre întreg
spectrul cromatic, de intervenþii decorative în
spiritul mozaicului, vitraliului ºi cusãturilor
româneºti.
Albumul pledeazã de fapt pentru perceperea
creaþiei artistului Costin Ioanid în totalitatea sa
ca pe un întreg dominat de pictura muralã.
Aceasta ºi-a pus amprenta viziunii bizantine
asupra abordãrii celorlalte tehnici, a dictat
aspectul solar al cromaticii prin strãdania de a
lumina interioarele lãcaºelor de cult ºi a iradiat
întreaga operã a creatorului. Deopotrivã
notaþiile în tuº, cãrbune sau acuarelã ºi-au adus
aportul lor de conciziune. Se regãsesc în aceste
compoziþii surprinzãtoare jocuri de pete ºi trasee rimate
în logica ornamentului.
Remarcabilã este observaþia doamnei Adina Nanu, care
concluzioneazã cum nu se poate mai frumos: Nu în
atelierul sãu mic, ci în spaþiul larg al bisericii, nu alegânduºi în voie subiectele ci respectând canoanele ºi erminiile,
artistul ºi-a gãsit adevãrata libertate interioarã, a dobândit
sinceritatea ºi curajul sã înfrunte marile întrebãri ale
existenþei ºi sã abordeze temele majore ale artei.

Colindã de Crãciun
Trecu încã un an ca un cal nebun scãpat în ostroavele Dunãrii
ºi ale timpului din acest agitat început de mileniu. Trãirãm ºi noi
pe lângã el, trecurãm ºi noi cu el, prieteni buni ori numai tovarãºi
într-o bucatã de viaþã (nu vã zbârliþi, fraþilor, tovãrãºia ºi domnia
sunt atât de relative!), prin ferestrele acestei reviste frumoase,
desenate ºi luminate de sora noastrã Raluca Tudor, de pãsãrile
fantastice ale lui Tudor Meiloiu, de cuvintele treierate din grâul
viselor noastre.
Venii sã vã colind într-o dimineaþã a începutului de iarnã, sã
vã doresc ºi sã vã menesc de bine, sã ascult cum bate inima
cãrþilor voastre (ce vreþi, sunt un cardiac notoriu ºi pe deasupra,
tatã de cardiolog!), sã beau un pahar de vin, neapãrat roºu,
negreºit de la Opriºor, de lângã Vânju Mare, rugându-mã pentru
mãcar încã un an de pace, de luminã, de petrecere la banchetul
literaturii care ne þine vii ºi întregi.
Cu bucuria cã existã aceastã minune subteranã numitã
Catacomba ºi, mai duios, ªerpãria (cu ºerpii buni ºi sacri ai
caselor noastre), un loc unde ne aducem trupurile tot mai obosite
ºi cãrþile tot mai poftitoare de tinereþe veºnicã (niºte cãrþi despre
care, uneori, se mai ºi pomeneºte în revista noastrã), vã spun
Sãrbãtori liniºtite , prietenii mei, tovarãºii mei de spirit ºi de
deal îndelungat ºi vã dãruiesc un poem despre memoria noastrã,
pentru cã n-am altceva sã vã dãruiesc.
Iatã poemul:

MEMORIA
Iarba dacina, aºa îi spuneau
strãmoºii mei dediþelului care creºtea
pe dealurile eternitãþii
Iarba dacina acoperã cetãþi ºi
morminte de cãlãreþi, mai ales
Ascult în fiecare noapte de iarnã
câmpia care creºte în mine, o pâine
coaptã în þestul memoriei
Ascult, mã cutremur, cineva
rosteºte într-o limbã necunoscutã,
dar atât de familiarã oaselor mele:
Dormi somnul celor vechi, viseazã
visul lor, blestematule,
te vei trezi legat pe
crucea Dunãrii, cu o coroanã de iarbã
a nemuririi, iarba dacina...

La mulþi ani!
Nicolae Dan Fruntelatã
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LA HOTARUL DINTRE ANI

Colinde, colinde. E vremea colindelor
Naºterea lui Iisus
Nãscut-a, nãscut,
Nãscut Domnul sfânt
Pe acest pãmânt,
Îngeri coborau,
În staul intrau.
ªi-l îmbrãþiºau,
ªi i se-nchinau:
Apoi l înfãºau,
Cu faºã
De mãtase,
În braþe-l purtau
ªi mi-l ridicau,
Sus pânã la cer,
Pe-un moale lãicer
ªi cum îl cântau, lin îl coborau,
Pe el, sfânt cocon,
La cel sfânt Ion
De mi-l boteza.
Bun nume cã-i da.
Bunul Dumnezeu
Îl feri de-un zmeu,
Pe Iisus Hristos,
Fiul cel frumos.
Domn al tuturor
ªi-al românilor.
Domnul a voit
ªi i-a dãruit
Toiag de argint
Ca sã stãpâneascã
Cerul ºi pãmântul,
Marea cu adâncul,
Mai vârtos norodul
ªi pe noi cu totul;
Bunã vremea-n casã,
Boieri dumneavoastrã!

Seara marelui Ajun
Astã searã-i searã mare,
Florile dalbe,
Seara marelui Ajun
ªi-a bãtrânului Crãciun,
Când s-a nãscut Domnul bun.
Noi umblãm
ªi colindãm
Pe-astã noapte-ntunecoasã,
Pe cãrare-lunecoasã,
Nimerirãm l-astã casã,
Unde ºade un om bun.
Domnul bun cã ne primea
Cu clondirul de-a dreapta,
Cu paharul de-a stânga,
Din clondir turnându-ne,
Din gurã zicându-ne:
Treceþi,
Mergeþi
La grãdinã,
La grãdina Raiului,
Sub sprânceana plaiului,
Rupeþi fir
De trandafir
ªi-un mãnunchi de busuioc,
Sã vã poarte de noroc,
Treceþi, mergeþi la fântânã
Cu-o steluþã albã-n mânã.
La fântâna lui Iordan,
Strãjuitã de-un zãgan,
Luaþi apã de botez,
Semãnând pe drum orez.
Stropiþi casã,
Stropiþi masã,
Stropiþi faþa lui Hristos,
Sã vã fie de folos,
Stropiþi sâni de fete mari

ªi flãcãi cu umeri tari,
Gospodari s-or nimeri
ªi duios ne-or dãrui
Un colac
Stropit cu mac.
Pe colac vadra de vin,
Cu buchet de bun pelin,
Cã aºa-i lege din bãtrâni,
Din bãtrâni, din oameni buni;
Bunã-i vremea-n aste case,
Cu perdele de mãtase,
La mulþi ani ºi sãnãtate,
Sãnãtate bunã-n toate

Florile dalbe
Sculaþi, sculaþi boieri mari,
Florile dalbe,
Sculaþi voi, români plugari,
Florile dalbe,
Cã vã vin colindãtori
Noaptea pe la cântãtori,
ªi v-aduc un Dumnezeu,
Sã vã mântuie de rãu,
Un Dumnezeu nou nãscut,
Cu flori de crini înnãscut,
Dumnezeu adevãrat,
Soare-n raze luminat,
Sculaþi, sculaþi boieri mari,
Sculaþi voi, români plugari,
Cã pe cer s-a arãtat
Un luceafãr de-mpãrat:
Stea comatã, strãlucitã,
Pentru fericiri menitã.
Iatã, lumea se-nfloreºte,
Pãmântul cã-ntinereºte,
Un porumbel aurit,
Dinspre apus a venit,
Floare dalbã a adus
ªi la streaºinã v-a pus;
El vã zice sã trãiþi,
Întru mulþi ani fericiþi
ªi ca pomii sã-nfloriþi,
ªi ca ei sã-mbãtrâniþi,
În pridvoare, în cerdac,
Sã-nfruntaþi veac dupã vesc.
Florile dalbe,
Flori de mãr,
Cununã de calopãr

Leru-i ler
Lerui-ler, suntem feciori,
Ne-ntrecuþi colindãtori,
Ce umblã din sat în sat,
La arat ºi semãnat;
Tragem brazdã voiniceascã,
Pentru cinstea strãmoºeascã,
Tragem brazdã peste glie,
Pentru sfânta Românie;
Tragem brazdã de argint
Pentru-al þãrii bun colind,
Urãm, mãri, sus ºi darnic,
Pentru gospodarul harnic,
Urãm tare, cât mai bine,
Pentru noul an ce vine,
Ia, mai trageþi plugul roatã,
Sã ne ºtie þara toatã
ªi sunaþi din zurgãlãi.
Hãããi!...Hãããi!...
Noi suntem cinstiþi feciori,
De din vale, de din zori,
Din ogradã, de din casã,
De din vinul de pe masã
ªi gustãm dupã ciocnit

Din curcanul rumenit,
Din sarmale ºi cârnaþi
Din ºoricii afumaþi,
Din costiþã, din piftie,
De din hrean ºi din tãrie,
De din tobã, caltaboºi,
Din colaci ºi din gogoºi
De din marele belºug
Dat de brazdã ºi de plug:
Fericirea-i tot mai sus,
Ca românii alþii nu-s,
Ia, mai strigaþi încã-o datã,
Sã ne-audã þara toatã,
Sunaþi din tãlãngi, tigãi,
Hãããi!...Hãããi!...
Leru-i ler, suntem feciori,
Faini ca floarea de bujori,
Ce umblãm din casã-n casã
Cum ni-i datina, frumoasã
ªi strigãm urarea noastrã
Pe la porþi, pe la fereastrã
Pe sub streºini ºi unghere,
Sã ne daþi colaci ºi mere,
Sã ne daþi nuci ºi alune,
Dupã legile strãbune,
Ia, sunaþi, fârtaþii mei,
Din resteu ºi clopoþei
ªi sã spunem tuturor
La mulþi ani, sub Tricolor,
Ia, mai trageþi plugul roatã,
Sã ne ºtie þara toatã,
Peste dealuri, peste vãi,
Hãããi!...Hãããi!...

ºoimi cã-l ajungea,
câinii cã-l opreau,
iar,el, de vedea,
sta
ºi se oprea,
din gurã zicea
ºi se blestema:
Corniþele mele,
crãci ºi rãmurele,
fiindcã m-aþi oprit
în codru-nfrunzit,
voi sã vã tot faceþi
cornuri de bãieþi,
buciume frumoase
de cântãri duioase;
picioarele mele,
nalte, subþirele,
fiindcã n-aþi fugit
pe deal-nverzit,
ia sã hrãniþi voi
pe negrii copoi;
ochiºorii mei,
ageri, frumuºei,
fiindcã n-aþi vãzut
arcul când s-a-ntins,
în ciocuri sã staþi
de ºoimei purtaþi,
iar tu, carnea mea,
ºi tu, pielea mea,
una sã-mi hrãneºti
slugile domneºti,
alta sã-ncãlzeºti
bacii-mpãrãteºti,
el, dacã-mi vedea,

19

paloº cã scotea,
cerbul cã tãia;
coarne cã-i lua,
pielea-i jupuia,
ochii cã-i dedea
tot pe la ºoimei,
picioare cã-i da
tot la ogãrei.
Tânãrul (Cutare)
fie-mi sãnãtos
cu fraþi, cu pãrinþi
ºi cu noi, cu toþi
în anul ce vine,
la mulþimi de ani!

Desen de Demian

Colindul cerbului
Ler oi Ler,
cerbul codrului
º-al Muscelului
sta
ºi se-ngâmfa
ºi se lãuda
cã cin-l-a ºtiut,
ºi cin-l-a vãzut
de unde s-adapã
cu limpede apã,
cã cine cunoaºte
iarba ce el paºte,
cu flori presãratã,
cu rouã scãldatã,,.
Cerb mi se-ngâmfa
cerb se lãuda
cã el îºi întrece
cu coarnele lui
fata bradului,
ºi cu fuga lui
zborul ºoimului,
ºi cu mersul lui
fuga calului.
Cerbul cum ºedea
de se lãuda
(Cutare)-mi ieºea
pãsãri de vâna
cu ºoimii pe mâini
cu droaia de câini.
Pe cerb cã-ntâlnea
arcul cã-ntindea,
ºoimii trimitea,
copoi c-asmuþea
ºi mi-l sãgeta:
tocmai în stânga
de coastã mai jos
ranã cu folos,
de coastã mai sus
sãgeata s-a dus,
Cerbul când fugea,
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ATELIERUL ARTELOR VIZUALE

CELA NEAMÞU

Cela Neamþu, una dintre cele mai reprezentative
creatoare de tapiserie din artele decorative româneºti de
astãzi, face din experienþa ei culturalã ieºeanã ºi din
atitudinea faþã de tradiþie elementele de sprijin în
dezvoltarea unui parcurs creator marcat de originalitate
prin viziune ºi exemplar prin rafinamentul simbolurilor
noi pe care le-a adãugat patrimoniului deja existent.
Cela Neamþu face din proiectele ei de tapiserie
picturã, ºi din picturã tapiserie. Aflatã la apogeul creaþiei,
îºi onoreazã vocaþia ºi îºi respectã publicul, iar pe
comentator îl obligã la un necondiþionat exerciþiu de
admiraþie... (Valentin Ciucã)
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