
11111

Bucureºtiul literar ºi artistic,  Anul VII, nr. 5 (68), mai 2017

Revistã fondatã la 1 octombrie 2011 de Coman ªova ºi Florentin Popescu
Apare lunar � Anul VII, nr. 5 (68), mai 2017

Florentin Popescu

Editorial

www.bucurestiul-literar.ro

�La ce bun poezia? La ce bun poeþii?�

Întoarcerea lui Ulise
Mai aºteaptã încã, mai aºteaptã
pe ultimul prag cu ochii deschiºi
e somnul târziu peste pleoapele tale,
iubito, da, mai aºteaptã.

Ai întrecut de mult rãbdarea femeilor,
o ºtiu,
dar mai aºteaptã, încã,
ochii tãi au ars depãrtarea
ºi drumul bãnuit pe care voi veni
cu arborii cãzuþi peste un apus
învins sau nu!,

dar mai aºteaptã o zi.

Sfidare
Existã moarte pentru toþi fiii planetei
spun ordinatoarele
de o sutã de ori moarte
de o mie de ori moarte
de o sutã de mii de ori moarte
pentru fiii ºi fiicele planetei
pentru întreaga planetã

se proiecteazã un Nero
cu toatã nerãbdarea lui în sânge
un robot Nero
care sã aprindã focul
mãcar o orã un sfert de orã o secundã
pentru a vedea
cât de frumos de fantastic  de apocaliptic
va arde pãmântul cu apele lui cu tot
cu munþi cu fluvii fântâni ºi izvoare
cu þipete de generali ºi planuri de salvare
cu fizicieni savanþi bãtrâni copii
caniºi pisici ºi domniºoare
iar presa va veni negreºit
cu ºtirea bombã de ultimã orã
s f â r º i t

Anotimp
Vine
pe coama în flãcãri a mânjilor
când sângele fecioarelor se subþiazã
ºi împreunã cu cel al bãrbaþilor tineri
se împlineºte în floare
dupã voia naturii.

Iubitele uitate
revin cu toatele
în toate nopþile
acestui anotimp
trezite de focul
din coama mânjilor
în galop.

...aºa se întreba ºi-ºi întreba la rându-i partenerii de dialog, cu câtva timp în urmã,
un cunoscut poet din Iaºi, îngrijorat în legãturã cu faptul cã, deºi se tipãreºte foarte
multã poezie, totuºi se citeºte foarte puþin.

Mi-am reamintit aceste întrebãri prin care colegul moldovean cãuta un rãspuns
prin paginile unei cãrþi în care îºi exprimau opinia mai mulþi poeþi, dar ºi cititori de
literaturã contemporanã în general, mai deunãzi, când o mai veche cunoºtinþã mã
interpela cam în felul urmãtor: �Dacã zici cã poetul X este atât de valoros, de interesant
ºi de original, recitã-mi, te rog, o poezie de-a lui, cã, uite, eu aº putea sã-þi recit la orice
orã din Nichita Stãnescu, din Miron Radu Paraschivescu sau din alþi vreo doi-trei
care-mi plac, da� nu mai mult!�

Recunosc cã pe moment am rãmas o clipã blocat, mai apoi încercând sã-i explic
partenerului meu de dialog cã poezia valoroasã nu e musai sã poatã fi ºi recitatã, cã
versul liber are alte reguli decât cel clasic, cã problema se pune în cu totul alþi termeni
ºi nu simplificând lucrurile, cum o fãcea el etc., etc. Zadarnic. Omul o þinea pe a lui �
ceea ce mi-a dat de gândit ºi dupã ce ne-am despãrþit.

E adevãrat (cum am mai spus-o ºi altãdatã) astãzi se scrie mult, se scrie foarte mult
ºi în materie de liricã s-au cam scãpat caii, cum se zice în popor. Reguli pentru revenirea
la poezia adevãratã nu existã, ele ar trebui sã ºi le instituie ºi sã le respecte orice autor.
Nu se întâmplã aºa ºi astfel revistele literare sunt pline pânã la refuz de �producþii� ce-
ºi revendicã dreptul la existenþã în câmpul poeziei.

G. Cãlinescu scria undeva cã doreºte ca într-o poezie sã simtã foºnetul valurilor, sã
audã copacii clãtinându-se, într-un cuvânt sã fie înfiorat de trãirile autorului � ceea ce
nu se mai întâmplã astãzi. Palide înºiruiri de gânduri, rar întrerupte de câte o imagine
sau metaforã, populeazã cele mai multe dintre scrierile multora dintre contemporanii
noºtri.

Sã trãim, oare, noi, generaþiile de azi, amurgul poeziei ca gen de creaþie? �Se
sparie gândul�, vorba cronicarului, de un rãspuns afirmativ la întrebare. ªi în sprijinul
nostru vin milenii întregi de istorie în care poezia ºi-a avut rolul, locul ºi rostul ei în
toatã lumea, de la primitivi ºi pânã azi. A fost pavãzã în rãzboaie ºi în suferinþã,
bucurie în timpuri de pace. A fost oglindã a vremurilor ºi a oamenilor, a vieþii ºi a
naturii. A fost coloanã vertebralã a ideilor ºi frumosului. Dar câte n-a fost!

Astãzi poezia � chiar ºi privitã doar ca un posibil refugiu în faþa agresiunilor de tot
felul asupra omului! � ni se pare a mai fi ºi o fereastrã încã deschisã cãtre idei, cãtre
frumos, un balsam pentru suflet ºi pentru inimã. Bineînþeles, când este valoroasã ºi
uºor asimilabilã, departe de însãilãrile de care aminteam mai sus. E adevãrat, poezia
n-o sã rezolve problema mineritului din Valea Jiului ºi nici pe cea a  ºomajului din alte
domenii, dar nu ne putem lipsi de ea, fiindcã face parte din existenþa noastrã.

Cã se scrie mult, foarte mult, nu trebuie sã ne sperie. E un semn cã încã nu ne-am
abrutizat, cã încã mai avem simþurile treze ºi trãim, sentimental cel puþin, în aria
creaþiei ºi a idealurilor nobile. Ce va rãmâne din tot ce se scrie acum va hotãrî viitorul.

ªi tot el va fi cel care ne va judeca ºi va da sentinþe.

Coman Sova,

Tudor Meiloiu - Din ciclul Pãsãri
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AGENDÃ CULTURALÃ

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

Sãrbãtoriþii noºtri în Luna lui Florar
Ei sunt statornici prieteni ºi harnici colaboratori ai revistei Bucureºtiul literar ºi artistic: � Acad. Eugen Simion

(n. 25 mai 1933), istoric ºi critic literar. Colaborator � Ioan Barbu (n. 15 mai 1938), prozator ºi publicist. Membru în
Colectivul de redacþie � Gheorghe Istrate (n. 11 mai 1940), poet ºi publicist. Colaborator � Vasile Cãpãþânã
(n. 6 mai 1946), poet, prozator, regizor ºi bioterapeut. Corespondent special la Chiºinãu � ªtefan Mitroi (n. 5 mai
1956), prozator ºi publicist. Colaborator.

De la o lunã la alta

Festivalul � Concurs �Primãvara albastrã� are drept
scop descoperirea, stimularea ºi promovarea creaþiei
literare a tinerilor cu vârste cuprinse între 14 ºi 35 de ani,
nemembri ai vreunei uniuni sau asociaþii scriitoriceºti,
respectându-se libertatea democratã a exprimãrii literare,
marcatã de o relevantã valoare esteticã ºi ideaticã.

Condiþii de participare:
- tinere talente literare cu vârstele intre de 14-35 ani
- sã nu fie membri ai Uniunii Scriitorilor sau ai altor

forme asociative scriitoriceºti
Concursul este organizat pe urmãtoarele secþiuni:

Poezie - (5 lucrãri), Prozã - (3 lucrãri a 3 pagini), Teatru scurt - (2 piese de un act), Jurnalism - (reportaj ; 2 lucrãri a 4
pagini), Istorie ºi critica literarã (eseu;2 lucrari a 4 pagini)

Lucrãrile vor fi expediate pânã la 15 mai 2017, data poºtei, cu precizarea �pentru concurs� - pe urmãtoarea
adresã: luminitagogioiu@yahoo.com sau Luminiþa Gogioiu, Biblioteca �Gh.N.Costescu� Pucioasa, str. Fântânilor,
nr. 7, oraº Pucioasa � Jud. Dâmboviþa.

Lucrãrile vor purta un motto, iar într-un plic închis vor fi trecute acelaºi motto, numele ºi prenumele concurentului,
data ºi locul naºterii, adresa, telefonul.

Vor fi acordate:
- Trofeul �Primãvara albastrã�
- Premiile I, II, III - la fiecare secþiune
- Menþiuni la fiecare secþiune, precum ºi o serie de Premii speciale ale unor instituþii de culturã, ziare, reviste,

posturi de radio ºi televiziune.
Manifestãrile din festival vor avea loc în oraºul Pucioasa. Relaþii suplimentare la telefon: 0734450877.

Coman ªova
La copa llena de ángeles

(Editura Valparaiso, Spania, 2017)

Autografe
în premierã

Ion I. Brãtianu
Regãsirea nemuririi

(Editura Fundaþiei Culturale
�Ion I. Brãtianu�, Bucureºti, 2017)

�Cartea cuprinde trei capitole: expunerile ºi
intervenþiile de la lansarea monografiei �Generalul
Constantin I. Brãtianu. Un mare Brãtian îºi revendicã
nemurirea� (lansatã la 14 oct. 2016), articolele ºi
comentariile apãrute despre aceasta în presa scrisã ºi un
summum de opinii referitoare la volumul respectiv,
exprimate post-apariþie în alte locuri.�

�Mulþumesc prestigioasei edituri Valparaiso din Spania
pentru publicarea unei selecþii din volumul Paharul cu
îngeri. Astfel poezia mea va fi prezentã ºi în lumea largã
a vorbitorilor de limbã spaniolã.�

Sever Miu
Redescoperirea Italiei

Vademecum sentimental, 7 volume
(Editura Rawex Coms, Bucureºti, 2017)

�Un ecou la sonetul lui Petrarca:
�Columnã ce ne sprijini glorioasã/
Speranþa, faima ce ne-au dat latinii,/
ªi te-ai pãstrat în neclintite linii/ Când
Jupiter dã ploaie furtunoasã.�

Festivalul-concurs naþional �Primãvara albastrã�, seria
a II-a, ediþia a XIV-a, 17-19 mai 2017, oraºul Pucioasa, judeþul Dâmboviþa

� Marþi 25 aprilie a.c. la Fundaþia Brãtianu au fost lansate volumele Câteva amintiri din rostul nostru social în timpul
celor din urmã 40 de ani 1866-1907 de generalul C.I. Brãtianu, 1908 (ediþie anastaticã) ºi Regãsirea nemuririi, de Ion
I. Brãtianu. Despre personalitatea generalului C.I. Brãtianu (cãruia Florian Tãnãsescu ºi Nicolae Tãnãsescu i-au consacrat
o monografie, lansatã în toamna anului trecut în acelaºi loc) ºi despre cele douã cãrþi au vorbit Radu Theodoru,
prof.univ.dr. Ion Dodu Bãlan, George Corbu, Florentin Popescu, prof. Antoaneta Stoica ºi Adrian Popa.

� Sub genericul În slujba limbii române, marþi, 25 aprilie 2017, ora 18, la Institutul Cultural Român (Aleea
Alexandru, nr. 38) a avut loc lansarea volumelor Mãºtile vii (Denisa Udroiu) ºi Spovedanii în oglindã (Vasile Ghica).

Dl. Doru Dinu Glãvan, preºedintele UZP a invitat în scenã protagoniºtii, având grijã sã învãluie persoana fiecãruia
într-o ºarjã de cuvinte semnificative, menite sã le accentueze personalitatea. Rând pe rând, Firiþã Carp, directorul
Editurii Detectiv Literar, scriitorii Florin Dochia, Dorel Vidraºcu, Marian Nencescu, Mircea Coloºenco, dar ºi
prefaþatoarea Mãºtilor vii, Corina Ozon. Au vorbit despre originalitatea celor douã cãrþi, despre incontestabila lor
valoare literarã, autorii fiind arhicunoscuþi în lumea scriitoriceascã, dar ºi printre împãtimiþii de lecturã. S-a subliniat
cã Mãºtile vii inaugureazã o nouã colecþie a editurii, Cufãrul cu prozã, alãturi de mai vechea Clinamen, gazda
poeziei, cunoscutã deja cititorilor din cele cinci titluri apãrute pânã în prezent. S-a remarcat cã Spovedanii în
oglindã, dincolo de aparentul costum ludic, îmbracã haina unei maturitãþi creatoare pe deplin responsabile, fiind, în
ansamblu, o veritabilã invitaþie la meditaþie.

� Miercuri 26 aprilie a.c. la Cãminul Artei din Bucureºti s-a vernisat expoziþia colectivã de picturã ºi sculpturã a
Filialei Buzãu a Uniunii Artiºtilor Plastici din România, cuprinzând câteva zeci ce lucrãri realizate de creatorii
buzoieni în ultimii ani. Prezentarea expoziþiei a fost fãcutã de pictorul Valeriu ªuºnea, preºedintele amintitei filiale,
de cãtre Petru Lucaci, preºedintele U.A.P. ºi Florentin Popescu, redactor-ºef al revistei noastre.

� Sâmbãtã 29 aprilie a.c. un grup de scriitori de la �Catacomba� (alcãtuit din Ion Andreiþã, Vasile Szolga ºi Tudor
Meiloiu) a participat la un schimb de experienþã cu cenaclurile �Muguri, ramuri, rãmurele� (condus de prof. N.
Mavrodin) din Oteniþa ºi �Elina Doamna� din Negoieºti (condus de Lia-Maria Andreiþã) în cadrul cãreia s-au citit
creaþii literare proprii ºi s-a discutat despre viitoarele colaborãri dintre gazde ºi oaspeþi.

Istorie literarã în imagini

Figuri din Cenaclul �Catacomba�: Dan
Anghelescu, Dumitru Matalã, Ion Andreiþã, Vasile
Szolga ºi Ion Haineº

Scriitorul Radu Theodoru în ipostaza de pilot
pe metaparapantã
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ANIVERSÃRI, COMEMORÃRI

Camil Petrescu (1894-1957), gazetar sportiv

Marian
Nencescu

În 1951, Editura de Stat pentru
Literaturã ºi Artã publica un
volum colectiv de �nuvele
sportive�, o selecþie de literaturã
de tip nou, inspiratã din lumea
stadioanelor, un fel de rãspuns
politico-ideologic, exprimat în
formã literarã, la provocãrile
sportului de tip capitalist,
promovat deopotrivã în lumea
liberã, ca ºi în România

interbelicã. Surpriza cãrþii o constituia însã prefaþa,
semnatã de �Academician Camil Petrescu�, care, fãrã a-
i menþiona mãcar pe cei  trei coautori ai cãrþii, rãmaºi
pentru totdeauna în uitare, N.S. Ambrozie, C. Beiu ºi G.
Mihalache (�am fi bucuroºi dacã aceastã încercare ºi-ar
atinge scopul dorit�), începe cu o laudã fãrã mãsurã a
Hotãrârii Biroului Politic al P.M.R., �pentru stimularea
culturii ºi pentru aºezarea sportului românesc pe baze
sãnãtoase�, ºi denunþã hotãrât �tendinþele ºi mãsurile
mercantile ale sportului de formaþie burghezã�. Cum
acest preambul, asezonat cu tot arsenalul ideologic,
practicat cu sârg în epocã, pare o contrafacere, un fel de
adaos politic menit sã atragã bunãvoinþa autoritãþilor,
secvenþa urmãtoare se apropie de stilul ce l-a consacrat
pe Camil Petrescu: �Am cunoscut eu însumi destul de
aproape vechea activitate sportivã, cu cele douã racile
ale ai: comercializarea ºi vedetismul. În romanul pe care
îl am pe ºantier, încã de ani de zile, sportul ocupã un
capitol însemnat. E vorba de vremea când, de îndatã ce
un sportiv începea sã capete favoarea publicului, el
devenea, în genere pradã întreprinzãtorilor afaceriºti. Era
îndeosebi cazul fotbalului ºi al boxului, care izbuteau
sã adune pe stadioane ºi în arene mari mulþimi, puse sã
plãteascã scump dreptul de a privi. În condiþiile acestea,
cei care mai pãstrau numele de sportivi deveneau o marfã
exploatatã pânã la sleire� (Oameni noi pe stadioane,
Bucureºti, ESPLA, 1951).

Cum nu avem informaþii cã marele scriitor, devenit
academician la 1 noiembrie 1948, ºi de la a cãrui moarte
se împlinesc luna aceasta s-au împlinit de curând 60 de
ani (s-a nãscut ºi a murit la Bucureºti, 9 aprilie 1894-13
mai 1957) ar fi ºi terminat un asemenea roman,
experienþele cu piesa Bãlcescu (1949) ºi romanul
documentar Un om între oameni (3 volume, 1953 ºi 1957,
ultimul publicat postum) fiindu-i suficiente ºi atrãgându-
i destule ponoase din partea noilor tovarãºi de drum (v.
documentarul Procesul �tovarãºului� Camil, de Ion
Vartic ºi Mircea Zaciu, Cluj Napoca, 1998), iar supoziþia
cã N.S. Ambrozie, autorul nuvelei care dã ºi titlul
volumului,  ar fi însuºi Camil Petrescu, pare la fel de
riscantã, nu ne rãmâne decât sã observãm cã secvenþe
întregi din nuvelã ilustreazã parcã afirmaþiile scriitorului
din Prefaþã: �Mulþi dintre spectatori se gândeau în acele
clipe cã Tedy Pãun � unul dintre eroii negativi ai cãrþii,
un boxer înfumurat ºi agresiv, opus eroului pozitiv, fostul
muncitor de la Reºiþa, în prezent sportiv la C.S.A.,
respectiv ªtefan Ghindã � trãdeazã o mentalitate
nesãnãtoasã, obiºnuitã peste Ocean, unde oamenii de
afaceri îndrumã sportivii spre bestialitate, fãcând din
jucãtorii profesioniºti niºte brute, care practicã un sport
respingãtor, un sport ucigãtor. Cei care îl cunoºteam pe
Pãun nu s-au mirat cã îºi arãtase adevãrata sa concepþie
despre sport ºi viaþã: forþã brutã, vanitos, egoist (Oameni
noi, op.cit., p. 39). Aºadar, chiar ºi citind aceste rânduri,
nu ne rãmâne decât sã constatãm cã interesul lui Camil
Petrescu pentru sport a fost constant toatã viaþa, la fel ca
ºi cel pentru aspectele morale ale acestei îndeletniciri.

Scriitor complex, cu o activitate proteicã în varii
domenii (publicisticã, prozã, poezie, teatru), Camil
Petrescu rãmâne, în ciuda unor reuºite literare
incontestabile, un autor controversat ºi contestat.
Oscilând, în prozã, între introspecþia de tip proustian ºi
autenticitatea gidianã, familiarizat, în teatru, cu dosarele
de existenþã ºi psihologia în spaþiu, Camil Petrescu va
da mãsura talentului sãu în special în eseu � �Între Carpaþi
ºi Dunãre totul este eseu�, afirma el, cândva � în calitate
de creator al idealismului critic, formulã ce pune preþ pe
faptul trãit, analizat ºi judecat. Jurnalist de vocaþie, autor
al unei opere imense, cvasi-necunoscutã marelui public,
câtã vreme seria Publicisticã, iniþiatã în 1984, la fosta
Editurã Minerva, de Florica Ichim, s-a oprit la primul
volum, din cele 10 proiectate iniþial, Camil Petrescu
rãmâne, în esenþã un jurnalist literar, formulã
autoasumatã, ºi reluatã în numeroasele interviuri

acordate de-a lungul vieþii (v. De vorbã cu Camil
Petrescu în Floare de foc, nr. 1, 1932). Regretabil,
critica literarã a evitat sã analizeze ºi acest aspect al
creaþiei sale, volumul antologic al lui Paul Dugneanu,
publicat în colecþia Biblioteca criticã (Bucureºti, Ed.
Eminescu, 1984), evidenþiind doar la Addenda
aceastã calitate a scriitorului, cu referire directã la
volumul de reportaje de
cãlãtorie Rapid
Constantinopol - Bioram
(apãrut în 1933, �la pachet�
parcã cu Patul lui Procust �
2 volume, ºi eseul Eugen
Lovinescu sub zodia
seninãtãþii imperturbabile).

În aceste condiþii, nu ne
rãmâne decât sã bãnuim
amploarea acestui demers,
derulat pe parcursul a mai
bine de 4 decenii, din 1913,
când, licean fiind,
debuteazã în Rampa lui N.D.
Cocea, cu un articol despre
Teatrul de Comedie, ºi pânã
în amurgul vieþii, în 1957,
activitate niciodatã
întreruptã efectiv, nici chiar
în anii rãzboiului, când
dezastrul general l-ar fi putut
îndruma spre un alt mod de
a reacþiona: �Totdeauna am considerat cã neutralitatea
e o iluzie. A nu adera e o imposibilitate. Simpla
prezenþã e ºi o solidaritate� (v. articolul E presa
iresponsabilã moralmente ?, în Adevãrul, 31 mai
1924).

Camil Petrescu a practicat, aºadar, de-a lungul vieþii
�gazetãria profesionistã�, începând cu anul 1918,
când încrezãtor în forþa culturii, pleacã în Banat, unde
va lucra o vreme la ziarul Banatul (românesc) �
condus de Avram Imbroane, personaj pe care îl va
invoca cãlduros în multe din articolele sale � ulterior,
la publicaþiile proprii, Limba românã (1919) ºi Þara
(1919-1921), o gazetã �fãrã program� (�Avem, totuºi,
un program: acela de a-i sili pe ceilalþi sã-ºi þinã
frumoasele lor programe ºi promisiuni�). Vremurile
de început ale gazetãriei bãnãþene sunt evocate cu
emoþie într-un articol din Þara (24 decembrie 1920),
în care descrie Ce înseamnã un ziar românesc din
Banat: �Ca niºte Robinsoni Crusoe ai ziaristicii, am
început de la corecturã ºi paginaþie ºi am ajuns pânã
la reportajul de întruniri politice, apoi articolele de
doctrinã, sfârºind prin a compune �ºtiri�, din nimic�.

Revenit la Bucureºti, înfiinþeazã, în 1923,
Sãptãmâna muncii intelectuale ºi artistice, iar
ulterior, Cetatea literarã (1925-28), pledând pentru
o noocraþie necesarã, idee menitã sã-i uneascã pe
toþi aceia care ºi-au fãcut �din intelect o profesie�.
Colaborator, în rãstimp, la Adevãrul, Revista românã,
Cuvântul liber (director, Eugen Filoti), Universul
literar (director, Perpessicius), publicaþie pe care o
va ºi conduce, din 1927 pânã în 1929, va mai scrie la
Vremea ºi Caietele cetãþii literare (unde publicã, în
1929, piesele Mioara ºi Act Veneþian), dar ºi la
România literarã (director, Liviu Rebreanu), care îi
va gãzdui studiul, tipãrit în foileton, Eugen
Lovinescu sub zodia seninãtãþii imperturbabile, ce
îi va aduce ºi reacþia acidã a mentorului de la
Zburãtorul. Cu totul, între 1921-1948, Camil Petrescu
a condus ºi a colaborat la peste 55 de publicaþii,
identificate de Dorin Popa (v. Jurnalistul Camil
Petrescu, Iaºi, Institutul European, 2005, p. 64),
conducând, în paralel cu revistele proprii, ºi
prestigioasa Revista Fundaþiilor Regale (1934-40 ºi
1944-47). Cu totul, o activitate remarcabilã ce l-a
fãcut sã observe pe Dumitru Micu, în studiul sãu
Scriitori, cãrþi, reviste: �Convins cu fanatism cã scrisul
angajeazã, Camil Petrescu se pronunþã în orice
chestiune cu gravitatea cu care ar formula declaraþii
în faþa unei instanþe a eternitãþii� (op.cit., Bucureºti,
Ed. Eminescu, 1980, p. 147).

Din aceastã serie impresionantã de prezenþe
publicistice cvasi-cotidiene, fac parte ºi cele douã
gazete sportive, creaþii exclusive ale lui Camil
Petrescu, Fotbal naþional (1933, 2 numere ?) ºi
Fotbal (1937, 7 numere), ambele purtând pe

frontispiciu, ostentativ parcã, avertismentul: �Singura revistã
consacratã exclusiv fotbalului�, sau, ºi mai limpede: �Revistã
pentru deprinderea jocului curat, în sport, artã, literaturã ºi
viaþã socialã�. Într-un peisaj jurnalistic destul de variat (în
epocã mai aveau rubrici cotidiene de sport gazetele Timpul,
Lumea româneascã, Dimineaþa, Universul, Ordinea ºi Buna
Vestire, existând chiar ºi un cotidian exclusiv, Sportul

Capitalei), Camil Petrescu, ce semna cu
numele N. Grãmãtic, editeazã o revistã în
care îºi expune exclusiv opinii faþã de fotbal,
în general, dar ºi faþã de climatul sportiv,
politic ºi cultural al vremii, continuând parcã
rãzboiul unuia contra tuturor. Aceastã
înverºunare ideaticã, numitã chiar
�zãdãrnicia scrisului�, dupã titlul unei
rubrici pe care o susþinea în ziarul Lumea,
este descrisã ºi asumatã voit: �Mã simt ca
unul condamnat sã stea zilnic câteva ore la
pâlnia telefonului ºi care, deºi ºtie cã la
capãtul firului nu-l ascultã nimeni, continuã
sã se exprime cu decenþã intelectualã� (nr. 7,
octombrie 1945).

Încercând, parcã, sã-ºi justifice interesul
pentru fotbal, editorialistul invocã cuvintele
lui Jean Giroudoux (1882-1944) autorul
romanului Gloria fotbalului, care scria:
�Fotbalul e mai mult decât un joc, e un rege
al jocurilor. Jocul cu mingea scapã regulilor
vieþii. Fotbalul datoreazã universalitatea sa
faptului cã a putut sã dea mingii maxim de

efect. Mingea nu admite trucaj, ci numai efecte stelare�
(Fotbal naþional, nr. 1, 1933, p.3). Pornind de la aceste
observaþii, N. Grãmãtic (alias, Camil Petrescu) încearcã sã
rãspundã la spinoasa întrebare, valabilã ºi azi, anume dacã
avem un fotbal românesc: �De câte ori am auzit surprins, în
tribune, sau în unele cercuri oficiale, cã sub tricoul tricolor
ºi în sunetul imnului naþional nu s-ar afla veritabili fotbaliºti
ºi cã, în genere, românul n-ar fi capabil sã joace fotbal
(s.n.), m-am gândit: cum adicã, putem da mari artiºti, dar în
fotbal nu suntem în stare sã trecem Carpaþii, ori Dunãrea, ºi
sã dãm mãsura talentului cu ungurii, ori cu bulgarii ?�
(România în competiþiile internaþionale, 1922-1933, ibidem,
nr.1, 1933, p. 2). De vinã pentru acest afront naþional, i-am
spune, este, în opinia cronicarului, Federaþia de Fotbal, care
susþinea cã �fãrã sânge strãin n-am avea o înaintare
româneascã�. Pledând, aºadar, pentru o naþionalã cu suport
românesc (�nu e român conºtient ºi cu simþul ridicolului
care sã pledeze pentru o echipã cu sânge exclusiv local�), C.
Petrescu observã cã �de zeci de ani Federaþia a dezertat de la
obligaþia de a forma un fotbal românesc�, motiv pentru care
s-a ajuns la o serie de dezonorante înfrângeri�, ale unei echipe
condusã/animatã de �elemente minoritare, care nici nu ºtiu
româneºte, nici nu-ºi înþeleg þara� (ibidem, p.3). Rãspunsul
oficial al Federaþiei, publicat în nr. 2 al revistei, sub semnãtura
preºedintelui în exerciþiu, dr. Aurel Leucuþia (1894-1964,
fost demnitar þãrãnist, fondator al echipelor Ripensia ºi
Chinezul, personaj implicat în procesul �lotului� Mihalache
� Penescu, acuzat de tentativã de fugã din þarã, în iulie 1947,
în realitate �o înscenare a SSI de a anihila activitatea PNÞ ºi
a compromite miºcarea democraticã din Români�, apud Gh.
Oniºoru, Operaþiunea Tãmãdãu, Editura INST, Bucureºti,
2008) aratã cã, în preajma desfãºurãrii, la Bucureºti, a
Balcaniadei de Fotbal, �fotbalul românesc este chemat sã
punã o pietricicã la temelia sportului� ºi cã e timpul ca �sã
se punã deoparte divergenþele ºi patimile ºi sã se uneascã
toate energiile... etc.�.

Triumfalist ºi precaut, dr. Lucuþia acceptã ºi cã preocuparea
de a avea o echipã româneascã de fotbal reprezentativã �a
primit un imbold ºi din partea presei� ºi cã �spre bucuria
noastrã lucrurile se rezolvã pe cale fireascã�. În faþa acestui
demers, ce ne sunã ºi azi familial, N. Grãmãtic riposteazã:
�Personal, recunoaºtem cã s-a fãcut un progres. Aºteptãm cu
bunãvoinþã primul meci, deºi avem impresia cã linia de
înaintare românizatã complet ar fi cea mai bunã... Fãrã alte
critici, aºteptãm desfãºurarea jocurilor� (ibidem, nr. 2, 1933,
p. 6). În fapt, cronicarul era dezamãgit de prestaþia
�domniºoarei� Bodola (Iuliu Bodola, 1912-1992, fotbalist
român de etnie maghiarã, golgheter între 1934-44 al
naþionalelor României ºi Ungariei), jucãtor acuzat cã �gãseºte
cã e prea mult ca sã-ºi lase piciorul fracturat de un bulgar
pentru onoarea de a fi numit român, timp de 90 de minute�.

Pasional, înfrigurat ºi tenace Camil Petrescu rãmâne, într-
o lume a jurnalisticii unde modelele nu lipsesc, exemplul
dãruirii totale, omul care a vãzut idei ºi s-a jucat cu ielele
înºelãtoare are gândirii.
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Seniorii literaturii noastre

A consemnat Florentin Popescu

DIALOGURI CULTURALE LA KM 0

(continure în pag. 19)

�Cea mai mare rãsplatã pentru un om care scrie e
sã fie citit.�

Corneliu ªerban, poet, publicist ºi traducãtor, este fiul Domnicãi ºi al lui Dumitru ªerban, muncitor feroviar. S-a nãscut la 8 martie 1937 la Dorneºti
(jud. Suceava) ºi a învãþat mai întâi la Teiºani (1944-1948) ºi la Vãlenii de Munte (1948-1950), urmând apoi cursurile Liceului �I.L.Caragiale� din
Ploieºti (1950-1954) ºi Facultatea de Filologie a Universitãþii Bucureºti, secþia criticã literarã (1954-1959). În 1975 a absolvit ºi un curs postuniversitar
de ziaristicã. A predat limba ºi literatura românã la ªcoala Generalã din Uda Paciurea, judeþul Teleorman (1959-1961), apoi a lucrat ca metodist la Casa
Regionalã a Creaþiei Populare din Ploieºti (1961-1966), redactor la ziarele �Flamura Prahovei� (1966-1989) ºi �Prahova� (1989-1997). Din 1998 s-a
stabilit la Sibiu. A debutat în 1950, cu versuri, la �Flamura Prahovei�, iar editorial cu placheta �Cuvinte pentru mâine� (col. �Luceafãrul�, 1962).
Colaboreazã la �Viaþa Româneascã�, �Luceafãrul�, �România literarã�, �Tribuna�, �Contemporanul�, �Bucureºtiul literar ºi artistic� º.a.

Scrieri: Cuvintele inimii (1962), Ploieºti (în colaborare, 1966), Lirica (1969), Cuvintele inimii (1971), Om pentru oameni (1973), Caietul Ancãi
(1977), Cu trainicã iubire (1979), Prin timp suind (1984), O carte (1985), Creºtem în luminã (1989), Ecou din tribunã (1996), Eu sunt ca viaþa (1997),
Post-scriptum, I-II (1998-2001), Mic ºi mare (2001), Traversând imperiul risc (2016). Traduceri: Lambros Zogas, Lângã inima ta, România (1985),
Panaiotos Tsutakos, Sã rãmânem în picioare (1997), în colaborare cu Lambros Zogas (1997).

Corneliu
Serban,

Florentin Popescu: Sunteþi unul dintre cei mai
interesanþi poeþi. Veniþi din zona Sucevei, sunteþi cu doi
ani mai mic decât Nicolae Labiº, deci din generaþie cu
el ºi aveþi o biografie literarã (ºi nu numai) care trebuie
ºi meritã sã fie cunoscutã, mai ales azi, când mai noile
�promoþii� de scriitori îºi imagineazã cã totul începe cu
ei ºi cã mai înainte n-a fost nimic de seamã. Ne cunoaºtem
de peste cincizeci de ani ºi mãrturisesc cã nici nu ºtiu cu
ce sã încep. Totuºi: Ce amintiri aveþi din copilãrie?
Mario Vargas Llosa, Umberto Eco ºi alþii spun cã toatã
literatura lor a fost inspiratã de copilãrie � aºadar
întrebarea mea se justificã.

Corneliu ªerban: Pentru mine, cel mai important
moment din copilãrie a fost când am aflat cã celei cãreia
obiºnuiam sã-i spun �mamã�, nu era mama mea.

O rudã din vecinãtatea imediatã a familiei noastre,
vãzându-mã singur ºi abãtut în grãdinã, a venit sã mã
cheme la ea, pentru a-mi da ceva de mâncare. Citisem o
carte, cufundat în iarbã ºi uitasem de toate, nerespectând
astfel ora prânzului. �ªtiu, puiule � mi-a spus acea femeie
� ºtiu cã te-a certat ºi þi-a zis cã nu pune iar masa, separat
pentru tine, dar face asta fiindcã ea nu e mama ta. Mama
ta a murit, când te-a nãscut pe tine.�

M-a durut cruzimea veºtii ºi mai ales cã mi s-a ascuns
adevãrul, m-a durut cã n-au avut încredere în puterea
mea de a primi acel adevãr.

Poate sã parã de mirare, însã totuºi, din clipa aceea, am
început s-o preþuiesc mai mult pe a doua mea mamã, pe
de o parte pentru cã nu mã mustrase degeaba, iar pe de
altã parte recunoscând cã aceasta þinea ºi la mine, aproape
ca ºi la copiii sãi, care oricum erau mai mici ºi era firesc
sã aibã mai multã grijã de ei.

N-am vorbit cu nimeni dupã aceea despre taina mea,
încercând un sentiment de pretimpurie maturizare ºi,
totodatã, de înstrãinare, de închidere în mine însumi.
Sentiment care avea sã mã însoþeascã toatã viaþa, punând
o pecete definitivã asupra devenirii mele de mai târziu.

Înstrãinarea la care mã refer s-a accentuat în anii
urmãtori, în perioada în care am stat la internat, ca elev al
ªcolii elementare din Vãlenii de Munte, apoi ca elev al
Liceului �I.L.Caragiale� din Ploieºti ºi, în al 3-lea rând,
în mai multe cãmine studenþeºti, pânã la absolvirea
Facultãþii de Filologie din Capitalã. Totalizând 11 ani,
de-a lungul perioadei scurse între 1948 ºi 1959. În tot
acest rãstimp, nimeni din familia rãmasã în satul Teiºani,
din pãrþile Teleajenului, n-a încercat sã vinã sã mã vadã
vreodatã.

Aºadar, cam aºa s-au petrecut lucrurile în copilãria,
adolescenþa ºi întâia mea tinereþe.

F.P.: Aþi avut ºansa ca, student fiind, în 1962 sã
debutaþi în colecþia de frumoasã amintire �Luceafãrul�,
în largul pluton al Generaþiei �60, alãturi de Nichita
Stãnescu, Ana Blandiana, Gheorghe Pituþ, Constanþa
Buzea, Adrian Pãunescu ºi alþii. De care dintre
reprezentanþii acestei generaþii v-aþi simþit cel mai
apropiat? Cu care aþi fost prieten?

C.ª.: Vârsta la care s-a întâmplat sã ajung, mã îndeamnã
sã fiu ceva mai rezervat în formularea rãspunsului la
aceastã întrebare. Iatã, îmi vine acum în minte un vers al
lui Ion Gheorghe: �Mã îmbrãþiºeazã braþe nedorite�.
Adicã, sã vin cu o afirmaþie privitoare la un scriitor sau
altul din aºa-numita �Generaþie a anilor �60", dar pot eu
ºti cum va fi privitã respectiva mea nominalizare?

Rãmânând la numele lui Ion Gheorghe, nu ezit sã afirm
cã vãd în el pe unul dintre exponenþii de frunte ai liricii
româneºti, acesta fiind, dupã umila mea pãrere, asemenea
lui Serghei Esenin la ruºi, unul dintre �ultimii poeþi cu
satu-n glas�.

La venirea mea în Bucureºti, în toamna anului  1954,

de el m-am simþit mai apropiat, cu toate cã s-a purtat
oarecum distant faþã de mine, la început. Venind din
lumea satului, prima redacþie spre care m-am îndreptat a
fost aceea a revistei �Albina�, unde, de altfel, Ion
Gheorghe a ºi fãcut gazetãrie o vreme.

O altã persoanã de care, de asemenea, m-am simþit mai
la largul meu, a fost Coman ªova, cãci amândoi
manifestam, deopotrivã, un interes aparte atât pentru
poezie, cât ºi pentru teatru. El având descendentul unei
�intrãri� mai directe, mai puternice în lumea tulburãtoare
a scenei, a spectacolului.

Dincolo de evoluþia proprie fiecãruia, de reuºita sau
neîmplinirile fiecãruia, i-aº aminti la acest �capitol�, al
unei mai îndelungi apropieri, pe foºtii mei colegi de
studenþie, poezie ºi gazetãrie: Petre Ghelmez ºi Mihai
Negulescu, plecaþi, ca ºi mine, din vatra satului.

F.P.: Vã ofer, dacã îmi permiteþi, sã spun aºa, ºansa de
a vã spune, acum ºi aici pãrerea despre aceastã generaþie.
Cum o vedeþi din perspectiva anului 2017 ºi prin grila
personalã?

C.ª.: Poate sã sune dezamãgitor, dar eu nu cred în ideea
de generaþie. În literaturã ºi artã, iar în poezie cu atât mai
mult, fiecare trãieºte ºi moare singur. Iar ca sã vorbeºti în
numele unei generaþii, ca sã rosteºti aceastã sintagmã
�generaþia mea� este neapãratã nevoie de o anume
îndreptãþire, de o contribuþie esenþialã, determinantã, în
definirea acelei generaþii.

Din nefericire pentru mine, nu mã gãsesc într-o
asemenea onorantã posturã, n-am atributele unei
asemenea înalte reprezentativitãþi.

F.P.: Volumul de debut �Cuvinte pentru mâine� (1962)
i-a determinat pe unii  comentatori sã vã apropie (poate
pentru entuziasm, poate pentru fluenþa versului, poate
pentru altele) de Nicolae Labiº. Credeþi cã au avut sau
n-au avut dreptate?

C.ª.: Spre sfârºitul anului trecut, aþi avut bunãvoinþa
sã includeþi într-o paginã dedicatã lui Nicolae Labiº ºi
câteva rânduri semnate de mine. N-aº vrea sã mã repet ºi,
dacã socotiþi potrivitã reproducerea unui pasaj, unui
fragment din acel text al meu, vã rog sã-l reluaþi drept
rãspuns, cât de cât semnificativ.

Aici ºi acum, precizez, încã o datã, cã nu m-am socotit
unul dintre prietenii sãi ºi nu mi-a trecut nici o secundã
mãcar prin cap sã mã compar cu poetul �Primelor iubiri�
ºi al �Luptei cu inerþia�.

F.P.: Zgomotului ºi vânzolelilor din agora literarã de
dupã 1962, dar ºi de mai înainte le-aþi preferat o existenþã
modestã ºi decentã. De ce? E vorba de structura dv. de
moldovean sau de altceva? Explicaþi!

C.ª.: Într-adevãr, am preferat o existenþã modestã ºi
decentã, înþelegând cu limpezime cã nimeni nu poate sã
treacã de umbra sa, oricât s-ar strãdui.

Cu toate acestea, la un moment dat se cuvine sã te
intereseze în mod serios atingerea unui barem de calitate
a scrisului tãu, a poziþiei tale în obºtea scriitoriceascã,
altminteri poþi fi lesne taxat de superficialitate ºi
amatorism, ori chiar de imposturã.

Deºi aveam, mulþi ani de activitate literarã, precum ºi
trei-patru apariþii editoriale, ezitam sã-mi fac dosarul de
primire în Uniunea Scriitorilor, fiindu-mi jenã sã solicit
cuiva o recomandare în acest sens. Distinsul poet Ion
Horea, pe vremea aceea unul dintre secretarii Uniunii
Scriitorilor, m-a avertizat cât se poate de clar: �Poete, sã
ºtii cã n-o sã-þi batã nimeni la uºã, sã te invite sã devii
membru!�

Cu sfialã, cu destule reþineri, am fãcut ºi acest pas.
În însingurarea mea, scrisul mi-a fost în mod real de

ajutor, mi-a adus, când ºi când, mãcar un dram de
mulþumire. Totodatã am socotit mereu cã cea mai mare

rãsplatã pentru un om care scrie, este aceea de a fi citit.
Acum, evident, lucrurile au devenit mai dificile, sub
multiple aspecte. Sunt multe probleme ºi în privinþa
existenþei Uniunii Scriitorilor, de care n-are rost sã
discutãm aici.

Eu, la nivel individual, atât la începuturi, cât ºi astãzi
mi-am gândit prezenþa în literaturã ca pornind dintr-o
necesitate lãuntricã, nefiind preocupat de obþinerea unei
recunoaºteri speciale sau de atingerea unei cote de
popularitate. Sunt recunoscãtor celor care m-au luat în
seamã, iar dacã acest lucru nu s-a întâmplat, am ºtiut cã
nimeni n-are ceva cu mine, cã vina unor reuºite firave
sau a unor nereuºite îmi aparþine mie. Numai ceea ce
izbutesc sã exprime paginile tale conteazã, te poate
menþine în timp ºi în conºtiinþa cititorilor, iubitorilor de
literaturã din succesivele generaþii. Iar în final, conteazã
DOMINANTA  vieþii ºi lucrãrii tale, privite laolaltã.

F.P.: În anul 2013 poetul grec Christos Ziatas edita la
Toronto, în Canada, o antologie a poeþilor �Generaþiei
�60" în care figuraþi ºi dv. Înþeleg cã aþi fost coleg de
facultate la Filologia bucureºteanã cu acest poet. Aþi
fost prieteni? Mai þineþi legãtura?

C.ª.: Cu poetul grec Christos Ziatas, care este nãscut
în acelaºi an cu mine, sunt prieten încã din vremea
studenþiei noastre bucureºtene.

Ne scriem destul de rar, vorbim destul de des unul cu
altul ºi în prezent, el având, ce-i drept, iniþiativa
dialogului nostru telefonic Toronto-Sibiu. A trãit ºi a
scris pânã în 1975 în România, dupã care s-a stabilit în
Canada. N-am nici o îndoialã cã este un remarcabil poet
ºi dramaturg. În plus are meritul de a fi rãmas un excelent
cunoscãtor al literaturii române, precum ºi un autentic
prieten al þãrii noastre. ªi-a dovedit din plin ataºamentul
faþã de România, neaºteptând recompense ºi favoruri din
partea nimãnui. Forurile culturale de la noi ar fi mai mult
decât firesc sã-i acorde atenþia cuvenitã.

F.P.: Încã de prin 1955 aþi început ºi o rodnicã
activitate de traducãtor. Singur sau în colaborare aþi
realizat echivalenþe româneºti din lirica americanã,
bulgarã, chinezã, coreeanã, germanã, greacã, rusã. Ce
criterii aþi avut în alegerea poeþilor ºi care sunt aceia?

C.ª.: Totdeauna m-a interesat literatura altor popoare,
modul de gândire ºi exprimare sensibilã ale scriitorilor
de pe alte meleaguri. Copil fiind, cartea mea de cãpãtâi a
fost �CUORE� (�Inimã de copil�) de Edmondo de Amicis.
M-a impresionat îndeosebi una dintre povestiri,
intitulatã �De la Apenini la Anzi�. Mi-aº fi dorit
extraordinar de mult sã fi fost eu în locul acelui bãiat,
plecat în lume sã-ºi gãseascã mama, sã merg, tot aºa, pânã
la capãtul pãmântului, sã dau de ea, de mama mea cea
adevãratã.

Da, am realizat câteva echivalenþe lirice, cu sprijinul
unor buni cunoscãtori din limbile din care mi-am propus
sã traduc. Principalul criteriu al alegerii mele a fost,
aproape de fiecare datã, sentimentul avut în faþa unor
texte cã purtam de mult în mine acele versuri, acele
poeme, doar cã le-au scris alþii, înaintea mea ºi
independent de persoana mea, fãcând-o mai bine decât
aº fi fãcut-o eu.

Am trãit însã ºi o experienþã inversã. Unul dintre  poeþii
de peste hotare care ºtia suficient de bine româneºte s-a
arãtat foarte mulþumit de echivalenþa mea liricã,
exclamând: �Pãi acum va trebui sã-mi retraduc poezia în
limba mea, s-o fac sã sune la fel de bine, sã semene cât
mai mult cu tãlmãcirea pe care i-ai dat-o tu!�

Chiar dacã exageratã, spusa lui mi-a fãcut plãcere, cel
puþin pe moment.
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Corespondenþa, ca jurnal
de front sau monografie

Lia-Maria Andreiþã �
o prozatoare de realã vocaþie

Ion Rosioru,

Încã mai existã printre noi confraþi într-ale scrisului ºi
iubirii de carte aºa-ziºi �de modã veche�, prin asta înþelegând
un gen aparte de oameni: împãtimiþi ai culturii, hãrãziþi de
Domnul cu rarul har de a fi trudit o întreagã viaþã întru
binele ºi câºtigul spiritual al obºtii, inºi cu vocaþia
construcþiei, capabili de sacrificii. Din ce în ce mai rari,
întrucât biologicul îºi spune cuvântul, ei pot fi consideraþi
un fel de monumente ale naturii, de excepþie într-o lume tot
mai grãbitã ºi adesea plãtind tribut superficialului în care
cultul lucrului bine fãcut aproape cã a devenit o amintire.

Aceasta a fost impresia cu care am rãmas dupã lectura
volumului Alex. Oproescu, Epistolar 1956-2016 (Editura

Alpha MDN, Buzãu, 2016), o carte al cãrei conþinut depãºeºte cu mult ceea ce spune
titlul. Autorul ei, care timp de patruzeci ºi trei de ani a lucrat ca bibliotecar la Râmnicu
Sãrat ºi apoi la Buzãu (de unde a fost forþat cu brutalitate sã se pensioneze în anul 2003),
scriitor cu o bibliografie pe cât de bogatã tot pe atât de interesantã (cuprinzând, între
altele, câteva volume de �Articole, comunicãri, documente V. Voiculescu� � de neocolit
de cãtre oricare cercetãtor al marelui scriitor, câteva dicþionare ale scriitorilor ºi presei
buzoiene ºi râmnicene, note de drum din strãinãtate, monografii ºi albume � între care
unul referitor la prezenþa lui Marin Sorescu pe meleagurile buzoiene ºi un altul la
Biblioteca din Soroca Basarabiei, înfiinþatã de acesta) ºi dincolo de toate (sau împreunã
cu ele!) un extraordinar de activ animator al vieþii literare din judeþul aflat la Curbura
Carpaþilor, Buzãul, a fost ºi a rãmas pânã azi una din figurile marcante ale culturii locale
ºi naþionale. ªi când spun asta mã gândesc, laolaltã cu toþi cei care ºi-au întretãiat paºii
cu ai lui de-a lungul a nu mai puþin de ºase decenii, la zecile ºi sutele de manifestãri pe
care le-a organizat ºi le-a pãstorit, la publicaþiile pe care le-a iniþiat, la cãrþile ºi ediþiile
pe care le-a îngrijit ºi editat sub egida Bibliotecii Judeþene �V. Voiculescu�, instituþie cu
care, de fapt, s-a identificat pânã în cele mai intime celule ale existenþei lui. Însãºi
amintita instituþie a primit acest nume în urma eforturilor lui de reintroducere în circuitul
public a autorului �Poemelor cu îngeri� ºi al fermecãtoarelor povestiri fantastice dupã
ce V. Voiculescu a ispãºit pe nedrept o grea pedeapsã cu închisoarea la vârsta senectuþii.
Despre aceastã deloc uºoarã ºi simplã activitate a d-lui Alex. Oproescu, ca ºi despre
multe alte fapte de seamã, volumul mai sus amintit.

Om nãscut ºi trãit în cultul documentului ºi al iubirii de carte ºi de fãuritorii ei,
autorul acestui op., ins de o acribie rarã, a tezaurizat (termenul nu trebuie sã sperie ori
sã parã exagerat!) scrisori, diverse alte documente, fotografii ºi alte înscrisuri pe care,
iatã, acum, sub forma unei antologii epistolare le-a încredinþat tiparului din
convingerea cã pot (ºi trebuie sã fie!) utile oricui va dori sã reconstituie climatul a
ºase decenii de culturã buzoianã, sã afle ce a însemnat o bibliotecã în relaþiile cu
scriitorii timpului, cu moºtenitorii unor personalitãþi, apoi cum aceasta (biblioteca
adicã) a devenit treptat-treptat un centru de activitãþi literare, factotumul acestora
(sau managerul, cum se zice azi) nefiind altul decât destinatarul sau expeditorul
scrisorilor din cartea despre care scriem acum ºi aci.

Cutare �Salon literar� sau lansare de carte a determinat ulterior un schimb de epistole,
o corespondenþã între directorul bibliotecii ºi autorul (sau autorii) cu pricina.

Cutare nouã cunoºtinþã din lumea literarã, din Bucureºti, din þarã ºi chiar mai
departe, din S.U.A. sau din alte locuri a însemnat pentru d-l Alex. Oproescu câºtigarea,
dacã putem zice aºa, a unui nou corespondent, iar panoplia cu numele tuturor acestora
este de o bogãþie copleºitoare. Astfel, plaja relaþiilor epistolare (ºi nu numai) se întinde,
ca sã enumerãm aleatoriu, de la fiii lui V. Voiculescu ºi pânã la poeþii debutanþi în
volumele editate de bibliotecã, de la arhiereul Antonie Plãmãdealã ºi Ovidiu Papadima
pânã la Aurel Rãu, de la Ion Caraion, Ion Gheorghe, Gheorghe Istrate ºi Radu Cârneci
pânã la Titel Constantinescu, Stelian Cucu, Emil Manu sau Tudor Opriº, apoi la
Passionaria Stoicescu, Magda Ursache ºi subsemnatul.

În carte sunt scrisori ocazionale, cu subiecte de interes administrativ, dar altele,
adevãrate ºi foarte valoroase documente de istorie literarã (precum, de pildã, cele în
care Radu Voiculescu evocã ultimii ani din viaþa celebrului sãu tatã), mãrturii legate
de momente din viaþa literarã a celor care au fost de-a lungul timpului invitaþi ai
bibliotecii în calitate de autori, sau de unele apariþii literare sau evenimente culturale
cu rezonanþã localã ºi cu anume semnificaþii etc. etc.

În ce-l priveºte pe autorul crestomaþiei vom cita ºi noi câteva din aprecierile cu care
a fost gratulat de corespondenþii lui: �Mã bucur cã lucrurile merg � în ciuda
vicisitudinilor � tot mai bine la Biblioteca Buzãului ºi cã sufletul directorului ei
pentru carte nu se lasã deloc brumat� (Ion Apetroaie, 13 XII �89); �Sunteþi sufletul
unei biblioteci pe care ºtiu cât aþi fãcut-o sã fie ºi un muzeu� (Ovidiu Papadima, 5
martie 1980); � Ai dovedit încã o datã cã eºti un iniþiator ºi bun organizator, care ºtii
ca nimeni altul sã ridici prestigiul instituþiei pe care o sfinþeºti cu calitãþile tale de
om�� (Bucur Chiriac, 5 XI 2000); ��þi-o spun din proprie experienþã: gândul pozitiv
este un adevãrat miracol, e benefic ºi de mare ajutor. Sã spui cât de des ºi cu convingere:
sunt sãnãtos, sunt inteligent, sunt generos, sunt înþelept, sunt calm, sunt milos, sunt
bun, sunt puternic, sun un luptãtor, sunt curajos, sunt norocos. Tatã Ceresc, îþi
mulþumesc!� (Gaby Defour � Voiculescu); �Atâta entuziasm, atâta sinceritate, atâta
bucurie de a te dãrui oamenilor, societãþii, nu am întâlnit în viaþa mea la mulþi oameni
� ºi cunosc destui!... Ai acea capacitate rarã de a-i încãlzi ºi pe ceilalþi de crezul
dumitale. Dacã þi-ar semãna mãcar o micã parte din semenii noºtri, lumea ar fi mai
bunã�. ( Ioana Tãutu, 23.II.1977).

Adãugate celor 300 de scrisori primite, cele trimise (îndeosebi cele de familie) au
darul de a completa un portret de scriitor ºi de bibliotecar care, sub pana unui romancier
sau monograf ar putea deveni oricând baza documentarã a unei cãrþi despre un om ºi
un destin, despre cineva care a imprimat urme adânci în cultura de azi.

Urme pe care, fãrã îndoialã, cercetãtorii viitorului vor trebui sã le �citeascã� cu
mare atenþie ºi, desigur, cu o recunoºtinþã pe mãsurã faþã de cel care le-a lãsat.

Cã partea de sud a României nu va înceta sã dea literaturii
române prozatori de elitã e mai mult decât o certitudine,
afirmaþia fiind demonstrabilã ºi prin numele doamnei Lia-
Maria Andreiþã care, iatã, la Editura SemnE (Bucureºti,
2016), semneazã un nou roman mai mult decât incitant,
Copil de suflet, entuziast postfaþat de Mihai Antonescu,
care nu poate sã nu se gândeascã, asociativ, la celebrul
poem al lui Andersen, Fetiþa cu chibrituri, ºi sã vadã în
ambele opere �aceeaºi putere de dãruire, aceeaºi
nevinovãþie ºi bunãtate � �cristicã�, zicem noi � izvorând din suma înfrângerilor
unei lumi ajunse la cheremul unui nemilos destin� (p.159).

Romanul demareazã, aºadar, cu finalul, mai precis cu ieºirea Sorinei, personajul
central, din penitenciarul de la Târgºor, unde a ispãºit o condamnare pentru o crimã
pe care în realitate n-a comis-o niciodatã. Restul acþiunii, aºa cum se întâmplã prin
alte zeci de cãrþi sau de filme, îl constituie analepsa a ceea ce a condus la injusta
încarcerare doar pe baza nãpãstuirii venite din partea bunicii adoptive, croitoreasa
Rozica, aceastã bãtrânã femeie diabolicã recunoscându-ºi mârºãvia, prin spovedire
la preot, dupã destul de mulþi ani însã, ca timpul care i s-a furat pe nedrept bietei fete
cu suflet luminos sã-i mai poatã fi restituit.

Cadrul istoric pe care-l traverseazã Sorina este cel al comunismului românesc cu tot
ce a avut el specific: naþionalizarea caselor boierilor ºi ale þãranilor înstãriþi sau ale
preoþilor, colectivizarea forþatã a agriculturii spre a o aduce în sapã de lemn, apariþia
fenomenului navetismului între sat ºi oraº, îmburghezirea slujbaºilor rurali (contabili,
gestionari, preºedinþi de cooperaþie, secãturi devenite activiºti de partid ºi crezând cã
totul li se cuvine etc.), înãsprirea vigilenþei atotprezentei securitãþi aservite trup ºi
suflet totalitarismului roºu, înmulþirea cancerigenã a colaboraþioniºtilor ºi a
impostorilor în toate domeniile de activitate unde valorile profesionale ale specialiºtilor
competenþi nu-ºi mai gãsesc locul ºi câmpul de manifestare eficientã, parveniþii
neruºinaþi trãgându-ºi pe scara socialã cât pot de mult toate neamurile. Prozatoarea nu
face o singurã clipã sociologie, nici nu generalizeazã, ci doar constatã, jalonând
traiectoria personajului sãu, ca ºi cum ºi-ar plimba oglinda stendhalianã de-a lungul
unui drum sinuos ºi spinos. Sorina a venit pe lume, ca sorã geamãnã a unui bãieþel,
într-o familie de þãrani nevoiaºi dintr-un sat de câmpie, aºa cã ai ei, atunci când li s-a
solicitat adoptarea de cãtre contabilul de la IAS Negoeºti ºi de soþia lui, croitoreasã de
meserie, au dat-o cu bucurie ºi cu speranþa cã fata se va bucura de un destin mai bun.
Nu cei doi figurau însã în scripte, ca pãrinþi adoptivi, ci fiica de vreo patruzeci de ani
a acestora, celibatara Clara, cu un picior mai scurt ºi nici prea întreagã la minte mãcar
atât cât sã le fie sprijin la bãtrâneþe. Aºa se face cã aceastã responsabilitate urmeazã sã
fie atribuitã fetiþei înfiate ºi pe care o îndobitocesc realmente printr-un program de
studiu peste puterile vârstei ei fragede. Dupã prima clasã la ºcoala din sat, pentru cã n-
a ieºit premiantã ºi nici mãcar o menþiune nu i s-a acordat, micuþa Sorina nu se bucurã
nici mãcar de o zi de vacanþã estivalã propriu-zisã. Familia e tentatã sã creadã cã
învãþãtoarea ar avea ceva cu ea ºi-i fac scandal la ºcoalã. Apoi solicitã sã fie ascultatã,
în altã zi, în prezenþa camuflatã a celor douã �mame� postate strategic dincolo de uºa
întredeschisã a sãlii de clasã. Pentru cã fusese lezatã în amorul propriu, doamna
învãþãtoare nu-i dicteazã exerciþiul pe care-l avusese ca temã de efectuat acasã, unde
îl ºi rezolvase sub supravegherea bunicului-meditator, ci un altul, din lecþia urmãtoare
ºi în faþa cãruia se blocheazã pânã ºi premianta clase, Demeter. Însã cele douã femei
þâºnesc ca niºte harpii din ascunzãtoarea lor strategicã ºi o desfigureazã, lovind-o c-o
plasã din nailon, cea mai îndârjitã dovedindu-se Clara, fiinþa însemnatã de Dumnezeu
ºi complexatã de beteºugul ei locomotor. Contabilul Sebi, speriat cã povestea s-ar
putea isprãvi rãu dacã oamenii legii ar intra pe fir, îi telefoneazã fratelui sãu, Feldy,
mare ºtab pe la UGSR. Acesta, fãrã sã fie deloc prima oarã când îi scotea pe ai lui
basmale curate din tot felul de dãndãnãi, vine urgent ºi le ia pe fete la Bucureºti cu
maºina lui. Cea mare e internatã la Spitalul Central, cea micã la un spital de urgenþã
unde este operatã de un doctor providenþial, care dispune în plus ºi de puteri
paranormale, aºa cum o dovedeºte levitaþia operatei la scoaterea bandajului de pe faþa
crâmpoþitã. Acesta încalcã, din proprie iniþiativã profesionalã ºi cu de la el putere,
interdicþia de a anunþa în prealabil organele de anchetã. Fata va fi salvatã, dar va
rãmâne schimonositã pentru tot restul vieþii ei zbuciumate. Promisul transplant de
piele, fie de la un donator compatibil, fie cu piele proprie luatã din altã parte a corpului,
cu predilecþie din zona fesierã, nu va mai avea loc, medicul binefãcãtor devenit persona
non grata în spital, îndeosebi pentru colegii lui ranchiunoºi ºi meschini, plecând
pentru totdeauna din spital. Primul care se opune este chiar unchiul Feldy. Avea
motivele lui întemeiate. Fata îºi poartã cu demnitate, speranþã ºi disperare, umilinþa,
frumuseþea ei sufleteascã mascând mereu urâþenia fizicã a feþei. Cele mai bune prietene
ale Sorinei provin din colege care iniþial au umilit-o, dar, de cum au auzit-o vorbind ºi
nepurtând picã nimãnui, ºi una ca ºi cealaltã, ºi-au schimbat imediat ºi radical
atitudinile. E vorba de Demeter, eleva care ºi-a dat destul de repede seama de gestul
învãþãtoarei de-a nu fi jucat loial când i-a dictat Sorinei exerciþiul buclucaº, respectiv
de Arþãgoasa, una din Negoeºti, alta din Budeºti, unde familia contabilului îºi
cumpãrase o casã care sã le poarte mai mult noroc ºi opinia publicã sã nu-i mai
apostrofeze pentru fapta lor reprobabilã. Victima reuºeºte, în ciuda aspectului ei facial
puþin agreabil, sã se integreze în clasele de elevi pe care le-a frecventat ºi sã ajungã
chiar ºi studentã la Institutul Pedagogic, care i-ar fi asigurat o carierã de învãþãtoare.
De ea se îndrãgosteºte un coleg de la ªcoala generalã din Budeºti, fiul impiegatului
transferat nu peste mult timp la Zimnicea. Între cei doi are loc un susþinut schimb
epistolar juvenil. Pentru cã nu intrã la facultate, acest bãiat e luat în armatã, de unde
pune punct legãturii cu Sorina ºi rãmâne cu sora unui camarad care-ºi vizita des
fratele, orfan ca ºi ea, la unitate. Toate astea Sorina le-a aflat dintr-o scrisoare  ticluitã
de camaradul fiului de impiegat. O a doua legãturã de ordin erotic ºi adusã pânã pe
punctul de a se finaliza cu o nuntã dupã datinã este cea cu bãiatul întâlnit într-un tren
aglomerat pe ruta Bucureºti-Olteniþa. Bãiatul respectiv fãcuse închisoare pentru cã-ºi
omorâse fratele pe care-l prinsese în pat cu asistenta medicalã de care ambii flãcãi erau
îndrãgostiþi. Un asemenea mariaj nu-i încânta deloc pe bunicii adoptivi ai Sorinei,
însã cum fata se hotãrâse sã facã pasul capital, cedaserã. N-a fost însã sã fie nici de data
aceasta. Când mirii se întorceau de la Bucureºti unde tocmiserã o cunoscutã interpretã
de muzicã popularã sã le cânte la nuntã, ºoferul ºi prietenul lui, care-i luaserã la
ocazie, opresc pe un câmp plin de oase de animale sacrificate clandestin ºi o violeazã
sãlbatic pe viitoarea ºi veºnic virtuala mireasã.

Copil de suflet este cartea unei prozatoare de realã vocaþie ºi ea se citeºte cu
plãcere. Cele aproape o sutã de pagini de referinþe critice din partea finalã a volumului
contureazã profilul unei personalitãþi culturale complexe, de la care sunt aºteptate
lucrãri la fel de incitante, de instructive ºi de justiþiare, precum cele ce-i jaloneazã
bibliografia de pânã acum.

Florentin
Popescu
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ANIVERSÃRI

M.N.L.R. � 60 de ani

De-a lungul unei vieþi
oameni hãrãziþi cu
talent scriu operele lor,
unele foarte valoroase,
adevãrate mãrci de
identitate pentru cultura
românã: cãrþi de
beletristicã, prozã,
poezie, eseu,
dramaturgie. Dar cãrþile,
ca ºi oamenii, au
destinul lor. Când
oamenii dispar din
lume, opera, creaþia
spiritualã dãinuie, în
ciuda vicisitudinilor, în
biblioteci particulare ori

în anticariate...
...De 60 de ani creaþiile de valoare, de patrimoniu literar

românesc, au ºansa sã fie adãpostite într-un Sanctuar al
cãrþii. Un Om cu mare drag de CARTE ºi de CREATORII
de literaturã, a fondat, în anul 1957,o instituþie specialã:
Muzeul Naþional al Literaturii Române.. Acest cãrturar
era Perpessicius...cel care ºi-a sacrificat vederea
descifrãrii unei comori literare: manuscrisele
eminesciene!

Ca ºi oamenii, acest Muzeu a avut o existenþã
tumultoasã: deseori a fost mutat, apoi... strãmutat, apoi
evacuat �temporar�... într-un sfârºit relocat, la începutul
anului 2017, în 2 clãdiri ,în zone centrale ale Capitalei,
pentru a fi cât mai la îndemânã vizitatorilor.

Veþi vedea semnul distinct, sigla: MUZEUL
NAÞIONAL al LITERATURII ROMÂNE...în cele 2
noi sedii:

*pe Strada Nicolae Creþulescu nr. 8 (în spatele Bisericii
Albe), la doi paºi de Calea Victoriei, ºi al doilea:

*pe Calea Griviþei nr. 62-64 ( sector 1).
Reporterul a reþinut, din Caietul de prezentare câteva

date, cifre, fundamentale, ºi deopotrivã emoþionante,
despre valorile ºi colecþiile de aici.

*Patrimoniul literar, adunat în cei 60 de ani de
existenþã, conþine  cãrþi vechi ºi foarte vechi, inclusiv
incunabule, mai vechi de 500 de ani, dar ºi urma paºilor
creatorilor, �în marea (lor) trecere�, însemnând obiecte
care le-au aparþinut: mobilier, obiecte de scris,
toc&cãlimarã, ochelari, revistele epocii, precum ºi creaþii
plastice ale unor mari artiºti din epocã: Portretul lui Liviu
Rebreanu, de Francisc ªirato, ori portretele lui Vasile
Alecsandri ºi Camil Petrescu, datorate lui Camil Ressu...
ºi multe altele.

* În custodia Muzeului se mai aflã numeroase sculpturi:
busturile lui Mihai Eminescu, realizate de Ion Jalea ºi
Ion Vlasiu, cele ale lui Octavian Goga, Mihail Sadoveanu
ºi Tudor Vianu, semnate de Miliþa Petraºcu.

*Dintre manuscrisele cele mai valoroase ºi foarte
vechi, iatã câteva: cãrþi cu grafie chirilicã, Carte
româneascã de învãþãturã (Iaºi - 1643), ºi Noul Testament
� Bãlgrad,(1648), Descrierea Moldovei de Dimitrie
Cantemir � Leipzig (în germanã), Gramatica daco-
romanã de Alexi Ioanis, Viena, 1826 (în latinã).

*Manuscrise valoroase ale scriitorilor români: desigur
sunt multe din creaþia lui Mihai Eminescu � printre ele ºi 2
poezii �restaurate! � în Atelierul specializat al Muzeului:
La steaua ºi S-a dus amorul... Veþi vedea ºi alte multe
manuscrise, dar ºi cãrþi rare, ediþii princeps, ale altor scriitori:
Vasile Alecsandri, Titu Maiorescu, I.L. Caragiale, Ion
Creangã, Lucian Blaga, Ion Vinea ºi mulþi alþii.

...La Muzeul Literaturii Române este încã mult de
lucru. Informaþii inedite, interesante...? Desigur, le aflãm
de la managerul Muzeului, dl. conf. univ. dr. Ioan
Cristescu.

Rep.: Bun gãsit, domnule Ioan Cristescu, de unde
pornim vizita, însoþiþi de dumneavoastrã?

Ioan Cristescu: De la sediul din Strada Nicolae
Creþulescu nr. 8, unde ºi-a deschis deja poarta pentru
vizitatori Expoziþia de bazã. Aici am aranjat cât mai
bine o parte din patrimoniul literar.

Este conceputã în termeni moderni, ca o expoziþie
interactivã, cu tehnologie nouã dar totuºi apropiatã de
vizitatori... În afarã de vitrine cu manuscrise pot fi privite
aici ºi exemplare de carte deosebite, ediþii princeps, cãrþi
vechi ºi rare, toate plasate printre obiecte de mobilier ºi
alte artefacte , fotografii, tablouri, care au aparþinut unor
binecunoscuþi creatori români. Scopul este de a crea o
cât mai autenticã atmosferã a timpurilor acelea...

Zestre muzealã: deþinem peste300.000 de piese,
organizate în 300 de colecþii, cuprinzând manuscrise ale
unora din cei mai importanþi scriitori români: Mihai
Eminescu, Vasile Alecsandri, Titu Maiorescu, I.L. Caragiale,
Ion Creangã, Lucian Blaga, Ion Vinea ºi mulþi alþii. Deþinem
ºi manuscrise ale unor creatori strãini, precum:M. Proust,
Th. Mann, Paul Valery, G. Ungaretti, etc�

Rep.: Sosim acum aici, la Sediul din Calea Griviþei,
mult mai spaþios, mai generos, pe potriva intenþiilor de
expunere muzealã...

Ioan Cristescu: Organizarea este mai clasicã, dupã
criterii de eficienþã ºi maxim interes pentru vizitatori.
Pornim de la parter, unde este în curs de amenajare �
LIBRÃRIA.Vor fi aici desigur multe cãrþi, dar ºi reviste
literare, realizate în Bucureºti dar ºi în þarã, ori publicaþii
periodice, cu profil istoric, ºtiinþific, muzical etc. Vor
gãsi aici vizitatorii ºi revistele editate de noi:
MANUSCRIPTUM, revistã fanion, de tradiþie, unicã în
peisajul literar european. O altã publicaþie: Caietele
avangardei - care oferã materiale de cercetare a
avangardei româneºti, din epocã, în relaþie cu cea din
strãinãtate. Voi menþiona ºi o altã o importantã publicaþie:
DICE� diversitate ºi identitate culturalã în Europa,
revistã dedicatã dialogurilor culturale europene.

Sala multifuncþionalã este ºi generoasã. Ea va oferi
spaþii pentru Conferinþe literare, simpozioane, spectacole.
Aici publicul va avea bucuria vizitãrii unor expoziþii
tematice, pe duratã limitatã,unde vor fi expuse exemplare
bibliofile valoroase, originale. Vom expune, de pildã,
exemplarul BIBLIEI de la Bucureºti, care este o
raritate!... Amintesc, între manuscrisele valoroase ce vor
fi admirate uneori, pe cel al Sburãtorului lui I.H.
Rãdulescu, ori Caietul manuscris cu Pastelurile lui Vasile
Alecsandri (cu dedicaþie pentru Carmen Sylva

La etajul întâi vom gãzdui, în alte spaþii largi,
generoase, Colecþiile de bazã ale Muzeului, înconjurate
de mobilier valoros. De pildã sufrageria, care a aparþinut
lui Emil Cioran, ori Biblioteca lui George Coºbuc... cu
multe cãrþi pe care le-a citit ºi el, Coºbuc, cãrþi de literaturã
românã dar ºi universalã.

Am amenajat spaþii speciale pentru a relua o plãcutã
tradiþie: Atelierele de lecturã  cu cei mai mici
cititori...copiii, pentru a le forma gustul pentru lecturã,
ºi pentru a le stimula creativitatea, ei înºiºi vor deveni
poate, creatori de literaturã!

Aici, în casã nouã, vom relua întâlnirile: ROTONDA
13. Una dintre manifestãri îl va evoca pe Titu Maiorescu,
la centenarul morþii sale. Rotondele au ºi ele o istorie.
Au început în 1978 ºi au fost prezidate timp de 16 ani de
criticul ªerban Cioculescu. Prima Rotondã i-a fost
dedicatã, la 13 aprilie 1978 istoricului Nicolae Iorga.

Rep.: Veþi avea un nou program, inedit, intitulat:
MuseON, ne daþi detalii?

Ioan Cristescu: Este un program de promovare a
operelor ºi biografiilor literare ºi culturale, prin
intermediul arhivelor ºi documentelor multimedia, cu
un conþinut video ºi audio amplu: piese de teatru puse
în scenã de cei mai mari regizori români, importante
ecranizãri ale celor mai cunoscute proze din literatura
românã, texte literare recitate de scriitori ºi actori.

Rep.: Muzeul Literaturii Române este ºi o instituþie de
cercetare a patrimoniului literar...

Ioan Cristescu: Da, ºi ne bucurã reluarea cercetãrii,
pentru descoperirea unor noi valori de patrimoniu... ºi
cu cei din afarã, de pildã cu Universitatea din Pisa, din
Italia. Cu ei am demarat asemenea activitate ºi ne aºteptãm
la rezultate, chiar la unele surprize ale colaborãrilor cu
studenþii italieni, privind relaþiile scriitorilor români, cu
cei din spaþiul italian, latin.

Rep.: Vor fi puse în valoare ºi în circuit-turistic-
reînnoit de primãvarã ºi Casele memoriale , cele din
Bucureºti, din custodia Muzeului.

Ioan Cristescu: Da, Casa memorialã Tudor Arghezi va
primi ºi în aceastã primãvarã oaspeþi români ºi strãini,
atraºi de frumuseþea naturii de la Mãrþiºor ºi de locul
unde a trãit ºi a scris poetul... La fel Casa George Bacovia,
amintind de viaþa poetului aici, împreunã cu soþia,
Agatha, între anii1933-1957... ori cele douã apartamente
care pãstreazã mediul în care au trãit Liviu Rebreanu ºi
fiica sa Puia, ori cel în care a locuit poetul Ion Minulescu
ºi fiica, Claudia Millian, artist plastic. Anul acesta
reînnoim Catalogul de prezentare al fiecãrei Case
memoriale. Sã menþionez, în Casa Rebreanu o
impresionantã colecþie de ceramicã ºi o alta de icoane
pe sticlã, ambele aparþinând romancierului.

Rep.: Care este gândul dvs. cel mai drag, privind viaþa
nouã a Muzeului?

Ioan Cristescu: Perioada urmãtoare va fi intensã, prin
tot ce organizãm, prin calitatea manifestãrilor, vrem sã
arãtãm cã Muzeul Literaturii Române este o instituþie
solidã, fundamentalã, care oglindeºte identitatea ºi
cultura românã, o instituþie necesarã, utilã pentru
cunoaºterea valorilor patrimoniului cultural-literar
românesc.

Veniþi sã ne vedeþi, sã ne cunoaºteþi, sã apreciaþi truda
creatorilor români!

Porþile vã sunt larg deschise, dragi prieteni ai cãrþii!

Interviu realizat de Romaniþa-Maria ªtenþel

�Suntem o instituþie solidã, fundamentalã...�

Ioan Cristescu

MNRL, sediul din Str. Nicolae Creþulescu nr. 8



77777

Bucureºtiul literar ºi artistic,  Anul VII, nr. 5 (68), mai 2017

POEZIE ROMÂNEASCÃ LA KM 0

George Iarin
POEM PÃªUNIST

Romantic sunt, naiv ºi ambetat ,
beau roua chiparoasei în neºtire,
salcâmul înflorit l-am sãrutat
ºi am dansat cu trestia subþire.
Iubito, în zadar te-am invitat -
vai, potmoneul meu e prea subþire ! -
duminecã la Porcul Rãsfãþat,
tu îþi vei cãuta la Plaza mire,
iar eu o sã mã întorc cântând în sat
la mine, sã mã cheme: - Calomfire-e-e-e ! -
noatene cu mersul legãnat
când soarele rãsare din ceaun
în care Dumnezeu a presãrat
mãlai de aur, praf stelar, iubire...
O, satul meu bãtut de vânt, de tun,
cãlcat de regi, de clasa muncitoare,
are acum un shop ºi un pãun,
cadouri de la fratele cel mare.

Flãmânzi 2017

APOCALIPSUL

Vine Apocalipsul, îmi pãrãsesc iubita �
în pat, la bal poartã vestmânt monastic �
una-i sã ude iarba uscatã Afrodita,
alta-i sã-þi vezi aleasa pe un colac de plastic.
Speram cã lumea este un potpuriu de valuri
fosforescente, vele ºi rândunici de mare,
de insule adormite sub marile voaluri
ale aurorelor polare.
Spiritul meu de câine abandonat pluteºte
în umbra unui gulag, abisalã �
la Notre-Dame într-un amvon citeºte
catrene Nostradamus, un cocoºat în salã,
cu diavolul sãu trece fiecare
spre turnurile gemene - cenuºã ºi splendoare,
jucãrii sexuale, furtunile solare,
ogive nucleare, eroii, heroina,
fantome spulberate de Uraganul Nina,
kalaºnikovul, supa, gamela ºi fantasma
cyborgilor în ceaþa rãzboaielor locale,
refugiaþi cãrându-ºi în cãrucioare �plasma�
cu viaþa lor cu tot în seriale...
Un ozene coboarã lin înspre Atlantida,
altul incendiazã un lan de grâu - nu-i pâine ! �
ºi dacã lumea noastrã o sã disparã mâine ?
Rimbaud a plecat pe Corabia Beatã,
sufletul lui Dante va strãluci în iad,
numai eu voi rãmâne aici, un ciot de brad
în ploaia sfâºiatã de þepele lui Vlad
care nu se sfârºeºte niciodatã.

TEATRU ABSURD

Dacã aud primadona cum ciripeºte
sau vãd o bãtrânã figurantã oftând,
cum ºuierã vântul, iarba cum creºte -
eu sunt spectatorul din ultimul rând...
Zornãie aurul zarafilor, cade
ploaia de meteoriþi pe pãmânt,
mor visãtorii pe baricade -
eu sunt spectatorul din ultimul rând...
�Ridentem dicere verum� îi zice

domnul Horaþiu, domnului Nietzeche
în teatrul co(s)mic ticsit de lume
aplaudând, aplaudând,
dar vis-a-vis e Abatorul
ºi plânsul mieilor jupuiþi indispune
pe cei care spun adevãrul râzând...
In culise se împuºcã autorul-
un terorist ascuns în teatru pune
o bombã sub ultimul rând...
Dacã este El Spectatorul ?

LOCURI DE VECI

De la garã vezi cimitirul
de la cimitir zãreºti gara �
eu visez aici, liru-liru,
nu sunt Whitman sã-mi sting þigara
în Cascada Niagara...
Caut prin iarbã cuvântul lui Dumnezeu �
îmi dã o scamã de soare,
sãrut pãmântul, steaua rãsare,
cercel la urechea
farmazoanei din fânul Carului Mare...
Timpul în râu se îneacã,
râul în timp se revarsã,
în sat a rãmas doar o casã �
trenul se afundã în nisip,
gara  pleacã
goalã pe miriºtea arsã...
Mai lasã o clipã sã treacã !
Sã cadã un înger, mai lasã...

ÞARA POTOPULUI

Prietenii din est ºi din vest,
din nord, din sud, de nicãieri,
la un pahar de votcã,
la o gargarã cu ºampanie pentru muieri,
încearcã sã ne abureascã :

� Voi - goniþi de frigul cumplitelor ierni -
aþi venit doar de ieri
aici unde noi suntem eterni...

� Fraþilor, vã înºelaþi !
Cioburile oalelor din neolitic,
de sub ogoarele patriei
la luminã ies cu
semnãturile lui Vasile, Gheorghe, Ionescu,
iar pe plajele Mãrii Negre nisipul -
oricât de vechi sau de nou e -
pãstreazã tiparul paºilor
unui marinar din Corabia,
Noe.

DEÞINUTUL ZEILOR

- Ce animal mai e ºi ãsta, poet ? �
urlã pe coridor plutonierul Bãsãricã...
Sunt deþinutul 43 din închisoarea zeului Pontus
ºi în celula tixitã de criminali fac pe mine de fricã...
Aici este ºef unul poreclit Baracudã,
pederast ºi troznitor de oase -
în fiecare zi sfâºie o halcã de carne crudã
ºi dã pe gât trei sticle de bãuturi spirtoase...
Ceilalþi împart între ei pãduchii ºi �fetiþele�
sau îºi bat cuie în cranii, numãrându-ºi anii,
iar eu juisez aici pentru cã i-am spus
lui Caius Iulius Octavianus Augustus
în timpul unei orgii cu vestale
cã este un mafiot mãrunt
cu fuduliile cât douã migdale...
În douã secole am scris �Fastele� cu un condei bont
pe aripile guguºtiucilor care vin la fereastrã
sã ciugulescã fãrâmituri de pâine...
Azi gardienii au citit listele condamnaþilor la moarte-
vã vând un pont �
pânã mâine
când mã vor lapida,
voi termina �Tristele�...

CALUL

Poþi sã priveºti cum este rãstignit Iisus
ºi sã te prefaci cã plouã...
Asiºti la biciurea stelelor în mare
ºi taci ca un peºte...
Pentru violenþa acestor lumi înecate în rouã,
întotdeauna calul înhãmat la cãruþã plãteºte.
Pentru aur ºi plumb, diamante ºi sare,
pentru cel ce urãºte, pentru cel ce iubeºte,
pentru râs, pentru plâns, parastas, sãrbãtoare,
calul înhãmat la cãruþã plãteºte.
Vulturi hoitari cu inimi de cai încleºtate în gheare �
o maree de coame roºii în vântul solar izbucneºte ...
Pentru nebunia regilor, înalta trãdare,
calul înhãmat la cãruþã plãteºte.
Pentru rãzboi ºi pace, pentru glorie � iatã,
chiar ºi pentru iarba pe care moartea o coseºte,
pentru cosmosul care scârþâie pe osia timpului
ca o roatã,
ultimul cal înhãmat la cãruþã plãteºte.

IMNUL FLORILOR DE MÃR

Regele întreabã de þarã,
dar e cu valiza la garã,
fürerul e prost ºi nebun,
sã-l rãstignim pe afetul de tun...
Daþi foc la gunoi ºi la palate ! �
pe miriºti mai e aur de cules, rãmân
cetãþile în urmã pustii ºi destrãmate,
vom hoinãri pe plaiuri ºi vom dormi în fân,
ºi vom mânca merele furate
din marile livezi fãrã stãpâni -
grãdini ale raiului sunt toate
cu merii veºnic tineri ºi bãtrâni
când înfloresc, miros a libertate
ºi nici un papã nu ne va opri,
de vom muri sau de vom nemuri,
sã alergãm desculþi, sã fim copii,
prin iarba verde din eternitate.

MUZEUL TIMPULUI

Ne întâlneam - îþi aminteºti ?-
în Muzeul Timpului, la Ploieºti...
Când clanþa uºii ºoptea : clanþ ! -
goalã, mã invitai la danþ
printre vampiri, printre mutanþi
eram frumoºi, eram amanþi
ºi ne iubeam când pe un nor,
când pe covorul zburãtor...
Iepuri de mare - melci hermafrodiþi,
de cine, mâine vom mai fi iubiþi ?
Poate voi fi o razã de soare-n asfinþit
sã mã iubeascã teiul înflorit
ºi tu vei fi o ºoaptã, un refren,
ultimul vals al domnului Chopin.

RENDEZ-VOUS

Când boschetarul doarme în zãpadã,
în fum de smirnã moþãie cel sfânt...
Voi adormi cu tâmpla pe grenadã
sau voi dormi într-un hamac de vânt ?
Aci nu ne aflãm la promenadã,
pot sã împuºc un flutur sau sã cânt �
cu liberul arbitru la paradã
m-am ratãcit o clipã pe Pãmânt
printre teroriºti, lupte de stradã,
pe doi parai ºi o votcã sã mã vând...
Pe miriºti, mortãciunile grãmadã �
de ce aici, în iarba neagrã, când
meteoriþi ºi stele au sã cadã
în faþa unei porþi sã stau la rând
cu traista de metafore pe umãr ?

� Ramona, nu te mai aºtept !
Un înger cu kalaºnikov la piept
îmi face semn sã intru - sunt un numãr.



88888

Bucureºtiul literar ºi artistic,  Anul VII, nr. 5 (68), mai 2017

FERESTRE

p

Nobel Prize - 1911

Titus Vîjeu

MAURICE  MAETERLINCK � fantezia poeticã

Numere în labirint

Theodor
Codreanu

1997

Nãscut în 1862 la Gand,
într-o nobilã familie belgianã
(catolicã ºi francofonã)
Maurice Maeterlinck a fost
educat în spiritul credinþei de
cãtre cãlugãrii iezuiþi, fapt ce
avea sã lase urme vizibile în
opera poeticã ºi dramaticã a
scriitorului. �Si j�étais Dieu,

j�áurais pitié du coeur des hommes� � declarã eroul din
Pelléas ºi Mélisande, introducând deci ºi o viziune
oarecum criticã la adresa divinitãþii. Dupã studii
strãlucite de drept, finalizate cu o excepþionalã tezã de
doctorat (1885) ºi o scurtã activitate profesionalã ca
avocat se dedicã literaturii, faþã de care avea sã
dovedeascã o nedezminþitã vocaþie. În 1890, dupã
apariþia piesei La Princesse Maleine (Prinþesa Maleine)
este salutat de Octave Mirbeau, influent gazetar ºi
dramaturg al epocii � fondator în 1883 al revistei Les
Grimaces � drept marea revelaþie a sfârºitului de veac.
Articolul de întâmpinare al acestuia s-a dovedit cu
adevãrat premonitoriu, Mirbeau revenind în vreme asupra
creaþiilor dramatice ale lui Maeterlinck pe care avea sã
le elogieze tot mai mult, pânã la extaz, considerându-le
la un moment dat �superioare (...) celor mai frumoase
pagini ale lui Shakespeare�. Ditirambii aceºtia � care
pot constitui pãcatul exclusiv al emitentului nu ºtirbesc
nimic din valoarea realã a lui Maurice Maeterlinck,
scriitor despre care aveau sã se pronunþe cu multã preþuire
ºi Stephane Mallarmé ºi Rainer-Maria Rilke ºi Marcel
Proust. Drept care, putem spune astãzi cã opera lui
Maeterlinck a interesat ºi chiar fascinat epoca. Nu numai
confraþii scriitori s-au simþit atraºi de scrisul sãu, ci ºi
mari muzicieni precum Claude Debussy, Gabriel Fauré
ºi Arnold Schönberg care au gãsit în creaþia dramaticã a
scriitorului belgian de expresie francezã consonanþe
germinate de admirabila muzicalitate a creaþiilor sale.

Maurice Maeterlinck este autorul unor lucrãri destul
de diverse, cuprinzând poeme ºi eseuri pe teme ºtiinþifice
ori literare ºi piese de teatru ce constituie astãzi partea
cea mai ºtiutã ºi frecventatã a operei sale cuprinzând
poemele din Les serres chaudes (Serele calde -1889) ºi
din Douze chansons (Douãsprezece cântece -1896),
eseurile fremãtând de inteligenþã din Le trésor des
humbles (Comoara celor sãrmani -1896), La sagesse et
la destinée (Înþelepciunea ºi destinul -1896), paginile
de evaluare ºtiinþificã a naturii din La vie des abeilles
(Viaþa albinelor -1901) ori L�intelligence des fleurs
(Inteligenþa florilor -1907). Acestea din urmã sunt rodul
activitãþilor practice din domeniul horticulturii ºi al
apiculturii desfãºurate sistematic, timp de mulþi ani la
rând la Gand, oraºul natal în care revenea anual, dupã

triumful premierelor sale teatrale în sãlile de spectacol
ale marilor capitale europene. Cãci partea cea mai robustã
a creaþiei sale a reprezentat-o teatrul � care s-a impus,
cum arãtam, de la debutul
dramaturgic cu Prinþesa
Maleine. Piesa aceasta anunþa
întoarcerea teatrului la uneltele
tragediei, la tema extincþiei ce
impunea � cum frumos declara
un comentator al autorului �
�un raport hipnotic cu
spectatorul�. Închisã într-un
castel medieval, prinþesa
Maleine ºtie cã va fi ucisã. Ea
îºi evalueazã destinul, mai ales
în zona unor resorturi oculte.
Eroii din Les Aveugles (Orbii)
naufragiaþi pe o insulã
îndepãrtatã � îºi aºteaptã
potenþialul salvator, un preot
care e deja mort. Ca urmare
aºteptarea devine ea însãºi un
personaj al piesei, dramaturgul anticipând aici strategia
lui Samuel Beckett din Aºteptându-l pe Godot. Eroii din
Pelléas ºi Mélisande îºi consumã splendida poveste de
iubire în acelaºi spaþiu thanatic, cutreieraþi de patimi
puternice, imposibil de cenzurat prin gelozia lui Goland,
soþul devastat de neliniºti morbide. Avem de-a face deci
cu un teatru plin de patetism ºi violenþã, în care moartea
e omniprezentã, o operã prin care simbolismul ºi-a
manifestat marea-i autoritate esteticã. Iar sinteza acestei
lumi scenice, plinã de lirism ºi coduri oculte ale existenþei
este � neîndoielnic � acea capodoperã de la 1907 a
scriitorului L�Oiseau bleu (Pasãrea albastrã). Puþini
scriitori au avut harul de a exprima într-un registru atât
de profund aspiraþiile spre puritate ale fiinþei umane cum
a izbutit Maurice Maeterlinck într-o construcþie lirico-
dramaticã tulburãtoare precum aceasta.

Decernarea � în 1911 � a Premiului Nobel pentru
literaturã se întemeia tocmai pe �bogãþia imaginaþiei ºi
fantezia poeticã deghizatã în basm� cãci Maeterlinck a
ºtiut sã vadã La Grande Féerie (Marea Feerie � dupã
cum va nota el în eseul din 1929) a unei lumi simbolice
þintind perfecþiunea. Ajuns în culmea gloriei, scriitorul
se va dedica în ultima parte a vieþii mai cu seamã
metafizicii ºi ocultismului în reºedinþa sa de lângã Nisa,
vestitul �Orlamonde� unde-ºi va scrie ultimele cãrþi, între
care L�Autre Monde ou le Cadran Stellaire (Cealaltã
Lume sau crugul stelelor � 1942) ºi Bulles bleues
(Albastre respiraþii de aer � 1948).

A murit la Nisa într-o frumoasã zi de primãvarã (6
mai 1949) supravieþuind mult timp curentului literar ce-

l consacrase: simbolismul. Ca poet este astãzi destul de
puþin cunoscut, lirica sa putând apãrea cititorului drept
vetustã. Marea lui forþã poeticã vieþuieºte însã în piesele

sale. ªi chiar în eseurile destinate acelor admirabile
efigii vii ale naturii care sunt albinele, furnicile,
florile. A fost un scriitor bântuit de tristeþi netrucate,
de neliniºti marcate de omniprezenþa morþii în
preajma existenþei umane. În plus, pentru marea sa
muzicalitate, Jean Rostand îl socotea �un foarte
mare poet�. ªi n-a fost singurul care a vãzut acest
lucru în vibraþia unei opere în care se simte mistica
misterelor medievale la intersecþia cu trãirea
modernã.

�Moi, j�attends un peu de réveil, / Moi, j�attends
que le sommeil passe, / Moi, j�attends un peu de
soleil / Sur mes mains que la lune glace...� (�Aºtept
o razã de soare / Sã-mi spulbere somnul / O razã de
soare / pe mâinile mele îngheþate de lunã...�) declara
el în poemul Heures ternes (Ceasuri monotone).
Nu-i de mirare cã în cãrþile ultime, chiar ºi în
autobiografia Bulles bleues: souvenirs heureux
(1948) Maeterlinck pune-n luminã �tragicul

cotidian� pe care umanitatea ºi-l asigurã prin gesturi
insignifiante dar care devin, însumate, veritabile drame
ale existenþei. De altfel unii comentatori ai scriitorului
belgian de expresie francezã, perceput drept un reper
cardinal al literaturii simboliste au remarcat un soi de
misticism al gândirii sale, aflat în contact cu �o formã
artisticã de remarcabilã puritate�, fapt ce-l determina pe
unul din exegeþi, Lucien Muhlfeld, sã-l aºeze pe
Maeterlinck în descendenþa unor Edgar Allan Poe, cel
din Prãbuºirea Casei Usher, Charles Baudelaire (din
Histoires extraordinaires) ori Villiers de l�Isle Adam,
înaintaºul sãu simbolist preocupat sã asigure �logica
visului� în creaþiile epice, lirice ori dramatice.

Influenþat de marii mistici ai Evului Mediu (în primul
rând de Jean Runsbroeck, priorul unei mãnãstiri de pe
pãmântul Flandrei) Maeterlinck a ºtiut sã inducã în
creaþia sa amplã coordonatele simþirii moderne, în primul
rând dimensiunea neliniºtii existenþiale ºi a integrãrii
fiinþei umane în vibraþia cosmicã. Totul, într-o deplinã
muzicalitate,fapt ce i-a determinat pe mulþi dintre
compozitorii de seamã ai epocii sã-i transpunã pe portativ
vorbele. Multe poeme din Les serres chaudes au fost
puse pe muzicã de Ernest Chausson, mai multe din cele
Douze chansons au devenit lieduri aparþinând lui Gabriel
Fabre ºi Eugène Samuel. Iar piesa din 1892 Pelléas ºi
Mélisande i-a atras deopotrivã pe Gabriel Fauré ºi
Claude Debussy care au asigurat muzica de scenã a piesei
în care moartea pare a fi învinsã de pasiunea ce animã
cele douã personaje ce dau titlul capodoperei teatrale a
lui Maurice Maeterlinck.

10 196. În seara de 23 iulie, la
Televiziunea Naþionalã,
programul 1, scapã o emisiune
despre ceea ce se întâmplã cu Casa
Vernescu, a Uniunii Scriitorilor,
închiriatã de un afacerist evreu
(Schiffer, pare-mi-se), care a
deschis acolo un soi de cazinou.
Aici, sãptãmânal, evrei sosiþi din
Israel ºi de aiurea spalã bani
murdari pe care îi scot clandestin
din þarã. E de mare mirare cã
asemenea informaþii au putut

pãtrunde la Televiziunea Românã, atât de atent cenzuratã.
Redactorul îºi va face, cu siguranþã, bagajele.

10 197. O frumoasã scrisoare de la acad. Constantin
Toma, biologul de la Universitatea din Iaºi. Spre
deosebire de micii cârcotaºi huºeni, gãseºte cuvinte
emoþionante, superlative (cu argumente) despre Istoria
Huºilor.

10 198. Continu sã primesc scrisori elogioase despre
Dubla sacrificare a lui Eminescu, în pofida nemulþumirii
mele faþã de cum aratã ediþia. Între acestea, o epistolã de
la Dimitrie Vatamaniuc, care îmi trimite ºi cel de al treilea
volum al sãu despre Publicistica lui Eminescu, volum
care a ºi fost recenzat în rãspãr de Z. Ornea, în România

literarã. Îmi mai scrie, apoi, cântãreþul de romanþe
eminesciene Gheorghe Sãrac, care promite ºi o deplasare
la Huºi pentru o manifestare în cinstea lui Eminescu. De
la Blaj Ion Buzaºi mã felicitã ºi-mi trimite cartea lui din
urmã Eminescu ºi Transilvania.

10 199. Aflu din presã cã pe 14 iulie, chiar de ziua
Franþei, a murit istoricul François Furet, nãscut pe 27
martie 1927.

10 200. Teolin e în febra pregãtirii examenului de
admitere la Drept. Lina îl dãdãceºte la Gramaticã,
afirmând cã se apropie de nota maximã. Colegul Vasile
Calestru, profesorul de istorie, e încrezãtor ºi el. Cum ºi-
a luat libertate de decizie (având ºi veleitãþi de lider al
promoþiei sale), Teolin a optat pentru Universitatea
Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca.

10 201. Amplu dialog cu Ion Gh. Pricop. Probabil va
ajunge la o revistã din Vaslui sau la Sintezele lui
Constantin Cãlin, la Bacãu.

10 202. Telefon de la Ion Trif Pleºa. Revista Porto-
Franco n-a putut ieºi în luna iulie. Se va face un numãr
dublu iulie-august. Vestea cea rea pe care mi-o dã este
însã alta, care explicã ºi pe prima. Poetul Ion Chiric,
redactorul-ºef, este grav bolnav, internat la Bucureºti, la
neuropsihiatrie.

10 203. 14 august. Cartea lui Dimitrie Vatamaniuc,
Publicistica lui Eminescu, mã convinge cã marele editor
a avut puterea de a nu face nici o concesie curentului
�corect politic� de demolare a gândirii eminesciene.
Regula de aur a lui Vatamaniuc este supunerea la obiect.
El vine totdeauna doldora de documente. O spune cu
durere cã alþi eminescologi, slabi de înger, au cedat
ideologiei oculte, fie trecând cu arme ºi bagaje în tabãra
denigratorilor publicisticii, fie evitând a mai vorbi despre
publicisticã. Din prima categorie face parte Ion
Negoiþescu, din a doua � Petru Creþia. Ba este nedumerit
ºi de poziþia lui George Muntean care nu spune prea
limpede ce crede despre gândirea politicã a lui Eminescu.
Poate. Însã eu explic izolarea la care a fost condamnat
George Muntean încã înainte de 1989 prin adevãrurile
pe care le-a spus în Hyperion, 1 ºi în alte studii. D-l
Vatamaniuc crede cã George Muntean a vrut sã evite o
confruntare cu Z. Ornea. Dar înainte de 1989 mulþi s-au
temut de Z. Ornea (datoritã poziþiei-cheie pe care o
deþinea în culturã, având sprijinul direct al unor pigmei
ca Leonte Rãutu ºi Gogu Rãdulescu) ºi, uneori, am avut
impresia cã însuºi Dimitrie Vatamaniuc nu vrea sã intre
într-o confruntare directã cu ideologia dominantã. Lucru
explicabil, altminteri. Era o mare primejdie ºi �ruºine�
sã fii etichetat �naþionalist� ºi �protocronist�. Ca ºi azi,
mai dihai ca oricând. De astã datã, d-l Vatamaniuc a luat
taurul de coarne, intrând în rãzboi direct cu Z. Ornea,
care nu a întârziat sã-l atace în România literarã, vechiul
ºi noul fief al internaþionaliºtilor victorioºi.
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Poeþi  coreeni dintotdeauna
Ca ºi japonezii sau vietnamezii, primii poeþi coreeni s-au inspirat din marea literaturã chinezeascã. Primele lor texte, �hansi� ºi �sonsi� sunt scrise în limba lui

Confucius. Pe lângã aceste poeme chinezeºti sau budice, alte specii literare cultivate de coreeni sunt �hyangga� (cântece ale pãmântului natal), �sogak kasa� (cântece
populare cântate de curtezane la banchete), �sijo� (poem prin excelenþã specific coreean format din trei versuri, fãrã rimã, un fel de vãr al �haiku�-ului nipon ºi totalizând
44/45 de silabe. Se improviza în familie ori între prieteni spre a evoca morala eternã, dragostea, trecerea timpului, satirizarea moravurilor etc.), �kasa� (poeme lungi,
ritmate, cu fir narativ).

SINCH� UNG
(secolul VIII)

Cântecul regretelor

Acele pinului fidel
Nu cad toamna.
El zicea: �Vreau sã fiu cu tine tot timpul�.
Faþa sa admiratã nu mai este aceeaºi
Pe eleºteul care reflectã luna,
Sunt aidoma undelor care se duc
Câteodatã-i zãresc faþa, dar
Sunt undeva retras în lume.

WEOL MYEONG
(perioada Koryeo: 918-1302)

Elegie pentru o sorã defunctã

Pe drumul vieþii ºi al morþii.
Ezitantã, ea era acolo
ªi deodatã s-a dus
Fãrã a-ºi termina mãcar vorbele « mã duc »

Asemeni unei frunze purtat de ici-colo
De-ntâiul vânt de toamnã.
Nãscutã pe aceeaºi creangã
Dar plecatã nimeni nu ºtie unde.

Ah! în paradisul lui Amit�a o voi revedea.
S-o aºtept aºadar defriºându-i cãrarea.

CHEON KEUN
(perioada Joseon: 1302-1910)

Noaptea acoperã satul de munte, un câine latrã-n depãrtare.
Am deschis uºa de nuiele ºi am privit pe cerul rece luna.
Ce fãcea acel câine? Lãtra luna dormind pe colina tãcutã?

Anonim

E încã zãpadã ºi munþii strãlucesc ca jadul palid.
Florile de prun se deschid ºi lãstarii de bambus apar
Bãiete, umple-mi ochi  cupa în cinstea primãverii!

Anonim

Cu paharul în mânã m-apropii de geam sã-ntreb luna
ceva.
Lumina-i rotundã ºi clarã e cea de demult, însã.
De când a murit Li Tai-Po nu e nimeni în stare sã jure.

Anonim

Dupã moartea mea, praf la-nceput, o sã devin privighetoare
Ascunsã-n timpul zilei printre ramuri de pãr înflorit, voi ieºi
Noaptea sã cânt încât draga mea sã m-audã ºi sã ºtie cã sunt.

CH�UNGJI
(cãlugãr, 1226-1292)

La fereastrã vântul de nord îºi dezlãnþuie mânia.
În sobã focul de lemn uscat arde cu flacãrã roºie.
Masa luatã, adorm îmbrãcat, o, ce bãtrân stupid!

CHÖNG TO-JÖN
(1302-1398)

Vizitã la cabana literatului Kim

Nor de toamnã-n depãrtare, împrejur munþii golaºi,
Frunze cãzute fãrã zgomot au înroºit pãmântul tot.
Sã-ntrebi de drum pe malul apei calul în voia lui îl laºi
ªi te cuprinde bucuria de parcã-ai trece-o apã-not!

PRINÞUL WOLSAN
(1454-1488)

Se lasã noaptea peste orezãrie ºi undele-s reci.
Arunc undiþa-n apã, dar peºtele nu se lasã momit.
Vâslind, revin cu barca goalã sub nemiloasa lunã.

HWANG JIN YI
(1506-1567)

Inima mea ca muntele albastru, afecþiunea lor ca apa verde.
Dacã apa îºi urmeazã cursul, muntele rãmâne neschimbat
ªi apa regretã neîncetat muntele ºi se duce, se duce.

Tai în douã lunga noapte de Noiembrie:
Strecor o jumãtate sub cuvertura primãvãraticã,
Când el va veni, o voi desface pe-ndelete spre a face
noaptea mai lungã.

Onorabile Byuk Gye Soo, nu te lãuda cã vei pleca atât de uºor.
O datã plecat în larg, îþi va fi greu sã revii, dar ce-ai zice, cât luna
Strãluceºte deasupra muntelui gol, sã facem o pauzã scurtã?

Sub lunã, frunzele de paulownia se ofilesc ºi cad
În ciuda chiciurii, crizantemele îºi deschid petalele galbene.
Chioºcul este atât de înalt încât parcã atinge cerul.
În ciuda beþiei paharele restante sunt cu miile
Dusã pe apa care curge geomungo* îi rãspunde rece
Floarea de cais ameþit de sunetul flautului degajã

un parfum delicios.
Mâine în zori de cum te voi fi lãsat sã pleci.
Afecþiunea mea va urma cursul de apã ºi se va duce pentru

totdeauna.

        *instrument muzical tradiþional coreean

AMIRAL YI-SUN-SIN
(1545-1598, erou al luptei antijaponeze)

Într-o noapte când luna strãucea peste insula Hansan
Singur pe un turn de pândã, cu sabia la ºold,

       pradã angoasei.
Venitã de nu ºtiu unde o fluierãturã îmi sfâºie mãruntaiele.

YI WON-IK
(1547-1634)

Chiar dacã salcia verde are aici zece mii de crengi pot
ele opri vântul primãverii ce se duce?

Chiar dacã albine ºi fluturi cautã florile cum s-ar putea
ele opune ofilirii ?

Oricât de mare ar fi dragostea mea, cum aº putea s-o opresc
pe iubita ce pleacã?

PAK IL-LO
(1561-1643)

Ce arãtoase sunt pe platou mandarinele roºii pe care
Sã le ascund în buzunar aº vrea, însã mã înstristez
Cãci nu mai am pe nimeni sã se bucure de ele!

Întinzând zece mii de kyun de metal împletesc
Pe cerul imens de nouã ori zece mii de li o sfoarã lungã
Cu care leg soarele ºi-l aduc în pavilionul de sud

           al pãrinþilor.

KIM TOK-LYONG
(1567-1596)

Focurile pe dealuri de primãvarã au distrus florile îmbobocite.
Avem apã pentru a stinge aceste focuri nu ºi pe cel fãrã fum
Care îmi arde inima ºi pe care nicio apã sã-l stingã nu poate.

KIM CHON-THÈK
     (1687-1758)

Îmi scot vesta ºi-i spun valetului s-o lase-n gaj pentru alcool.
Arunc o privire spre cer ºi-i spun lunii, cerându-i un sfat:
Ce-ar spune bãtrânul Li-Po ºi dacã ar face ºi el tot aºa?

KIM SOWOL
(1902-1934)

Flori de azalee

În timp ce, agasat sã nu mã vezi,
O sã mã pãrãseºti fãrã-un cuvânt,
O sã mã resemnez ºi-o sã te las sã pleci.

Florile de azalee
Din Yak-ul meu la Yeonbyeon
Pe drumul tãu le voi presãra resemnat.

La fiecare pas al tãu,
Te rog sã pleci cãlcând în picioare uºor
Aceste flori împrãºtiate.

În timp ce, agasat sã mã vezi,
O sã mã pãrãseºti,
Chiar de-o sã mor, voi cãuta sã nu plâng.

Apel la mani

O, nume spart în atâtea fãrâme!
O, nume risipit în neantul cerului!
O, nume nerãspunzând când te chem!
O, nume pe care te chem în ajutor când mor!
Un singur cuvânt rãmas în strãfundul inimii mele!
N-a putut fi în sfârºit pronunþat pânã la capãt.

Samsu Kapsan

De ce-am venit la Samsu Kapsan?
Unde-i acest Samsu Kapsan?
O datã venit e bizar
O, la, la, multã apã ºi mulþi munþi suprapuºi!

Sã revenim în þinutul natal!
Eu nu pot sã mã-ntorc în þinutul natal,
Samsu Kapsan e prea departe.
O, la, la, acolo-s greutãþile vieþii!

Unde-i acest Samsu Kapsan?
O datã venit, nu mai plec,
Þinutul meu natal e ne-ntoarcere,
O, la, la, dacã-aº fi pasãre,-aº zbura!

În þinutul natal unde se aflã dragostea mea
Nu pot sã  mã întorn nu mã pot înturna
Sã merg ºi sã nu vin ce regret!
O, la,la, dar Samsu Kapsan mã închide în el!

Cât mi-ar plãcea sã mã întorc în þinutul natal,
Dar Samsu Kapsan mã închide în el.
El e neîntoarcerea corpului meu.
O, la, la, eu nu ies din Samsu Kapsan!

Zi de ploaie

Zi de ploaie... Altãdatã,
Cântam acest cântec de Verlaine:
«Plânge în inima mea...»
Dar astãzi, zi de ploaie,
Mã mulþumesc sã zic: «Ia te uitã, plouã» (...)

Prezentare, selecþie ºi traduceri de Ion Roºioru
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LECTURI

Întotdeauna la altitudine

Ion Brad

Acesta a fost ºi a rãmas
sentimentul meu de când am
citit primul volum de versuri al
ANEI BLANDIANA, în 1964,
o altitudine eticã ºi esteticã,
dobânditã prin talent ºi culturã,
prin arta de-a pune întrebãri ºi
de-a cãuta rãspunsuri

contemporanilor sãi, ca ºi sie însãºi. O artã care, ºlefuitã
încontinuu, a aºezat-o de mult în primele rânduri
ale poeþilor români contemporani, iar mai recent
printre �nemuritorii� de la Academia Românã, dupã
ce alte academii ºi universitãþi strãine au onorat-o
de mai multã vreme.

Dar, cum n-am observat vreodatã ca de
personalitatea ºi opera ei sã se fi ocupat cineva în
revista �Bucureºtiul literar ºi artistic�, un alt mare
poet contemporan Anei Blandiana, îmi revine mie
acest rol plãcut, pe care îl fac ºi cu gândul la miile
de cititori ai acestei reviste lunare, care nu seamãnã,
din multe puncte de vedere, cu altele. ªi misiunea
aceasta îmi este uºuratã de faptul cã, primind cel
mai proaspãt volum al sãu de versuri, intitulat
Orologiul fãrã ore (Editura Humanitas, 2016), am
observat cã Ana Blandiana îºi publicã, pe clapetele
volumului, datele bio-bibliografice amãnunþite.
Sincer sã fiu, multe nu le cunoºteam nici eu. De
aceea le reproduc întocmai, în oglinda lor
reflectându-se o viaþã ºi o operã, cum n-a avut pânã
acuma niciuna din poetele neamului nostru:

�ANA BLANDIANA (nume literar al Otiliei-
Valeria Coman, cãsãtoritã Rusan) s-a nãscut la
Timiºoara, la 25 martie 1942. Studii de filologie
romanicã, licenþiatã a Facultãþii de Filologie a
Universitãþii din Cluj. Burse de studii la Iowa
University (SUA), Heidelberg Universität, DAAD
Berlin.

Cãrþi de poezie: Persoana întâi plural, 1964; Cãlcâiul
vulnerabil, 1966; A treia tainã, 1969; 50 de poeme,
1970; Octombrie, noiembrie, decembrie, 1972; Poeme,
1974; Somnul din somn, 1977; Întâmplãri din grãdina
mea, 1980; Ochiul de greier, 1981; Ora de nisip, 1984;
Stea de pradã, 1986; Alte întâmplãri din grãdina mea,
1987; Întâmplãri de pe strada mea, 1988; Poezii, 1988;
Arhitectura valurilor, 1990; 100 de poeme, 1991; În
dimineaþa de dupã moarte, 1996; La cules îngeri,
1997, 2003, 2004; Cartea albã a lui Arpagic, 1998;
Balanþa cu un singur talger, 1998; Soarele de apoi,
2000; Refluxul sensurilor, 2004; Poeme, 2005;
Întoarcerea lui Arpagic, 2008; Patria mea A4, 2010.

Cãrþi de eseuri: Calitatea de martor, 1970, 1972,
2003; Eu scriu, tu scrii, el/ea scrie, 1975; Cea mai
frumoasã dintre lumile posibile, 1978; Coridoare de
oglinzi, 1983; Autoportret cu palimpsest, 1985; Oraºe
de silabe, 1987; Geniul de a fi, 1998; Ghicitul în
mulþimi, 2000; Cine sunt eu?, 2001; O silabisire a
lumii, 2006; Spaima de literaturã, 2004, 2010; Fals
tratat de manipulare, 2013.

Cãrþi de prozã: Cele patru anotimpuri, 1977, 2001
(nuvele fantastice); Proiecte de trecut, 1982 (nuvele
fantastice); Sertarul cu aplauze, 1992, 1998, 2002,
2004 (roman); Imitaþie de coºmar, 1995 (nuvele
fantastice); Oraºul topit ºi alte povestiri fantastice,
2004; A fi sau a privi, 2005, 2008.�

Cãrþile sale de poezie ºi de prozã au apãrut în
traducere, începând din 1982, la prestigioase edituri
din Polonia, Germania, Italia, Marea Britanie, Spania,
Estonia, Suedia, Norvegia, Ungaria, Franþa, Olanda,
Bulgaria, Letonia, Albania, Serbia, Slovenia,
Macedonia, China, Coreea de Sud.

Premii literare: Premiul pentru poezie al Uniunii
Scriitorilor din România, 1969; Premiul pentru poezie
al Academiei Române, 1970; Premiul pentru prozã al

Asociaþiei Scriitorilor din Bucureºti, 1982; Premiul
Internaþional �Gottfried von Herder�, Viena, 1982;
Premiul Naþional de Poezie, 1997; Premiul �Opera
Omnia�, 2001; Premiul Internaþional �Vilenica�, 2002;
Premiul Internaþional �Camaiore�, 2005; Premiul
Special de poezie �Acerbi�, 2005; Premiul �Poetul
European al libertãþii�, 2016.

Interdicþii de publicare: 1959-1964, 1985, 1988-
1989.

În 1990, Ana Blandiana reînfiinþeazã PEN Clubul
Român, al cãrui preºedinte devine. Este unul dintre
iniþiatorii Alianþei Civice, pe care o conduce între 1991
ºi 2001. Fondator ºi preºedinte al Academiei Civice,
care realizeazã, sub egida Consiliului Europei,
Memorialul Victimelor Comunismului ºi al Rezistenþei,
de la Sighet. Membrã a Academiei Europene de
Poezie, a Academiei de Poezie �Stéphane Mallarmé�
ºi a Academiei Mondiale de Poezie (UNESCO).�

Printre meritele sale civice, numeroase ºi acestea,
pe mine m-a impresionat cel mai mult transformarea
sinistrei închisori de la Sighet într-un monument al
Victimelor Comunismului ºi al Revoluþiei. Se
organizeazã acolo nu doar vizite obiºnuite, dar ºi unele
pelerinaje, cum sunt ºi cele de primãvarã, la
mormintele necunoscute ale unora dintre marii oameni
de stat, în frunte cu Iuliu Maniu, ºi ale unor ierarhi ai
Bisericii Române Unite cu Roma, cum a fost strãlucitul
Episcop Ioan Suciu.

Deschizând noua carte de poezii, Orologiul fãrã ore
(Editura Humanitas, 2016), în care orologiul timpului
nu mai are ore, curgând liniºtit spre veºnicie, dau de
atmosfera unui lirism filozofic, calm ºi încurajator,
chiar dacã e împins pânã la marginea zãdãrniciei. ªi,
în timp ce unii poeþi scriu Negru pe negru, riscând o
astfel de formulã stranie, Ana Blandiana îºi deschide
volumul cu aceastã poezie Alb pe alb:

�Scriu cu alb pe alb
Deºi ºtiu cã nimeni
Nu va putea sã citeascã,
Nici chiar eu,
Dupã ce voi fi uitat ce am scris.
Binele este întotdeauna
Greu de înþeles �
E mai uºor sã accepþi un eres
În paradis
Decât o jertfã benevolã omeneascã.

Mã încãpãþânez
Sã scriu alb pe alb
Deºi mi se spune
Sã folosesc cel puþin
Litere cu sclipici,
Când desenez ramuri de mãslin
Sau fapte bune
Plictisitoare.
Dar,

Acum ºi aici
Nu am decât o culoare
Care poate
Sã le cuprindã pe toate
ªi scriu cu alb pe alb
În zadar.�
Tonul acesta filozofic, în care liricul este

strecurat uneori cu zgârcenie, îl întâlnim ºi în
împrejurãri banale, cum ar fi Pe terasa cofetãriei,
dar ºi solemne ºi grave, ca în Biserica translatã.
Multe dintre aceste poezii sunt ºi creionãri de �artã
poeticã�, reluate mereu de autoare, ca într-o
perpetuã cãutare de sine. Când printre versuri se
amestecã ºi natura vegetalã, acestea parcã respirã
mai libere, precum în aceastã Icoanã verde:

�Ca o icoanã verde
Decupatã din pajiºte
De rama ferestrei,
Iarba îmi creºte deasupra biroului
Printre creioanele
Pe care încearcã sã le convingã
Sã înmugureascã,
Printre tastele ordinatorului
Mândre sã-i fie ogor.
Firele ei fac umbre-stafii
Peste pagini,
Bãlãrii,

Înlãnþuite ca niºte litere
Ale unui text rãu prevestitor,
Ca niºte imagini
Ale unor viitoare paragini
De care mi-e dor.�
Dar în comunicarea ei cu natura, poeta ajunge ºi la

viziuni fantastice, precum În anul acela, care se
încheie cu versurile �Viermii ajunserã ºerpi într-un
an, / Firul de iarbã mãciucã, firul de praf bolovan.�

Dupã o experienþã atât de bogatã ºi îndelungatã, Ana
Blandiana parcã se joacã de-a poezia, în toate formele
ei de expresie, de la sonet la versurile albe, cu asprimi
ºi gingãºii, cu viziuni ºi stãri sufleteºti specifice omului
contemporan, inclusiv ale celui care îºi înfruntã vârsta
cu înþelepciuni ºi melancolii.

Pe coperta a IV-a a volumului, singurã ºi-a aºezat
poemul Printre clipe:

�Ca floarea tãiatã
Cu petale-aripe
Þi-aminteºti cum cãdeai
Printre clipe?
ªi clipele cum
Se dãdeau la o parte
Sã te-ajute s-ajungi
În adâncul din carte,
Unde stelele moarte
Se transformã-n poeme
ªi nu e târziu,
ªi nu e devreme
Sã pierzi veºnicia,
Sã renunþi ºi sã ierþi.
Þi-aminteºti întunericul
Dintre coperþi?�
Închizând astfel cartea, eu nu vãd �întunericul dintre

coperþi�, ci mai degrabã sporul de luminã, pe care ni-
l aduce în suflet, de peste o jumãtate de veac, poezia
originalã ºi durabilã a colegei noastre Ana Blandiana.
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Acad. Mihai Cimpoi

Un substanþial
s t u d i u
M a n i e r i s m u l
românesc (ed.
Cartier, Chiºinãu,
2015) ºi o
antologie Poezia
m a n i e r i s t ã
româneascã (ed.
ªtiinþa, Chiºinãu,
2016) ne oferã
Lucia Þurcanu,
voce distinctã în

critica mai nouã.
Înzestratã cu discernãmânt estetic ºi cu darul exegetic

de a ne da nu numai judecãþi de valoare, ci ºi de a urmãri
procese ºi fenomene literare cu o cuprindere panoramicã
ºi sub aspect comparat, Lucia Þurcanu vine sã umple un
gol în întreaga criticã româneascã, ce nu ne-a dat un
studiu monografic, ci doar abordãri parþiale þinând de
evaluarea unor anumiþi poeþi ºi prozatori.

În cele douã cãrþi Lucia Þurcanu stabileºte cadrul
genetic ºi paradigmatic al fenomenului, decripteazã
mecanismul, �meºteºugul� retoric sau mitopo(i)etic,
impunerea lui ca o formã de evazionism, de subversiune
esteticã în condiþii de schematizare ºi nivelare
ideologicã.

Autoarea întreprinde o abordare a termenului în sensul
lui tipologic, trans-istoric, alegând, în consecinþã o
perspectivã din care el a fost prezentat de Erwin Panofsky,
Ernst Robert Curtius ºi Gustav René Hocke.

Schiþa fenomenologicã ce þine cont de evaluãrile
acestor teoreticieni relevã particularitãþile structurale
specifice: �echilibrul instabil�, unirea paradoxalã a
contrariilor într-o discordia concors, disoluþia ordinii,
artificiul, subiectivismul, exagerarea ºi ingeniozitatea
calculatã, utilizarea pe scarã largã a artei combinatorii ºi
tehnicilor echivocului, prolixitãþii, alogismelor ºi
antilogismelor.

Punctul genezic este identificat la începutul secolului
al XVI-lea, în Europa marcatã de crizele din perioada
Reformei ºi Contrareformei.

Manieriºtii sunt anticlasici ºi antinaturaliºti, cultivând
asianismul, neverosimilul, ambiguul, contrastantul,
metaforismul obscur, aluzia, agerismul, sofismul,
disonantul, tot ce þine de ceea ce italieniui numesc novitá
ºi deformitá, stupore, meravigia. Figurile preferate sunt
cele pararetorice.

Manierismul este pus în relaþie cu barocul (curent
istoric), suprarealismul ºi parnasianismul, subliniindu-
se cã scopul este opera ca realizare esteticã ce duce la
crearea unui �paradis artificial� constituit �din
oximoroane, ambiguitãþi, preþiozitãþi ºi orfevrãrii
lexicale�.

Cultura româneascã nu posedã un concept propriu de
manierism, acesta fiind analizat în contextul unor teorii
generale ºi de regulã cu conotaþii negative (ca �facilitate�,
ca �artificiu�).

MANIERISMUL CA �MODUS ESSENDI�
Edgar Papu vede totuºi în el anumite intuiþii vii ºi

intenþii de decleºeizare. Nicolae Balotã, în prefaþa la
cartea lui Hocke, îl considerã ca �decadentism estetic�,
ca o proiectare a sinelui în afarã, Victor Ieronim Stoichiþa
e de pãrerea cã noutatea istoricã pe care o aduce este
meditaþia asupra formei, imaginea � care � îºi � cautã �
sensul, Nicolae Manolescu îl identificã cu barocul, Ion

Istrate trece în revistã imensa bibliografie internaþionalã,
Sergiu Pavlicencu (în Basarabia) taxeazã barocul ºi
manierismul drept curente de tranziþie.

Deceniul al ºaselea al secolului al XX-lea aduce noi
perspective exegetice asupra curentului: se face
distincþie între manierã ºi manierism (ªtefan Augustin
Doinaº care vorbeºte despre existenþa unei maniere la
Macedonski în rondeluri, Arghezi în Hore, Adrian Maniu,
Ilarie Voronca, Emil Botta), Elvira Sorohan analizeazã
Istoria ieroglificã  a lui Cantemir prin prisma
manierismului, Marta Petrescu comenteazã sofismele
prezente la Ion Luca Caragiale. Eugen Ionescu, Liviu
Leonte ºi Marin Mincu vorbesc despre apariþia unei
generaþii în perioada postbelicã, criticii basarabeni
relevã anumite elemente manieriste la Anatol Codru, Paul
Mihnea, Val. Roºca.

Sunt urmãrite tendinþele manieriste de la Cantemir la
Eminescu, apoi la moderni (Macedonschi, Ion Barbu,
Eugen Jebeleanu, Al. Ropot, Dan Botta, Tudor Arghezi,
V. Voiculescu, Emil Botta, ºi mai încoace la Nichita
Stãnescu. Promoþia �70 se impune prin repunerea
esteticului în �matca rezonabilã a eteronomiei�, prin
afirmarea substanþialã a poeticului� (M. Mincu), prin
revenirea la modernism ºi neomodernism (în domeniul
estetic propriu-zis).

Sunt catalogate figurile structurale, în cadrul
conceptismului ºi copilãriei limbajului, dupã care se
recurge la prezentarea portretistico-generalã a
manieriºtilor (Nina Cassian, Romulus Vulpescu,

Gheorghe Tomozei, Horia Zilieru, Nora Iuga, ªerban
Foarþã, Virgil Bulat, Leonid Dimov, Virgil Mazilescu,
Daniel Turcea, Emil Brumaru, Adrian Popescu, Ion
Mircea, Dinu Flãmând, Anatol Codru, Dan Laurenþiu,
Mihai Ursachi, Cezar Ivãnescu, optzeciºtii Nichita
Danilov, Viorel Mureºan, Lucian Vasiliu, Nicolae Panaite,
Mircea Cãrtãrescu, Nicolae Popa, Irina Nechit, Leo

Bordeianu, Ghenadie Nicu, Teo Chiriac,
Emilian Galaicu-Pãun, Vasile Baghiu).

Fireºte, autoarea portretizeazã, cu un
incontestabil dar analitic, printr-o
încadrare metodicã asumatã, referindu-
se mereu la corespunderea unui poet
obiectivelor programatice, schemelor
tipologice ale curentului. Se simte ºi o
anumitã analogizare a limbajului critic
cu limbajul manierizat, hipermetaforizat,
alchimizat, extrem de intelectualizat al
poeþilor analizaþi.

Se observã indiscutabil o solidarizare
de tip generaþionist cu aceºtia, o luare în
serios a tuturor declaraþiilor programatice
fãcute, ceea ce diminueazã spiritul critic
necesar într-o asemenea exegezã.

Concluzia justã a autoarei este cã
�manierismul fastuos ºi insolit este
mereu ameninþat de propriile forþe
interioare care l-au constituit�, cã
�excelând în invenþia retoricã, textul

manierist riscã de fiecare datã sã se închisteze într-un
formalism abstract, într-o manierã artificioasã�, cã
�virtuozitatea nesusþinutã de un fond conþinutist
revelator devine cu uºurinþã gratuitate purã� (Ibidem, p.
189).

Studiul îºi realizeazã obiectivul programatic prim: a
scoate termenul de manierism de sub oprobriul
prejudecãþii. El reuºeºte în intenþia de a face un portret
de grup al manieriºtilor cu revelarea notelor care-i
particularizeazã. �Adepþii manierismului structural � fie
cã mizeazã pe avangardism (Nina Cassian, în primele
volume) sau pe suprarealism (Nora Iuga), fie cã raporteazã
sentimentele la livresc (Romulus Vulpescu, Virgil Bulat)
sau aleg frumuseþea elaboratã pentru a evoca trãiri de
sorginte neoromantice (Gheorghe Tomozei, Horia
Zilieru), fie cã îºi fac din retorica manieristã un mod de a
fi în poezie (ªerban Foarþã) � jongleazã cu cuvintele,
oferind adevãrate spectacole de prestidigitaþie verbalã�
(Ibidem, p. 193). Poezia lor exprimã o adevãratã crizã a
comunicãrii ºi inventeazã o retoricã nouã, care contribuie
la constituirea unei antologii originale.

Introducerea din volumul Poezia manieristã
româneascã reprezintã un rezumat al volumului
Manierismul românesc. Antologia îºi propune, dupã cum
recunoaºte, autoarea, �sã reflecte modul în care
funcþioneazã retorica manieristã în literatura românã�.
Este completã, depãºind miniantologia lui D. C.
Fuhrmann inclusã în volumul lui Gustav René Hocke
Manierismul în literaturã.

George Bãlãiþã, prozator, s-a nãscut la 17 ian. 1935 la Bacãu ºi este fiul Constanþei (n. Popa) ºi al lui Gheorghe Bãlãiþã, funcþionar
comercial. Urmeazã cursurile Institutului de Culturã Fizicã ºi Sport din Bucureºti (1953-1955). Este absolvent al Facultãþii de
Filologie al Universitãþii �Al. Ioan Cuza� din Iaºi (1967). Lucreazã ca desenator tehnic, profesor suplinitor, instructor metodist, iar
din 1964 ca redactor ºi apoi redactor-ºef adjunct al revistei �Ateneu� din Bacãu. Dupã mutarea la Bucureºti, devine secretar al
Uniunii Scriitorilor (1979), apoi director al Editurii Cartea Româneascã (1980-1989) ºi redactor-ºef al revistei �Arc� (1991-1997).

Cãrþi publicate: Cãlãtoria (1964), Conversând despre Ionescu (1966), Întâmplãri din noaptea soarelui de lapte (1967), Lumea în
douã zile (1975, premiul Uniunii Scriitorilor), Ucenicul neascultãtor (1977), Nopþile unui provincial (1983), Gulliver în þara
nimãnui (1994), Câinele în lesã (2004). Traduceri: Andrei Platonov, Cevengul (în colaborare cu Janina Ianoºi, 1990). Scrieri ºi
fragmente din opera sa au fost traduse în limbile cehã, rusã, germanã ºi englezã. În 1977 a primit Premiul Academiei Române, iar în
1980 a fost bursier Fulbright (Iowa University, S.U.A.).

Prin plecarea lui George Bãlãiþã literatura românã suferã o grea pierdere.
Dumnezeu sã-l odihneascã!

George Bãlãitã,

Ne-a mai pãrãsit un scriitor de valoare
La 16 aprilie 2017 a încetat din viaþã prozatorul ºi publicistul George Bãlãiþã
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Florin Colonaº

La horitul fânului
Cum devine de se leagã

Jupâneºtii noºtri
au o legendã
întemeietoare cu un
jupân rãsplãtit de
Negru Vodã cu atâta
moºie câtã poate
înconjura în goana
calului într-o zi de
varã (legenda e
lungã, poate revin
asupra ei) � dar au ºi
o tradiþie : s-au

întemeiat de ºapte neamuri, din care se trag toþi locuitorii
actuali (Cuculenii, Gãiþeºtii, Cãpãþânenii, Boroghioneºtii,
Roºeºtii, Burneieºtii, Pelineii ºi Vãlenii). Aceste neamuri
vin de undeva de la Cuca Mãcãii, cum ºtiam ºi eu din
copilãrie � arâtându-ni-se de cãtre cei bãtrâni doar
direcþia spre acest loc, spre Cornu Caprii.

Fratele meu mai mare, Gelu, fie-i þãrâna uºoarã, care a fost
în tinereþe profesor la Deduleºti, pe Dealul Negru, spre
Râmnicu Vâlcea, pretinde cã a gãsit acest sat � ºi chiar ne-a
dus acolo pe câþiva din familie în plimbare, cu mulþi ani în
urmã, când era ºoferul maºinii lui, sã vedem ºi noi locul de
unde am venit. Ar fi vorba de satul Cuca de din jos de
Deduleºti, prin zona Mânãstirii Cotmeana. Cum vãd azi pe
Internet, lângã Cuca e satul Mãcãi care l-a înghiþit la un
moment dat pe acesta, de aici expresia Cuca Mãcãii. Pe mine,
când m-a plimbat pe drumurile acelea, Gelu m-a oprit mai
întâi la vechea mânãstire a lui Mircea cel Bãtrân ca sã-mi
arate, între altele, un ºantier arheologic în devenire. Se gãsise
un mormânt comun în curtea mânãstirii � ºi varianta ghizilor
de moment ai locului era cã s-a dat o mare bãtãlie cu turcii pe
la 1400 ºi morþii noºtri cei mulþi au fost puºi în umbra sfintei
cruci ca eroi ce au fost. De aici, Gelu m-a dus la Cuca, unde
mi-a amintit legenda satului nostru cu Jupânul care l-a ajutat
pe un mare Voievod într-o mare bãtãlie... Legãturile sunt uºor
de fãcut, iar varianta lui era, bazându-se nu numai pe
Cuculeni, dar mai ales pe denumirea neamului Cãpãþâneºtilor,
al cãror nume trebuie cã vine de la muntele Cãpãþânii ce
strãjuieºte judeþul Vâlcea, cã Jupânul nostru ºi-a adus
neamurile din aceastã zonã spre Muscel.

Am pãstrat  aceastã variantã în minte mult timp. Am
verificat, prin biblioteci, numele Cuca ºi am ajuns la Cauca,
(Caucaz, Caucaland), apoi la denumirea cauconilor din
antichitatea lui Homer, apoi la cãuº, cãuc. De ce aici, ºi nu
m-am oprit la cuc, la neamul Cuculenilor de la noi? Pentru

Nicolae Georgescu

cã am plecat la drum cu imaginea reliefului: satul Cuca se
aflã într-o scobiturã de pãmânt, într-un fel de cãuc al
pãmântului. E frumos, glorios chiar, sã te regãseºti în
Homer... Credeam, prin Bucureºti, cã ºi acea strigãturã de
Pluguºor : �Cã noi suntem de la Cuca Muca / Unde e
mãmãliga cât nuca� � este tot o amintire dinspre Cuca
fratelui Gelu. A trebuit sã treacã timp, sã mã aflu întâmplãtor
prin Dârmãneºti, la vreo ºapte km mai jos de Jupâneºtii
noºtri, ºi sã-mi povesteascã un tânãr vânjos, la o halbã de
bere, cum câºtigã ei, dârmãneºtii, un ban-grãmadã vara,
mergând la Dragoslavele, la �horitul fânului�.

Chiar aºa îi zice, ºi e vorba de plimbatul fânului de colo-
colo, dupã soare, pentru cã ãia cosesc pantele abrupte ale
muntelui (au opinci cu gheare, se leagã cu chingã de un
þãruº ºi cosesc numai de la deal la vale) � ºi apoi stau la faþa
locului o zi-douã, pânã se usucã fânul sã-l strângã în clãi.
Numai cã acolo e soare pe sponci, rãsare pe la prânzul ãl
mic ºi se dã repede pe dupã creste, pe dupã stejari, astfel cã
trebuie sã fugi cu iarba ºi s-o întinzi dupã el, adicã sã horeºti
fânul. Cum îmi explicã tânãrul, ei ºtiu dinainte unde va fi
soarele peste atâta timp � ºi acolo duc iarba, ceea ce mã face
sã cred cã vorba folositã: �horit�, vine chiar de la �orã�,
hora,-ae latineºte dar ºi greceºte la fel; va fi chiar termenul
cult introdus de vreun latinist de peste munþi în vocabularul
curent? � Pentru cã hora latinesc a dat la noi oarã, iar
oarele, refãcut: orile, sunt un fel de zâne bune (sau rele, cum
ar fi ielele), vezi expresia de limbã �vino-þi în ori�, care
înseamnã revino la orile, oarele bune...Noi mai avem �într-
o doarã� (d�oarã, pentru de hora), cu sensul fie ce-o fie,
cum vrea oara/ora � deci obþinem trei calitãþi ale orei: bunã,
rea ºi întâmplãtoare.

Expresia este întrucâtva similarã cu alta: �mã scoþi din
sãrite� � care înseamnã, nu este aºa, mã faci sã-mi pierd
rãbdarea, sã-mi sarã muºtiucul (aºa: e vorba de muºtiuc,
dopul de la sticla cu must, care sare la agitaþie; de unde
muºtarul, habar nu am �probabil a fost o inserþie argoticã
împãmântenitã). În latineºte salio, salire  înseamnã ºi a
sãri, dar sensul lui de bazã este a juca, a dansa, deci a þine
obligatoriu un ritm. Mai apropiatã de acest sens este expresia
româneascã îmi pierd sãrita. Pe scurt, fiecare om are sãrita
lui, ritmul, miºcãrile lui (ale minþii � sau ale trupului), ºi
când îl agasezi sau îi distragi atenþia riscã sã iasã din acest
ritm. Odatã cu invenþia ceasului, ºi mai ales a celui care
ticãie, lucrurile se înþeleg mai bine � dar tot nu mai facem
legãtura cu sensul originar al cuvântului. Oricum, reþineþi
cã chiar Eminescu îi scria Veronicãi Micle într-o scrisoare

de prin 1882 (când avea de gând sã-ºi vândã ceasul cel de
aur ca sã-i închirieze o casã în Bucureºti), în româno-
germanã: �Ich werde ticãit� (am sã devin ticãit).

Revin, însã, la horitul fânului, ºi iatã cum comenteazã azi
vecinul meu din Dârmãneºti:  �� � Cã ãia cosesc la Cuca
Mãcãii, încólo!� � a încheiat tânãrul horitor, ºi, firesc, l-am
întrebat imediat unde e Cuca Mãcãii. Mi-a rãspuns aºa: ��
Nu, bre, nu e un loc, e  cum am spune noi la dracu în  praznic.�
Ca sã întãresc, am completat: � �  Adicã, pe unde a dus mutu
iapa, cum s-ar zice� � ºi mi-a confirmat. (Am scris legat ºi cu
accent pe o: când zic coló, cu accentul pe finalã, þãranii
înþeleg strict un loc definit, încercuit. Vezi chiar la Eminescu:
�Acolo-n ochi de pãdure / Lângã bolta cea seninã / ªi sub
trestia cea linã�: e localizare cât se poate de exactã. Invers,
când zic acólo, þãranii înþeleg aproximare: vreo 10-15 lei
acólo, etc. Þãranii ºtiu limba lui Eminescu mai bine decât
noi (cei dicþionãriþi ortografic an de an ºi ceas de ceas).

    Deci �Cuca Mãcãii� nu e un loc, ci o u-topie, ceva care
nu existã decât în vorbã. Probabil cã trebuie pus alãturi de
expresii  precum �colac peste pãpãzã�, sau considerat
sinonim cu �glavnicã� (ºi într-adevãr, �cucã� este ºi vârful
unui munte, dar ºi un fel de colac rãsucit din pânze tari ºi
pus pe cap ca sã poþi purta mai uºor cofa), sau cu penele din
moþul capului de la pupãzã... De mãcãit, raþa mãcãne � iar
cuc mãcãnitor, sau cuc-raþã, va fi însemnând ceva în
ornitologia popularã sau cultã?  Nu mã ajutã dicþionarele,
nici bibiliografiile � ºi nu e cazul sã zãbovesc, îmi pãstrez
tema pentru întâmplãri ºtiinþifice viitoare fãrã a-mi face
complexe culturale, de vreme ce deviza mea în aceastã
privinþã este cã pânã ºi cel mai bun caºcaval are  gãuri în el;
ba încã se poate spune: caºcavalul gãurit este cel mai bun,
iar cel compact, des, aþos, cum fi o informaþie densã ca o
ladã de nisip, nu are gust... Ceea ce mã intrigã, însã, este cã
la mine în sat n-am aflat expresia � ºi în satul vecin circulã!
Cum de existã diferenþe la distanþe atât de mici?! Suntem
noi bordeie aºa de separate?... Oricum, Cuca Mãcãii (în trei
silabe, vã rog!) este o expresie glumeaþã care înseamnã  u-
topos, nicãieri, niciunde � ºi aici ne reîntâlnim cu Homer,
dacã ne aducem aminte de rãspunsul lui Ulise la întrebarea
Ciclopului �Cum te cheamã?�. Versatul erou troian a rãspuns
cã-l cheamã �Utis�, ceea ce înseamnã �nimeni� în greceºte,
iar Ciclopul, când s-a vãzut pãcãlit, a strigat cãtre zeul
Poseidon, pãrintele lui, sã-l rãzbune omorându-l � pe...
Nimeni�!

   Sãracul bietul frate-meu Gelu, cã nu mai trãieºte acum,
când fac aceste completãri, ce s-ar mai întrista sã afle � el,
care a aflat de unde am venit noi în Jupâneºti acum ºase-
ºapte sute de ani � cã suntem de nicãieri, cã aceastã Cuca
Mãcãii nu înseamnã nimic cert ca loc...ªi cã dacã ne-am
ruga la Sfântuleþu sã binecuvinteze  locul originii noastre �
ar trebui sã bibnecuvinteze toate zãrile, ºi pe noi înºine.

Statuile urbei
Dintotdeauna actorii de teatru sau cei de film au fost

iubiþi, având pe tot globul admiratori care se întrec în a-
i urmãri în spectacole pe viu sau pe
mijloace vizuale moderne. Existã o
adevãratã competiþie în a colecþiona
fotografii ca starul preferat, desigur, cele
cu autograf sunt preferate ºi la mare
preþ.

Este suficient sã amintim cã începând
cu Hollywood existã o alee a
celebritãþilor, fenomen care s-a extins
ºi în alte oraºe, ajungând ºi pe malurile
Dâmboviþei, unde, lângã magazinul
Cocor, existã o alee a starurilor
româneºti de teatru ºi film.

Dragostea pentru actori s-a exprimat
ºi prin arta plasticã. Chipul lor �în civil�
sau într-un rol exemplar a fost un
subiect care i-a preocupat pe cei mai
importanþi reprezentanþi ai penelului
sau ai dãlþii. ªi asta peste tot în lume ºi,
bineînþeles, ºi la noi.

Portretele lui Constantin Tãnase, al
Luciei Sturdza Bulandra, al lui Grigore
Vasiliu � Birlic, sau al lui Toma Caragiu
au intrat de mult în conºtiinþa
oamenilor.

Un actor teribil de îndrãgit, atât de
cei ce iubesc teatrul, cât ºi de cinefili, a
fost Gheorghe Dinicã, care s-a ilustrat în ambele ipostaze,
realizând însã ºi excepþionale roluri de comedie în mici
scenete de radio ºi TV, ba, uneori, interpretând cu mult
farmec melodii care au mers la inima spectatorilor.

Activând o perioadã îndelungatã pe scena Teatrului
de Comedie din Centrul Vechi al Capitalei, unde a creat

roluri remarcabile, chipul
imortalizat în bronz al
importantului actor era normal
sã-ºi gãseascã locul chiar în
faþa intrãrii teatrului, parcã dând
bineþe spectatorilor sosiþi la
spectacolele prestigiosului
teatru.

Bustul lui Dinicã, aºezat pe
un soclu paralelipipedic din
piatrã, stã pe locul unde câþiva
ani a poposit Omul în roatã, un
bronz de mari dimensiuni,
lucrare devenitã simbol, operã
a sculptorului Ion Mândrescu.

Portretul lui Dinicã este
opera unei artiste, Vasilica
Kaznovschi Marinescu, care s-
a preocupat de redarea în
portret a unor figuri marcante
ale scenei româneºti, printre
alþii Mircea Albulescu ºi Ion
Caramitru, având, de
asemenea, ºi o compoziþie pe
tema îndrãgitã a Thaliei,
intitulatã Teatrul.

Lucrarea amplasatã în faþa
teatrului este o lucrare postumã, datând din anul 2012,
autoarea pãrãsindu-ne cu câþiva ani înainte. Bustul redã
sugestiv liniile colþuroase ale fizionomiei personajului,
elemente care-i confereau caracteristicile eroilor negativi

pe care actorul i-a interpretat în marea majoritate a
rolurilor sale. De aceea, cu mult umor, colegul sãu de
scenã ºi prieten devotat, Horaþiu Mãlãiele, printr-un joc
de cuvinte cu sensuri diferite, l-a definit drept �rãul
filmului românesc��

Creaþiile actoriceºti ale lui Dinicã sunt impresionante,
atât pe scenã cât ºi pe peliculã. Pe scenã a jucat la: Teatrul
Naþional din Bucureºti, Teatrul Municipal �Lucia
Sturdza Bulandra� ºi Teatrul de Comedie.

ªi-a început cariera scenicã cu Inspectorul de poliþie
de J.B. Priestlog, Celebrul 702 de Al. Mirodan ºi Centrul
înaintaº a murit în zori.

A continuat apoi cu comediile Gaiþele lui Al Kiriþescu,
celebra Scrisoare pierdutã a lui Caragiale, Noaptea regilor
de Shakespeare, Livada de viºini, piesa celebrã a lui Cehov,
Capul de rãþoi � piesa unui actor, G. Ciprian, Opinia
publicã a lui A. Baranga, apoi subliniez douã magistrale
creaþii în Troilus ºi Cresida de Shakespeare în care a
evoluat alãturi de Mircea Albulescu ºi mulþi akþii,
interpretându-l pe Patrocle ºi memorabila creaþie alãturi
de Marin Moraru în Nepotul lui Rameau a lui Diderot.

Lista actorilor ºi regizorilor, ca ºi a scenografilor la
creaþiile sale scenice este absolut impresionantã, la fel
ca ºi a colegilor de platou, a regizorilor ºi a operatorilor
cu care a colaborat în cele 70 de filme în care a interpretat
neînchipuit de bine fiecare personaj. Vom cita din
filmografia lui: Balanþa, Marele singuratic, Chira-
Chiralina, Bietul Ioanide, Procesul alb, Acþiunea
�Autobuzul�, Golgota, Craii de Curte Veche, Felix ºi
Otilia, serialul Lumini ºi Umbre, ªtefan cel Mare,
Columna, Strãinul, De ce trag clopotele, Miticã?

Dacã mai adãugãm rolurile de la �Teatru la Microfon�
sau cele câteva zeci de ecranizãri TV sau scenete
umoristice, realizãm mintal un portret sentimental al
acestui mare suflet care ºi-a dãruit întreaga sa fiinþã slujirii
Thaliei.

Dinicã � un simbol al scenei
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POEZIE ROMÂNEASCÃ LA KM 0

Marin ConstantinMarin Moscu

SÃ TE-NTÂLNESC
CHIAR ÎNTR-UN VIS

Mã risipesc în privirea ta
Cum lumina în Calea Lactee

Pe unde trece desculþ
O umbrã de vis ºi-o femeie.

Mã risipesc în fluturii vioi,
În inima dulce-a iubirii,
Mã prinzi cu aripa pliatã

În tânguirea  izbãvirii.

Mã risipesc, mã risipesc
ªi mã frãmânt ca o Lactee,

Sã te-ntâlnesc chiar într-un vis
Cu tot cu umbra ta femeie!

CARUSELUL DE PÃPÃDIE
Caruselul de pãpãdie cu raze stelare
Se-nvârte în spaþiul turnat între noi,
Merele rumene cad în palmele mele
Ascunse în iarba poveºtilor cu ploi.

Inima rãvãºitã îmi toarnã pornirea
În visãtoare, mocnite, sãruturi fierbinþi
Prin sânii durdulii de nectar ai luminii
Strãpung telegrame transmise de sfinþi.

Sunt lunecos arcuº pe gât de vioarã,
Pe-aripile nopþii ºterg cerul de ceaþã,
Prin mine trece, sãgeatã, trenul iubirii
Cu fiecare petalã ºi muguri de viaþã.

O batistã agãþ în curcubeul din zare
Sã-ntâmpin  triburi de umbrã sudatã
De tãlpile moi mocirlind caruselul
Plantat pe vecie, la mine-n ogradã.

STEJARUL CU
STELE-N RAMURI

Stejarul-n zare aºeazã stele-n ramuri,
Bucuria lui aprinde Pegaºii în hamuri,

Un tren de vise trece prin crengile uscate,
Vântu-naripat despicã rodii coapte.

Un fluture recitã în zboru-i o baladã,
În ochii tãi se-nalþã iubirea, vrea sã ardã,

O horã-n jocul vieþii începe pe tãcute,
Stelele din ramuri vor sã ne sãrute.

Acum stejaru-i steaua ce adunã stele,
Privite-n orizont doar frunzele sunt vele,

Zarea e oceanul de mare bucurie
Unde pe valuri nalte se naºte poezie.

Tristeþea ce apasã e ºlefuirea finã
A stelelor ce-aduc prin raza lor luminã,
Eu ca stejar le sting, tu eºti steluþa purã

Ce în veºnicie cu un sãrut se furã!

Ana-Maria Muscalu
SENTIMENT

Pe mãsurã ce îmbãtrânesc,
devin tot mai bun
la arta asta,
de-a-þi mãrturisi
nenumãratele sentimente.
Totul e întunecat.
O pustietate fioroasã
îmi strãbate tot corpul,
iar
sufletul meu nu ºtie
daca-i vânãtorul sau prada .
Secunda, minutul, ora
sunt chiar scurte
pentru
a ne putea transmite 
tot ceea ce ne frãmântã.
Timpul se mãsoarã 
în bãtãi de inimi.
Buzele mele lipite de buzele tale
îþi ºoptesc înãuntru 
psalmii lui Solomon.
Suntem doi îndrãgostiþi,
obligaþi la zborul
spre
singurul drum drept
cãtre Paradisul din cer..

PSIHOTRONIC

În epoca rãzboaielor psihotronice,
noi
macerãm în absolutã tãcere,
propriile gânduri efemere.
Ne cãþãrãm pe muntele nostru
de tãceri 
ºi cãutãm oameni de o altã facturã.
Perfide priviri ne sãgeteazã din mulþimi,
iar noi
locuim bãlþi ºi zdruncinãm 
roci calcaroase .
Ne-am sãturat de segregarea socialã,
dar
construim cele mai înalte ziduri,
care 
sã ne potoleascã
foametea colosalã de rãfuialã .
În miezul haosului nefiresc
încã mai avem speranþa
de a vãdi un strop
de omenie.

RUGÃCIUNEA UNEI POETE

O sã disimulez cã acest poem 
este o rugã(ciune).
O Biblie plinã de iertãrile unei pãgâne
ce-ºi cuvine dezlegãrile .
Tvoreþul e sus, dar firmamentul deseori
pare atât de departe,
iar eu tot spre pãmânt mã voi îndrepta .
ªi-mi glãsesc diavoli,
ºi mã bocesc demoni,
ºi mã invectiveazã îngeri.
Vremea-mi mi rãsuceºte-n oase
trãiri, secunde, clipe, minuni.
ªi-am sã le prind pe toate-n pumni,
ºi-am sã la izbesc în pieptu-mi sacadat.
Sunt sleitã de puteri
atât de stingherã mã simt...

PIELEA DE PIERSICÃ
PROASPÃTÃ, PURÃ

Pielea de piersicã proaspãtã, purã,
Aº mângâia-o cu mâini de mãtase.
Dar palmele mele sunt aspre, de zgurã�
De rugi ºi de miriºti þepoase.

Pielea de piersicã proaspãtã, purã,
Aº dezmierda-o cu limba de miere.
Dar limba, de vorbe,-i atât de impurã�
Duhneºte a votcã ºi fiere!

Pielea de piersicã proaspãtã, purã,
Cu sufletul meu aº putea s-o alin.
Dar sufletul meu e o ranã de urã�
De chin, de venin, de declin.

Pielea de piersicã proaspãtã, purã,
Încã palpitã, încã îndurã.

28.03.2017
La Fierbinþi

ATÂT A FOST?
IUBIREA, PREA DESTULÃ?...

Olgãi
Atât a fost? Iubirea, prea destulã?...
Gâlceava-ºi umflã pânzele de hulã
Cu prea turbate vorbe de ocarã,
Cu gelozii ce nu-s întâia oarã.

Ne aþâþam, bezmetici ºi nãtângi�
ªi nu m-auzi, ºi nu te vãd cã plângi.
Ce demon urlã în pustiu ºi latrã
ªi s-a-ntâmplat, în ambii, dintr-odatã?

Opreºte, Doamne, silnicul taifun
În care ne-afundãm la cap de drum.
Mai e puþin sã trecem, totuºi, vama,
Iar sufletele noastre da-ºi-vor seama.

Nu zgândãri în rãni cicatrizate�
ªi-aºa suntem o râpã de pãcate!

26.03.2017
La Fierbinþi

NU COBESC, NU DISPER,
NU PREZIC�

Nu cobesc, nu dispar, nu prezic�
Dar noaptea cu lunã de gheaþã
Aici, la Fierbinþi, la mine acasã
Pare sã fie ultima vieþii minune.

Pisica mã toarce, caiºii mã ning,
Iar mama-i plecatã de mult, undeva,
ªi n-o mai aºtept sã se-ntoarcã�
Mai bine plec eu sã o caut, oriunde.

Ce noapte ciudatã, aproape confuzã,
Trãiesc la Fierbinþi, la mine acasã!
De parcã pentru ultima oarã, copil,
Am cinat cu întregul meu neam dispãrut.

Nu cobesc, nu disper, nu prezic�
Doar salcia plângãtoare îngânã un cântec.

28.03.2017
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LA CONFLUENÞA ARTELOR

Maja desnuda

Cuibul heruvimilor

Motto:
�... din cozile fecioarei/
ºtreang
mi-am împletit.�
(veche romanþã din Obor)

Tumultul
contestã logica;
îmi aparþii prin absenþã.
Ecoul ferm
al braþelor tale
fluturând eºarfa pe chei
anexeazã trecerea.
Cad tãceri. În firide
osteneºte lumina.
Învãþ limba primejdiei,
a constrângerii. Strig �
sã nu mã striveascã  toamna.

Îmi postez
surâsul abstract � adumbrit de maci,
pe aliniamentul inimii rãnite.
Tot aºa ce-ar putea fi
ofensã reprim.
Pânã la o curburã
pietruitã sumar cu ardezie.
Anexez dinamicii cereºti
puþinã tristeþe întregind
Domeniul cast �
care într-o terminologie romanã
ar putea fi numit L a p i d a r i u m.
Aici
îmi exercit strict puterea
ca un patrician � adorându-te.

(Din ciclul Capriciile)

Omul�
Pentru cine nu l-a cunoscut înainte ºi-l vede pentru prima oarã stând liniºtit într-un colþ al sãlii

de pe pereþii cãreia te privesc semnele ºi simbolurile, picturile lui, Tudor Meiloiu poate trece
drept un cãlugãr bãrbos, ajuns acolo, poate din greºealã, de la cine ºtie ce mãnãstire uitatã de
Dumnezeu într-o sãlbãticie de codri ºi de munþi. Cu figura lui de hirsut, cu firele bãrbii încãrunþite,
cu faþa aproape dreptunghiularã (ºi la care te frapeazã din capul locului niºte ochi despre care nu
poþi spune dacã sunt blânzi ori pãtrunzãtori, având câte ceva din aceste amândouã atribute),
omul îþi lasã impresia unui înþelept, a-toate cunoscãtor ºi a-toate înþelegãtor.

Cunoscut mai de aproape, adicã dupã câteva schimburi de fraze, ai revelaþia unei calde prietenii,
pe care þi-o acordã în avans ºi necondiþionat, deschis ºi frumos, cum poate se va fi întâmplat pe
la începuturile lumii, când interesele ascunse, fariseismul ºi toate celelalte însuºiri ale omului
modern erau departe, foarte departe de viaþa fiinþelor gânditoare.

Artistul�
Discret, modest, sigur de toate cele care i-au ieºit de sub pensule ºi peniþe, convins cã pe simeze

nu ºi-a aºezat doar tablourile frumos puse în rame ºi baghete, ci ºi sufletul ºi gândul, el lasã opera
sã vorbeascã. ªi ea, opera adicã îþi spune multe, foarte multe dacã ºtii sã asculþi ºi sã priveºti:
viziuni ºi neliniºti, universuri purtate în gând ºi în inimã de multã vreme, sentimente ºi idei pe
care nu le-ai mai întâlnit la nimeni niciodatã, chiar dacã ochiul tãu a mai privit pânã atunci sute
ºi poate chiar mii de picturi contemporane (ºi nu numai)�

Într-o lume a artei, pe cât de bogatã tot pe atât de diversã, plinã de împliniri în mãsura în care
este plinã ºi de fel de fel de experimente, Tudor Meiloiu a reuºit (doar el ºtie cum) sã-ºi creeze
ceea ce cu un termen arhicunoscut se poate numi o �marcã� numai a lui, recognoscibilã oriunde
ºi oricând, greu, dacã nu cumva chiar imposibil de asemãnat cu a altcuiva. Mare lucru pentru un
pictor adevãrat, hãrãzit de Dumnezeu cu talent, cu forþã, cu idei originale, cu o rarã ºi mare putere
de muncã.

Pãsãrile�
Pictor polivalent ca tematicã, lucrând în varii registre, colorist împãtimit (ºi toate acestea au

fost remarcate nu numai de critica de specialitate, ci ºi de publicul cunoscãtor într-ale artei),
Tudor Meiloiu, expozant de-a lungul timpului prin multe sãli din oraºele României ºi de prin
unele þãri europene, nu pare a fi mai la el acasã ºi mai pe deplin exprimat ca în suita de pãsãri �
un �subiect� la urma urmei prezent, exprimat ca în desenele naive ale þãranilor de odinioarã (care
l-a imortalizat pe ceramicã, dar ºi în xilogravurile transilvane de ev mediu, pe pãretare þesute la
rãzboaie, în figurile de lemn ori de tablã puse sub formã de cocoº pe acoperiºurile caselor, spre a
ocroti gospodãriile, ca sã nu mai vorbim de simbolistica din sculptura lui Brâncuºi.

Pãsãrile lui Tudor Meiloiu au, s-ar putea spune, câte ceva din toate acestea, fãrã a fi, cum s-ar
putea crede, o sintezã mai mult sau mai puþina reuºitã a lor. �Surprinse� pânã în cele mai mici
detalii, cu tuºã subþire ºi culori vii, pãsãrile sunt, dincolo de imaginea propriu-zisã, stãri ale
sufletului, gânduri ºi idei, ipostaze ale sentimentelor pe care numai Tudor Meiloiu le-a vãzut.
Le-a vãzut ºi ni le aratã acum ºi nouã, parcã pentru a ne dovedi cã viaþa ºi visul pot ºi trebuie sã
fie frumoase câtã vreme suntem înconjuraþi de o naturã mirificã ºi câtã vreme pãsãrile, �pãsãrile
lui� ne pot umple sufletele de bucurie.

Pãsãrile lui Tudor Meiloiu

Florentin Popescu

Pictând pe cer cu
aparatul foto

Vitralii

Ion Andreitã,

(Dintr-o regretabilã eroare, cu ceva timp în
urmã, textul acestui �vitraliu� a apãrut
incomplet. Fac, astãzi, cuvenita rectificare, spre
deplina informare a posibilului cititor).

Mãrturisesc. Mã aºteptam ca Denisa Udroiu,
ziaristã francezã de origine românã, mã aºteptam,
zic, sã-mi punã în faþã un manuscris de prozã, de
publicisticã, eseu, ceva à la salt la antipozi, având

în vedere vocaþia ºi spectaculosul unei biografii ieºite din coloanã. Cãci, dacã
ar fi s-o compar cu un personaj, o persoanã mai cunoscutã de cititor, aº compara-
o cu eroica noastrã compatrioatã Dora d�Istria, de pe la jumãtatea secolului al
XIX-lea, cu care Denisa Udroiu are multe în comun. Dora cea care, dupã o
cãsãtorie eºuatã cu prinþul rus Alexandr Kolþoff Massalski, când a fãcut
cunoºtinþã ºi cu cnutul Ohranei Þariste, ºi-a luat viaþa-n mâini ºi lumea-n cap,
cãlãtorind pãmântul în lung ºi-n lat � din Balcani pânã în Americi � lãsând
mãrturie a acestor peregrinãri pagini de cãrþi valoroase. Acelaºi (stârnit!) demon
al cunoaºterii (daimonul lui Blaga!) îi pune ºi Denisei chemãri ispititoare în
ureche. ªi pleacã ºi ea: ºi vede, ºi cunoaºte, ºi noteazã, memoreazã. Umblã �
umbla-i-ar numele ca Dorei d�Istria! � aleargã ca o suveicã de dragoste prin
þesãtura psihologicã a planetei.

Mi-aduc aminte o zi de Crãciun, petrecutã la Paris, unde o însoþeam la post
pe soþia mea, Lia-Maria, diplomat la Ambasada României în capitala Franþei;
era în 1998 sau 1999. Cine ne bate în uºã, în Sfânta Zi de Crãciun? Denisa �
cu o ladã de scoici proaspete. �Am venit sã petrecem împreunã� � zice. Apoi,
ºtiind unele gusturi ale subsemnatului, îmi pune în braþe o sticlã de Tequila.
Fusese nu de mult la Rio, sã asiste la furtunosul Carnaval de Samba.

Ne spune cã are de gând sã porneascã spre Asia, apoi sã revinã pe coasta
mediteraneanã a Africii, impresionatã de un mai vechi popas în Tunisia.

ªtiam cã prin toate locurile umblate îºi fãcea însemnãri riguroase: date,
opinii, sentimente.

�Iatã, aºadar, cã avusei toate motivele sã mã aºtept sã-mi punã în braþe
un manuscris, o prozã grea, temeinicã, în stare sã înfrunte timpul. Când
colo?� ªi, deodatã, îmi adusei aminte�

�Îmi adusei aminte cã prima cunoºtinþã cu ziarista Denisa Udroiu am
fãcut-o în calitatea ei de foto-reporter. Era în 1999. Undeva, în nordul
Parisului, în orãºelul-satelit Saint-Ouen, pe simezele Bibliotecii
Municipale, tronau câteva fotografii insolite; le-aº numi de avangardã,
dacã n-ar pãstra ºi niºte simboluri clare, figurative, trimiþând cu exactitate
la obiectul ºi titlul lucrãrii.

Notam, atunci, într-o corespondenþã trimisã la �România liberã�; citez,
acum, din acelaºi articol, cuprins în cartea mea �Scrisori pariziene� (Editura
Silviu Popescu, Rm. Vâlcea, 2000). �Încadrate într-o formulã graficã
originalã, fotografiile Denisei Udroiu dezvãluie faþete mai puþin cunoscute,
surprinse adesea din unghiuri insolite, ale peisajului portughez (vedeþi,
nimic parizian, francez; autoarea începuse deja cãlãtoriile!). Micuþul
�Tramvai galben�, cu un singur vagon, urcând greu, gâfâind, ca un cãrãbuº
fãrã aripi, pantele abrupte ale Lisabonei; �Piaþa Figueiro�, presimþitã,
pestriþ, prin demascarea unui singur cotlon; �Mânãstirea Ieronimus�,
bãnuitã, monumental, prin parbrizul unui vaporaº� � ºi aºa mai departe�

�Aºa cã nu mai am motive de mirare, azi, când Denisa Udroiu îmi pune
sub privire manuscrisul unui album, �Finlanda�, scos din aceeaºi cutie
magicã a aparatului ei fotografic. De data aceasta, imaginile sunt însoþite
de mai largi texte explicative, aidoma unui custode de elitã într-un muzeu
natural, în care pãmântul este urcat în cer, atras de ochiul magic al lentilei
foto, iar cerul coborât pe pãmânt, într-o îmbrãþiºare de început de lume.

Impresia este cã artista picteazã pe cer cu aparatul fotografic, într-o
atmosferã clar-obscurã, în nuanþe închise de roºu, verde, violet, gri � pânã
la negru. Decorul � pãduri ºi ape, cer ºi pãmânt, într-un amestec de alchimie
� completeazã potrivit rama unui tablou romantic-tenebros. O Saunã este
un bordei în fereastra cãruia arde un lãmpaº cu feºtila trasã. În imensitatea
unei pãduri, un mic animal nedefinit sporeºte singurãtatea. În altã imagine,
atmosfera se vrea înveselitã de niºte bãrci, dar ºi acestea au ceva straniu.
Într-o pãdure, amurgul siluieºte lumina între copaci. Pânã ºi fotografia
care deconspirã Cercul Polar � cu binecunoscuta bandã albã, pe care niºte
turiºti încearcã sã-ºi imprime urma piciorului � are ceva ireal, sporit de
�staþia terminus� de la capãtul ruletei.

Irizãri estompate într-un amalgam vegetal � pãduri ºi ape, cu cerul lor
cu tot � alcãtuiesc o panoramã imensã ºi fabuloasã.

Abandonând pensula, pictorul a luat cu cuþitul culoarea grea, matã, de
pe planºetã ºi-a apãsat-o direct pe pânzã: pãtrate, dreptunghiuri, alte semne
geometrice, un joc cubist de real ºi fantastic.

Atunci, în 1999, încheiam succintul meu articol astfel: �Dacã despre un
scriitor bun se spune cã are în mânã un condei de talent, în mâna Denisei
Udroiu se aflã un aparat foto de talent�. Cu un necesar adagio: astãzi, dupã
15 ani, acel aparat foto nu doar scrie, ci ºi picteazã. Cu nedezminþit talent.

�ªi, la urma urmei, de ce aceste picturi n-ar fi niºte constelaþii noi pe
cerul lumii?

PS. Iatã însã cã Denisa Udroiu ne aduce astãzi ºi aºteptata bucurie:
recent � pe 22 aprilie 2017 � ea ºi-a lansat, în Salonul de galã al
Institutului Cultural Român din Bucureºti, romanul �Mãºtile vii�, apãrut
în Editura Detectiv literar (director, Firiþã Carp).

 Reproduceri în pag. 20

În Perast
oglindindu-se o codanã
îºi piaptãnã pãrul.
Lung ºi negru -
prefigurând delicii.
Dacã ea vrea
poate sã orbeascã chiar marea,
þinând-o captivã.

Cu izmeneli
ºi nazuri îºi aflã
jocul. Dunga sveltã
pe care soarele
a lãsat-o-ntre coapse
capcanã va fi
pentru crabi.
Voi tandre
flori de oleandru!
Gradini de iriºi!

Prin geamul spart
o aud jubilând.
De când m-a pãrãsit
cântã la altã masã.
Împrudent dau proba
candorii. Insist
pe detalii precum
rosmarinul.
Numai puþin
ºi mierla va îmblânzi
aerul.

Decisiv
va fi cuvântul.
Adriatic se prelungeºte
citindu-i gândurile.
Dacã-mi clipeºte
pãtrund  acolo unde
mai mult lipsesc.
Eu, puºlamaua. Poetul.

Vom fi
o singurã uitare �
himera nudã
în dialog sub chiparoºi
cu bietul Francisc.
Pe-o scarã a eºecului
ce urcã
sfinþenia îmi pare
o relicvã.

G.Th. Popescu
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GRUPUL LITERAR �CATACOMBA�

ADRIAN BUCURESCU
Adrian Bucurescu s-a nãscut la 29 iulie 1950, în comuna Sãrãþeni, judeþul Ialomiþa. A urmat ºcoala generalã în localitatea natalã. Absolvent al

Liceului Teoretic Urziceni. Absolvent al ªcolii Tehnice de Stenodactilografie ºi Secretariat din Bucureºti. Absolvent al Facultãþii de Filologie,
Secþia românâ-francezã, Universitatea din Bucureºti. Profesor de limba ºi literatura românã la ºcolile din Sãrãþeni, jud. Ialomiþa, ºi din ªtefãneºtii de
Jos, jud. Ilfov (1980-1991). Redactor la cotidianul �România liberã�, Departamentul Culturã (1991-2010), la sãptãmânalul �Timpul� (2010-2011),
ºi la publicaþia �The Epoch Times� (2012-2013). Din 2013 redactor-ºef la revista �Rãdãcini�.

OPERA TIPÃRITÃ: Dacia Secretã, 1997, Enigma Atlanþilor, 1998, Poesii sgubilitice, 1998, 2003, Dacia Magicã, 1999, Divina Verba, 2000,
Nichita Stãnescu în Evul Astral, 2000, Atlanþii din Carpaþi, 2002, Dacia Divinã, 2004, Tainele tãbliþelor de la Sinaia, 2005, Serghei Esenin, Rusia
albastrã ºi fãrã de leac, versuri traduse din limba rusã, 2005, 2006, Ordinul Solomonarilor, 2008, Dacia Secretã, 2012, Calendarul sãrbãtorilor
dacice, 2014, Serghei Esenin, Dor de Rusia, poezii ºi poeme tãlmãcite din limba rusã, 2014.

Ion Haineº

Poet, ziarist, cercetãtor ºi traducãtor, Adrian Bucurescu
este un intelectual complex, care aduce în spaþiul cultural
românesc o viziune originalã ºi curajoasã asupra unui
subiect delicat ºi controversat: mitologiile ºi religiile
vechi ale lumii, istoria ºi religia dacilor, formarea
poporului român ºi a limbii române, cultura ºi literatura
românã, în contrast cu opiniile oficiale de ieri ºi de astãzi,
încremenite în poncife ºi falsuri. El este un savant cu
pregãtire enciclopedicã, etnograf, filolog, istoric, filozof
al culturii, cunoscãtor ºi interpret al miturilor, folclorist,
pasionat de descoperirea adevãratelor valori ºi de
specificitatea ºi identitatea noastrã ca popor, a culturii
noastre încã din cele mai vechi timpuri.

Dar, mai înainte de toate, sã începem cu poezia sa.
Poezia anunþã, nu întâmplãtor, problematica viitoarelor
cercetãri, semn al unor obsesii care l-au urmãrit o viaþã.
Avem aici, în metafore, un preambul sensibil al tematicii
din domeniul dacologiei. Însuºi titlul, inspirat, al
volumului � Divina Verba (Editura Euro-Vida, 2000),
subintitulat Malinconii la Moara Plângerii, ne trimite
cu gândul la Logosul divin (�La început a fost
Cuvântul�), iar opþiunea poetului este pentru formulele
vechi, arhaice, pentru lumea mitologicã, pentru basme,
eresuri, descântece, pentru ritualuri folclorice.

Poetul nu scrie poezii, ci poesii, nu scrie melancolii, ci
malinconiii, nu scrie epidemie, ci boleºniþã.

Prima poezie a volumului este o Ars poetica. El
defineºte aici universul copilãriei, un univers magic,
încãrcat de descântece, de blesteme, de colinde, de
drãgaice, paparude ºi ºtime, de Caloian, de strigoi, de
apa vie în care a fost �lãut� (nu �scãldat�!): �În
descântece grele ºi vechi am crescut,/de diochi, de
boleºniþi, de ducã:/În blesteme fierbinþi ce usucã/omul
viu; în colinde am crezut�. �ªi drãgaice prin lanuri pe
lunã/am zãrit, paparude ºi ºtime am vãzut/argintul cel
viu umblând prefãcut/ºi trimis cu durere ºi urã
adâncã�.(La linã fântânã). Încã de atunci, a ºtiut, A
ªTIUT cã un destin norocos îl aºteaptã: �ºi steaua pe
umãr atunci mi-a cãzut�.

Eroul iubit de Adrian Bucurescu în toatã opera sa,
Zalmoxis, zeul suprem în religia geto-dacilor, discipol
al lui Pitagora, venit în Dacia, unde a fost legiuitor ºi
profet, adorat ca divinitate a pãmântului, a fertilitãþii,
este prezent ºi în poezie. El dã sfaturi, de pe poziþia unui
atoateºtiutor. Îi aminteºte unui tu ipotetic: �Nu e bine sã
uiþi/cã vei înnopta la capãtul drumului�/ ci pânã atunci
îl invitã sã se bucure de petalele macilor, sã se bucure de
viaþã, sã ºtie sã se apere de primejdii ºi, mai ales: �Iubeºte,
cântã ºi osteneºte/ºi spune pruncilor basme/frumoase/ºi
învaþã-i sã râdã în faþa durerii/sã tragã cu arcul în norii
furtunii/sã râdã spre limbile negre /ale ceasului rãu/aºa
cum Laptele din sânii femeii/umileºte moartea�. (Aºa
grãit-a Zalmoxis).

Poetul scrie ºi un Colind al verbului, în care se
adreseazã divinitãþii, recunsocând cu umilinþã: �eu sunt
nevrednicul de �Sunt�/care am �Fost�/ºi voi fi �Fi�/Ah,
fir-aº/ºi n-aº mai fire!�(Colindul verbului). Într-o altã
poezie, Adrian Bucurescu, bun cunoscãtor al folclorului,
apeleazã la jocurile de copii, descriind o �Nuntã de pe
altã lume�, dar cu înþelesuri grave, care te pun pe gânduri:
�Pumnareta pumna pii/Mort frumos cu ochii vii/Una mija
matica/Fata ca-n poveºti era/Ala bala portocala/În vãpãi
strãlucea sala/Nunii- Soarele ºi Luna/Frumos mai þineau
cununa/Linã linã Cãtãlinã/Tu n-ai sânge, ai luminã/
Trupul tãu înmiresmat/Doar fotonii îl strãbat�. (Nunta
de pe altã lume). Aici apare o Cãtãlinã, iar versurile �Mort
frumos cu ochii vii� ne trimit la portretul Luceafãrului
lui Eminescu. Aceeaºi manierã folcloricã în Nedeie

spaþialã: �ªapte comete /cochete/danseazã/în poiana
astralã/Nimenea nu le-auzea/nimenea nu le vedea/doar
Greul Pãmântului/Uºurelul Vântului/le lãtra/le fremãta/
doarã-doarã/le-a speria�.

În Jocul Ielelor, flãcãul care le-a vãzut nu mai are
liniºte, parcã e blestemat: �Ah, le-am vãzu/Sfintele/
Brunele/ Line ca apa/ Moi ca mãtasea/Dulci ca mierea/
Într-o noapte albã le-am vãzut/ dansând/dupã ritmuri
strãvechi/ºi de atunci/nu mai am pace pe lunci/nici în
codru nici în munþi/nici pe iarnã nici pe toamnã/nici pe
varã/primãvarã�. El invocã despãrþirea de Malinconie,
care e, de fapt, starea lui permanentã: �Du-te ºi tu
Malinconie/treci o apã ºi-o pustie/un ºes ºi un munte/ºi
nouã pãduri cãrunte/Du-te de la mine/ca sã dai de bine/ºi
nu te-nturna/ la inima mea/cã-i pãzitã tare/cu trei candele
de sare/unt-de-lemn de Lunã Plinã�

Unele poezii au o atmosferã stranie. La �Moara
Plângerii�, �o moarã cu tâlc auster/ce macinã noapte ºi zi
un mister/La hanul de-alãturi cu nume de peºte/lumea
cântã ºi chefuieºte/doar din când în când oaspeþii pãlesc/
când din iaz se aude un plâns nefiresc�. (Moara
Plângerii).

Poetul îndrãgostit de Dacia descrie ivirea primãverii în
vechile þinuturi: �Din nou în Dacia clipesc cicorile/ºi tot
în Dacia tresar în munþi/fantastice corole mari de crin/
spre amintirea vrednicelor frunþi/Ce dorm sub glie-n
germinare purã/ca iarba, ca trifoiul ºi ca macii/ºi-or înflori
mereu la primãvarã-n/grãdinile împãrãtesei Dacii�.
Îndrãgostitul de Esenin, pe care l-a ºi tradus, face o
confesiune de suflet, aproape copiindu-l involuntar (sau
voluntar) pe marele poet rus: �Sunt ultimul poet cu Dacia
în glas�. (Miraza).

Volumul se încheie cu o altã artã poeticã: Pieta. Este o
profesiune de credinþã, care începe în mod curios cu
formula: �Eu, IO ADRIAN�, ceea ce, indicã, aºa cum ne
spune autorul însuºi în Ordinul Solomonarilor: �În limba
strãveche, ION însemna �Mãreþul, Magnificul�. �De la
ION �Mãreþul�, ºi-au luat voievozii munteni ºi moldoveni
titlul pus înaintea numelui, mai târziu abreviat în IO�.
(p.161).

Poetul are, deci, conºtiinþa valorii sale, fiind destinat,
�din mila lui Zalmoxis/crai ºi mag al tainelor Daciei,/iar
prin lamura zãpezilor,/voievod pre Naparis/prin graþia
Soarelui ºi a Lunii,/poet al malinconiei valahe�. Sã
amintim cã Naparis este denumirea anticã a râului
Ialomiþa, iar �Hilariopolis�, pomenit mai târziu, este
oraºul ilar, oraºul bucuriilor (Bucureºti), la care se face
trimitere. Poezia este obsesia vieþii sale: � Am pohtit
totdeauna pe lume/pre viaþã pre somn ºi pre moarte/numai
nãluca de flacãrã rece/a Poesiei�. Poezia e definitã ca o
�neauã aprinsã ºi noapte/albã, strigãt oprit: dar nerostit/
care de-a pururi m-au ameþit/pe fruntea albã rãu m-am
rãnit�. Titlul poeziei sugereazã ideea de evlavie,de
devoþiune ºi respect pentru Poesie, �nãluca de flacãrã
albã�, care i-a rãnit trupul ºi sufletul.

Aminteam mai devreme cã Adrian Bucurescu a tradus, a
avut curajul sã traducã din Serghei Esenin. Spun cã a
avut curajul, deoarece generaþia mea, fascinatã de poezia
lui Esenin, a rãmas cantonatã în traducerea (poematicã) a
lui George Lesnea sau a lui Zaharia Stancu (vezi Poeme
simple, cu Moscova cârciumãreascã) ºi cu greu se poate
desprinde de acestea. ªi, totuºi, citind ºi recitind cu atenþie
volumul Dor de Rusia, tradus de Adrian Bucurescu
(Editura Singur, 2014), înclin sã cred cã versiunea lui e
mai aproape de original, mai adevãratã. Poetul român nu-
l trãdeazã pe marele poet rus, pentru cã el însuºi e un
împãtimit al poeziei ºi gãseºte echivalenþe inspirate, care
impun o nouã lecturã, revizuitã. Am recitit marile poeme

ale lui Serghei Esenin - Spovedania unui huligan, ciclul
Moscova cârciumãreasã, Omul cel Negru, ca ºi
celebrele poezii Tot ce iveºte viaþa mai deosebit,
Albastrul foc se înteþeºte, Scrisoare mamei, Ah, voi
sãnii! Of, cailor, vai! ºi am gãsit corespondenþe noi,
fericite faþã de variantele cunoscute.

Hotãrât lucru, cel care afirmase �Sunt ultimul poet cu
Dacia în glas� l-a avut ca model pe marele poet rus, cu
care se întâlneºte în spirit.

Revenind la cercetãrile lui Adrian Bucurescu dedicate
dacologiei, vom începe cu Tainele tãbliþelor de la
Sinaia, Editura Arhetip, 2005. Ca ºi în celelalte cãrþi,
autorul demonstreazã o capacitate excepþionalã de
analizã ºi sintezã a unor documente vechi, de descifrare
ºi tãlmãcire a unor inscripþii, fotografii, desene, pe baza
unei ample documentãri, ajungând la concluzii
originale privind istoria strãmoºilor traci, geto-daci, a
credinþei lor, ºi definind specificitatea poporului român,
a culturii ºi limbii române.

Iatã ce scrie Adrian Bucurescu: �Începând cu Imperiul
Atlant ºi sfârºind cu domnia lui Mihai Viteazul,
rãstimpul înscris de tãbliþele de la Sinaia este de peste
ºapte milenii vechime cu care nu oricine s-ar putea
mândri pe aceasã planetã. Tãbliþele de la Sinaia ne-au
dezvãluit fapte excepþionale, sugerând altele, astfel cã
istoria noastrã are acum o zestre împãrãteascã, a cãrei
strãlucire spulberã bezna aºternutã pe trecutul ºi
specificul naþional românesc�.(p. 485).

�Istoria lumii a început la gurile Dunãrii, acum
aproape opt milenii�, spune Adrian Bucurescu (p.45).
În mitofolclorul românesc se aflã un ordin straniu, din
care fac parte Solomonarii. Din Cartea de Magie a
Solomonarilor, fac parte ºi textele de la Sinaia. În veacul
al XIX-lea, mai mulþi oameni de culturã români, care
cultivau ideea moºtenirii noastre geto-dacice ºi ignorau
teza originii romane, au fost iniþiaþi. Printre ei, Nicolae
Bãlcescu, care, nu întâmplãtor, l-a ales ca erou al cãrþii
sale pe Mihai Viteazul, ultimul Mare Maestru al
Solomonarilor. Apoi, Mihail Kogãlniceanu, posibil co-
autor sau iniþiator al turnãrii tãbliþelor în plumb. El a
tipãrit celebra revistã Dacia literarã, la 1840 ( trei
numere) care se constituie în programul literar al
generaþiei paºoptiste.

În capitolul Matca graiurilor Adrian Bucurescu ne
spune cã �inscripþiile de la Sinaia pãstreazã o limbã
strãveche, nobilã, matcã a tuturor limbilor europene�,
�...Limba de la Sinaia este mult mai conservatoare decât
sanscrita, aºa cã prezintã importanþa cea mai înaltã pentru
istoria limbilor europene�. El ne informeazã cã dintr-o
inscripþie descoperitã la Romula (astãzi Reºca, judeþ
Olt), a aflat ºi numele Graiului Divin, al Geto-Dacilor:
ORO MANISA �Limba Limpede�, �limba Frumoasã�.
Sensul inscripþiei de la Romula este acesta: �Graiul divin
nu va pieri niciodatã�.

Într-o altã carte, Ordinul Solomonarilor, Editura
Arhetip, 2008, ne înfãþiºeazã alte mituri ºi alte datini
ale Daciei strãbune, unele ajunse pânã în zilele noastre
ºi prezente atât în folclor cât ºi în literatura cultã.

Ce sunt solomonarii? Citim în Dicþionarul
enciclopedic: �Înþelept sau magician care, dupã
credinþele populare, are puterea de a provoca sau
împiedica anumite fenomene naturale (ploaie, grindinã
etc.), vraci, vrãjitor; Astronom; cel ce ºtie sã prevesteascã
vremea ºi sã facã calendare�.

În spaþiul restrâns al acestor comentarii, voi sublinia
doar excelentele analize fãcute din acest punct de vedere
unor scriitori români de prestigiu, în frunte cu Ion
Creangã.
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DIALOGURI CULTURALE LA KM 0

Seniorii literaturii noastre

A consemnat Florentin Popescu

Stancu Ilin

�Sentimentul de teamã în materie de criticã literarã
îmi este strãin. Toate afirmaþiile mele au la bazã

argumente irefutabile� (II)
Urmare din numãrul trecut

La câtva timp,
conducerea doctoratului meu
a fost preluatã de profesorul
Ovidiu Papadima, care a

respectat titlul lucrãrii fixat de directorul Institutului.
Dupã un stagiu de specializare ca bursier �Humboldt� la
Tübingen (R.F. Germania) între 1969-1972, la Seminarul
de Germanisticã al profesorului Richard Brinkmann, m-
am întors în þarã. Am continuat sã redactez noi capitole
ºi, în 1978, am susþinut teza în faþa unei comisii prezidatã
de doamna Zoe Dumitrescu-Buºulenga, îndrumãtor
ºtiinþific Ovidiu Papadima, referenþi de specialitate fiind
Al. Dima, I.C. Chiþimia ºi Alex. Hanþã.

Mã întrebi de reacþia colegilor? Titlul meu de doctor
în filologie a fost primit de unii cu simpatie, de alþii,
însã, cu invidie!

Fl.P.: Tezei de doctorat aveau sã-i urmeze alte douã
exegeze, Rebreanu în atelierul de creaþie (1985, distinsã
cu Premiul Academiei Române) ºi Liviu Rebreanu în
agora (1988), aceasta din urmã o noutate absolutã,
întrucât pânã atunci n-a mai abordat nimeni biografia
lui Rebreanu din acest unghi. Ai mers chiar pânã acolo
încât ai stabilit unele filiaþii între biografia marelui
romancier ºi unele personaje din romanele lui. Nu þi-a
fost teamã cã vei fi vulnerabil în faþa colegilor? Nu þi-a
fost fricã de critica lor? ªi ce te-a determinat sã mergi
cu cercetarea pânã acolo?

S.I.: Stimate coleg, vãd cã d-ta înclini spre �noutatea
absolutã� a celui de-al doilea volum, Liviu Rebreanu în
agora (1988). Sã ºtii însã cã o noutate este ºi primul meu
studiu, Liviu Rebreanu în atelierul de creaþie (1985).
Nu degeaba a fost încununat cu premiul �B.P.Hasdeu� al
Academiei Române. Un amplu capitol al cãrþii, lucrat la
Tübingen, este intitulat Liviu Rebreanu ºi cultura
germanã. Nimeni pânã atunci nu deschisese o asemenea
perspectivã operei fondatorului romanului modern. Am
reþinut însemnãrile rebreniene despre Nietzsche, glosând
asupra culturii ºi a ideilor sale filosofico-estetice. Am
fost preocupat de �fizionomia unei conºtiinþe literare�
ca o reacþie la pãrerea unor critici, inclusiv G. Cãlinescu,
dupã care Liviu Rebreanu ar fi avut o conºtiinþã esteticã
inferioarã. În cartea din 1988, am avut de înfruntat un
principiu la modã atunci: separarea biograficului de
operã. N-am dat curs unei aplicãri dogmatice a unei teorii,
pentru cã Liviu Rebreanu, în ciuda �obiectivitãþii�
declarate, îºi absorbea, într-o anumitã mãsurã, biografia
în operã. Încã din primul volum, apãrut în anul când s-a
sãrbãtorit Centenarul naºterii sale, un capitol era intitulat
Dubla existenþã a lui Titu Herdelea, personajul care îl
reprezenta pe autor. Am citat în Argumentul celui de-al
doilea volum o frumoasã metaforã a unui alt mare scriitor
obiectiv: �Autorul, în opera lui, trebuie sã fie ca
Dumnezeu în univers, prezent pretutindeni, vizibil
nicãieri� (Gustav Flaubert).

Am insistat în volumul din 1988 pe ideea cã afirmarea
deplinã a lui Liviu Rebreanu este legatã indubitabil de
actul Marii Uniri de la 1918, la care el ºi-a adus o
contribuþie directã. Am descoperit douã cãrþi noi de
publicisticã pe tema Unirii, semnate cu pseudonimul Ion
Jalea! Din scrisori am aflat cã la 27 martie 1918, când s-
a votat Unirea Basarabiei cu România, Rebreanu s-a aflat
la Chiºinãu. În funestul an 1940, a luat atitudine directã,
la Academia Românã, de condamnare a Diktatului de la
Viena, exclamând tragic: �Am rãmas iarãºi cu rãdãcinile
în afarã�. În timpul rãzboiului, a colindat Europa,
conferenþiind despre drepturile românilor asupra
Transilvaniei, ca �un adevãrat ambasador al culturii
române�.

Sentimentul de teamã în materie de criticã literarã
îmi este strãin. Toate afirmaþiile mele au la bazã

argumente irefutabile. Era de datoria mea sã fac publice
acumulãrile de date din arhiva scriitorului ºi din
informaþiile culese din presã ºi numeroasele discuþii cu
doamna Fanny Rebreanu ºi cu fiica ei, Puia Florica
Vasilescu.

Fl.P.: Raportându-ne la câte s-au întâmplat ºi se
întâmplã dupã anul 2000 (contestãri, reevaluãri º.a.)
cât din opera lui Liviu Rebreanu ºi a celorlalþi mari
scriitori (nu puþini ºi mai ales clasici) de care te-ai
ocupat cu atâta pasiune ºi dãruire, crezi cã mai rezistã
azi judecãþilor?

S.I.: Nu cred cã opera lui Liviu Rebreanu a fost atinsã
de contestãri sau reevaluãri dupã 1990. Imaginea lui a
avut de suferit în �obsedantul deceniu�, când scrierile
lui au fost interzise. Cercetãrile mele s-au axat pe epoca
marilor clasici (I.L.Caragiale, B.P.Hasdeu), ori
constestatarii de dupã Revoluþie, pânã la începutul
mileniului al treilea, nu se axau pe scriitorii de care m-
am ocupat, poate numai Tudor Vianu a avut parte de
unele atacuri, din cauza � s-a spus în mod greºit �
activitãþii sale în Consiliul Executiv UNESCO de la
Paris. Dimpotrivã, relaþiilor diplomatice dintre România
ºi R.F.Germania i se datoreazã în mare parte lui Tudor
Vianu, care ºi-a fãcut studiile doctorale la Tübingen.
Primele contacte cu reprezentanþii Germaniei de Vest s-
au derulat pe linie UNESCO, prin anii 1963-1964.

Institutul de Istorie ºi Teorie Literarã �G. Cãlinescu�,
condus de acad. Eugen Simion, a devenit un bastion al
apãrãrii creaþiei marilor scriitori, supuºi �terorii istoriei�
dupã expresia lui Mircea Eliade, dar nu prin controverse
deºarte, ci prin lucrãri fundamentale: Dicþionarul
General al Literaturii Române, facsimilarea
manuscriselor lui Eminescu, tipãrite în 38 de volume,
între 2004 ºi 2009, scria �pleiade� a scriitorilor români
clasici ºi contemporani, Cronologia vieþii literare de
dupã 1990 º.a. În ce-l priveºte pe Liviu Rebreanu, el ºi-
a recãpãtat locul în manualele ºcolare, opera sa este
abordatã în teza de doctorat ºi tot mai mulþi critici tineri
vor sã ne ofere un �Rebreanu altfel�.

Fl.P.: Expresia �O viaþã dãruitã literaturii� þi se
potriveºte, fãrã nici o îndoialã, ca o mãnuºã. ªi asta s-
a vãzut/se vede din tot ce ai fãcut (ºi încã mai faci). E
greu sã fii istoric literar, cercetãtor, editor în România
de azi? Ce l-ai sfãtui pe un tânãr de azi, care ar vrea sã
se consacre acestui domeniu?

S.I.: Dupã cum ºtii ºi d-ta, nu este uºor sã-þi desfãºori
activitatea de istoric literar în prezent. Cercetarea în
general ºi îndeosebi cercetarea literarã nu este deloc pe
agenda politicienilor ºi, pe cale de consecinþã,  nu este
suficient finanþatã. Academia Românã primeºte din ce
în ce mai puþine fonduri. Salariile tinerilor sunt foarte
mici. Revistele � cu câteva excepþii � nu plãtesc
articolele pe care le publicã, iar tipãrirea unei cãrþi este
lãsatã în seama autorului. Dreptul de autor este o noþiune
care ºi-a pierdut sensul. De aici tirajele tot mai mici ºi o
difuzare greoaie. Lucrãrile fundamentale de la institutele
de profil se tipãresc în exemplare puþine, rãmânând astfel
aproape necunoscute de marea masã de cititori.
Depistarea de sponsori a devenit o adevãratã aventurã.
Dar aceastã viziune neagrã, nolens, volens exageratã de
mine, nu mai conteazã când ai în sânge pasiunea
cercetãrii.

Sfatul meu pentru tineri  este sã se gândeascã bine
dacã vor sã apuce pe drumul lung ºi greu al afirmãrii în
cercetare. Numai dacã au în suflet morbul lecturii în
bibliotecã ºi al sacrificiului de sine pot sã se dedice
activitãþii de istoric literar, care, în final, aduce, într-
adevãr, satisfacþiile succesului.

Fl.P.: Om de carte ºi dãruit întru totul ei, dupã anul
2000 ai înfiinþat ºi o editurã: �Floarea Darurilor�

(superb nume) cu intenþia de a promova � ºi în acest fel
� valorile literare româneºti (îþi sunt recunoscãtor cã
mi-ai publicat ºi mie o ediþie pentru copii din opera lui
V. Voiculescu ºi un �Dicþionar de divinitãþi, simboluri ºi
mistere orientale�). A fost un fel de aventurã, pentru cã
nu aveai talent de afacerist ºi, prin urmare, n-ai rezistat
mult pe o piaþã suprasaturatã de firme noi în domeniu.
Ar fi interesant sã aflãm câte ceva ºi despre aceastã
experienþã!

S.I.: Numele editurii mele mi-a fost livrat de-a gata �
de Nicolae Iorga, care în 1907 a scos o revistã cu titlul
�Floarea Darurilor�. Ai observat cã nu pentru �afaceri�
m-am apucat de meseria de editor. Fiind un cititor migãlos
al textelor literare, am observat cã cenzura comunistã s-a
aplicat cu cinism îndeosebi la cãrþile destinate copiilor
ºi tinerilor. A fost cenzurat basmul lui Eminescu, Fãt-
Frumos din lacrimã, povestirea Moº Ion Roatã de Ion
Creangã, Bunicul, De azi ºi de demult, Moº Crãciun de
Barbu ªtefãnescu Delavrancea º.a.m.d

Am înfiinþat repede o colecþie �Bucuria copiilor�, cu
cele mai frumoase poveºti din clasicii români ºi strãini,
în care mi-am propus sã restabilesc integritatea poveºtilor
ºi sã public pe cele care au fost înlãturate integral, cum e
cazul cu Finul lui Dumnezeu de M. Eminescu. În ceea ce
priveºte frumosul volum al d-tale, Lostriþa, Cãprioara
din vis, de Vasile Voiculescu, era o datorie a noastrã sã
aducem în atenþia elevilor farmecul poveºtilor ºi
povestirilor acestui apostol, apãrãtor al libertãþii
scriitorului, care a cunoscut, între 1958 ºi 1962, rigorile
închisorilor comuniste de la Jilava ºi Aiud, de unde va fi
eliberat, grav bolnav, în 1962. Peste un an, în 13 aprilie
1863, Vasile Voiculescu se va stinge din viaþã.

Fl.P.: Ca un corolar al largului ºi bogatului evantai
de preocupãri literare al d-tale, cred cã se poate afirma
cã ai avut/ai ca pe o religie a vieþii: munca. O muncã
neîncetatã ºi cu roade pe mãsurã. Acum, la vârsta
senectuþii, eºti mulþumit de propria operã? Cât ai
realizat din cele propuse ºi cât nu? Ce surprize mai
rezervi cititorilor în viitorul apropiat?

S.I.: Îmi place cã d-ta socoteºti munca de cercetare ca
pe o �religie a vieþii�. Când am ieºit definitiv din Institut,
la vârsta de 80 de ani, pe hârtia de la Casa de Pensii mi s-
a calculat vechimea neîntreruptã în specialitate: 55 de
ani, 6 luni ºi 13 zile, Mulþumirea faþã de ce am realizat
este doar parþialã. Mi-am dãruit toatã activitatea pentru
lucrãrile prioritare ale Institutului, dicþionare, monografii
de reviste (de aici se trage volumul Convergenþe din 2009,
despre postpaºoptismul românesc), ediþii critice. Am
împãrtãºit din experienþa mea celor tineri. I-am ajutat sã
se specializeze. Am participat la 62 de comisii de doctorat,
în Institut, la facultãþile de litere din Bucureºti, Craiova
ºi Cluj-Napoca. Am neglijat, însã, lucrãrile personale în
favoarea celor colective. Este ceea ce încerc sã recuperez
în prezent. Am tipãrit  în decembrie anul trecut un volum
dens, cu multe date noi despre nenea Iancu, intitulat D-
ale lui Caragiale. Acum lucrez intens la o nouã carte de
sintezã, B.P.Hasdeu, scriitorul. Dacã Dumnezeu mã va
ajuta, sper sã realizez un al treilea volum despre Liviu
Rebreanu, ce va fi întitulat Scriitorul, libertatea ºi
puterea, cu mari surprize pentru cititori.

Nu pot încheia fãrã a-þi mulþumi pentru posibilitatea
pe care mi-ai oferit-o de a mã destãinui despre modesta
mea trecere prin viaþã.

Fl.P.: Mulþumesc ºi te aºtept sã colaborezi ºi la revista
noastrã.
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Lacul fecioarei

FÃNUª � 85

Satul D�. se aflã printre dealurile care se întind spre
munþii ce se vãd în zare. Lângã sat se întinde un lac
cunoscut prin împrejurimi drept �Lacul fecioarei�.

O cunoºtinþã mi-a sugerat sã vin aici, clima fiind blândã
ºi oamenii primitori. Aveam de terminat câteva lucrãri ºi
mi-am zis cã aici în liniºte voi avea spor la lucru. Gazda
mea, o bãtrânicã simpaticã ºi plinã de vioiciune, mi-a
închiriat camera mare ºi îmi ºi gãtea mâncare ºi nefiind
pretenþios mã simþeam în paradis. Liniºte cât cuprinde,
aer curat, sã tot lucrezi. Serile stãteam la taclale cu gazda
mea care îmi povestea din cele ale locului.

Când m-am plimbat prin sat, am observat cã toate casele aveau obloane la
ferestre. N-am dat prea mare importanþã faptului, gândind cã: �Probabil iernile
sunt grele aici printre dealuri în apropierea munþilor ºi e nevoie de protecþie
suplimentarã�.

În preajma Sânzienelor am observat cã lumea a început sã se neliniºteascã, în
alte pãrþi lumea se pregãteºte de sãrbãtoare, aici însã parcã lumea se aºtepta la o
nenorocire. Vãzând acestea mi-am întrebat gazda care ar fi cauza acestei stãri.
Atunci, cu o voce joasã, parcã voind sã nu fie auzitã, bãtrâna gazdã îmi povesti ºi
am aflat una din legendele locului:

 �Demult, undeva în negura trecutului, trãia în lacul din apropiere un spirit. Pentru
ca sãtenii sã fie lãsaþi în pace, în fiecare an i se aducea un sacrificiu: câte o vitã sau
un alt animal. Victima era aruncatã în lac ºi lacul o înghiþea ca ºi când nici n-ar fi
existat. Dupã un timp satul sãrãcit atât de mult încât nimeni nu mai poseda vreo vitã
sau alt animal. Aºa cã anul acela sãtenii nu ºi-au adus ofranda spiritului. Acesta s-a
supãrat ºi tot felul de nenorociri se abãturã asupra satului. Sãtenii se adunarã ºi,
dupã ce se sfãtuirã cum sã scape de urgie, hotãrârã sã dea drept ofrandã pe o fetiºcanã
orfanã. Aºa cã au prins-o ºi au aruncat-o în lac unde spiritul o acceptã dar nu o
înghiþi cum fãcea cu celelalte ofrande ci o aduse, moartã, ºi o depuse pe malul
lacului. Se întâmplã ca acest lucru sã se petreacã de Sânziene. Din acel an în fiecare
noapte de Sânziene spiritul iese din lac ºi îºi cautã o victimã. Se spune cã umblã din
casã în casã ºi îºi alege o jertfã. Oamenii din acest motiv se încuie în case, trag
obloanele ºi sperã ca spiritul sã aleagã pe altcineva�.

Într-adevãr, în ziua de Sânziene aici nu se serbãtorii ci, dupã masã, tot satul se
liniºti iar obloanele caselor se închiserã rând pe rând. Era o înserare parcã prevestind
ceva funest. Vântul începu sã batã ºi începurã, în liniºtea care se lãsa, sã se audã
tot felul de zgomote: eu nefiind conectat la spiritul locului am deosebit cum
vântul scutura o uºã prost închisã, scârþiitul unei portiþe neunse ºi alte sunete care
în alte împrejurimi erau normale pe o vreme vântoasã. ªi gazda mea fãcu pregãtirile
de înnoptare, încuie uºile, trase ºi fixã bine obloanele ferestrelor. Apoi mã rugã sã
o las în camera mare, unde avea o icoanã, sã se roage. Aprinse o lumânare ºi în faþa
icoanei bãtrânica începu sã se roage. Eu luasem ceva de citit ºi în curând mã
adâncii în lumea din carte.

La un moment dat, de afarã se auzirã câteva zgomote, parcã cineva umbla pe
prispã ºi se oprea în faþa uºilor ºi ferestrelor. Mi-am spus cã e vântul, ºi am vrut
chiar sã ies sã verific dar bãtrâna nu mã lãsã ºi dupã ce îºi fãcu cruce, începu sã
plângã. Printre lacrimi îmi spuse: �eu sunt aleasa�. Nu am reuºit sã o împac ºi de
abia spre dimineaþã am izbutit sã adormim, fiecare pe locul pe care stãtusem.

Dimineaþa, am constatat cã pe prispa din faþa uºilor ºi ferestrelor se rostogolise un
coº care se desprinsese din legãtura cu care fusese legat. Acesta fusese zgomotul auzit
azi noapte. În rest, satul revenise la viaþa de zi cu zi, parcã nimic nu se întâmplase.

Am pãrãsit dupã un anumit timp satul, promiþând gazdei cã voi reveni ºi anul urmãtor.
Dupã circa o lunã ºi jumãtate, am întâlnit-o pe cunoºtinþa care mi-a recomandat

locul unde fusesem. Dupã salutãrile de rigoare, i-am mulþumit pentru sugestia ei,
la care ea, cu tristeþe în glas, mi-a spus: �Sã ºtii cã bãtrânica, gazda noastrã, a murit
acum o lunã. S-a stins ca o lumânare, deºi nu suferea de nici o boalã�.

Florea Ciobãnicã

Viaþa în fiºe de roman

Vasile Szolga

Nicolae Dan
Fruntelatã

Neagu Udroiu

Copilãria mea s-a petrecut într-un sat departe, între oameni
care nu mai sunt. Nu mai sunt aici, au plecat, adicã, în marginea
satului, în umbra unor cruci care au putrezit ºi ele, au intrat în
pãmânt, s-au întors în destinul lor vechi. Nici ai mei de acolo
nu mai sunt, bunica a plecat într-o toamnã, pãrinþii s-au dus pe
rând, departe de satul nostru, ei veniserã sã mã caute în oraºul
cel mare, sora mea micã abia dacã apucase sã fie între noi cã se
ºi întorsese în lumea fãrã dor.

Câþiva stâlpi ai amintirii au rãmas. Printre ei, uriaºul vecin,
tâmplarul, nea Florea Ciobãnicã, dupã acte Florea I. Florea,
prietenul, fratele de cruce al tatei. Un munte de om, de aproape doi metri, meseriaº de elitã,
absolvent al ºcolii de meserii care funcþionase, înainte de rãzboiul al doilea, în casa
bunicului Nicu Popescu. Nea Florea fãcea butoaie temeinice pentru vinul dobrenilor ºi al
bãlãcenilor, fãcea scaune, mese ºi uºi, se rãsfãþa în obiecte mici ºi elegante, aºa cum era
cutia pentru table pe care i-o dãruise bunicului meu în semn de recunoºtinþã pentru cã în
casa lui învãþase meseria. Nea Florea avea o nevastã înaltã ºi vânjoasã, pe þaþa Lenuþa,
mama celor doi bãieþi, Costicã ºi Stelian, tovarãºii copilãriei mele. Þaþa Lenuþa era o
olteancã amarnicã, nea Florea o iubea în felul lui, înjurând-o des, lovind-o din când în
când, dar ºi temându-se de ea. Avea ºi darul bãuturii nea Florea, se aºternea în chefuri
lungi, cu þuicã de corcoduºe ori de prune, cu zaibãr crud, aºa cum era anotimpul. Când se
îmbãta rãu, þaþa Lenuþa îl târa în ºanþul din faþa casei, �pe linie�, cum se zicea la noi, acolo
îl bãtea cu furca de fier (sã fie clar, nu-l înþepa, îl lovea doar cu muchea furcii), îl blestema
pentru toate necazurile pe care i le adusese de-a lungul timpului. Se strângea lumea în
crucea uliþelor, spectacolul verbal al þaþei Lenuþa era remarcabil, îi amintea ºi de mândrele
lui, cã nea Florea era ºi fusese bãrbat frumos. Nea Florea stãtea tãvãlit în ºanþ, încasa
loviturile ºi blestemele ºi, din când în când, îºi spunea replica lui favoritã: �Ce-o sã-mi
faci, fã, ce-o sã-mi faci? Cã afarã din republicã nu poþi sã mã dai!�

Avea dreptate nea Florea. Þaþa Lenuþa nu l-a putut da afarã din republicã.
Sigur, a doua zi, pe trezie, bãtaia femeii n-o putea descrie nimeni. Dar aºa mergea viaþa

lor ºi, dacã vreþi, dragostea lor. Pânã când þaþa Lenuþa s-a dus pe lumea ailaltã mãcinatã de
o boalã grea ºi nea Florea a rãmas singur cu doi copii ºi cu munca lui de artist al lemnului.

Mi-aduc aminte, în vara lui 1968, când þara mea, condusã de un dictator tânãr ºi
antisovietic pânã-n mãduvã, s-a opus invaziei în Cehoslovacia, la Cãminul Cultural a fost
o adunare la care sala s-a umplut de oameni.

Eram student, în vacanþa de varã, am simþit ºi eu, ca toþi oamenii din sat, mirosul primejdiei
care venea dinspre Rãsãrit, ca vântul care cutreiera iarna prin oase. Am ascultat câteva cuvântãri
seci, rostite de niºte tovarãºi mai speriaþi, veniþi de la judeþ. Erau cam pãlijori, nici ei nu
pricepeau gestul lui Ceauºescu, cel care se aºternuse în faþa tancurilor Tratatului de la Varºovia.
Dar când, din salã, s-a ridicat, ca un munte, nea Florea Ciobãnicã ºi a urlat peste toate
discursurile formale ºi principiale: �Daþi-mi o puºcã, sã mã duc sã mã bat cu ei, �tu-le mama lor
de sovietici!�, toþi bãlãcenii mei au înþeles care ne sunt demnitatea ºi calea.

Acesta era nea Florea Ciobãnicã. Omul care a traversat toate plãcerile ºi durerile ºi
tragediile vieþii, care s-a bucurat împreunã cu tatãl meu de un pahar de þuicã proaspãtã,
atunci când fãceau la cazan toamna, atunci când au gãurit cu un burghiu fin �lãdoiul�,
adicã dulapul încuiat cu douã lacãte în care mama pusese �þuica de frunte� pentru doctori
ºi pentru �copilul de la Bucureºti� ºi au tras cu un furtun subþire bãutura din gâtul damigenei
secrete. Care a plâns ca un copil când i s-a prãpãdit nevasta, când fiul lui cel mic, prietenul
meu, absolvent al unei ºcoli de meserii ºi boxer de mare viitor, ºi-a prins nevasta cu un
amant ºi l-a omorât pe ticãlos, iar pe ea a schilodit-o în bãtaie.

N-am fost în sat când s-a prãpãdit nea Florea. Ultimul semn de la el l-am primit într-o
iarnã, când poºtaºul mi-a adus un mandat de pachet poºtal. L-am deschis, înãuntru erau o
bucatã de slãninã de porc, un cârnat ºi o sticlã de zaibãr. Scrisoarea era scurtã, stângace,
parcã fusese scrijelitã cu lacrimã.

De sãrbãtori, nea Florea se gândea la domnu-nvãþãtor ºi la ai lui. Sã le trimitã ceva de
acolo, din ceea ce fusese paradisul unor vieþi, satul pierdut al nostru, al tuturora, Bãlãciþa,
Mehedinþi, România.

Miercuri 5 aprilie a.c., de l-ar
fi prins în viaþã, împlinea 85 de
ani. L-am fi sãrbãtorit drept
ceea ce s-a dovedit a fi: un
voievod al Limbii Române,
descifrabil cu anumitã casnã,
imposibil de urmãrit dacã nu
erai croit pe felul sãu de inovare
ºi neconfundabilã zidire de
arpegii,  balade ºi irozi cum
doar Bãrãganul lasã drepturi în

stãpânire deplinã. Aºa, a lãsat unora dintre noi,  puþini e
drept,  sã-i rosteascã numele, pe ici pe colo. Era un prilej
de a-l reaºeza pe masa din faþa Altarului Literelor
româneºti, mãcar atât cât sã observãm ce tulburãtor sunã
meritele sale în ale condeiului poleit cu sonoritãþi aparte,
cât de multe au a lua seamã cei pe care vârsta i-a þinut la
distanþã de fenomenul acreditat drept �Fãnuºiada� ºi câte
mãtãnii au de fãcut acei corsari puºi pe insalubre ºi
impardonabile gesturi de rapt dintr-o coroanã luminoasã
la care au preferat sã priveascã ºi cu neînþelegere ºi cu
impertinenþã, neobservând cã terfelesc un nume scris cu
litere trecute prin agiazmatar cu apã sfinþitã.

Pentru jurnaliºtii din generaþia mea, scriitorul a fost
perceput drept preot chemat sã slujeascã într-o religie
nãscutã sub stelele Bãrãganului, în adormirea bãlþilor
Brãilei, orânduite în apropierea unei ape venite de
departe ºi gata sã se sfârºeascã, dar nu oricum, ci numai
dupã rãsturnarea pe masã a tuturor poveºtilor, legendelor,
cântecelor îngânate de clipocitul peºtelui ce miroase
apropierea Mãrii ºi întinderilor sale. Nu ºtiu cum ar fi
arãtat scrisul lui Fãnuº Neagu dacã rudele sale, în loc sã
vinã încoace, s-ar fi statornicit irevocabil în þinuturile
de origine, acolo, peste culmea Carpaþilor, în Ardealul

chinuit de vreri care tot întârziau sã vinã. Ne-am ales,
prin transhumanþa probatã drept inspiratã, binevenitã,
cu un rapsod inconfundabil al Sudului vrãjit de dropii,
de apele ce scaldã visuri neîmplinite, de Dunãrea ce
poartã cu ea tresãriri din Pãdurea Neagrã, deloc zoritã sã
ajungã la Marea Albastrã.

Domnul profesor Eugen Simion, academicianul care
nu uitã nimic din ce, fiind românesc, nu piere, a gândit
acest colocviu privindu-l pe Fãnuº Neagu drept o
posibilitate de a ni-l readuce alãturi. S-a întâmplat asta
chiar în ziua când Nemuritorul (era academician cu acte
în regulã) ar fi împlinit o vârstã sonorã prin rotunjimea
ei:85.Câteva ceasuri mai devreme, apropiaþii familiei
însoþiserã pe Stela ºi Anita, în pelerinajul de la Cimitirul
Bellu, în Figura rezervatã Academiei. Flori ºi o Candelã
simbolicã au preluat misiunea de a-i aminti celui plecat
bãtãile de inimã care îl þin de tot aproape.

Aici, în jurul mesei de la Fundaþia pentru culturã ºi
artã, profesorul Simion a patronat o evocare a scriitorului
ºi operei sale. A început prin a aminti dimensiunea sub
care prozatorul meritã reþinut de contemporani ºi de
viitorime. Un alt distins critic a mãrturisit cã în vederea
acestei reuniuni de familie, a recitit �Îngerul a strigat�,
pentru a se compara cu el însuºi, cel care îl citise la
apariþie, prezentându-l ºi atunci ca ºi acum elogios. A
atras atenþia asupra unei particularitãþi: scriitorul Fãnuº
Neagu are o aurã proprie pe care mulþi scriitori de succes
nu o au. L-a pus din acest punct de vedere alãturi de
Sadoveanu. Un alt scriitor prezent, Augustin Buzura, a
mãrturisit cã Fãnuº i s-a înfãþiºat �ca o luminã�, într-o
ambianþã dominatã de cenuºiu. Dramaturgul Mircea M.
Ionescu, ani mulþi redactor la ziarul �Sportul�, ºi-a amintit
cu voce tare cã, student la Filozofie, era disputat dupã
absolvire de doi decidenþi importanþi ai momentului:
Profesorii Bugnariu ºi Gulian ºi-l disputau unul
chemându-l la Catedrã, celãlalt la Institutul de Filozofie.
Fascinat de scrisul lui Fãnuº Neagu în materie de sport
(�el a impus celor ca mine statutul literar al cronicii

sportive�) a optat pentru publicistica sportivã. Prof.
Nicolae Popa, juristul cu faimã, l-a evocat pe Fãnuº
Neagu în calitate de prieten apropiat. La fel, doctorul
Dan Claudiu Tãnãsescu, prin lectura unui text
înmiresmat de metafore ºi admiraþie pentru prozatorul ºi
convivul Fãnuº Neagu.

Profesorul Lucian Chiºu, cândva director al Muzeului
Literaturii din Capitalã, a citit în extenso o paginã
captivantã scrisã de prozator drept prefaþã la retipãrirea
antologiei despre prieteni. Fãnuº relateazã un vis în care
discutã cu prieteni trecuþi la acea orã în lumea de dincolo-
Bãieºu, Nichita Stãnescu, Tomozei. Fabulos! Mihai
Ispirescu, ºi el extrem de apropiat de scriitor, a adus cu
sine pagini care conþin mãrturisiri fãnuºiene în faþa
benzii de magnetofon. Document literar în aºteptarea
tiparului.

Cum era de aºteptat, profesorul Eugen Simion a
juxtapus informaþii ºi consideraþii proprii în momente
pe care le-a considerat potrivite. De reþinut: Fãnuº Neagu
este un scriitor important al generaþiei sale ºi al literaturii
române, un prozator ºi jurnalist cu farmec aparte,
inconfundabil ºi durabil. Îºi va gãsi locul în seria
�Pleiade�, cât de curând. Profesorul Chiºu, �redactorul
de carte�, ne-a avertizat cã de Sfântul ªtefan vom avea
în bibliotecã antologia Fãnuº Neagu, circa 2000 de
pagini, deci în douã pãrþi. Cu alte cuvinte, sponsori,
aºteptãm legãtura!

Personal, am avut numeroase ocazii în care l-am întâlnit
pe Fãnuº. Lucram în aceeaºi redacþie cu Stela Neagu,
venea adesea prin acea zonã. Am mers împreunã ºi în
excursii. Ultima datã l-am întâlnit la el acasã, pe strada
Ion Mincu. Îi solicitasem un interviu TV iar asupra datei
am þinut legãturã cu doamna Stela. Zis ºi fãcut. Mã opresc
doar la una din întrebãri: � Aþi scris o �Carte cu prieteni�.
De ce nu ºi una despre ne-prieteni? rãspunsul a venit
imediat: � ªtii cã mi-a trecut ºi mie prin cap. Am renunþat,
deoarece când am început sã-i numãr, mi-am dat seama
cât sunt de puþini...

Portrete, ceaþã si fum
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TEATRU LA KM 0

Candid Stoica

Spectatorii pot învãþa
cum se pot speria de o
bonetã, de o perucã, de un
pantof de femeie, de o
umbrelã cu cap de
maimuþã si de o bucatã de
cãrbune dacã merg la
spectacolul Teatrului
Naþional din
Bucureºti cu piesa
Crima din strada
Lourcine de Eugene
Labiche� E ºi asta o

artã� Pe vremuri era un capitol care se exersa
neapãrat la conservatoarele particulare. Se povesteºte
chiar cã un bãtrân actor adus din provincie în capitalã
dupã nenorocitul eveniment de la 23 August 1944 i-
ar fi spus unui tânãr regizor care îi explica
respectivului actor supra tema piesei pe care o
repetau: � Lasã asta, mie sã-mi spui de cine sã mã
sperii în piesa asta!

Prolificului dramaturg francez Eugen-Marin
Labiche (1815-1889), un fin ºi lucid observator al
moravurilor, gusturilor, viciilor micii burghezii din
vremea celui de al doilea imperiu ºi de la începutul
celei de a treia republici, scriu invariabil mai toate istoriile
literaturii franceze, a fost autorul a peste 100 de piese,
comedii, vodeviluri, (unele compuse în colaborare).
Celebru în epocã pentru arta sa de a încâlci ºi de a descâlci
iþele ºi intriga pieselor sale adevãrate capodopere sau
mici bijuterii de tehnicã ºi artã teatralã, care au prilejuit
multor teatre ºi multor actori succese de public enorme,
piesele lui fiind permanent în repertoriul mai tuturor
teatrelor din lume. Labiche e poate autorul cel mai jucat
în România comunistã. Celebra Pãlãrie Florentinã a
fãcut parte din programul de liberalizare a repertoriului
teatrelor care jucaserã pânã atunci numai piese sovietice,
antiamericane ºi, bineînþeles, piesele unor autori români
care machiau realitatea.

O pãlãrie de pai din Italia (Un chapeau de paille din
I.) a devenit în româneºte Pãlãria Florentinã ºi
spectacolul pus în scenã de Lucian Giurchescu cu Cornel
Vulpe în rolul principal din anul 1965 la fostul Teatru
din Giuleºti a fãcut mii de reprezentaþii (ulterior a fost
refãcut de Tudor Mãrãscu cu altã distribuþie mai tânãrã

jucându-se în continuare cu acelaºi mare succes) Cu titlul
scurtat, doar Pãlãria ºi cu G. Mihãiþã în rolul principal
H. Mãlãiele a dat o variantã originalã a piesei dar care
trunchiatã, �mãcelãritã�, dupã un obicei patentat de
regizor, s-a jucat doar câteva stagiuni

Marius Manole, Istvan Teglas, Mihai Calotã ºi Rodica
Aprodu, protagoniºtii spectacolului regizat de Felix
Alexa, cu ajutorul autorului, au gãsit diverse modalitãþi
de a face spectatorii sã râdã speriindu-se în diverse moduri
destul de variate. ªi totuºi spectatorii nu râd, mai deloc
deºi actorii respectiv se sperie cu talent ºi credinþã. E un
paradox. Te apucã, dacã nu jalea, în orice caz jena. Deºi
Marius Manole se sperie ca un petrecãreþ intelectual,
Teglas ca un apucat, ca un acrobat, Rodica Aprodu ca o

frumosã doamnã cu educaþie, când posesiv, când
drãgãstos, Mihai Calotã cu moderaþia ºi blândeþea
falitului. (Singurul care nu se sperie e Victor Þepeanu.,
valetul Justine, fiind foarte serios, care de fapt ar fi trebuit
sã se sperie ca un þap ispãºitor ce devine, dar care demn
ºi trist nu se sperie.) Se întâmplã un fenomen de care se

pare n-a þinut seamã regizorul. Se
întâmplã ca o sperieturã sã treacã
dincolo de normal, sã devinã spaimã
ºi atunci râsul înceteazã matematic.
Aglomerarea de prea multe sperieturi
a produs în public spaima cã ele nu
se vor mai termina ºi atunci el,
publicul, s-a retras înfricoºat în
carapacea sa urmãrind plictisit
acþiunea totuºi banalã a piesei�

Ca sã dãm pânã la urmã ce-i al
cezarului, trebuie sã amintim cã
regizorul simþind totuºi cã subiectul
e destul de anemic, iar sperieturile
foarte multe, s-a gândit cã nu are decât
o singurã soluþie: sã schimbe
registrul. Piesa numindu-se vodevil,
cel mai nimerit lucru ar fi sã-i facã pe
actori sã cânte, ceea ce ei cu totul ºi

cu totul neaºteptat au fãcut cu mare vioiciune ºi
spontaneitate ridicând sala-n picioare dupã ce timp de
orã asistase la enorm de plicticoase sperieturi�

Am aplaudat ºi eu gândindu-mã în acelaºi timp cu
tristeþe la faptul cã talentul excepþional al unor actori
români este pus în slujba unei simple comedioare.

Dar citind excelentul program alcãtuit de Anca Mocanu
misterul aducerii în repertoriu acestei piesuþe se desleagã
uºor: Regia, versiunea scenicã, ilustraþia muzicalã ºi lichting
design sunt semnate de o singurã persoanã: Felix Alexa!

Se naºte o întrebare legitimã: Oare câþi bani a plãtit
Teatrul Naþional ca sã aducã pe scenã acest� spanac?

O piesã cu sperieturi la Teatrul Naþional

Radu Bãiesu,

Teatrul Bulandra a
fost, decenii de-a rândul,
un loc al �consacraþilor�.
Ca regizor, nu pãtrundeai
uºor în acest club elitist ºi
pretenþios. Iatã cã lucrurile
s-au schimbat, încet-încet,
datoritã directorului
Alexandru Darie, fost, la
rândul sãu, �copil teribil�
al regiei româneºti. Acesta
oferã adesea, cu
generozitate ºi curaj,
scenele teatrului

considerat multã vreme vârf de lance al vieþii teatrale
româneºti, unor tineri ce bat la porþile afirmãrii. Printre
aceºtia se numãrã ºi Irina Alexandra Banea care, iatã,
debuteazã aici cu �Incendii� de Wajdi Mouawad. A fost
un pariu îndrãzneþ, pentru cã textul nu este deloc uºor de
montat, nici pentru un regizor mai experimentat. În primul
rând, datoritã structurii sale cinematografice (de altfel,
piesa a fost ecranizatã cu mare succes în 1910 de cãtre
regizorul canadian Denis Villeneuve) ºi în al doilea rând
din pricina dimensiunilor textului.

Irina Alexandra Banea nu a beneficiat nici de o
scenografie luxuriantã, nici de costume costisitoare sau
de efectele sofisticate pe care le oferã (prea des, aº spune
eu) tehnologia regizorilor de azi. ªi-a asumat o sarcinã
foarte dificilã, cu mininum de mijloace, dar a avut un atu
imbatabil: o echipã formidabilã de tineri actori, care îºi
joacã personajele (uneori chiar mai multe) cu o
tulburãtoare dãruire. Povestea, destul de încâlcitã, dar
excelent dusã mai departe de autor (altfel, un celebru
scriitor, regizor de teatru ºi film, actor, artist plastic,
animator canadian de origine libanezã), ne face sã

descoperim, alãturi de tinerii Jeanne ºi Simon, crâncena
tragedie a rãzboaielor fratricide ºi a absurditãþilor ce
bântuie lumea arabã de azi ºi de ieri. Pentru noi e foarte

greu de înþeles disperarea acelor oameni care se avântã
pe mare în bãrci pneumatice ºi barcazuri ºubrede, doar
pentru a scãpa de ororile fãrã de sfârºit de acasã. Îi privim
cu circumspecþie ºi, adesea, suspicioºi. Piesa lui
Mouawad (el însuºi ajuns în occident în copilãrie, alãturi

de familia sa, care fugea de rãzboiul civil din Liban) ne
povesteºte, prin intermediul unei cãlãtorii iniþiatice a celor
doi tineri occidentalizaþi, Simon ºi Jeanne, crâncenului
destin al mamei lor, emblematic pentru aceastã lume
sfâºiatã de intoleranþã ºi urã. Piesa nu trebuie povestitã, ci
vãzutã, aºa cã vã las sã descoperiþi, alãturi de aceºti tineri
artiºti, un Orient altfel decât cel din �O mie si una de
nopþi� (mai degrabã al celor o mie de morþi!). În decorul
închipuit de Vladimir Iuganu din sinistre lãzi de armament
(ce ascund ºi minimele obiecte de recuzitã), se dezlãnþuie,
pe parcursul a trei ore, o echipã de tineri actori de care
vom mai auzi, cu siguranþã. Maria Vãrlan (o Nawal decisã
ºi pãtimaºã), Cristina Constantinescu (sensibilã ºi caldã,
în Jeanne), Rãzvan Enciu (nãvalnic în rolul egoistului
Simon), Flavia Hodja (graþioasã în chip de Nawal
adolescentã), Denis Hanganu (sigur ºi nuanþat, în mai multe
roluri), Constantin Dogioiu (impunãtor ºi cald, notarul
Lebel), Antonia Din (discipola entuziastã a lui Nawal) ºi
Adrian Piciorea, o urmeazã pe Irina Alexandra Banea în
aceastã aventurã scenicã plinã de dramatism ºi emoþie. Iar
ceea ce ne îndreptãþeºte sã credem cã aceastã tânãrã
regizoare ne va bucura în continuare cu producþii reuºite
nu este siguranþa cu care a depãnat stufoasa poveste a
nefericitei Nawal, ci modul în care a ºtiut sã îºi motiveze
echipa, care oferã publicului în intima sãliþã Studio Space
a teatrului Lucia Sturdza  Bulandra o electrizantã
demonstraþie de emoþie artisticã, atât de rarã în lumea
noastrã blazatã ºi jumulitã de sentimente.

Un singur reproº meritã adus, dar acesta ar trebui sã îi
priveascã mai ales pe cei care au girat acest debut,
deoarece un ochi experimentat ar fi putut propune, la
vizionãrile care au precedat premiera, eliminarea unor
lungimi (cu precãdere în ultima parte a spectacolului),
dar mai ales impune stabilirea unei pauze, absolut
obligatorii la un spectacol de peste trei ore.

Un debut promiþãtor  la Teatrul �Lucia Sturdza Bulandra�
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(urmare din pagina 4)

�Cea mai mare rãsplatã...�

Festivalul CinePolitica a ajuns la cea de a ºasea ediþie

F.P.: De foarte multã vreme trãiþi la Sibiu. Care ºi cum
este viaþa literarã acolo, astãzi? V-aþi integrat ei? Dacã
Da, în ce fel? Dacã Nu, de ce?

C. ªerban: Despre Sibiu, numai de bine. E în centrul
atenþiei, mai cu seamã de când a purtat titulatura de
�capitalã culturalã europeanã�, aºa cã n-am de fãcut
completãri suplimentare. Menþionez doar secretul
recentei dispariþii a unuia dintre fiii iluºtri ai acestei urbe
transilvane, actorul Ion Besoiu, pe care am avut
privilegiul sã-l vãd de nenumãrate ori în spectacole de
teatru ºi în filme de succes, dar cu care am purtat ºi scurte
discuþii pe parcursul ultimilor ani.

La avizierul blocului în care locuiesc, pe lista
proprietarilor de apartamente înºirate chiar pe scara pe
care urc ºi cobor zilnic, poate oricine sã remarce de
asemenea un nume de certã rezonanþã�Sergiu
Nicolaescu.

F.P.: Dar viaþa literarã a þãrii de dupã 1990, cum se
vede de la Sibiu? Cum o vede dl. Corneliu ªerban?

C.ª.: Cred cã nu mã înºel, remarcând cã, la ora actualã,
a sporit numãrul autorilor de carte din þara noastrã, mult
peste procentajul ce poate fi estimat în ceea ce priveºte
numãrul cititorilor. E un fenomen oarecum curios, pe care
nu mã pricep sã-l interpretez, lãsându-i pe alþii s-o facã.
Eu mã mulþumesc cu o calitate de care sunt sigur. ªi anume,
aceea cã mã pot considera, în chip esenþial, un cititor avizat.
Cât îmi mai rãmâne lumina ochilor, voi pãstra, în

continuare, aceastã nobilã profesiune, de care sunt mândru
ºi care m-a fãcut, de multe ori, de-a dreptul fericit.

F.P.: Anul trecut, în 2016, aþi publicat volumul
Traversând Imperiul Risc (Editura Karta-Graphic,
Ploieºti). Este o antologie de versuri ºi consemnãri (1962-
2016). Care este tâlcul (simbolul) acestui titlu?

C.ª.: Þin la aceastã carte ºi tare bine m-aº fi simþit
debutând cu ea!

Soarta ºi împrejurãrile au decis altfel. Am alcãtuit
selecþia acestor pagini cu gândul la mama mea ºi, în
sufletul meu, pun aceastã carte sub icoana fiinþei dragi,
pe care n-am cunoscut-o, dar care îmi este neînchipuit
de aproape.

Iar titlul ales, Traversând Imperiul Risc, reprezintã, în
ultimã instanþã, parcursul fiecãrei fiinþe omeneºti în parte,
de când e lumea lume ºi cât va fi ea, aceastã lume, sã mai
dãinuie pe pãmânt.

F.P.: Într-un poem intitulat Biografie neromanþatã
scrieþi: �Nu mã consider/ nicidecum vizionar/dar presimt
înc-o revoluþie/ºi descifrez,/conturându-se implacabil,/
peisajul halucinant,/postmodern,/al unei globalizãri
comune primitive�. Ce aþi vrut/ce vreþi sã spuneþi cu
asta?

C.ª.: Existã o mare încrâncenare, o mare crispare în
acest început al mileniului III.

Poate nu e greºit sã spunem cã factorii de risc pe care-
i trãieºte în prezent au crescut exponenþial în momentul
de faþã, incomparabili cu orice altã etapã din Istoria
Omenirii.

Sã sperãm, pe mai departe, în Triumful Raþiunii!

Cãlin Stãnculescu

C u n o s c u t u l
documentarist Copel
Moscu conduce
inspirat de ºase ani
F e s t i v a l u l
internaþional al
F i l m u l u i
Cinepolitica, unde
toþi spectatorii au
ceva de învãþat, toþi

spectatorii ies mai lãmuriþi a propos de miºcãrile politicii
contemporane, sau chiar mai bine edificaþi asupra
personalitãþilor ce conduc ( mai mult rãu decât bine) azi
cu mânã forte (sau nu) diverse foste imperii sau naþiuni.

Cea de a ºasea ediþie a amintitului eveniment artistic
desfãºurat majoritar la sala Elvira Popescu a Institutului
Francez din Bucureºti a avut în deschidere douã filme ºi
anume Rãzboiul Regelui (The King who tricked Hitler),
regia - Trevor Poots, narator - Marcel Iureº ºi  Imaginea
de apoi (Afterimage), regia - Andrzej Wajda.

În primul film, ultimul ºef de stat din perioada celui
De-al Doilea Rãzboi Mondial, Regele Mihai l evocã
princpalele evenimente ce au dus la lovitura de stat de la
23 august 1944. Îl secondeazã istorici ca Matei Cazacu,
Ion Scurtu (fost director al Arhivelor Naþionale), Denis
Deletant, Neagu Djuvara, politicieni ca fostul secretar
american al Apãrãrii, Wesley Clarke, Principesa
moºtenitoare a tronului AS  Margareta, ziariºti ca Annelie
Ute Gabany etc., etc. Ansamblul intervenþiilor converge
la concluzia importantã a contribuþiei României la
scurtarea rãzboiului cu 200 de zile, dar ºi la înrobirea
þãrii sub dictatura ruseascã, deloc atenuatã ( ba chiar
facilitatã ) de marile puteri - SUA ºi Marea Britanie.

Este cu deosebitã forþã documentarã schiþatã situaþia
dinaintea abdicãrii Regelui, când comuniºtii erau fericiþi
la plecarea acestuia la Londra la cãsãtoria reginei
Elisabeta a doua, iar apoi profund decepþionaþi de
întoarcerea sa, care le-a stricat planurile de acumulare
rapidã ºi totalã a puterii. Care se va întâmpla peste doar
puþin timp, cu ajutorul ºantajului ºi minciunilor,
argumente folosite predilect de comuniºti ºi permanent
înscrise în ideologia lor funestã.

Documentarul istoric semnat de Trevor Poots a fost
selecþionat de History Chanel UK în ianuarie curent ºi a
fost selectat în competiþia oficialã de la Pressac
International Film Festival în Franþa.

Bucuria Galei inaugurale a Festivalului Cinepolitica
a fost materializatã de proiecþia (din nefericire) ultimului
film semnat de marele cineast polonez Andrzey Wajda,
Afterimage (Imaginea de apoi).

Filmul evocã primii ani ai deceniului ºase, unde la
Lodz trãia unul dintre cei mai mari pictori polonezi, cel

mai important artist polonez al secolului al XX-lea,
Wladyslaw Strzeminski, avangardist asistent al lui
Malevich, prieten cu Chagal, teoretician ºi profesor cu o
mare carismã, idolatrizat de studenþi, anihilat de
totalitarismul comunist.

Wajda apeleazã la un realism frust, care aduce aminte
de aceleaºi secvenþe dramatice trãite atât de polonezi
cât ºi de români la instaurarea dictaturii comuniste �
evocând eliminarea din instituþia vitalã (Academia de
Artã din Lodz) pentru un artist, mare rãnit în primul
Rãzboi Mondial (Wladislaw
Strzeminski ºi-a pierdut un picior ºi o
mânã), sechestrarea bonurilor
necesare subzistenþei, eliminarea din
organizaþiile care mai aduceau un
minim avantaj material (aici Uniunea
artiºtilor), hãrþuirea permanentã de
cãtre organele Securitãþii comuniste,
imposibilitatea obþinerii unui loc de
muncã decent pentru un artist al cãrui
formalism din anii tinereþii îl aliniase
(în anii 20) la preceptele revoluþiei
ruse. ªi cum trezirea a venit prea
târziu, Jdanov cu principiile lui
fondatoare ale unui fantasmagoric
realism socialist, falimentare, ridicole
ºi, din nefericire, provocatoare de
profunde drame umane în rândurile
autenticilor artiºti ai timpului oprit
din loc de dictatura analfabeþilor, a
triumfat pentru scurtã vreme. Din
nefericire, în aceastã vreme evocatã magistral de Wajda,
cu o desãvârºitã desenare a decorurilor, ce evocã
interioarele modeste ale celor oprimaþi de regimul
comunist, într-o epocã în care a fost refuzatã ºi celebra
donaþie adresatã statului român de cãtre Brâncuºi, cu
girul unor academicieni ca Oprescu, Cãlinescu,
Sadoveanu, autentici trãdãtori de þarã, niciodatã
judecaþi ca atare.

În viziunea academicienilor amintiþi, Brâncuºi era un
exponent al artei cosmopolite, un reprezentant al celor
mai importanþi exponenþi ai burgheziei mondiale ºi ale
capitalismului pernicios.

Ultimul film semnat de Andrzej Wajda este un extrem
de convingãtor apel la neuitare faþã de consecinþele
regimului dictat de Moscova în jumãtate de Europã dupã
sfârºitul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial. Crime,
teroare, refuzul libertãþii, refuzul justiþiei, refuzul
dreptãþii, ºi anularea celor mai elementare legi ale
umanitãþii sunt doar câteva dintre elementele cu care
marele cineast polonez construieºte, din nefericire,
cântecul sãu de lebãdã.

În cadrul Festivalului Cinepolitica au mai fost
proiectate filme greu de uitat ca Adãpostul din interior,
regia Eran Kolirin, un excelent eseu despre sindromul
posttraumatic al militarilor lãsaþi la vatrã în armata
israelianã, film care a fost comparat cu American Beauty.
Sau Trump vs Clinton, documentar semnat de Trevor
Poots, un proiect original evocând alegerile din SUA,
înainte de a se afla rezultatul lor. Personalitãþile care
sunt convocate la acest film reprezintã nume importante
ale politicii americane precum James Woolsey, ºef al CIA,

dr. Richard Haass, preºedinte al
Institutului pentru Relaþii Externe,
Fred Dasner, editor al NY Daily News
precum ºi guvernatorul Terry
McAuliffe, prieten cu soþii Clinton.

Un alt documentar dramatic a fost ºi
Putin pentru totdeauna? o schiþã
convingãtoare a riscurilor de care se
bucurã opozanþii unui regim tot atât
de totalitar precum ºi cele comuniste
înainte de anii 90. Opozanþilor
ideologiei lui Putin le sunt rezervate
doar închisoarea, asasinatul sau
refugiul în exil. Un documentar extrem
de curajos care poate da de gândit mai
mult decât bla-blaul televiziunilor.

În fine filmul Ciocnirea regia
Mohamed Diab (producþie Egipt,
Franþa) este un experiment
cinematografic care se materializeazã
în spaþiul claustrofobic al unui camion

ce duce prizonieri în oraºul Cairo, animat de protestele
masive din Primãvara Arabã din 2012. Faptul cã
prizonierii Armatei fac parte din tabere diferite
potenþeazã confruntãrile fizice, morale, mentale alãturi
de elementare reacþii umane, care nu odatã subliniazã
solidaritatea sau actualitatea unui mesaj ferm împotriva
violenþelor de orice naturã. Premiat la festivaluri precum
Cannes, Londra, Valladolid sau Munchen acest film a
cucerit ºi Marele Trofeu al Festivalului Cinepolitica.
Felicitãri lui Copel Moscu pentru existenþa acestui
eveniment artistic.
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ATELIERUL ARTELOR VIZUALE

TUDOR MEILOIU

INVOCAÞIE LA PÃSÃRI
- cu prietenie, pictorului Tudor Meiloiu -

Bineveniþi pãsãri, bineveniþi!
Vã aºtept cu ploile verzi, cu pãdurile
� despletite femei de dragoste �
dupã ele ochi de soare, dupã ele sân de lunã pentru

obosiþii de frumos.

Vino sud, vino soare
ºi inundã-mã cu ape de pãsãri:
în braþe rândunici în frunte ciocârlii în pãr cucii
ºi tu privighetoare, regina mea,
ºi purificaþi-mi cu dragoste auzul ºi lumina înfrunziþi-mi

coapsele ºi umerii, veniþi
ºi adolescenþilor daþi-le inima mea.

(�E un amurg, ultimul, care mã doare
un amurg de femei puþine, de zãpezi subþiri un amurg
ºi fuge din mine � lup negru � fuge sub pãmânt din inimã,

sub paºi, lup, fuge
fãrã pãsãri albe, fãrã ploi verzi
fãrã mine, din mine, dincolo, fãrã înalt fãrã mine, amurg,

fãrã dragoste, fuge�)

Pãsãri, vã aºtept, bineveniþi!
E timpul pãmântului, de pãsãri, sãrac �
bineveniþi pãsãri-femei, pãsãri-bãrbaþi
e nevoie de dragoste, sete de dragoste, secetã �
aºtept la marginea mea, bineveniþi
am un zbor pentru voi�

Radu Cârneci


