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ACTUALITATE

Editorial

Festivalul Internaþional de
Literaturã Mihai Eminescu

2018: Zile ºi conotaþii
speciale

Ediþia a XXVIII-a, 10-15 ianuarie 2018
Drobeta-Turnu Severin - Baia de Aramã - Bãile
Herculane, Orºova

Mai mult decât alþii care l-au precedat ºi decât cei care vor veni dupã el, anul

G irat de cãtre Prefectura Judeþului Mehedinþi ºi coordonat de cãtre

2018 are pentru noi, românii, (însã în bunã parte ºi pentru marea familie a Uniunii
Europene) conotaþii speciale ºi o importanþã istoricã. El este, deopotrivã, un reper
pentru prezent ºi pentru viitor, fiind Anul Centenarului, cel în care vom serba
Unirea cea Mare, proclamatã la Alba Iulia la 1 Decembrie 1918.
Evident, sãrbãtorirea aceasta este evenimentul cel mai important din calendarul
anului care abia a început ºi cãtre el societatea întreagã ºi mass-media (indiferent
de pe ce poziþie se aflã ºi indiferent ce interese de grup, de partid º.a. slujesc) nu
pot rãmâne indiferente.
Nu ºtim ºi nici nu s-au fãcut încã! publice activitãþile pe care le va iniþia ºi
le va finanþa Guvernul pentru cinstirea cum se cuvine a marelui eveniment. Vrem
sã credem, însã, cã, într-adevãr, lucrurile sunt privite cu responsabilitate, ºi cu
mare seriozitate ºi cã momentul va fi marcat aºa cum se cuvine ºi nu cu formalismul
cu care au fost gândite alte aniversãri de interes naþional.
Pentru cel care îºi propune sã întreprindã o cãlãtorie în trecutul ºi-n istoria
noastrã, revelaþiile se ivesc aproape la tot pasul. ªi nu sunt dintre cele mai mici,
fiindcã aproape la fiecare rãspântie a timpului apar figuri de voievozi ºi domnitori
întemeietori ºi constructori de þarã ºi de culturã. La fiecare rãspântie, monumente
(de naturã religioasã-biserici ºi mânãstiri, laicã palate, conace º.a.) din toate
vremurile amintesc cã prin acele locuri s-a trãit ºi s-a murit întru iubire de neam
ºi de þarã, s-a ctitorit cu sentimentul cã astfel ºi urmaºii îºi vor asuma, la rându-le,
marile responsabilitãþi, cãrora înaintaºii le-au fãcut faþã în mod pilduitor.
Gândindu-ne la 1 Decembrie ºi la Centenar, nu putem uita, însã, cã pânã la acea
zi istoricã mai sunt încã ºi altele, înscrise ºi ele în calendarul nostru pe 2018 cu
litere mari, fiind încãrcate de multiple semnificaþii.
Aºadar, la 15 ianuarie, data naºterii lui Eminescu, sãrbãtorim Ziua Culturii
Naþionale ºi gândul ne poartã numaidecât ºi la multele conexiuni ce se pot face
între marele poet, Poetul Naþional, ºi idealurile þãrii, pe care le-a slujit ca nimeni
altul, între care-nu încape nicio îndoialã-ideea unirii românilor a precumpãnit. E
de ajuns sã parcurgem fie ºi în fugã! opera eminescianã pentru a ne da seama
(pentru a câta ºi a câta oarã?!) cât de mult a vibrat inima poetului la istorie, la
eroii neamului, la evenimentele care i-au/ne-au marcat trecutul din cele mai vechi
timpuri ºi pânã în ultima clipã a vieþii ce i-a fost datã Lui pe pãmânt.
E adevãrat, nu avem mãrturia scrisã a Poetului, exprimatã direct ºi nemijlocit,
legatã de Unirea cea Mare (ce avea sã se întâmple la aproape trei decenii dupã trecerea
lui în eternitate). N-o avem, dar o putem lesne intui, aºa încât nu pare exagerat sã
afirmãm cã ea îi va bântui zilele ºi nopþile de neliniºte ale bardului din Ipoteºti.
Prin urmare, începem anul sãrbãtorind Cultura ºi pe cel care i-a devenit un
simbol naþional ºi-l vom sfârºi prin marea celebrare a Unirii, prin Centenarul
acesteia, la 1 Decembrie 1918.
Ca un pandant al celor douã mari zile ºi evenimente, în august calendarele
noastre marcheazã Ziua Limbii Române , cea pe care atât de frumos a cântat-o
Alexei Mateevici ºi pe care Eminescu a dus-o la o desãvârºire fãrã seamãn.
Momente, zile, evenimente având conotaþii speciale mai ales în acest an, pe
bunã dreptate supranumit Anul Centrnarului.
În ce ne priveºte, ca revistã independentã de literaturã, neafiliatã niciunui grup
de interese, niciunui partid ºi niciunei organizaþii, de orice naturã ar fi, am ales sã
întâmpinãm Centenarul Unirii reproducând în fiecare numãr fragmente din unele
cãrþi de referinþã privind istoria noastrã, volume puse la dispziþie de cãtre Editura
Tipo Moldova (director Aurel ªtefanachi), care a realizat un ciclu de 100 de
volume, intitulat România. Marea Unire, 1918-2018, 100 de cãrþi , coordonat
de cãtre profesorul Ioan Scurtu ºi alte texte esenþiale circumscrise temei.
Florentin Popescu

europarlamentarul Maria Grapini, Festivalul Internaþional de Literaturã Mihai
Eminescu , ediþia a XXVIII-a (10-15 ianuarie a.c.) a cuprins o serie de manifestãri
care s-au desfãºurat în mai multe localitãþi din acest judeþ din partea de sud-vest a
þãrii: Drobeta-Turnu Severin, Baia de Aramã, Bãile Herculane ºi Orºova. Pentru
omagierea Poetului Naþional au fost invitaþi academicieni, scriitori, editori de
publicaþii literare, alþi oameni de culturã din
România ºi de peste graniþã.
Astfel, din Basarabia au venit ºi au
participat la dezbateri domnul Academician
Mihai Cimpoi, Vasile Bahnaru, directorul
Institutului de Filologie din Chiºinãu, din
Serbia Academicianul Adam Puslojic ºi
scriitorii Dragoliub Firulovic, Viºeslav
Zivanovic, Linþu M.Linþa-Florin. Printre
invitaþii din þarã, mult mai numeroºi, i-am
remarcat pe Academicianul Gheorghe Pãun
ºi pe scriitorii Lucian Costache (Argeº),
Florentin Popescu, Iuliana Paloda-Popescu,
Eliza Roha, Victoria Milescu, Victor
Atanasiu, pe editorul Nicolae Roºu
(Bucureºti), pe scriitorii Mihai Sultana Vicol
(Suceava), Dorel Mihai Gaftoneanu
(Botoºani), Titu Dinuþ, Ileana Roman,
Gabriela Mimi Boroianu (Drobeta-Turnu
Severin), Tudor Nedelcea (Craiova), Nelu
Barbu (Râmnicu Vâlcea) º.a.
Din bogatul florilegiu de manifestãri
cuprinse în programul Festivalului amintim: depunerile de coroane de la statuile
poetului din Drobeta Turnu Severin, Bãile Herculane ºi Orºova, colocviile despre
viaþa ºi opera poetului, simpozioanele consacrate Zilei Culturii Naþionale ºi
Centenarului Unirii, vizitarea expoziþiei de medalii ºi trofee decernate de-a lungul
timpului în cadrul festivalului Internaþional de Literaturã, deschisã la Biblioteca
Judeþeanã I.G. Bibicescu ºi altele.
În programul Festivalului au fost înscrise ºi s-au bucurat de o bunã primire ºi douã
lansãri: ªi într-un ceas gândeºti la viaþa toatã (Antologie cuprinzând texte ale
participanþilor, ediþie îngrijitã de Florian Copcea) ºi nr. 1-2/2018 al revistei Vorba
noastrã , publicaþie editatã de Fundaþia Culturalã Lumina din localitatea ªimian
(Director Florian Copcea).
Iatã ºi lista premiilor decernate în cadrul Festivalului:
- Premiul Eminescu : Academicienii Gheorghe Pãun ºi Adam Puslojic, scriitorii
Florentin Popescu ºi Dorel Gaftoneanu;
- Brevetul cu ,,MEDALIA EMINESCU : Academicianul Victor Voicu, secretar
general al Academiei Române;
- Premiul Pamfil ªeicaru : Maria Grapini (europarlamentar), scriitorii Iuliana
Paloda-Popescu, Eliza Roha, Marina Barbu, Viºeslav Zivanovic;
- Diplome de excelenþã au primit ceilalþi invitaþi-participanþi.
Bine ºi frumos organizatã, aceastã manifestare de omagiere a Poetului Naþional ni se
pare a fi exemplarã ºi pentru alte judeþe, fundaþii, organizaþii, foruri locale etc. din þarã.
Dl. Florian Copcea, organizatorul ºi totodatã vioara întâi pe tot parcursul
festivalului meritã din plin felicitãri. (Reporter)

Autograf în premierã
Ovidiu Marian

Oraºul dupã asfinþit
(Editura Rawex Coms, Bucureºti, 2017)

Sãrbãtoriþii noºtri în Luna lui Gerar
Dinu Sãraru (n. 30 ianuarie 1932), romancier ºi publicist. Colaborator
Viorel Onica (n. 16 ianuarie 1934), epigramist. Colaborator Ileana Mãlãncioiu
(n. 23 ianuarie 1940), poetã, eseistã. Colaboratoare Ovidiu Þuþuianu (n. 10
ianuarie 1942), istoric literar ºi publicist. Colaborator Geo Cãlugãru (n. 27
ianuarie 1942), poet ºi publicist. Colaborator Lia-Maria Andreiþã (n. 29 ianuarie
1948), prozatoare ºi artist plastic. Colaboratoare Leo Butnaru (n. 5 ianuarie
1949), poet, prozator, eseist ºi publicist. Corespondentul revistei noastre la Chiºinãu
Marin Constantin (n. 19 ianuarie 1952), poet ºi publicist. Colaborator Valeria
Manta Tãicuþu (n. 20 ianuarie 1956), poetã, prozatoare ºi publicistã. Membru în
colectivul redacþional.

Satul natal m-a însoþit de-a lungul
vremii în toate demersurile mele în
pitorescul ºi amintirile sale de
neuitat!

Tuturor un simbolic buchet de flori ºi un cãlduros La mulþi ani!
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ORELE ASTRALE ALE NAÞIUNII

Unirea tuturor românilor

Octavian Goga

Conºtiinþa unitãþii e o realitate sufleteascã a
poporului românesc de pretutindeni.
Þãranul român de oriunde, aruncat între alte
neamuri, a avut sentimentul just al diferenþei de
rasã ºi s-a îngrãdit ca într-o cetate în însuºirile
distinctive ale vieþii lui naþionale. În cursul
veacurilor un simplu trai patriarhal a menþinut
frãþietatea acestor oameni de un sânge, oricât de
îndãrãtnice au fost încercãrile de
desfiinþare. Blocul sufletesc s-a
pãstrat intact, ca în alte pãrþi ºi în
Transilvania ºi Ungaria.
Cu vremea însã sentimentul
unitãþii s-a desfãcut din faza
primitivã a instinctului de conservare
ºi-a primit îndrumãrile conºtiente ale
unor
justificãri
superioare.
Comunitatea originei comune a
românilor de oriunde a fost ideea
cãlãuzitoare a luptelor naþionale pe
care românii din Transilvania ºi
Ungaria le-au dus împotriva
încercãrilor de deznaþionalizare. Din
aceastã conºtiinþã a originei comune
a rãsãrit ºi principiul unitãþii politice
care prindea rãdãcini mai adânci în
mãsurã ce se dezvelea politica
perfidã a Austriei, în mãsura în care
tendinþele de desfiinþare ale ungurilor
se înteþeau ºi în mãsurã ce se
consolida tânãrul Regat al României.
Credinþa unitãþii naþionale a trãit însã
întotdeauna în sufletul românesc. Ea s-a moºtenit
din pãrinþi, ea mângâia intimitatea vieþii familiare
ºi dãdea putere de rezistenþã împotriva
persecuþiilor de tot soiul.
Întãritã în cursul vremii, a devenit articolul
primordial în crezul vieþii naþionale a poporului
român din Transilvania. [...]
Dintre douã rele: Alianþa cu Viena împotriva
ungurilor ºi alianþa cu ungurii împotriva Vienei,
românii au ales rãul cel mai mic, primejdia mai
suportabilã, fiindcã era mai depãrtatã: Alianþa cu
Viena.
Aceastã apropiere însã nu se întemeia decât
pe o trecãtoare reciprocitate de interese. Fãrã a
avea o comunitate de aspiraþii, ea pãstra ca bazã
reciprocitatea de duºmãnie împotriva ungurilor.
Poporul românesc din Ardeal era dinastic,
fiindcã dinastia se temea ºi ea de expansiunea
politicã a elementului maghiar care în acelaºi
timp tindea sã-ºi câºtige ºi unitatea naþionalã a
statului ungar ºi preponderenþã în cadrele
monarhiei.
Românii din Transilvania cãutau deci sprijin
la Viena, pentru cã Budapesta era duºmanul lor

comun ºi Bucureºtii nu deveniserã încã un
factor a cãrui influenþã sã se fi resimþit ºi peste
hotarele Principatelor Unite.
Un dinasticism devotat însã, o alipire
sincerã cãtre statul ungar ar fi fost un strigãtor
paradox moral.
Monarhia Habsburgilor a fost de la
înfiinþarea ei o creaþiune artificialã, a cãrei
compoziþie internã hibridã trebuia în mod fatal
sã nascã diverse tendinþe centrifugale în veacul
al XlX-lea oare a consfinþit principiul de
naþionalitate. Lozinca tradiþionalã: divide et
impera
diriguia camarila vienezã în
strãduinþele ei continuie de-a asigura echilibrul
unei alcãtuiri cu temelii ºubrede. De la 1848
existenþa Austro-Ungariei nu se mai datora
decât inerþiei politice internaþionale care a
intervenit pe urma epocii lui Napoleon. În acest
timp la Viena se cheltuia toatã energia pentru
înduºmãnirea reciprocã a popoarelor din
interiorul monarhiei ºi pentru slãbirea
naþiunilor învecinate înrudite cu aceste

Catedrala Încoronãrii de la Alba Iulia

popoare. Se urma vechea reþetã familiarã a
Casei de Habsburg, cuibul consacrat al
intrigilor seculare.
Lucrând direct sau indirect, singurã ori în
alianþã cu alþii, pregãtind ºi alimentând un
neîntrerupt proces de ostilitate al diverselor
naþionalitãþi, politica Vienei a cãutat astfel sã
neutralizeze aspiraþiile naþionale ale popoarelor
mici ºi a reuºit sã menþinã aici la porþile
Orientului harta Europei într-o stranie ºi
anacronicã înfãþiºare.
Astfel în întreg acest rãsãrit nici un stat
naþional independent n-a ieºit din realizarea
aspiraþiilor sale integrale de unitate publicã.
[...]
Distrugerea unitãþii sufleteºti au pregãtit-o
Habsburgii paralel cu aceastã distrugere a
unitãþii politice. Românii din Ungaria au fost
divizaþi de Viena în români greco-ortodocºi ºi
greco-catolici; sârbii în sârbi ortodocºi ºi
catolici (croaþii); slovacii în catolici ºi
protestanþi; rutenii în ruteni catolici în Ungaria
ºi ortodocºi în Bucovina, ca puterea lor sã fie
veºnic subminatã pe ascuns.
Înfiinþarea dualismului austro-maghiar la

fragmente
1867 a dovedit în mod evident cã românismul din
Transilvania ºi Ungaria este aruncat pradã tendinþelor
de deznaþionalizare de la Budapesta. Nemulþumirea
românilor care în anul 1848 au jertfit 40000 de
oameni împotriva rebeliunii lui Ludovic Kossuth,
apãrând pe împãratul ºi crezând cã se apãrã pe ei, sa accentuat tot mai mult, un scepticism rece s-a înfipt
în sufletul lor pe ruinele sentimentelor dinastice de
odinioarã. Alianþa Regatului Român însã cu monarhia
de Habsburg mai crea din când în când iluzia unor
îmbunãtãþiri de soartã care se aºteptau zadarnic.
Înteþindu-se însã tot mai mult persecuþia maghiarã,
evoluþia normalã a concepþiei politice la românii din
statul ungar a adus cu sine abandonarea treptatã a
Vienei ca centru de gravitaþie a elementului român
din monarhia de Habsburg ºi a început sã-ºi îndrepte
ochii spre Bucureºti.
În mãsura în care se consolida Regatul Regelui
Carol ºi în mãsura în care se accentua distrucþiunea
metodicã a românismului din Ungaria, politica
românilor
din
Transilvania,
influenþaþi în mod hotãrâtor de
unitatea culturalã cu România,
desãvârºitã în ultimele decenii,
avea ca punct de orientare Capitala
Regatului Român.
În acest timp la Viena nu se mai
ridica nici un obstacol împotriva
tendinþelor de cotropire ale
imperialismului maghiar. Partidul
Creºtin-Social al doctorului Lueger
cãlãuzit de idei antimaghiare nu s-a
putut ridica la o valoare hotãrâtoare.
Principiile unei Gesamt-Monarchie,
profesate de rãposatul moºtenitor de
tron Franz Ferdinand, care cãuta
contactul cu conducãtorii poporului
român, n-au ieºit la luminã din
cabinetele palatului Belvedere ca sã
ia o formã concretã.
ªovinismul maghiar ajunsese la
paroxism în creºterea lui, fãcând ca
în conºtiinþa naþionalã a României sã
iasã la ivealã cu o putere tot mai mare neputinþa
moralã de a se menþine alianþa cu monarhia de
Habsburg peste cadavrul politic al românilor din
Transilvania. Ultimele argumente în privinþa
tendinþelor de guvernãmânt de la Budapesta au fost
date de contele ªtefan Tisza, primul ministru ungur,
cu ocazia tratativelor unui acord româno-maghiar,
eºuat în primãvara anului 1914, din cauza concepþiei
de absolutã anihilare politicã a poporului românesc
care îndruma pe bãrbaþii de stat unguri ºi din cauza
indiferenþei manifestatã la Viena pentru soarta acestei
naþionalitãþi sacrificate.
Pacea de la Bucureºti cu ocazia cãreia intrigile
perfide din Ballplatz împotriva României nu s-au mai
putut ascunde a dat lovitura de moarte alianþei
Regatului Român cu Austro-Ungaria, fixând totodatã
în mod definitiv ºi irevocabil noua orientare a
crezului politic românesc din Transilvania: UNIREA
CU REGATUL INDEPENDENT AL ROMÂNIEI.
Aceastã credinþã a mânat peste Carpaþi zeci de
mii de români transilvãneni la începutul marelui
rãzboi, plecaþi sã se înroleze în armatele române ºi
sã lupte alãturi de ele pentru izbândirea idealului,
care-i chema cu toatã strãlucirea lui orbitoare:
România Mare.
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DIALOGURI CULTURALE LA KM 0

George Coandã, poet, prozator, istoric ºi critic literar,
istoric al culturii ºi ziarist, s-a nãscut la 12 octombrie
1937 în localitatea ªimian (jud. Bihor). Cursurile primare
ºi gimnaziale le-a urmat la Târgoviºte, dupã care a devenit
elev al Liceului Ienãchiþã Vãcãrescu din acelaºi oraº.
Este absolvent de studii superioare pedagogice (1952),
apoi al Facultãþii de Istorie a Universitãþii Bucureºti
(1971) ºi al Cursului postuniversitar de ziaristicã (1974).
În 2002, ºi-a luat doctoratul în geografie/geopoliticã la
Universitatea Bucureºti. De-a lungul timpului, a
îndeplinit mai multe funcþii: crainic de radio (19551956), profesor (1962-1964), inspector cultural (1964-

1968), ziarist (1968-2000). Din 1999, redactor-ºef ºi
fondator al revistei Eroica ºi din 1994, cadru didactic
la Universitatea Valahia din Târgoviºte, predând cursuri
de culturã, de civilizaþie ºi jurnalism. A debutat cu poezie
în 1957, în paralel desfãºurând o bogatã activitate
publicisticã la ziare ºi reviste locale ºi centrale.
Scrieri: Univers liber (debut, versuri, 1974), Secunda
în plus (1980), Spaþii de suflet (1985), O cetate, o patrie
(1990), O mie nouã sute nouãzeci ºi ºapte dupã Hristos
(1997), Cabinetul de stampe (1998), Clipa ºi istoria
(2000), Spaþiu istoric românesc, imagini geopolitice ºi
de geocivilizaþie (2002), Geocivilizaþie româneascã

(2002), Valahia, istoria unei universitãþi (2002),
Carpaþii-spaþiu de conservare ºi continuitate a vetrei
etnice româneºti (2003), Oarecum, Sine-mi (2003),
Arheologia viitorului (2004), Holografiile. SoneteCapricii libere de orice prejudecatã (2007), Dacoursitele
(2009), Entropiile (2009), Caragiale faþã cu... reacþiunea
istoriei (2010), Adio fantastic secol 20 (Cimitirul de
busole, 2011), Galaxii cu dor (2012), Imago mundi.
Poeme anamorfozice (2014), Istoria Târgoviºtei,
cronologie enciclopedicã (2014), Noimele (2015) º.a.
Este membru fondator al Societãþii Scriitorilor
Târgoviºteni, redactor ºi membru asociat la mai multe
publicaþii târgoviºtene,

Seniorii literaturii noastre

Sunt un homo faber neliniºtit. Asta mi se trage
din bulimica mea aventurã într-ale Cunoaºterii (I)
George Coandã
Florentin Popescu: De câteva decenii bune încoace
lumea te asimileazã ca pe unul dintre cãrturarii de seamã
ai Târgoviºtei, dar prea puþini ºtiu cã nu eºti bãºtinaº
ºi cã ai venit aici din Transilvania. Cum s-a petrecut
împãmântenirea la Târgoviºte? ªi când?
George Coandã: Cã mã asimileazã ca fiind
târgoviºtean, chestia asta, sincer, îmi stârneºte un
sentiment de satisfacþie. Sunt împãmântenit în aceastã
Cetate Eternã a românitãþii, care este Târgoviºtea, ºi nu
este doar un frison de patriotism local , istoria poporului
român depune indubitabilã mãrturie, sunt
împãmântenit , deci, de peste ºaptezeci de ani. M-am
naturalizat, cum se zice, în Cetate, ºi-mi trec cu obstinaþie
în autobiografii, pardon, în CV, statusul ãsta civil la care
þin nedisimulatã mândria. ªi dacã am în vedere cã
pãrintele meu era obârºit dintr-o aºezare domneascã ºi
mãnãstireascã din pragul Târgoviºtei, a Nucetului, pe
unde ºi-a gãsit rostul un strãmoº ajuns pe aceste meleaguri
din zãrile olteneºti cu oastea revoluþionarã a
Vladimirescului la 1821, cu îndreptãþire am toate
motivele sã consider cã am o rãdãcinã înfiptã aici. Sunt
un târgoviºtean vechi.
Cum am ajuns la Târgoviºte?
Pãi, de vinã este Istoria. Dar a fost sã fie o vinã de
bine. Bref, ai habar ºi tu, când, cum ºi unde te iveºti pe
planeta Pãmânt nu þine de tine. Ci de imprevizibila
întâmplare. Pe la mijocul anilor 30 ai secolului trecut,
oho, Doamne câtã vreme vremuitã a trecut de atunci!,
tata, un redutabil specialist în cultura tutunului, agronom
de meserie, a fost trimis de Casa Autonomã a
Monopolurilor / CAM cu o misiune specialã în vechiul
judeþ al Sãlajului. ªi anume sã pãstoreascã peste marile
culturi de tutun ale statului, de calitate superioarã,
misiune dificilã, culturile astea aflându-se într-o zonã cu
populaþie maghiarã refractarã. Aºa cã tata, fiinþã sociabilã
de felul lui, a învãþat ungureºte, ba, mai mult, s-a
îndrãgostit lulea de o unguroaicã frumoasã, învãþãtoare,
directoare de grãdiniþã la ªimian, acolo unde calea feratã
Oradea Satu Mare este aproape lipitã de frontiera
româno-ungarã acum se aflã în judeþul Bihor -,
absolventã a celebrei ªcoli Normale Domniþa Ileana
din ªimleu Silvaniei, românizatã prin întreaga sa educaþie
ºcolarã. Orfanã de rãzboi, bunicul meu Csengery Karoly,
ofiþer de artilerie în armata cezaro-crãiascã, ucis în marea
bãtãlie de la Caporetto din Italia de nord-est, în Primul
Rãzboi Mondial, bunica Zsofia ºi-a dat seama cã, dupã
unirea Transilvaniei cu Patria Mamã România, lucrurile
s-au schimbat radical, s-a orientat rapid, ºi a dat-o la ºcoli
româneºti. ªi din iubirea asta interetnicã a pãrinþilor
mei m-am ivit în lumea oamenilor de acum 80 de ani, în
luna octombrie a lui 1937.
Alungaþi peste Carpaþi, ai mei ºi-au gãsit loc de
muncã în târgul Gãeºtilor, unde mi-am petrecut
copilãria de rãzboi , ºi unde în 44 am luat în mânã

tãbliþa ºi condeiul, cã astfel o apucai pe calea Cunoaºterii
pe atunci, apoi, în 47 au fost avansaþi la judeþ adicã în
Târgoviºte, mama inspectoare la Inspetoratul ªcolar ºi
directoare a celei mai mari grãdiniþe din urbea capitalã a
Dâmboviþei, ºi tata la CAM, metamorfozat dupã 48 în
secþie agricolã. ªi aici am deschis cu adevãrat ochii în
viaþã ºi m-am format, aº zice, m-am cãlit ca om ºi ca
intelectual. De asta îi sunt ºi-i voi fi adânc recunoscãtor
câtã vreme mã va mai îngãdui Domnul hãlãduitor pe
pãmânt, acestei Cetãþi Eterne a românitãþii.
M-am cam lungit cu mãrturisirea asta sentimentaloidã.
Tu m-ai provocat ºi m-a apucat, aºa, o nostalgie a
timpului pierdut. De fapt, m-ai împins, volens-nolens, în
a la Recherche du Temps perdu. ªi m-am spovedit.
F.P.: Ne cunoaºtem unul pe altul de vreo jumãtate de
secol. Te-ai afirmat mai întâi ºi-ntâi ca poet ºi ziarist.
Evocã, te rog, câteva momente din acei ani de început ºi,
eventual, câþiva publiciºti ºi scriitori ai acelui moment!
G.C.: Vezi, fugit irreparabile tempus! Da, trecu o
jumãtate de secol de prieteºug sincer de când ne-am
întâlnit prima oarã la rotativa tipografiei din Ploieºti
unde ne trãgeam ziarele, la care ne duceam veacul pe
atunci, asta când eram responsabili de numãr, tu la Viaþa
Buzãului , eu la Dâmboviþa . Eram atât de tineri ºi de
visãtori, nu frumoºi ºi liberi ca ãºtia de acum, îþi
aminteºti? Ieºisem din obsedantul deceniu bolºevizat,
socialismul mioritic îºi mai lãrgise chingile, o luase spre
ceea ce unii istorici ºi politologi numesc este aici un
tâlc cu dus ºi întors naþional comunismul românesc .
Se mai putea respira. Cu toate cã intrasem pe tãrâmul
presei de foarte tânãr, la 16 ani, pe când eram elev în
ultima clasã la celebrul Liceu Ienãchiþã Vãcãrescu , azi,
Colegiu Naþional, în acel timp, dupã moda ruseascã/
sovieticã, care ne fusese impusã de marele frate de la
soare-rãsare, ºcoalã medie, fiind numit cel dintâi crainicreporter la nou înfiinþata redacþie a Centrului local de
radio din Târgoviºte, dar am fost cooptat ºi colaborator
al sãptãmânalului raional Uzina ºi ogorul . Abia în 1968,
la apariþia cotidianului Dâmboviþa , odatã cu revenirea
beneficã la împãrþirea tradiþionalã administrativteritorialã în judeþe, dupã ce absolvisem ºi prima facultate
fusesem transferat din funcþia de inspector la Comitetul
Raional de Culturã ºi Artã direct ºef al secþiei de
învãþãmânt ºi culturã la ziar pot spune cã am fost angajat
cu carte de muncã în presã. Pãi, aºa ne-am ºi cunoscut.
Iar profesia de ziarist a fost o adevãratã raþiune de a fi,
fiind eu un miner al Clipei.
Poezia? ªi starea asta de a fi m-a lovit în soartã de
timpuriu. L-am citit pe Eminescu încã din clasa a V-a. Pe
urmã scãpase neepurat din biblioteca liceului, nici acum
nu ºtiu cum l-am descoperit pe Walt Whitman într-o
excelentã traducere a lui Petre Solomon. Nu au fost
singurii, sã nu fiu greºit înþeles, pe care i-am descoperit
ºi citit. Citeam pe rupte ºi pe nerãsuflate. Însã, pare ciudatã

combinaþia, nu seamãnã unul cu altul, ei m-au influenþat
hotãrâtor. Mi-au fost ursitele lirice. ªi azi îi tot recitesc.
Iatã o sui-generis globalizatoare prin ars poetica.
Ce scriitori ºi publiciºti am avut ºansa sã cunosc în
acele momente de respiro dintr-un moment de schimbare
de macaz politic? O, mulþi ºi interesanþi! Meseria asta
de miner al Clipei mi i-a adus în cale. M-aº opri la corifeii
ªcolii de la Târgoviºte , care a fãcut istorie, ºi încã una
strãlucitã, dând cep, dupã al Doilea Rãzboi Mondial, în
România, metaliteraturii, bildungsromanului. ªi i-am
numit pe Mircea Horia Simionescu, spirit rector al unei
generaþii întregi de literatori târgoviºteni, mai ales la
anii lor tineri, Radu Petrescu, Costache Olãreanu,
Alexandru George.
Debutul în pagini de ziar ºi de revistã s-a produs în
douã viteze, local, în prima paginã de literaturã a gazetei
Uzina ºi ogorul , pe care am moºit-o împreunã cu câºiva
colegi de cenaclu, cu poemul pacifist Culorile bucuriei ,
era în iunie 1957, ºi naþional, în rubrica Mica antologie
a Gazetei literare , cu un rondel autumnal, umãr la umãr
cu Mariana Costescu ºi Ion Haineº, pe mâna, iatã de bun
augur, a Mioarei Cremene ºi a lui Nichita Stãnescu, ea
fiind ºefa secþiei de poezie ºi el redactor acolo. Gata,
lauda de sine nu miroase a bine.
F.P.: Ai scris ºi scrii, practic, în toate genurile: poezie,
prozã, reportaj, monografie, eseu, evocare istoricã etc.
Care dintre acest genuri îþi este mai aproape de suflet?
ªi de ce?
G.C.: Cred cã toate mi-s la suflet. Sunt un homo faber
neliniºtit. Asta mi se trage din bulimica mea aventurã
într-ale Cunoaºterii. ªi etc În toate aceste genuri m-a
încercat ambiþia sã produc ceva mai altfel. Nu sunt
neapãrat un spirit iconoclast. Dar mã tracaseazã
cuminþenia conservatoare, starea cãlâie. De pildã, în
materie poeticeascã am inventat , unii care m-au
încondeiat critic prin reviste au crezut cã aº fi nãscocit
Efectul liric Coandã
le mulþumesc, e prea mult, e o
gãselniþã curtenitoare, nu-mi arog acest merit -, am
inventat , deci, niºte specii: cosmopoezia, susþinut cu
generozitate de Alexandru Mironov în almanahul
Anticipaþia din 1981, poemul-comentariu, lansat în
volumul Secunda în plus de la Albatros în 1980, ºi
prozodica lirirunã, în Eternele columne , de la
Eminescu din 1989, ºi în alte câteva cãrþi ulterioare de
versuri. Au fost consemnate/validate în câteva dicþionare
ºi lucrãri enciclopedice. A se reþine: sunt doar expresia
unor stãri funciare ale neliniºtii mele, ale dorinþei de
autodepãºire ºi de evadare din comodul loc comun .
Nu ºtiu dacã mi-a ieºit. Oricum, fac o mãrturisire de
credinþã, îmi displac profund experimentalitãþile
kafkiene postmoderniste.

A consemnat Florentin Popescu
Urmare în numãrul viitor
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O relaþie imposibilã :
Maiorescu-Eminescu
Reflectând, în februarie 1888, asupra a ceea ce el
numea unele tevaturi politice , cu trimitere la
activitãþile intens devoratoare care-i rãpeau timpul
pentru scris, Titu Maiorescu (15 februarie 1840, Craiova
18 iunie 1917, Bucureºti), nota în celebrele Însemnãri
zilnice, urmãtorul auto/îndemn mustrare: Mai multã
filosofie, domnule Maiorescu (Opere, I, Bucureºti,
Minerva, 1878, p, 493), justificând astfel renunþarea la
un trai filosofic tihnit, ºi implicarea în viaþa publicã, în
cotidianul cel mai fierbinte. Rezultatul, noteazã
biograful sãu Z. Ornea, a fost cã la nici o lunã de la auto/
invitaþia la filosofie, Maiorescu se lansa într-o nouã

aventurã ministerialã, prin acceptarea portofoliului
Instrucþiunii ºi Cultelor, în noul guvern junimist , ce a
întrerupt guvernarea de 12 ani a liberalilor (Viaþa lui
Maiorescu, II, Bucureºti, Ed. Du Style, 1997, p. 17).
Despre filosofie, nici vorbã, viaþa sa fiind împãrþitã între
politicã, avocaturã, cursurile de la Universitate (în acei ani
preda ciclul trienal de Istoria filosofiei) ºi reuniunile
sporadice cu studenþii mai dotaþi, astfel cã, în Însemnãri,
noteazã exasperat: Pledez, þin lecþii, lucrez ca întotdeauna,
ºi, oricum ar fi, mi-e cu desãvârºire indiferent (s.n.)
(Însemnãri, III, Bucureºti, Socec, 1943, p. 87). Un an mai
târziu (în aprilie 1889), scãpat de obligaþiile ministeriale
( Scriu la Legea Instrucþiunii cam ameþit de petreceri , ibidem,
p. 152), Maiorescu revine la masa de scris ºi elaboreazã, în
octombrie 1889, în numai 6 zile de muncã absorbantã
(împãrþite între dictare, revizuire ºi poleire ), studiul
Eminescu ºi poeziile lui, gândit ca Prefaþã la a IV-a ediþie a
Poesii-lor, în fapt cea mai rezistentã piesã din istoria exegezelor
eminesciene, care începe cu o constatare premonitoare:
Tânãra generaþie românã se aflã azi sub influenþa operei
poetice a lui Eminescu (Mihai Eminescu în amintirile
contemporanilor, Iaºi, Princeps Edit, 2005, p. 201). Era încã
o dovadã cã marele critic nu-ºi ieºise din mânã ºi cã
activitatea sa filosofico-literarã nu a cunoscut sincope, în
ciuda auto-îndemnurilor amare. Dacã la acesta adãugãm ºi
publicarea, în februarie 1890, a unei ediþii a traducerii
Aforismelor lui Schopenhauer, dar ºi a ediþiei a II-a, întregitã,
a Logicii, însemnarea, din februarie 1890, este cu totul
justificatã: Timp fericit. Câºtig ca avocat. Iarnã silitoare .
Judecând dupã aceste treceri temperamentale, ºi dupã
ritmul de lucru autoimpus, cu totul epuizant pentru
oricine ar fi încercat sã-l urmeze, nu ne mirã cã Maiorescu
avea aceleaºi exigenþe ºi faþã de contemporanii sãi, ºi cu
deosebire dinspre partea lui Mihai Eminescu (n. 15
ianuarie 1850, Botoºani 15 iunie 1889, Bucureºti), a
cãrui carierã literarã ºi publicisticã a urmãrit-o ºi
comentat-o stãruitor. Însemnãrile sale zilnice, rãspândite
între anii 1876-1889, dar ºi Scrisorile trimise poetului
în perioada studiilor berlineze (1874), ºi ulterior, în
penitenþa , de la Botoºani (1883-84), publicate de Ilie
E. Toronþiu (1883-1953), în celebra serie Studii ºi
documente literare (Junimea, 4 volume, 1931-33,
Institutul de Arte Grafice Bucovina) ne aratã un
Maiorescu preocupat intens de progresele studenþeºti

ale poetului: Domnule Eminescu, cum stai cu doctoratul
în filosofie? Îl faci la Berlin. Nu vrei mai bine sã-l faci
altundeva? Fã bine, rãspunde-mi la aceste întrebãri (17/
29 ian. 1874). Trei luni mai târziu, Maiorescu revine:
Aºtept doctoratul dumitale pe la mijlocul lui iunie. ªi,
acum: câþi bani îþi trebuie? Ca avans, care se va scade,
treptat, din viitorul dumitale salar de profesor. În forma
aceasta chestiunea nu poate fi nici pentru dumneata
penibilã. Deci, te rog, nu ticãit , ci rãspunde clar de
ce sumã ai nevoie ºi, pe când doctoratul? (9 aprilie/ 1
mai 1874).
Cã Eminescu avea preocupãri filosofice este fãrã
îndoialã. O spune chiar el într-o scrisoare de rãspuns cãtre
Maiorescu,
pe
tema
doctoratului: Cred cã am
gãsit soluþia problemelor,
grupând
intuiþiile
ºi
sistemele demonstrative care
însoþesc fiecare fazã a
evoluþiei, în antonimii
referitoare la eternul
(temporal) din istorie drept ºi
politicã... (5 feb.1874). O
confirmã ºi C. Noica atunci
când afirmã, cu referire la
conþinutul celebrelor Caiete,
în fapt, opera literarã a
poetului, legatã arbitrar în
aceastã formã, anume cã
poetul era un veritabil
uomo universale , ba chiar
omul deplin al culturii
româneºti . De ce nu a
finalizat
aceste
disponibilitãþi, ºi de ce n-a
ajuns Eminescu un bun
profesor de filosofie, dupã
pilda lui Maiorescu, e greu
de explicat. Profesorul Al.
Surdu susþine chiar cã poetul bine a fãcut cã nu ºi-a
luat aceastã îndeletnicire în serios, valorificându-ºi
talentul în poezie ºi publicisticã (Vocaþii filosofice
româneºti, Bucureºti, Ed. Academiei Române, 1995,
p.25). Astfel, enciclopedismul sãu filosofic i-a deschis
calea spre o viziune originalã asupra lumii, fãrã a mai fi
nevoit s-o deducã, asemeni gânditorilor sistemici, din
vreo formulã sau principiu hegelian.
La polul opus, Maiorescu ºi-a fãcut din profesoratul în
filosofie o profesie (statornicã, dar secundarã, totuºi!).
Cursul sãu de Logicã, laolaltã cu Istoria filosofiei
contemporane, i-au adus, pe lângã ponoase ºi invidii,
destule satisfacþii, fiind considerat primul intelectual
român modern care, la o vârstã timpurie a reuºit
performanþa de a familiariza publicul românesc cu
rigoarea logicii ºi a deschide un viitor raþionalist
filosofiei ºi culturii noastre (Vocaþii, ibidem, p.33).
Meritele sale stau, aºadar, în buna sistematizare a
materiei, în limpedea expunere, fãrã pretenþii de
originalitate (s.n.). Acuzat de George Zotu (alias, dr. Zotu,
pseudonim unde titlul de dr. þine loc de prenume), profesor
de elinã la Seminarul Central, de plagiat , cu referire
directã la Manualul de Logicã, Maiorescu este apãrat,
din oficiu, chiar de Eminescu, într-o serie de texte
publicate în numerele 5 ºi 6 (august ºi septembrie), 1877,
ale Convorbirilor literare. Utilizând argumente logice
poetul demonstreazã imposibilitatea preluãrii ad litteram
din Logica lui Stuart Mill, pe motiv cã totul nu este
decât un binevoitor exces de fantezie al recuzatului
(Comemorare Titu Maiorescu, II, Ed. Academiei, 2017,
p. 15). Interesantã este ºi concluzia poetului: Ne aducem
aminte cã Pressa a publicat ºi niºte insulte la adresa
Mitropolitului Primat. Interpelatã, redacþia a rãspuns cã
Administraþia e vinovatã. Pe oameni cu veleitãþi critice
ca dr. Zotu îi sfãtuim ca, înainte de a-ºi vârâ mâna în
coºul cu albine, sã bage seama, ca sã nu le parã rãu la
urmã (ibidem, p. 34).
I s-a reproºat lui Maiorescu, poate pe bunã dreptate,
lipsa vocaþiei creative. Mulþi i-ar fi dorit, pe el ºi pe
Eminescu deopotrivã, niºte anexe ale catedrei. Profesorul
Surdu nuanþeazã chiar acest aspect: De parcã restul
contemporanilor sãi/lor, ar fi fãcut ceva pe aceastã linie,
iar ei/el nu ar fi reuºit în aceastã competiþie (Vocaþii,

Poemele lunii ianuarie

Coman Sova
,

O iarnã tânãrã
ªi mã ajunge din urmã
respirând greu
o iarnã tânãrã
prietenã cu spitalele ºi troleibuzele albastre
cu laptele, cafeaua ºi ceaiul
cu imposibilul ºi gripa
o iarnã umedã mã împresoarã
mã poartã pe braþe
trecându-mã încã o datã prin ceea ce a fost
vãd fereastra bradul þâºnitoarea de apã
mersul unei fete pe calea feratã
rotativa de ziare
fluviul de apã de varã uºoarã
dealuri, pante
ºi pante
cascade
scene turnante.
Încetineºte, Îngere
rotaþia astrului acesta
se-ntunecã ziua
cresc întâmplãrile ºi ceaþa
plumb în mâinile pline de daruri
fiii vor fi peste margini
inele din lanþul sângelui fãrã sfârºit
ºi nu mai este da
ºi nu mai este vreau
ºi nu mai este este.

Copac de alee
Sunt copac de alee,
am crengile crescute cu mãsurã,
tãiate la timp,
plãmânii arºi de eºapamente.
Singura mea bucurie
este atunci
când îndrãgostiþii ºi copiii
rup flori ºi ramuri
sau aruncã dupã fructele mele
cu pietre.
Împotriva paznicilor.
op.cit., p. 32). Realitatea este cã filosofia noastrã a fost ºi a
rãmas multã vreme sub asediul lipsei de stare civilã, ºi,
abia târziu, s-a nãscut teza unor problematici ºi sisteme
filosofice autentice. Sub acest aspect, Maiorescu rãmâne,
pentru posteritate, sincronicul , cum îl numea Eugen
Simion (Fragmente critice, Fundaþia pentru ªtiinþã ºi Artã,
2005, p. 489), nici protocronistul ºi nici epigonul unor
idei novatoare. Promovând teza sincronizãrii culturilor ºi
popoarelor, combãtând cu vehemenþã ideea formelor fãrã
fond , Maiorescu a anticipat ideea împrumuturilor
culturale : îndatã ce în apropierea unui popor se aflã o
culturã mai înaltã, ea înrâureºte cu necesitate asupra lui.
Eminescu, dimpotrivã, a rãmas un paseist inspirat.
Kantian, enciclopedist ºi inovator, Maiorescu a oferit
un viitor raþionalist filosofiei ºi culturii româneºti, poate
chiar singurul. Din pãcate, a greºit într-un singur aspect:
a vrut sã facã din geniul eminescian, ºi el un kantian
total profesor universitar. De aici revolta lui
Eminescu, ºi rãceala lui Maiorescu. S-a dovedit astfel,
ca ºi în cazul lui Kant, cã în nicio construcþie criticã nu
stã adevãrul necondiþionat. Între explorabil ºi
inexplorabil, mereu rãmâne ceva necunoscut, iar acesta
este motorul cunoaºterii ºi al acþiunii. Aici este ºi cheia
imposibilei relaþii interumane dintre Mihai Eminescu
ºi Titu Maiorescu.

Marian Nencescu
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EMINESCU
LA CENTENARUL
MARII UNIRI*
Î ntrebarea-

Putem face, în temeiul publicisticii sale, un Dicþionar
de economie politicã, aºa cum l-a conceput însuºi poetul,
un Dicþionar de filozofie, cãci trece prin pãmântul
proaspãt al propriului suflet întreaga gândire filosoficã
universalã, un Dicþionar de ontologie juridicã (deoarece
recunosc specialiºtii în materie cã are cunoºtinþe
fundamentale ºi în acest domeniu) ºi un Dicþionar de
eticã (scriitorul clujean Vasile Gogea l-a ºi întocmit cu
referinþe la opiniile poetului despre parlamentarism,
constituþionalism, moravuri politice).
Constatãm previziuni ºtiinþifice surprinzãtoare,
privind teoria relativitãþii, cuanta (noþiunea e folositã
înainte de Plank), sociologia ca axã a tuturor ºtiinþelor
(înainte ca ea sã fie definitã aºa de Max Scheler), limba

cheie, pe care
trebuie sã ne-o
punem astãzi cu o
putere imperativã,
este cum se prezintã
s o c i e t a t e a
româneascã ºi noi, românii (din þarã ºi din afara ei), în
ceasul istoric de faþã.
Punându-ne aceastã întrebare fireascã, ne aducem
aminte de o însemnare din manuscrisul 2262: Ce-au
fost românii pe când eu n-am fost, ce vor fi ei, când eu noi mai fi . ªi, bineînþeles de notele alãturate:
Oare eu, tu, el nu e tot una? Oare atunci nu se
confundã într-unul întreg, într-un individ, când întrun Apollon, oare trecutul ºi prezentul, nu sunt
piedestalul viitorului.
Eul Dumnezeu. Naþiunea mea e lumea, cum fãrã
eu nu e Dumnezeu, astfel fãrã naþiunea mea nu e
lume.
Naþiunea acest complex de euri.
Dacã n-ai exista tu n-ar exista finitul, umbra
destinului, destinul, Dumnezeu (Fragmentarium,
Bucureºti, 1981, p. 78).
Întrebãri, întrebãri, o herghelie de întrebãri, vorba
lui Eminescu însuºi, care rãmân fãrã rãspunsuri
limpezi în faþa Sfinxului timpului, de care ne tot
batem frunþile marcate de semnul zãdãrniciei (iarãºi
un topos eminescian).
Societatea româneascã de astãzi nu se prezintã atât
eminescianizatã, cât caragializatã, dar putem spune
totuºi hotãrâþi cã o gãsim în umbra unui destin
favorabil. Ea a intrat în Uniunea Europeanã, visatã ºi
de Eminescu. Pentru poet, Europa nu e decât un
Eminescu sculpturã de Lazãr Dubinovski (1911)
organism, un complex de euri armonizate, un Unu
Multiplu, aºa cum ºi-o va închipui Noica.
ca o casã a fiinþei (fiind clarã similitudinea cu cunoscutul
Din pãcate, multe din problemele abordate în Satire ºi postulat al lui Heidegger).Relaþia Eu/ Celãlalt, cu
în publicistica sa au rãmas actuale, deranjând ºi astãzi. accentul pus ºi pe luarea în considerare a altei persoane
(Amintim un caz anecdotic în acest sens: un preºedinte este vãzutã în spiritul eticii contemporane.
al Parlamentului de la Chiºinãu a vrut sã-l acþioneze în
În ceea ce priveºte delicata ºi contraversata problemã
judecatã, fiindcã într-un articol reprodus într-un periodic, a naþionalismului, se cade sã spulberãm toate speculaþiile
scrie cã parlamentarii ºi primarii trebuie sã ºtie carte). ce se fac în jurul ei ºi mai cu seamã învinuirea de
E ºi un bun prilej de a ne întreba ce se întâmplã acum xenofobie.
cu Basarabia, pãmânt din vechiul pãmânt românesc ºi
Avem toate motivele sã credem cã Eminescu înþelege
despre care spune într-o variantã a Doinei: Auziþi cum naþionalismul în felul în care îl teoretizeazã, bunãoarã,
strigã slabii,/ ªi umiliþii cãtre noi./ E glasul blândei Raoul Girardet, cel mai bun istoric francez al problemei:
Basarabii/ Ajunsã-n ziua de apoi .
Suveranitatea afirmatã prin intermediul simbolurilor
Ei bine, iatã cã Basarabia valorificã în bine, vorba lui ºi instrumentelor specifice;
Blaga, aceastã condiþie, prin semnarea Acordului de
Aspiraþia la unitate, care exprimã voinþa de a
asociere cu Uniunea Europeanã.
consolida coeziunea grupului naþional, mai presus de
Cei 125 de ani posteminescieni ne determinã sã vedem clivajele sociale, religioase, etnice, profesionale sau
cum aratã destinul postum al operei ºi personalitãþii sale. ideologice ;
Intrã în dezbatere, în primul rând, modul în care a fost
Luarea în consideraþie a istoriei naþionale, conºtiinþa
receptatã publicistica sa.
valorilor proprii ºi ataºamentul faþã de limbã, culturã ºi
Dacã poezia n-a avut de întâmpinat decât dificultãþi de tradiþii;
recuperare a postumelor respinse din motive valorice de
Aspiraþia la universalitate a civilizaþiei naþionale, care
Ibrãileanu îmbrãþiºate cu entuziasm deosebit de Iorga , ea se manifestã în convingerea cã valorile ce-i sunt specifice
a avut o soartã cu mult mai vitregã, fiind recuperatã cu greu, depãºesc frontierele statului-naþiune (a se vedea Frédéric
interpretatã în chip ºi fel mai cu seamã prin grile politice, Laupies, Dicþionar de culturã generalã, Iaºi, 2008, p.
ideologice, ºi publicatã integral abia în zilele noastre.
535).
Din perspectiva exegeticã a zilei de azi se cade sã
Similitudinea cu pãrerile despre naþionalism expuse
spunem douã lucruri esenþiale:
în publicistica eminescianã este de ordinul evidenþei.
ea face parte integrantã din opera eminescianã,
Dupã trecerea la cele veºnice, poetul ºi publicistul
demonstrând unitatea ei organicã, holograficã;
Eminescu ne trimite lumini modelatoare, care ne ajutã
ea are o valoare literarã indiscutabilã, ca ºi poezia sa. sã înþelegem ce se întâmplã azi cu noi, cu lumea, cu
O citim acum prin interconexiune, prin convergenþã, valorile.
cãci îl regãsim în ea ºi pe poet, dupã cum în poezie, în
special în cea satiricã, îl regãsim pe publicist. Monica
* Note pregãtitoare pentru ediþia a II-a a Dicþionarului
Spiridon constatã cã Eminescu foloseºte în proza Enciclopedic Mihai Eminescu ce urmeazã sã aparã la
jurnalisticã toate procedeele retoricii clasice ºi aceleaºi editura GUNIVAS din Chiºinãu.
mãrci beletristice.

Acad. Mihai Cimpoi

Dedicaþie

ªi s-a nãscut la tulpina teiului
Maria
Cernegura

ºi s-a hrãnit cu luceferi
ºi s-a rãstignit pentru iubire
ºi-a înviat în cuvânt
pentru iertarea pãcatului nostru
de a fi poeþi
Eminescu

Camera cu îngeri
ninge pe strada Sevastopol
în camera mea cu vedere spre Calea Victoriei
mã viziteazã în fiecare zi
o echipã de îngeri camuflaþi
pe sub halatele albe îºi poartã aripile strânse
în urma lor rãmân pene pe jos
vin infirmierele
fac curãþenie cu îndemânarea acelora
ce îºi grebleazã grãdina de frunze
pe sub halatele lor verzi
aripile sunt ºi mai vizibile
din când în când aflu veºti bune de la medici
feþele lor mã pãrãsesc tot mai luminate
de parcã ar participa la naºterea mea

Cândva
cândva în ungherul acesta al nostru
se auzeau valurile
pãsãri albe pluteau în vãzduh
rãºina pinilor curgea ca mierea din faguri
greierii rãspândeau simfonii
iar noi umpleam singurãtatea
acum e doar un loc pustiu
nu se aude nicio adiere
doar numele meu îmi pare cã-l aud
ºoptit
de tine

Doinã
Când în pãmânt m-oi duce
Sã-mi laºi deasupra iarbã
Nuc tânãr în rãscruce
Sã dorm pe o colinã
A dealului de-acasã
Ca dorul sã-mi astâmpãr
ªi tot ce mã apasã
Apoi voi bate tare
La poarta Raiului
Cu braþele-ncãrcate
De coloritul plaiului
Mireasma cea dulce
Il va înduioºa
ªi-un loc plin de verdeaþã
În rai El îmi va da
ªi-apoi o sa mã cheme
Sã-i stau mereu aproape
Sã-i povestesc de vreme
De întâmplãri ºi ape
De pãsãri, de iubire
De flori ºi de copii
De fraþii mei, de mama,
De cei care sunt vii.
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CRITICÃ LITERARÃ LA KM 0
Lipsa unui sistem de difuzare a cãrþii (invocatã de atâtea ori în revista noastrã) a
fãcut sã ne parvinã abia acum, dupã ºapte ani de la apariþie, o carte despre care nu
avem cunoºtinþã sã se fi scris vreun rând în presa culturalã. Este vorba de volumul
Gheorghe Tomozei, Fragmentarium.Manuscripte, articole ( 911- 93), Editura Tiparg,
2011, o ediþie realizatã de Cleopatra Lorinþiu, Ion C. Hiru ºi Gheorghe Baciu pe baza
documentelor de arhivã furnizate de Maximilian Tomozei, fiul poetului, cum suntem
preveniþi în primele pagini.
Pare sã fie un blestem pentru literatura românã contemporanã faptul cã scriitorii care
pânã mai ieri erau familiari citirorilor (numele lor devenind aproape populare graþie
prezenþei în reviste, dar ºi editorial) au intrat/intrã într-un con de umbrã de îndatã
dupã dispariþia fizicã. Din acest punct de vedere Gheorghe Tomozei, poet, jurnalist ºi
memorialist, ni se pare a fi un exemplu tipic. Este limpede cã tristã constatare!astãzi, dupã aproape unsprezece ani de la moartea lui, despre acest scriitor nu se mai
vorbeºte ºi nu se mai scrie nimic nicãieri. Pe nedrept, desigur.
Prezent editorial printr-un numãr impresionant de volume (fiºa din cartea despre
care este vorba consemneazã nu mai puþin de patruzeci ºi ºase) ºi publicistic prin sute
de articole, grupate sau nu sub genericul unor rubrici în revistele culturale centrale ºi
nu numai), Gheorghe Tomozei a fost, practic, un personaj ubicuu în viaþa literarã,
începând de prin anii 50 ai veacului trecut ºi pânã la sfârºitul vieþii, petrecut la 31
martie 1997.
Istoria literarã imediatã i-a reþinut numele ca autor al unor cãrþi dintr-un evantai
tematic divers ºi bogat (poezie, publicisticã, evocãri, amintiri), dar mai ales ca apropiat

L

a Editura Ex Ponto din Constanþa, în anul 2016, polivalenta scriitoare Marina
Cuºa, nume în plinã ºi viguroasã afirmare, îºi adunã recenziile ºi eseurile într-o
carte sugestiv intitulatã, Orizontul cãrþilor.
Exegeta, aducând în discuþie cele trei tipuri de criticã stabilite de regretata Dana
Dumitriu, adicã de orientare, de analizã ºi de evaluare, opteazã pentru primele douã
ºi þine sã sublinieze cã a supus comentariului critic doar texte pe care le-am socotit
cel puþin onorabile din punct de vedere estetic (p.9).
Profesoara de literaturã românã la Liceul George Cãlinescu din oraºul natal are o
vãditã ºi mereu salutarã propensiune pentru ordine, claritate didacticã ºi
contextualizare culturalã adecvatã. Abordându-l pe Ion Coja în ipostaza de romancier,
autor al Carnavalului la Constanþa (1978) ºi Salonul de reanimare (2000) ªeitanii
nu fusese încã publicat atunci când recenzenta îºi redacta eseul autoarea nu se poate
abþine de la inserarea în text a amintirilor sale despre cursurile de lingvisticã generalã
pe care universitarul de mare fineþe ºi probitate, format la ºcoala unor Petre Þuþea ºi
Alexandru Graur, le þinea studenþilor sãi în amfiteatrele Facultãþii de Litere din
Bucureºtii anilor 1980. Trãsãtura principalã a scriitorului ce-l dubleazã pe omul de
ºtiinþã, sau poate invers, de ce nu?, este patima sa neîngenuncheatã pentru rostirea, cu
orice preþ, a adevãrului în toate domeniile existenþei noastre cotidiene: La cei 73 de
ani ai, sfidând blazarea ºi pasivitatea cvasi-generale, Ion Coja nu a abandonat lupta
pe planul civic, fãcând demersuri pentru înfiinþarea unui partid pus în slujba interesului
autentic al românilor ºi care se adreseazã în principal tinerilor, faþã de care Ion Coja se
simte dator admirabil ºi rar întâlnit sentiment al datoriei! sã lase o Românie mai
bunã (p.126). Marina Cuºa admirã fãrã rezerve onestitatea la fostul ei profesor care
a rãmas legat cu puternice fibre sufleteºti de Constanþa în care a venit pe lume ºi care
continuã sã-l inspire ºi sã-l revigoreze neîncetat. În aceeaºi ordine de idei, tânãra
eseistã aderã încã din textul iniþial la teoria lui Eugen Lovinescu despre probitatea

O voce criticã tot
mai distinctã

Ultimul
Tomozei
Florentin Popescu
al lui Nicolae Labiº (cu care a fost coleg la mult blamata ªcoalã de Literaturã ºi în
memoria cãruia a alcãtuit un volum documentar de referinþã-Moartea unui poet, Editura
Cartea Româneascã, 1972 ºi a îngrijit mai multe ediþii ale poeziei acestuia), ca ºi al lui
Nichita Stãnescu, douã mari vârfuri ale poeziei noastre din a doua jumãtate a secolului
al XX-lea.
Fragmentarium -ul despre care este vorba, prilejuit de un eveniment important
pentru posteritatea scriitorului preluarea de cãtre Fundaþia Petre Ionescu Muscel
din Domneºti-Argeº a bibliotecii poetului cu rãdãcini biografice în acest judeþ (mama,
Franþa Stãncescu, s-a nãscut în localitatea Pucheni-Argeº), zonã de care, de altfel,
Gheorghe Tomozei a fost legat ºi prin cei câþiva ani în care a lucrat ca redactor la
revista Argeº , promovând talentele tinere ºi nu numai pe ele.
În memoria colectivã, acest talentat ºi harnic slujitor al condeiului a rãmas, de altfel,
ºi ca un creator ce a avut toatã viaþa lui un adevãrat cult al prieteniilor, mai ales
literare, dãruidu-se confraþilor necontenit prin tot ce a scris, apreciindu-le ºi punândule în valoare creaþiile, elogiindu-le meritele prin cronici ºi portrete, prin articole de
presã, prin interviuri etc., etc.
Cartea despre care scriem aci, de o extraordinarã valoare pentru istoria literarã,
pentru viitorii, posibilii biografi ai poetului, adunã între coperþile ei texte mai puþin
sau chiar deloc cunoscute, destinate de cãtre autorul lor revistelor ºi almanahurilor
literare (la cel al Scriitorilor, editat de Asociaþia Scriitorilor din Bucureºti a fost într-o
vreme ºi redactor), poezii ºi însemnãri, comentarii despre viaþa ºi opera lui, fãcute de
Cleopatra Lorinþiu, a patra ºi ultima dintre soþiile lui Gheorghe Tomozei, precum ºi un
edificator interviu pe care l-a acordat în 1983 doamnei Mariana Brãescu, pentru SLAST
(Suplimentul Literar ºi Artistic al Scânteii Tineretului, condus în acea perioadã de Ion
Cristoiu.).
Avem prin acest volum-un fel de portret în mozaic al autorului Gheorghe Tomozei.
Un portret prin care, dincolo de textele propriu-zise, cei care l-au alcãtuit ne deschid
(cum suntem siguri cã i-ar fi plãcut ºi celui omagiat sã spunã) firide necunoscute din
viaþa scriitorului. Cu alte cuvinte, îl putem cunoaºte mai îndeaproape ºi pe omul
Gheorghe Tomozei , nu numai pe poetul ºi publicistul cândva familiar publicului.
În spatele mãrturiilor din carte intuim un ins poate puþin complexat ºi chinuit cã se
ºtia nãscut din flori ºi nu ºi-a cunoscut niciodatã tatãl natural, apoi de lipsa studiilor
universitare pe toate compensându-le, dacã putem zice aºa, printr-o necontenitã ºi
deloc uºoarã muncã pe tãrâmul scrisului pânã în ultima clipã de viaþã, când avea în
lucru, ne încredinþeazã editorii, o temerarã încercare de punere în versuri a Psalmilor.
Dar poate cea mai valoroasã contribuþie de istorie literarã pe care o aduce aceastã
carte este bogata (ºi în mare parte ineditã!) iconografie din diverse etape ale biografiei
poetului. Pãcat, însã, cã reproducerile, fãcute pe hârtie obiºnuitã, sunt de slabã calitate
tehnico-tipograficã.
La capãtul lecturii, socotim cã este nimerit prilejul sã spunem câteva cuvinte ºi
despre domnii Gheorghe Baciu ºi Ion C. Hiru, co-editorii cãrþii, doi foarte mari iubitori
ºi slujitori ai culturii, neobosiþi în efortul de a pune în luminã valorile literare ale
Argeºului.
E bine sã se ºtie cã preluarea Bibliotecii lui Gheorghe Tomozei în custodie este doar
unul din actele lor benefice de pânã acum. Pietrele Doamnei , revista pe care domniile
lor o editeazã de multã vreme ºi care e realizatã la un remarcabil ºi lãudabil standard
profesional, stã ºi ea mãrturie pentru ideea cã la Domneºti se face culturã adevãratã ºi
cã proverbul potrivit cãruia Omul sfinþeºte locul îºi aflã o deplinã argumentare prin
tot ceea ce fac cei doi profesori amintiþi, în faþa cãrora se cuvine sã ne scoatem, cum se
zice, pãlãriile.

Ion Rosioru
,
intelectualã ºi moralã a criticului, lipsa de onestitate a acestuia fiind cu mult mai
gravã decât cea de gust sau de culturã. Atunci când se opreºte asupra Oglinzilor
memoriei, cartea apãrutã în 2012 a lui Ovidiu Dunãreanu, Marina Cuºa evidenþiazã
conºtiinþa scriitoriceascã gravã ºi curajoasã, înconjuratã în acelaºi timp de haloul
unei mari sensibilitãþi, onestitãþi ºi omenii, ce prilejuiesc lectorului bucuria reîntâlnirii
cu niºte valori greu de gãsit azi, deoarece, din pãcate, prototipul omului recent de
la noi pare sã le fi pierdut (pp.12-13). Celui de care se ocupã în avântatul ºi pertinentul
eseu Ascultând cântecul memoriei, îi repugnã colaboraþionismul cu puterea, un
citat din cartea în discuþie fiind mai mult decât evident în acest sens ºi pe care Marina
Cuºa îl insereazã la pagina 13 a întocmirii sale editoriale: Puterea unui scriitor stã în
cãrþile sale ºi nu în punerea lui în slujba unui puternic de o clipã . Conºtiinþa artisticã
nu poate ºi nu trebuie sã fie sub niciun chip separatã de cea civicã, atitudinea criticã
faþã de moravurile din lumea aºa-zis literarã de azi fiind ºi ele aplaudate în jurnalul
pãrintelui Amintirilor din Anul ªarpelui: Mai 2009. Azi se crede cã înlãturarea
cenzurii înseamnã ºi dispariþia autocenzurii. Se poartã experimentul facil, critica de
cumetrie, potopul de laude, de lansãri ditirambice, cu mese încãrcate, autoiluzionarea,
insurgenþa împinsã pânã la huliganism. Literatura plinã de extravaganþe ºi rãtãciri,
provocator licenþioasã, se vrea literaturã de avangardã. Cu mici excepþii, critica purtatã
de voci autorizate, recunoscute, a amuþit (p.15).
Titlurile articolelor sunt formulate ca niºte diagnostice pe cât de inspirate pe atât
de exacte. Analizând, de pildã, romanul Cronicã de piatrã, al unui mare scriitor
albanez, recenzenta o face sub titlul Farmecul ignoranþei în lumea lui Ismail Kadare,
specificând cã e vorba de un farmec în dublu sens: unul al lumii evocate, lumea unei
Albanii tradiþionale, cât ºi unul al psihologiei reflectorului-copil (p.48), iar dacã
Faulkner aducea în literaturã comitatul Yoknapatawpha, Kadare aduce Gjirokasterul
ce devine adevãrat personaj al cãrþii (idem). Lumea de aici, deºi în plin secol XX,
pare sã trãiascã într-un Ev Mediu plin de mituri, de superstiþii ºi de practici magice,
avivate generos de ameninþarea celui de al doilea rãzboi mondial. Copilului-narator
ºi filozof din romanul kadarian i se gãseºte un loc de înrudire spiritualã printre Nicã
al lui Ion Creangã, Herbert al lui N. Breban ºi Mendebilul lui Mircea Cãrtãrescu.
Întrebându-se retoric despre ce cântã aromânii, cercetãtoarea rãspunde: despre
dragostea trãitã în forme pure ºi statornice, despre sinuozitãþile destinului, despre
natura proaspãtã ºi grandioasã pe care au lãsat-o în Balcanii ce i-au ocrotit secole dea rândul, despre îndeletnicirile pastorale care le-au asigurat ºi le mai asigurã multora
subzistenþa, fãcând ca viaþa sã le curgã ºi azi, în satele Dobrogei, în tipare aproape
arhaice. E vorba despre un repertoriu liric ºi muzical de o bogãþie ºi o vitalitate ieºite
din comun ºi care ar merita nu doar iubirea publicului larg, ci ºi atenþia mai pronunþatã
a oamenilor de culturã (pp.97-98). Cu atât mai dramaticã îi apare reflectarea în lirica
armâneascã a distrugerii, de cãtre Ali Paºa, tiranul de la Ianina, a unor centre de
culturã din sud-estul Albaniei de astãzi: Moscopole, Gramoste, Linãtope ori Nicoliþa.
Marina Cuºa e o voce criticã din ce în ce mai distinctã, disponibilitãþile ei
abordative ilustrându-se pe mai multe paliere, de la poezia cu forme fixe (Ion
Roºioru ºi Laura Vãceanu), la romanul istoric (Liviu Lungu ºi Marin Mincu) ori la
cel cel fantastic ºi parabolic (Constantin Cioroiu), de la cel de dragoste (Vasile
Mizdrea) la cel experimentalist în zona postmodernitãþii (Dan Perºa), de la proza
realistã, satiricã ºi demascatoare a rãului moral ºi social-politic (Herta Müller ºi
George D.Piteº) la cea reflexiv-filozoficã ºi metaficþionalã (Gheorghe Dobre ºi
Angelo Mitchievici), de la literatura autoreferenþialã (Costache Tudor) la cea a
nostalgiei aromânilor de pretutindeni dupã Moscopole ºi Pind, de la memoriile
deþinuþilor politici din închisorile comuniste Jilava, Aiud, Gherla ºi Canalul DunãreaMarea Neagrã (editor coordonator George Cuºa) pânã la aºa-zisa criticã a criticii,
excelent fiind în acest sens eseul ocazionat de studiul monografic pe care Anastasia
Dumitru i-l consacrã incomodului prozator Bujor Nedelcovici care, în vremea
regimului comunist, a trebuit sã ia calea exilului ºi sã se stabileascã la Paris. Nu
sunt ocolite nici cãrþile de interviuri sau de portrete literare (Amelia Stãnescu) sau
cele care vorbesc despre impactul nefast al Internetului asupra utilizatorilor din ce
în ce mai mulþi ºi mai manipulaþi în chiar zilele de faþã (Nicholas Carr).
Orizontul cãrþilor este o carte de care niciun cercetãtor al fenomenului literar
din þinutul Dobrogei nu va mai putea face abstracþie. Numele autoarei impune prin
osârdie, bagaj cultural, sobrietate, limpezime ºi seriozitate exegeticã.
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JURNALE, AMINTIRI

Lenin, Moromete ºi Cãlae
naraþiuni artizanale, personaje emfatice
P rima datã când mi-am
exprimat dorinþa de a deveni
scriitor a fost în 1960 (aprilie),
la vârsta de doisprezece ani,
dupã ce am câºtigat un
important Concurs republican
cu tema 90 de ani de la
,
naºterea lui V.I. Lenin (18701924) . În plin proces de
,
sovietizare
tema
era
privilegiatã. Liderul revoluþiei bolºevice de la 1917 era
un idol, conservat în Mausoleul de la poalele Kremlinului,
vizitat de peste o sutã milioane de oameni (dupã estimãri
nu prea recente).
Brusc, dupã Concurs, persoana mea, cu origini
amfibologice ( ãsta e prea deºtept ca sã fie român! ),
provenitã dintr-un cartier necãjit ºi multietnic, a stârnit
interesul, a început sã devinã atractivã. S-a mizat pe originea
sãnãtoasã: tata - muncitor, mama - casnicã! Acest punct
forte din biografie, între aug.1944 ºi dec.1989, a cãzut în
dizgraþie dupã 1990, mulþi renegându-ºi obârºiile sau, mai
grav, falsificându-le (cu origini nobiliare sau puritane),
ca de altfel întreg cv-ul! (Nu vã mai minunaþi cã Wikipedia
se modificã atât de des!)
Douã-trei rânduri de miliþieni ºi alte persoane civile sau interesat la pãrinþi sau la vecini despre mine. Eram
oul de aur! Pilda lui Columb, pe care unii încercau sã
mi-o vâre pe gât fãrã sã-i cunoascã esenþa, nu am
acceptat-o. Eu descoperisem oul primordial Eram
încãpãþânat!
Misiþii au fost luaþi prin surprindere; nici n-au avut
timp sã se documenteze (mãcar sã fi luat Fiºa personalã
a elevului D.S. de la dirigintã, un adevãrat Dosar de
cadre). Am fost bãtut la cap vreme de doi ani, sã merg la
liceul militar (ºcoala de ofiþeri!). Reþeta o vãzusem în
Copilãria lui Ivan, film de Andrei Tarkovski (19321986), dupã un scenariu de Vladimir Bogomolov (19262003) ºi Mikhail Papava (1906-1975), Mosfilm . Era
prima ofertã pentru copiii sãraci (acceptatã de cel mai
bun prieten din acea perioadã, mai nevoiaº decât mine,
fiu de telefonistã, orfan de tatã, care nu suferea pifãnia
unde l-au repartizat, arma cu cea mai criminalã instrucþie
de front, în Bãrãgan la sãpat ºi decolmatat ºanþuri de
irigaþii; prin examene la UMF Carol Davila ºi
concursuri de profil, a ajuns renumit medic la Spitalul
Militar Central).
Ziceau meclerii, adresându-i-se tatei, pe care îl chema
Victor:
Tovarãºe Chivuþa (mama era Paraschiva/Chivuþa!
Trãiascã matriarhatul din comuna primitivã, prima cea
mai dreaptã dintre societãþi conform clasicilor revoluþiei
proletare - pentru cã toatã lumea era egalã în faþa Naturii
- când bãrbaþii plecau la vânãtoare ºi se întorceau mai
puþini ), îl ia Statul în grije ºi are de toate haine,
cãrþi, caiete, mâncare... Scãpaþi de cheltuieli! Nu vã costã
nimic Gratis! Statul vi-l creºte ºi vi-l îngrijeºte. Vã
scoate din necaz!
E cam plãpând, zice mama, speriatã de cum l-a vãzut
dupã ce a venit de la armatã pe un bãiat (poreclit
Tetrapod) din vecini (tãtari): slab, chilug, având suspecte
porþiuni albe, fãrã pãr, pe pielea capului, cu ochii supþi
în orbite ºi cu un plasture mãricel pe colþul din stânga
gurii (dar care nu putea masca vânãtaia din directa de
dreapta fãrã mãnuºã), de parcã era alt om...
Doctorii, medicamentele sunt acolo Nu va duce
lipsã de nimic, plus cã în fiecare vacanþã vine acasã
TOTUL GRATIS! Îl facem alt om! Sã vedeþi, cã nu-l veþi
recunoaºte!
Tocmai de acest lucru îi era fricã mamei. O câºtigasem
de partea mea. Cu tata ºtiam cã va fi mai greu! Fãcuse
rãzboiul spre Est, pânã la Odessa, ºi spre Vest, pânã în
Cehoslovacia. Apoi iar spre Est, pânã la Urali, împreunã
cu prizonierii nemþi (ca translator, ºtia ºi ruseºte, ºi
germana), dar nu l-au îngropat (cum era sã se întâmple
dintr-o confuzie!) în minele de cãrbune sau în pãdurile
Siberiei (n-ar fi fost mult sã vã trimit Scrisori din
Taiga!).
Directorul ºcolii a discutat cu diriginta, profesoarã de
istorie, ºi profesoara de românã. Laconic cum îl
cunoºteam, cred cã a zis despre mine: Trebuie sã avem
grijã de acest elev! Doar atât! Fãrã sã se refere la
colegul de echipaj, din motive pe care le voi explica la
momentul cuvenit. Nu ºtia directorul cã, în faþa dirigintei,
în timpul pregãtirilor pentru Concurs, am avut un dialog

Stefan
Dorgosan

în aparenþã extra-ºcolar, cu profesoara de românã despre
þãranii în literaturã, dupã tipicul lecþiilor, de parcã eram
ascultat la tablã . Mi-am exprimat opiniile cuviincios:
Bunicul meu, Cãlae, dintr-un sat din sudul Dobrogei,
nu prea seamãnã cu personajele lui Marin Preda, nici cu
cei din bãlþile lui (Panait) Istrati, e departe de ardelenii
lui Titus Popovici ºi total strãin de Mitrea Cocor al lui
(Mihail) Sadoveanu. Moromeþii parcã se împiedicã în
uneltele câmpului, îi încurcã anotimpurile, salcâmii fac
degeaba umbrã pãmântului ºi nu pricep fonciirea ºi
nu înþeleg de ce nu îi salveazã regele. Istoric, eu nu-i vãd
pe þãranii, din izolata localitate teleormãneanã Siliºtea
Gumeºti, monarhiºti! Dar nici colhoznici sovietici,
expresie pleonasticã de altfel, spre care autorul trage
aþa naraþiunii. Se foloseºte, în exces, un limbaj artificial.
Personajele din Ciulinii Bãrãganului , cu expresii la
fel de elaborate, par mai degrabã negustori de peºte ºi
comercianþi de mãrunþiºuri prin târgurile ºi oboarele
rurale. Infrastructuri ºi dialoguri urbane invadeazã lumea
satului. Iar Mitrea Cocor, din reflex, mai cinstit , ºi-a
gãsit vocaþia: din argat (meserie eminamente agrarã),
ucitel de rusã! Setea , mã duce cu gândul la Noi vrem
pãmânt! , de George Coºbuc, scrisã cu zece ani înaintea
rãscoalei de la 1907(!). Suntem în plinã conspiraþie sau
este fãþiº instigator? Bunicul zice cã-i ajunge câte
pogoane are ºi nu poate sã le care pe toate! De aceea lea dat la colectiv, sã munceascã ºi alþii care n-au.
Dar Lenin? Ce credea despre þãrani? Gândeºte
antagonic faþã de Cãlae, sã zicem? mã întãrâtã profesoara
de românã.
Profesoara de istorie a avut o sclipire de bucurie în
ochi; ºtia cã am rãspunsul ca la carte , pregãtit împreunã
pentru Concurs:
Lenin avea anume resentimente faþã de þãrani, susþin
unii autori. Ar fi afirmat cã traiul în naturã este o
reminiscenþã din comuna primitivã. Prevedea cã lumea,
în viitor, va produce alimentele (hrana) cu maºini, în
cantitãþi sã satisfacã nevoile de consum, iar þãranii vor
dispãrea. Mulþi romancieri gândesc aºa. Cãlae, nu! Zice
cã fãrã þãrani nu se poate niciodatã.
Dupã marea victorie am crezut cã rãsplata va fi... Dar,
despre rezultatul Concursului, directorul ºi diriginta
(profesoarã ºi instructoare!) nu au discutat cu pãrinþii
mei, chiar dacã eu consideram cã ar fi trebuit sã o facã.
Era, totuºi, o performanþã! Nu i-a chemat la ºcoalã ºi
nici nu ne-au fãcut vreo vizitã la domiciliu. Am aflat cã
acasã la colegul meu fuseserã, la petrecerea pe care
pãrinþii acestuia o dãduserã în cinstea fiului lor cu prilejul
zilei de naºtere ºi a câºtigãrii Marelui Concurs. Aºa am
aflat motivul discreþiei cadrelor didactice faþã de mine,
care punctasem evident ºi decisiv în faþa comisiilor de
examinare, de la etapa de masã pânã în faza republicanã:
sã nu stârneascã invidia dlui Colonel, tatãl, ºi a mamei
colegului de echipaj!
Supa bogatului îl frige pe sãrac (fãrã sã o
încãlzeascã!), dar ciorba lui, oricât ar sufla în ea, tot
rece rãmâne (Q.E.D. din teoria inechitãþi/inegalitãþi
metafizice)!
Sectoristul a fost primul care ne-a încurajat. I-a spus
tatei:
ªtiu eu un activist care este tare(!) la oraº. Nene
Victore, persoana, nu pot sã-i spun numele, are toate
dosarele pe mânã, ºi-al matale, ºi-a lu Coana Chivuþa,
cã e gospodinã la locul ei, nu altceva! (ce cunoºtinþe
avea tablagiu ?!?) Pânã ºi pe noi, de la Miliþie, ne
are...
A avut dreptate, pentru cã dupã acele zile leniniste a
venit la ora de Lucru manual un Tovarãº. Nu s-a
recomandat. Dupã ce a discutat ceva în ºoaptã cu maistru,
care era profesor , dar fãrã studii, fiind adus din fabricã
(chiar de Tovarãº), de la strung, sã ne deprindã cu
tâmplãria ºi lãcãtuºeria, m-a întrebat, promiþãtor:
ªi ce vrei sã te faci când vei fi mare?
M-am intimidat! N-am reuºit sã leg douã vorbe, eu
care ridicasem în picioare sãli pline de asistenþã.
Tovarãºul a apreciat blegeala mea drept modestie (!) în
faþa colegilor, spunând apãsat:
Avem noi grijã de dumneata! Partidul are grijã de
cei harnici! Partidul are grijã de toþi!
Se substituise, autocrat, unui sistem pe care îl considera
ca pe moºia lui.
Farmacistul din colþ (acolo îºi avea ºi locuinþa, ºi
prãvãlia, naþionalizate din 1948!), evreu (pânã ºi copiii
ºtiau tragedia acestor oameni: unii cereau emigrarea ºi
nu o primeau, alþii primeau - expulzarea sau expatrierea

- fãrã sã o cearã!), tatãl unei colege de clasã, i-a ºoptit
mamei:
E bãiat deºtept! Nu-l lega! L-am simþit cã are ureche
muzicalã ºi e bun la limbi strãine. ªtiu un armean, profesor
de vioarã! ªi unul de latinã, pentru românã ºi francezã,
chiar ºi rusã. Gratis te servesc, coanã Chivuþo! Pânã intrã
în liceu, va face meditaþii împreunã cu fiicã-mea...
A fost cel mai folositor lucru din viaþa mea! Am urmat,
în paralel, cursuri de muzicã, ºi dupã doi ani am primit
un contract la Teatrul din Constanþa (apogeul a fost
Concertul avându-l ca solist pe Ion Voicu ºi vioara lui
magicã), iar profesorul de latinã (fost tot farmacist!) mia predat franceza ºi matematica. M-a iniþiat ºi în englezã,
lecturând module din Great Espectations/Marile
speranþe de Charles Dickens/1812-1870, ca sã-l înþeleg,
profesional, aºa cum se cuvine, în limba lui, pe
Shakespeare! Doar îmi exprimasem manifest dorinþa de
a deveni scriitor!
Profesoara de limba ºi literaturã românã s-a retras.
Motivele? Nu ar fi fost remuneratã suplimentar pentru
pregãtirea mea de performanþã. Se dãdea elitistã ºi evita
(detesta!) voluntariatul. Eu eram, pentru ea, pauper. Numi acorda nicio ºansã! Avea concepþii greºite, dupã
pãrerea mea. Una dintre ele era aceea cã literatura nu
poate fi învãþatã ºi practicatã decât de cei care au o situaþie
materialã solidã (traiul confortabil asigurat!) ºi o
bibliotecã substanþialã în familie, moºtenire de generaþii.
Ceea ce eu nu aveam! Colegul, da! Avantaj el! A doua
opinie o exprima de la catedrã (avea curaj, de ce sã nu
recunosc!), ori de câte ori un elev scâlcia temele:
Literatura românã este pentru români! Literatura rusã
este pentru ruºi! Literatura turcã este pentru turci!...
Literatura francezã este pentru toatã lumea!
Avantaj eu! Nu mã aºteptam ca o minte instruitã sã
gândeascã atât de canonic pãgubos!). ªi eu acceptam
ideea cã nu suntem toþi la fel de deºtepþi, dar în faþa
Destinului, Naturii (puþinã metafizicã!) ºi a lui Dumnezeu
(sã) avem ºanse egale, indiferent de culturã, vârstã,
religie, sex, rasã, capacitate fizicã, sãnãtate etc.
Într-un cartier multietnic (am numãrat la acea vreme
douãsprezece naþionalitãþi!), într-o clasã de ºcoalã
heteroclitã, asemenea întâmplãri pot declanºa disensiuni.
Iar în capul habotnicilor ºi fanaticilor devin nu numai
nocive, ci chiar letale. Aici eram acoperit , fãceam parte
din etnia paºnicã. Dar despre coleg se zvonea cã era
ucrainean-rus, comunitate etichetatã drept belicoasã
(eram pe picior de rãzboi rece, sub nasul nostru defilau
trupele de ocupaþie!). De aceea ar fi învãþat cu uºurinþã
bibliografia (conaþionalului!) Lenin, mentorul
internaþionalismului proletar prin revoluþie violentã.
Cu toate astea, rãspunsul meu ferm ºi constant, la
insistenþele celor care dãdeau târcoale familiei, ºcolii ºi
clasei în care învãþam, maidanului unde jucam coci/riºca
ºi cirlic/fotbal cu copiii cartierului contaminat de sãrãcie,
a fost cã vreau sã mã fac scriitor ºi sã lucrez la Casa
Scânteii. O vizitasem, ca pionier, cu prilejul unei escale
la Bucureºti în drum spre Predeal, unde urma sã particip
la o tabãrã de instruire cu pionierii-comandanþi de
detaºament ºi de unitate. Am fost pur ºi simplu
entuziasmat de ceea ce am vãzut în uriaºa clãdire din
marmurã unde se scriau ºi imprimau cãrþi, reviste ºi ziare.
Rotativele debitau milioane de pagini pe minut, de-þi
luau ochii! Mirosul plumbului (narcotizant!) mã incita
la visare. Mã simþeam în Uzina vie! Se fabricau, imaginar,
uriaºe locomotive strãlucitoare? Greºit! Mã aflam în
lumea mirificã, dar tãcutã, a cãrþilor ce urmau, cuminþi,
sã fie rãsfoite în liniºte. Am tresãrit!
Un glas mã avertiza: Somnul (raþiunii) naºte monºtrii!
(e bun un citat la îndemânã!)
Lenin a fost un personaj care s-a justificat (mistificat)
prin el însuºi. Iisus, conaþional, la fel. Reevaluarea
fondatorului revoluþiei creºtine a fost fãcutã sistemic
începând de la sfârºitul secolului XX (continuã ºi azi!),
dupã ce întâiul revoluþionar bolºevic, prin antitezã,
fusese rãstãlmãcit pe toate feþele, adulat ºi hulit.
Moromete ºi neamul lui, din cãrþi ºi în realitate, precum
Evangheliile, existã ºi se perpetueazã prin autodefinire
(ciclul învierii biblice ºi naturiste!). Ca ºi Clanul Cãlae!
Eu cred, sã-mi fie scuzatã îndrãzneala, cã autorii cãrþilor
se vor pierde în neant, dar moromeþi ºi urmaºi ai lui Cãlae
vor exista nedefinit.
Pânã a-mi împlini aspiraþiile, viaþa avea sã mã supunã
la încercãri grele, dar niciunele la fel de maligne precum
cele din adolescenþã. Bizar! Este cea mai scurtã, dar cea
mai solicitantã energetic, perioadã din scara vârstelor,
de doar ºase ani, de douã ori sub copilãrie (0-12 ani), de
patru ori mai micã decât tinereþea (12-35 ani) ºi
maturitatea (36-60 ani), luate separate, ºi de circa trei ori
raportatã la bãtrâneþe (61-75 de la caz la caz!).
Dar, în adolescenþã Destinul tipãreºte Matricea vieþii
fiecãruia!
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IN MEMORIAM RADU CÂRNECI

Clopotniþele-s goale, clopotele au plecat/sã mã vesteascã
în cer ºi în pãmânt...

Când primeºti vestea

cã þi-a murit un prieten,
ceva
nedesluºit
se
prãbuºeºte în tine. Se
prãbuºeºte
pentru
totdeauna ºi rãmâi mai
sãrac ºi mai pustiu cum
parcã n-ai mai fost
niciodatã ºi niciunde.
Clipe, momente, întâmplãri, conversaþii ºi câte altele
legate de acel prieten îþi vin în minte ºi te copleºesc cu
noianul lor, ca ºi cum s-ar înnopta deodatã ºi n-ai mai ºti
pe unde s-o apuci, rãtãcitor ºi tu pe drumul vieþii. Drum
care pentru cel plecat s-a sfârºit definitiv ºi ireversibil...
De poetul, publicistul, traducãtorul ºi editorul Radu
Cârneci mã leagã atâtea ºi atâtea amintiri încât unei cãrþi
întregi i-ar fi, poate, greu sã le încapã.
De prin anii 70- 71 ai trecutului veac, de când ne-am
cunoscut ºi pânã la-nceputul lui decembrie 2017, când
ne-a pãrãsit, drumurile noastre s-au încruciºat, apoi s-au
unit într-o prietenie cum rar se mai poate afla mai ales
azi ºi acum, când alienarea ºi grijile ne-au îndepãrtat pe
unii de alþii, cum nu cred sã se mai fi întâmplat vreodatã,
mãcar în lumea celor ce þin un condei în mânã ºi-ºi aºtern
gândurile ºi frãmântãrile lor pe hârtie, dacã nu ºi în restul
societãþii.
Ne-au despãrþit doar ca vârstã ºi nicicum altfel!
aproape douã decenii, dar ne-au apropiat gândurile ºi
sentimentele, mai mult poate decât pe cei de acelaºi
sânge (pãrinþi, fraþi, surori...).
N-am sã scriu aici nici despre mine ºi despre

împrejurãrile care ne-au adus, prin timp, alãturi (am fãcuto în mai vechile cãrþi cu portrete de scriitori) ºi nici despre
cele ce se spun îndeobºte atunci când pleacã unul dintre
noi (câte a fãcut în viaþã, ce lasã în urma lui, ce fel de
caracter ºi ce fel de suflet avea ºi câte altele
Despre
morþi numai de bine , cum zice o veche ºi înþeleaptã vorbã).
Nu pot, însã, omite trãsãtura care l-a caracterizat toatã
viaþa pe Radu Cârneci: Prietenia. O prietenie acordatã cu
largheþe ºi dãruire oricui i s-a întâmplat sã-l întâlneascã
ori sã-i stea în preajmã, fie cã era vorba de poeþi, prozatori
ori critici din þarã, fie cã era vorba de personalitãþi
culturale europene sau din mai îndepãrtate colþuri ale
lumii precum fostul preºedinte-poet al Senegalului,
Leopold Sedar Senghor, pe care de altfel l-a ºi tradus în
limba lui Eminescu ºi a lui Sadoveanu.
Mãrturisesc cu mâna pe inimã cã m-am numãrat ºi eu
printre fericiþii cãrora le-a acordat prietenia, cã am
colaborat la unele cãrþi, cã ne-am publicat pãrerile despre
volumele noastre, cã am fost într-o continuã legãturã
(când nu s-a putut altfel, mãcar telefonic...), cã m-a onorat
cu asupra de mãsurã dedicându-mi un poem când
împlinisem ºaptezeci de ani de viaþã. ªi câte altele.
În prima zi de priveghi, în casa lui de lângã Ciºmigiu,
mã aºteptam sã întâlnesc mulþi scriitori ºi prieteni, dar
am fost foarte dezamãgit sã descopãr cã lângã sicriu nu
se aflau decât membrii familiei ºi doar câþiva apropiaþi.
De pe un perete, într-un rictus sugerând tristeþea, amara
tristeþe a momentului, câteva mãºti africane de lemn (dar
primit de Radu Cârneci de la preºedintele Senegalulu)
accentuau parcã ºi ele atmosfera, iar noi, cei de faþã, am
rememorat scene ºi dialoguri la care, pe când era în viaþã,
prin ani, participase Radu Cârneci, iradiind optimism ºi

încredere, entuziasm ºi credinþã în forþa cuvântului scris.
ªi, mai ales, Credinþa în iubire. Iubirea care, cum zicea el
într-un vers pe care a þinut sã-l încrusteze ºi pe crucea cei stã acum la cãpãtâi: e axa cerurilor toate ).
Supranumit poetul iubirii , cognomen argumentat
ºi ilustrând totodatã prin opera liricã de o viaþã, prietenul
meu (care, în treacãt fie spus, nu are rival tematic în
toatã poezia noastrã contemporanã) a mers deliberat în
contra curentelor literare de azi, convins fiind cã iubirea
este sentimentul care a dominat ºi va domina lumea câtã
va fi ea pe pãmânt. ªi parcã premonitoriu, ultima lui carte
se cheamã Mari poeþi ai iubirii (din ea am publicat ºi
noi în Bucureºtiul literar ºi artistic cu puþin înainte de
moartea traducãtorului, selecþia cu pricina reprezentând,
de altfel, ultima apariþie antumã a lui Radu Cârneci).
Între Noi ºi Soarele (1953), volumul de debut ºi Mari
poeþi ai iubirii (2011) se aºterne, pentru istoricii literari
ºi pentru cititori, o viaþã de scriitor cu o bibliografie nu
numai bogatã, ci ºi variatã (poezie, prozã, memorialisticã,
traduceri, publicisticã, muncã editorialã ºi revuisticã) pe
care viitorul va trebui s-o aºeze la locul cuvenit,
recunoscându-i valoarea ºi perenitatea.
Acum, când scriitorul a aflat, probabil, rãspuns la
întrebarea care l-a frãmântat o viaþã întreagã
Dar
dincolo de Dincolo ce e? ºi când Clopotele au plecat
sã îl vesteascã în cer ºi în pãmânt , el gãsindu-ºi liniºtea
în pãmântul de la Siliºtea Snagovului, lângã o micã
bisericã datând de mai multe secole, se cuvine sã-i citim
ori sã-i recitim cu atenþie ºi pe-ndelete cãrþile, aducândui totodatã un prinos de recunoºtinþã pentru opera lãsatã
nouã ca moºtenire.

Florentin Popescu

Remember
în imagini

Cu Florentin Popescu la Conacul Florica (Argeº, 2007) ºi la Bacãu, felicitat la acordarea
titlului de Doctor Honoris Causa a Universitãþii din localitate

14 noiembrie 2014, Târgul Gaideamus

R. Cârneci cu Romulus Vulpescu
Horia Zilieru ºi R. Cârneci la Festivalul Nopþile
de poezie de la Curtea de Argeº (2007)

Descântec de neuitare
Motto:
ªi ne grãbim spre dincolo-n sperare
spre Timpu-acel fãrã de timp chemare

La început de decembrie, când neamul meu de þãrani
se pregãtea de sãrbãtorile iernii, sufletul Poetului s-a
întors pentru totdeauna în satul lui din þinutul Buzãului,
în Þara lui Lal, un strãmoº haiduc pe care atâta l-a
pomenit în versul lui. Doar sufletul i s-a întors acolo,
trupul s-a zidit în pãmântul din marginea lacului Snagov,
aproape de marele oraº în care ºi-a trãit anii din urmã.
Noi am rãmas mai puþini, mai sãraci de prezenþa lui
luminoasã ºi plinã de iubire confraternã. Cu cãrþile lui, ele,
calde ºi înalte ca sunetul din Cântarea cântãrilor, ca foºnirea
frunzelor din pãdurile Carpaþilor pe unde a umblat, ca
bãtaia tobelor negre cu care prietenul sãu, Leopold Sedar
Senghor, anunþa naºterea unei lumi. Va rãmâne lângã noi,
ca un centaur îndrãgostit, va scrie scrisori cãtre Dorador,
va murmura sonete de iubire ºi de moarte.
În adâncul speranþelor ºi al dorinþelor se odihneºte
tãcuta voastrã ºtiinþã despre viaþa de dincolo/ ªi,
asemeni seminþelor visând sub zãpezi, inima voastrã

La Boema 33 . De la stânga la dreapta: Radu Cârneci, Ion Horea, Ion
Brad, Alexandru Brad, Ion Dodu Bãlan, Florentin Popescu (2014).

viseazã la primãveri/ Frica voastrã de moarte nu-i decât
fiorul pãstorului când îngenuncheazã în faþa regelui
sãu, a cãrui mânã i se va aºeza pe creºtet, cinstindu-l...
Aºa îl pomeneºte pe el, pe prietenul nostru care l-a
adus în interiorul limbii române, marele mag al poeziei
arabe, Kahlil Gibran.
Poeþii mor în somn, Doamne, unde e þara poeþilor, unde
se întorc ei dupã ce nu mai e decât dalba colilie cu miros
de veºnicie? Prietenul meu mai mare ca vârstã, domnul
Radu Cârneci, s-a întors la pãrinþii lui, Dochia-Stanca ºi
Nicolae, þãrani români cu ºapte copii, mucenicii ce i-au
dat numele ºi destinul. Numai eu voi rãmâne-n lumina/
cu cântecul, pasãre þipând între dinþi/ ºi-mi va curge
din tâmple rãºina/ douã pâraie fierbinþi.
Ce-ai avut, dumneata, comun cu pãdurea, domnule
Cârneci? Numele, sigur. Etimon din cârneci , cuþitul
care face frumoºi copacii, patima pentru lumea verde a
brazilor ºi a fagilor (un verde ne vede, vorba altui prieten
al nostru care s-a dus, Grigore Vieru), destinul de pãdurar
al cuvintelor (ferice de pãdurar/ cã umblã printre tufani/
ºi iubeºte fete mari).
Am mai fi avut de vorbit, de tãinuit, cum se zice în
Oltenia mea, domnule Cârneci, despre revistele unde am
lucrat ºi am trãit, despre Amfiteatru în multe feluri ºi
al meu, unde colabora fiica dumitale, Magda, dar ºi sora
ei, Carmen, despre Luceafãrul care te-a primit

totdeauna cu braþele deschise, dar ºi despre Ateneul de
la Bacãu pe care l-ai zidit ºi despre ferestrele
Contemporanului unde ai slujit la altarul poeziei.
Am mai fi avut multe de povestit. Îl aud ºi acum la
telefon, îmi zicea Nicolae, ca un fel de semn de prietenie,
ce faci, Nicolae, dã-mi adresa dumitale, vreau sã-þi mai
trimit o carte. O carte de interviuri fulminante, o traducere
din Gibran, antologia superbã de poeþi ai iubirii, cãrþile
sale de rondosonete, de glossosonete, de pur ºi simplu
sonete lucrate de un aurar al cuvântului.
Nu sunt patetic, nu sunt exaltat, dar nu pot sã nu mã
cutremur în faþa unui destin atât de generos ºi atât de pur,
ºi atât de dedicat prieteniei, cum a fost acela al colegului
nostru, poetul român Radu Cârneci.
Vin generaþii care iubesc mai puþin cultura ºi poezia în
special, care cred în altfel de dumnezei, cibernetici, reci
ºi exacþi, care n-au timp sã fie romantici. Treaba lor,
business-ul lor, dar sã-i fereascã Dumnezeu, sã nu-i atingã
aripa melancoliei ºi a poeziei cândva, sã nu li se punã un
dor greu pe suflet, cândva.
Atunci se vor întoarce ca la o canossa a sentimentelor,
la marea poezie, la iubirea care stã lângã durere.
Acolo îl vom gãsi întotdeauna ºi pe prietenul meu, cel
plecat în decembrie, ca Labiº, ca Nichita, ca atâþia. Îl vor gãsi
ºoptind: Tu erai cea mai frumoasã/ Eu eram cel mai nebun...

Nicolae Dan Fruntelatã
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NICOLAE CONSTANTINESCU
Nicolae Constantinescu s-a nãscut la 5 octombrie 1941, în localitatea Fierbinþi, judeþul Ialomiþa. Fiu de învãþãtori. ªcoala generalã ºi liceul,
la Fierbinþi. Absolvent al Facultãþii de Filologie, Secþia Limba ºi literatura românã, Universitatea din Bucureºti (1964). Doctor în filologie
(1971). Preparator (1964-1967), asistent univ. (1967-1973), lector univ. (1973-1990), conf. univ. (1990-1995), prof. univ. (din 1995) la
Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureºti. Lector de limba românã la Universitatea de Stat din Portland, Oregon, SUA (1976-1978),
lector de limba românã la Universitatea din Turku (de limbã finlandezã), Finlanda (1978-1979; 1992-1995). ªeful Catedrei de Etnologie ºi
Folclor (1996-2008), conducãtor de doctorat. Profesor Emeritus (din 2010). Membru al ªcolii Doctorale, Facultatea de Litere. Numeroase
premii ºi distincþii. Membru al Uniunii Scriitorilor din România ºi al unor societãþi ºtiinþifice din strãinãtate. (Societatea Americanã de
Folclor), membru de Onoare al Societãþii de Folclor din Oregon, SUA (1977).
OPERA TIPÃRITÃ: Rima în poezia popularã româneascã, 1973, Lectura textului folcloric, 1986, Relaþiile de rudenie în societãþile
tradiþionale, 1987, (Premiul Sim. Fl. Marian al Academiei Române, 1990), ed. a II-a, Etnologia ºi folclorul relaþiilor de rudenie, 2000, Basme
populare româneºti, antologie, în colaborare, Studiu introductiv de Nicolae Constantinescu, 2o1o (Premiul Perpessicius al Muzeului Naþional
al Literaturii Române), Folclorul cum poate fi înþeles, Studii ºi articole de etnologie româneascã, 1968-2008, Ediþie de Ioana-Ruxandra
Fruntelatã, 2011, Romanian Traditional Culture, Turku, 1996, Romanian Folk-Culture, Bucharest, 1999, Citite de mine...Folclor, Etnologie,
Antropologie.Repere ale cercetãrii (1967-2007), Colecþia Anotimpuri culturale, 5, 2008, ºi Idem, II, 2011, Cultura antropologicã. Studii,
cronici, comentarii, Editura Etnologicã, Bucureºti, 2016.

Folclorist, etnolog, antropolog ºi profesor universitar
emerit, Nicolae Constantinescu este unul dintre savanþii
umaniºti români, creator de ºcoalã etnologicã, o
personalitate recunoscutã ca atare atât în þarã, cât ºi în
strãinãtate. Discipol al marelui profesor de folclor Mihai
Pop, maestrul sãu, cãruia i-a pãstrat o permanentã ºi vie
recunoºtinþã, Nicolae Constantinescu a dus mai departe
ideile ºi învãþãturile acestuia, devenind el însuºi un ºef
de generaþie în etnologia româneascã, un spirit creativ ºi
coordonator, un emul al acestuia.
Ca profesor universitar, a predat, de-a lungul anilor,
cursuri de folclor, de etnologie generalã, de antropologia
literaturii, care, ulterior, au devenit studii publicate în
periodice sau în volume, cum ar fi Rima în poezia
popularã (despre care Ovidiu Bârlea spunea cã este
realizarea cea mai de seamã în acest domeniu ), Lectura
textului folcloric, Relaþiile de rudenie în societãþile
tradiþionale. Reflexe în folclorul românesc etc. Nicolae
Constantinescu analizeazã nuanþat relaþiile dintre folclor
ºi literatura cultã, de autor .
Totodatã, el este un ambasador de înaltã competenþã
al culturii noastre peste hotare, atât ca profesor la
Universitatea de Stat din Portland, Oregon, SUA, sau la
Universitatea din Turku, Finlanda, unde a þinut cursuri
speciale de culturã popularã româneascã, de istoria
culturii româneºti, cât ºi prin publicarea unor cãrþi în
limba englezã: Romanian Traditional Culture.An
Introduction, Turku, apãrutã în 1996, ºi Romanian FolkCulture, Bucharest, 1999.
Membru fondator al Societãþii Studenþeºti de
Etnografie ºi Folclor(1995), al Comisiei de Folclor a
Academiei Române (din 1985), membru în colegiile
redacþionale ale publicaþiilor Limbã ºi literaturã ,
Revista de Etnografie ºi Folclor , Memoriile Comisiei
de Folclor ale Academiei Române , membru al Societãþii
Americane de Folclor, membru fondator al Societãþii de
Antropologie Culturalã din România, membru fondator
al Asociaþiei de ªtiinþe Etnologice din România, Nicolae
Constantinescu a fost/este o prezenþã mereu activã cu
numeroase cronici, note, recenzii publicate în reviste de
prestigiu sau în volume reprezentative.
Fosta lui studentã Ioana-Ruxandra Fruntelatã, conf.
univ. dr. la Universitatea din Bucureºti, îi face un portret
obiectiv profesorului sãu, subliniind calitãþile
profesionale ºi morale ale acestuia, înalta exigenþã
ºtiinþificã în pregãtirea viitorilor specialiºti în domeniul
etnologiei. (Vezi Studii ºi comunicãri de etnologie,
Tomul XXX, 2016). În viziunea lui Nicolae
Constantinescu, profesarea etnologiei implicã asimilarea
culturii profesionale, stãpânirea practicilor de lucru pe
teren, consolidarea ºi reformarea conceptelor ºi o bunã
comunicare între investigatorii culturii popularefolcloriºti, etnografi, etnologi, antropologi. Nicolae
Constantinescu vorbeºte despre tradiþia naþionalã în
predarea disciplinelor având ca obiect cultura popularã
(folclorul-literar, muzical, coregrafic,-arta popularã,
etnografia, etnologia, antropologia culturalã), fiind
ilustratã de nume prestigioase, ca Al. I Odobescu, B. P.
Hasdeu, Ovid Densusianu, Nicolae Iorga, D. Caracostea,
Petru Caraman, Vasile Pârvan, G. Vâlsan, Simion
Mehedinþi, Constantin Brãiloiu, Mihai Pop ºi alþii.
De asemenea, el subliniazã necesitatea
recontextualizãrii contribuþiei înaintaºilor, situarea în
contemporaneitate ºi analiza obiectivã a influenþei
ideologiei comuniste asupra folclorului, specificul
cunoaºterii folclorului- prin experienþa directã, empiricã,
individualã ºi de grup. Pentru el, profesiunea de dascãl e

ca o misiune. Dar, precizeazã autoarea, lecþia cea mai
importantã pe care am învãþat-o de la el este cea de
dincolo de catedrã . E vorba despre calitatea umanã.
Cãrþile lui Nicolae Constantinescu au fost apreciate
elogios de cãtre cei mai buni specialiºti în domeniu, dar
eu voi încerca sã prezint o faþetã mai puþin cunoscutã a
distinsului intelectual, ºi anume aceea de critic, de
comentator de literaturã, aºa cum l-am cunoscut din
cronicile literare publicate în reviste ca Bucureºtiul
literar ºi artistic , Sud sau Cultura . Desigur, între
studiile de etnologie ºi folcloristicã ºi acelea de criticã
literarã nu poate exista o separare, ci, dimpotrivã, o
complementaritate.
Am pe birou cea mai recentã carte a sa, Cultura
antropologicã, Editura Etnologicã, Bucureºti, 2016, care
adunã scrierile (studii, articole, comentarii) apãrute în revista
Cultura . Cartea dã mãsura înaltei competenþe profesionale
a autorului care dezbate o mare diversitate de idei,
miºcându-se lejer în domenii diverse, de la folclor, etnologie,
etnografie, publicisticã, literaturã, pânã la ...Bucate ºi bucãþi
literare (etnologia alimentaþiei), studiul instrumentelor de
torturã, Drãcovenii ºi alte alea în proza lui I.L. Caragiale
sau Puterea Prejudecãþilor despre Povestea poveºtilor de
Ion Creangã etc.
Cartea este organizatã în trei secþiuni: I Precursori,
continuatori, anticipãri, în care face o istorie a etnologiei
româneºti, elogiind cu cãldurã numele unor specialiºti
în domeniu: Al. I. Amzulescu, Adrian Fochi, Mihai Pop,
creatorul ºcolii folcloristice româneºti moderne ,
Romulus Vulcãnescu, Iordan Datcu. II Texte ºi înþelesuri
analiza publicaþiilor de specialitate ºi observaþii
profunde despre basm, despre basmul popular ºi basmul
cult , despre proza lui I.L. Caragiale ºi folclorul urban
etc. III Aproapele, departele, celãlalt evocarea unor
personalitãþi pe nedrept uitate (Ladis Kristof, C. Eretescu),
cronici literare, comentarii despre pictura facialã etc.
Om al cãrþii, Nicolae Constantinescu deschide volumul
cu un motto semnificativ din Confucius: Nu poþi
deschide o carte fãrã sã înveþi ceva . Într-adevãr, cãrþile
sale sunt ºi cãrþi de învãþãturã, în sensul superior al
cuvântului.
Revenind la prima secþiune, voi remarca, între altele,
dezvãluirea unui secret bine pãstrat: publicistica
profesorului venerat, Mihai Pop. Este vorba despre cronica
asupra antologiei lui Zoltan Rostas, Vreau sã fiu ºi eu
revizuit. Publicistica din anii 1937-1940, Editura Paideia,
2010, articolele publicate sub semnãtura Petre Buga în
Lumea româneascã ºi Azi . Prima constatare pe care o
face Nicolae Constantinescu este neaºteptata actualitate
a discursului publicistic al tânãrului Pop . Iatã un portret
exemplar al acestuia: Pasiunea sau mãcar interesul pentru
politicã nu l-au pãrãsit niciodatã. Era un maestru al
culiselor, al micilor bârfe cu efecte mari, al combinaþiilor
neaºteptate, de ºahist experimentat. Nu întâmplãtor îl
cãutau tinerii ºi mai puþin tinerii cercetãtori strãini care
urmau sã ia sfat de la el .
Iatã ºi concluzia acestei cronici: Publicistica din anii
1937-1940 a lui Mihai Pop devoaleazã un secret bine
pãstrat, naºte întrebãri ºi va stârni, sper, discuþii.
Folcloristului, etnografului, sociologului, antropologului
Mihai Pop i se adaugã, postum, o nouã dimensiune aceea
de gazetar, de comentator politic, de polemist .
Rãmâne o enigmã de ce sociologul de stânga Anton
Golopenþia, reprezentant de frunte al ªcolii sociologice
din Bucureºti, a fost urmãrit de Securitate, închis ºi mort
în închisoare în 1951. Drama acestei familii de
intelectuali este descrisã de cãtre prof. dr. Sanda
Golopenþia în cartea Viaþa noastrã cea de toate zilele,

Editura Curtea Veche, 2009, ºi apoi, dupã plecarea soþilor
Eretescu (Constantin ºi Sanda), la începutul anilor 80,
în America, drama exilului, în alte cãrþi: Cartea plecãrii
(1995), America America (1996), Vãmile grave (1999),
Emigranþii Carter (2008).
Nicolae Constantinescu constatã discursul grav,
meditativ al autoarei, ca ºi autenticitatea ºi tensiunea
comunicãrii din cãrþile lui Constantin Eretescu, soþul ei.
Nicolae Constantinescu este deschis ºi cãtre subiecte
inedite, aparent de neluat în seamã de un om de ºtiinþã.
Iatã, de exemplu, comentariile sale la cartea
universitarului ieºean Petru Ursache-Bucãtãria vie. File
de antropologie alimentarã, Junimea, 2011. Pregãtirea
bucatelor ºi servirea mesei au intrat de mult în atenþia
oamenilor de ºtiinþã, fãcând obiectul unei discipline
academice cu hotare ºi norme ferme, numitã etnologia
alimentaþiei sau, în spaþiul antropologiei culturale
americane, food-ways. Cartea lui Petru Ursache este, spune
comentatorul, un excurs fãcut cu bun gust prin literaturile
lumii, de la epopeea lui Ghilgameº ºi textele
veterotestamentare pânã la scrierile autorilor români (mai
ales) de la Negruzzi ºi Kogãlniceanu pânã la Pãstorel
Teodoreanu ºi Mihail Sadoveanu.
Pe aceeaºi idee, Identitate ºi inedit în gastronomia
Dobrogei. Alimentaþia tradiþionalã este o parte integrantã
a culturii, ea vorbeºte despre specificul unui popor, despre
originea ºi istoria lui, despre contactele, schimburile ºi
împrumuturile culturale din care s-a întrupat existenþa
lui etnicã. Mãmãliguþa cu brânzã ºi smântânã, puiul la
ceaun, cozonacul cu nucã, mãcinicii ºi coliva,, ca semne
ale unei civilizaþii strãvechi, fãrã a ne izola, pe noi,
românii, ºi a ne îndepãrta de Europa , prin care ne putem
opune impetuosului proces de Cocacolizare ºi de
MacDonaldizare la care suntem supuºi. Nu trãim pentru
a mânca, ci mâncãm pentru a trãi. Dar ce mâncãm ºi cum
mâncãm þin de sfera culturalã. Omul prelucreazã însã
resursele oferite de naturã, aceasta însemnând trecerea
de la naturã la culturã.
Toate aceste consideraþii ale profesorului
Constantinescu sunt prilejuite de apariþia cãrþii Valori
identitare în Dobrogea. Hrana care uneºte ºi desparte,
Coordonator, Ofelia Vãduva, Editura Enciclopedicã, 2010.
Un articol (Cântecul popular: exegezã ºi interpretare
(performare) este un elogiu ºi o reparaþie moralã aduse
unui mare nedreptãþit, Alexandru Mica, interpret de
muzicã popularã, prof. dr., a cãrui Opera Magna conþine
cinci CD-uri MP3, adicã cinci veacuri din istoria
cântecului popular românesc , 780 de nestemate
folclorice, cu pliantele însoþitoare, apãrute la Electrecord.

Ion Haineº

Premierã
editorialã
De curînd, a apãrut
volumul Grupul literar
Catacomba
de Ion
Haineº ( Editura Rawex
Coms, 2017). Cartea
cuprinde 39 de medalioane
literare ºi poate fi procuratã
direct de la autor (tel.
0728127214), la preþul de
25 lei exemplarul
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Încã o zi? O sãrbãtoare încã
În existenþa-ne, oricum, neclarã!
Muzeul intim va reþine, poate,
Cât am jertfit pentru aceastã zi.
Deci, binecuvântatã fie clipa
Ce, lacom, o respir prin porii
Acestei vieþi, nicicând îndeajunsã,
De care mã agãþ cu disperare.

Marin Constantin
FALSSONETE

Cã nu-i dau vieþii socotealã, ºtii
ªi nici datornic nu îi sînt cuiva.
Sãlbãticia-mi ºi mãsura asprã,
Balanþei, dreptul echilibru-i þin.
De, uneori, greºesc mãsura justã,
Nu raþiunea dã verdictul
Ci pãcãtosul, omenescul suflet
Fãrã de care, totuºi, ce am fi?
De poþi ºi trebuie sã poþi! Pricepe
Otrava geloziei din iubire.
E ca ºi cum, în trupul meu, intrând,
În trupul tãu, curat, la fel sã intru.
Cã nu-i dau vieþii socotealã, ºtii...
ªi nici lui Dumnezeu. Dar þie?!
27. 06. 2016
Aproape se topise, - n toamnã, vara,
Când, certitudini, nu se mai prevãd.
Plutea acea tãcere, somnambulã,
De care viaþa nu mai prinde vrej.
Ai fi jurat cã picurã tristeþea,
Din ochii înnoptaþilor ciorchini...
Dar nu tristeþea, nu tristeþea
Subþirea pânzã de paing o umflã!

Cã va veni, desigur va veni
Cãci tot ce trebuie este!
Dar, azi, primesc nepreþuita zi
Ca pe împãrtãºania din urmã.
Lucreazã, Doamne. Minunatã-i viaþa
În faþa cãreia mã-nchin ºi nu-s!
29. 04 - 29. 08. 2016
Voi ieºi, într-o zi, în piaþa centralã
ªi voi striga: lapidaþi-mã!
Dar luaþi-mi, din spatele demn,
Cocoaºa greºelilor ce nu le-am comis.
Biciuiþi-mã! voi urla. Chinuiþi-mã!
De viu jupuiþi-mã ºi sãraþi-mã!!
Dar luaþi-mi, din spatele demn,
Cocoaºa greºelilor ce nu le-am comis.
Zdrobiþi-mi mândria ºi oasele,
Scuipaþi-mã-n ochii albaºtri ºi dârji!
Dar luaþi-mi, din spatele demn,
Cocoaºa greºelilor ce nu le-am comis.

mult mã dor ciulini ºi colilii,
dar mã doare ºi mai abitir
liniºtea din vechiul cimitir.
Nu mai cântã dalbii-n miez de noapte,
nu se-aud nici foºnituri, nici ºoapte.
Nu cumva s-or fi mutat de tot,
trecând seara Ialomiþa-not?

Adrian Bucurescu

Fãrã ei pe lume e pustiu,
doar din moarte creºte tot ce-i viu.
De-ar seca deodatã cimitirele,
nu s-ar pârgui nici amintirile.
Amintirile din când în când ne dor
ªi de morþii noºtri ne e dor.
Ci pe unde-or fi, de sânge goi,
le-o fi poate ºi lor dor de noi.
MÂNZUL CU COAMA DE AUR
Mânz sãlbatic, goanã suplã, voievod de luncã verde,
fãrã frâu, fãrã potcoave, coama galbenã-ncordând.
Respirând vãzduh albastru, gravitaþia o pierde
ºi nu ºtie de zãbalã ºi de pinteni n-are gând.
De se lasã noaptea rece, stele-i lunecã pe greabãn,
Luna-l cheamã ca o roibã peste deal, la rãsãrit.
Uriaºii ochi roteºte, mãsurând drumeagul reavãn
ªi nu-l poate prinde nimeni, niciun laþ meºteºugit.

Moartea bâjbâie prin mine, scotoceºte
ªi încã nu-ºi gãseºte loc de veci.
Cinic îmi voi bate joc de dânsa,
Cum ºi viaþa m-a batjocorit.

Mânzule, coamã de aur, tu, poet fãrã de grai,
De m-aº þine dupã tine, poate c-am ajunge-n Rai!

Dat sã înþeleg, mi-a fost, târziu
Cã de fapt, blestem sînt amândouã.
O icoanã dublu-mincinoasã
Cãreia, ca prostu , - i te închini.
Nu de parºivenii mi-a fost fricã
Cel mai mult, de mine, m-am temut.
Lecuit, rânjesc în faþa morþii
ªi mã joc, cu ea, de-a baba-oarba.

Doar se topeºte, -n toamnã, vara
Un fel de muribundã resemnare.
25. 08. 2016

ªi ea bâjbâie prin mine, scotoceºte,...
Dar nici viaþa n-are loc de veci!
14. 11. 2016

Ca pleava, plumbii norilor de mâzgã,
Se risipi-vor sub un proaspãt vânt.
E vremea dureroaselor, totale,
Schimbãri, asemeni altei naºteri.
Sã nu te-nfricoºezi, sã nu disperi
Când tulbura-se-va firescul firii.
Vei auzi, precum mãtasea iei,
Cum fâlfâie cristala dimineaþã,

Cum din acest fluier de aur,
Cântec trist ºi stingher tânguie?
Nu, firesc ar fi fost, peste lume,
Bucuriei, ghes sã îi dau.

Cum împietri-vor, câte-s miºcãtoare,
Cum pietrele grãi-vor ºi vor plânge
De parcã, nu ºtim cine, în destin,
Strecoarã mâna ºi, pe dos, întoarce-l.

De vinã bãtrânele-mi buze sã fie,
Uscatele-mi degete ºi tremurânde,
Cântând, bâjbâind, peste hãuri de smirnã
Unde, cândva, fericit m-afundam ?
Sau de vinã sã fie aceea
Ce fluier de aur, amãgitor,
Gurii mele, tentând-o, întinse?
Nu ºtiu...E o tulburare aparte

Sã nu te-nfricoºezi, sã nu disperi
Întotdeauna viaþa-nvinge moartea!
23. 06. 2016

Din care aº vrea sã fug ºi nu pot.
Eu tac. Trist, fluierul cântã!
10. 02. 2017

Nicicând, în ochi, nu-mi tulburã-se chipul
Femeii ce,-n iubire, dreaptã-mi fu
Când eu, asemeni altor, de nimic, bãrbaþi
Pornii, nebun, pe uliþi de pierzanii.

Casã bãtrânã, tristã precum sînt
Ce vrãji ne leagã, încã, de pãmânt?
Pe zi ce trece gârbovim în lut
ªi tot nu dãm de cei ce-au dispãrut.

ªedea aºa, ca-ntr-un apus de lume
Cu ochii, goi de taine, pironiþi
Cãtre furtuni ce-aveau sã se abatã,
Pe veci, asupra mea ºi... deopotrivã-i.

Pãrãginite-s toate câte-au fost,
Cândva de viaþã pline ºi de rost...
ªi n-am habar ce mânã strâmbã scrie
Pe uºi, pe fruntea mea, zãdãrnicie!

Nicicând, în ochi, nu-mi tulburã-se chipul
De-a cãrui cruce spânzura-mi-voi gândul.
06. 06. 2016

Sat de câmp, sat de melancolii,

Azi, voi ieºi, în piaþa centralã,
ªi voi urla: po - cã- i þi - vã!
14. 11. 2016

Sã fi cãzut, în grea melanholie,
Singurãtatea sufletului meu?
Nu, nici melanholie nu-i aceastã
Ciudatã, netrãitã stare!

De-aº fi nþeles misterul-semn al mâinii
Deasupra frunþii mele-n rãstignire...!
N-am priceput... deºi-n desfrâul vieþii
De luminoasa-i cruce fui pãzit.

DALBII DE PRIBEGI

Se pare cã ni-i dat sã suferim
Blestemul lor, pe care nu-i mai ºtim,
Dar ca proptele sprijinã pereþii
Sã nu ne roadã ploaia ºi nãmeþii.
Neputincios, te-acopãr c-un cuvânt...
Casã bãtrânã, tristã precum sunt.
18. 02. 2017

RADU SÂNGER
Nu-n hrisoave, ci-n legende mi-am aflat strãbun de slavã,
care-mpãrãþea câmpia fãrã niciun bob zãbavã.
Era cruce de voinic ºi-o fi avut ochi de înger,
de-l iubeau mândrele toate pe haiducul Radu Sânger.
Mi-l închipui noaptea-n codru, cu hangerul plin de sânge,
pe când Luna sub bãrbie o basma-nfloratã-ºi strânge,
iar pe nori, într-o trãsurã trasã de nãvalnici cai,
chiar Valahia grãbeºte cu o jalbã cãtre Rai
cã-ndrãcitu-s-au turcimea, Fanarul ºi Sfetagora,
ºi prea des strigoii, noaptea, la rãspântii încing hora,
ci sã-i ierte Milostiva, Neprihãnita Mãrie
pe românii ce ales-au sã petreacã-n haiducie.
Radule, poate în ceruri þi-o fi stepena de înger.
De la tine am mândria, Radule, Radule Sânger,
cã-n miraza cea de gheaþã eu mã vãd moºtenitorul
care-nfruntã cu haiducii potera ºi imbrohorul...
cã ºi eu, chiar din pruncie, Rãzvrãtirii îi duc dorul.
BUCUREªTI
Mãi oraº de fum ºi pulberi, târg de Soare ºi de Lunã,
nu se-nghesuie poeþii sã-þi ridice osanale,
parc-ai fi chiar Babilonul, unde relele se-adunã,
fluierându-þi slãbiciunea pentru bâlci ºi mahalale.
Giuvaier valah de zestre, ochi de ºarpe belaliu,
tragedia-n veselie tu mereu o pritoceºti,
de când Þepeº Vlad te-nscrise în vãleatul sângeriu,
cu cernealã fistichie-n soarta Þãrii Româneºti.
Bucuros de-acelaºi nume, într-o toamnã ruginie,
am pornit ºi eu spre tine, din þinutul cu scaieþi,
în nãdejdea rãsplãtirii cu-o cununã aurie,
grozãvindu-mã cã-s unul dintre cei nãscuþi poeþi.
ªi-am împãrtãºit cu tine visuri ºi dezamãgire,
hanurile din vechime mi-au mai alinat tristeþea,
când în chefuri, când în versuri, iatã, nici n-am prins de ºtire,
cum, ca fumul, ca nãluca mi s-a dus ºi tinereþea.
Slava-ntârzie, cununa încã n-a fost poleitã...
Nu-i nimic, oraº de pulberi, te iubesc oricând, oricum.
Totdeauna soarta noastrã va rãmâne împletitã
ªi spre lumea cealaltã vom avea acelaºi drum.
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NGUYEN CHI THIEN
un Soljeniþîn al Vietnamului
Nguyen Chi Thien s-a nãscut în 1933 în Vietnam, la Hanoi ºi a murit în 2012 la Santa Anna, în California. În ultimii sãi ani, poetul Infernului ,
cum a fost supranumit cu admiraþie, s-a convertit la creºtinism.
La vârsta se de 22 de ani ºi-a început cariera de profesor de istorie. Cum a avut bunul simþ sã facã diferenþa între adevãrurile oficiale ale vremii
ºi ceea ce s-a întâmplat în realitate de pildã nu Rusia a învins Japonia în al doilea rãzboi mondial, ci bombele americane de la Hiroºima ºi
Nagasaki poetul a fost arestat ºi condamnat, în 1961, la 3 ani ºi jumãtate de detenþie în Vietnamul de Nord. Dupã 1966 intrã definitiv în rezistenþã
ºi scrie poeme virulente, pe care prietenii sãi le recitã cu diverse prilejuri, împotriva regimului comunist. Denunþat, va fi internat într-un lagãr de
concentrare. Aici compune în minte peste 800 de poeme subversive.
Eliberat în 1977 (pãrinþii îi decedaserã între timp), el face un efort supraomenesc de memorie ºi îºi aºterne textele pe hârtie, încercând sã le
publice în Occident. În 1979, predã acest manuscris cu 192 de poeme epice Ambasadei Americane din Vietnam, însã la ieºirea din clãdirea
respectivei instituþii este arestat ºi aruncat în închisoare pentru încã alþi 12 ani. Datoritã presiunii internaþionale va fi eliberat ºi i se va permite sã-ºi pãrãseascã þara. Atât
în SUA, cât ºi-n Europa de Vest, acest Soljeniþîn vietnamez nu va înceta ºi nu va obosi sã denunþe opresiunile la care a fost supus de adversarii libertãþii.
În 1996, un volum din poemele sale a apãrut în limba englezã. În 2001 volumul a fost publicat, sub titlul Les Fleurs de l enfer (Florile Infernului), la Institutul Asiei
de Sud-Est, din Paris, la transpunerea în limba francezã contribuind, pe lângã autor, ºi Nguyên Ngoc Quy ºi Dominique Delaunay, acesta din urmã fiind nu doar poet, ci
ºi adjunct al preºedintelui Comitetului pentru refugiaþi din oraºul normand Saint-Lô unde disidentul vietnamez a locuit o vreme. Propunem cititorilor români un grupaj
din versurile anticomuniste ale lui Nguyen Chi Thien. Nu-i deloc exclus ca suflul lor incendiar sã aparã diminuat pentru cei care de aproape trei decenii s-au obiºnuit cu
libertatea de exprimare. Nu trebuie însã sã uitãm cã pentru astfel de poeme autorul lor a fãcut ani grei de temniþã. Fie ca asemenea practici totalitariste sã nu se mai întoarcã
niciodatã acolo unde au fãcut ravagii greu de imaginat!

STILUL

E-UN ªUIER DE TREN

Stilul e mintea, inima cu dorul,
E sufletul, e însuºi autorul.
Regimul nostru însã an de an
Se-adunã sub stindardul lui Satan.
Nimic din ce a fost curat ºi sfânt
Nu mai rezistã pe acest pãmânt,
De parcã-o implacabilã duhoare
Ucide tot ce-i încã viu sub soare:
Vânduþii, într-un chip dezgustãtor,
Îºi vidanjeazã burdihanul lor.

E-un ºuier de tren într-o garã, departe,
Înjurãturi, lãtrãturi, cârâit de gãini
ªi, respectiv, voci de femei.
Mai e ºi mirosul orezului copt, ciripitul de pãsãri
ªi copii ce se joacã prin preajmã;
Trecãtori care râd ºi vorbesc;
Un cântec pe vremuri cântat
În ceaþa amurgului
Atâþia ani prin pâlnie s-au scurs;
Mã culc inert, ca însuºi timpul mort!
O, lume vastã cât regret tot ce vine din parte-þi!

INDIGENT

ÎNTRE GÂND ªI ACÞIUNE

Indigent, ros de foame ºi vrednic de milã mereu,
Simt umbra-mi cum îmi plânge pe umãr din greu.
Ai mei s-au dus toþi; bate vântul prin soartã,
Precum,tot mai des, ºi poliþia-mi bate la poartã.
Viaþa-i urâtã, rea, dezgustãtoare
ªi-alta de schimb nu am ºi nimeni n-are.

Între gând ºi acþiune
Verbu-i musai joncþiune;
Peste-un râu totalitar
Orice pod e în zadar,
Doar limbajul peste val
Leagã malul de alt mal
Peste lanþuri de gulag
ªi peste Partidul drag
Gândul gândului indus
Tot mai sus, mereu mai sus!

De-aceea torþa mea s-o ridic tot mai sus se cuvine
Încât nici depus în mormânt sã nu-mi fie ruºine de mine!

PRIZONIERI EVADAÞI
Doi prizonieri care evadaserã au fost doborâþi
Chiar dupã ce se predaserã cu mâinile sus.
Trupurile lor, abandonate pe marginea drumului,
Urmau sã serveascã de exemple ºi altora.
Doar ºobolanii junglei au fost fericiþi.
Partidul i-a invitat la ospãþ noaptea toatã.
S-au ghiftuit.
A doua zi, lucru greu de crezut,
Urechile ºi ochii-au dispãrut;
ªi mâinile ºi picioarele-au fost roase
Nelãsând la vedere decât albele oase.
Atunci a fost rândul muºtelor sã-ºi înceapã festinul,
În roiuri negre zumzãind hidoase.
Pânã ºi temnicerii s-au îmbolnãvit;
Scuipã nervoºi aprinzându-ºi þigãrile
ªi dau ordine subalternilor lor
Sã îngroape cele douã cadavre de zor.

LAGÃRUL ESTE CASA VOASTRÃ
Lagãrul este casa voastrã
ªi voi sunteþi stãpânii ei
Ca prizonieri exemplari,
Munciþi de douã ori mai mult decât alþii!
Lagãrul este în realitate unul de concentrare
ªi membrii ei sunt prizonieri regrupaþi,
Minaþi de foame, meniþi morþii brute.
Cele câteva slogane de mai sus ajung
Sã arate adevãrata naturã a acestor marxiºti-leniniºti.

MUZA
Muza mea într-o floare de volburã plinã de apã sãratã
Vede-un bol de orez cãci de foame-i mereu agresatã.
Subnutritã fiind, ea se þine cu greu pe picioare
ªi stele verzi vede când ghioaga asupra-i se-abate mai
tare.
Din vinul sfinþit, vã spun sincer, nicicând n-am gustat,
Dar versuri frumoase am scris despre el nu o datã;
Poemele mele se nasc din durerea în mine iscatã
ªi-n ele se aflã ºi creier ºi sânge curgând ne-ncetat.

DRAPELUL CU STEA GALBENÃ:
UN RÃU ABSOLUT CRIMINAL
Bãtrâno, cum se face cã la ºaizeci de ani
Îþi interzice legea sã-þi vinzi cartofii-n piaþã?
Bunicule, la ºapte º doi de ani
De ce eºti chemat abuziv la-ntruniri de partid?
Eu sunt îndrãgostit de libertate;
De ce mã þin cu forþa-n închisoare?
ªi tu, prietene, ce erai doar un simplu soldat,
Cum se face cã eºti iar arestat?
Copilule cu studii ºcolare incomplete,
De ce ai fost trimis pe-un ºantier?
Un alt prieten din puþinii ce-i am e savant.
De ce tuberculoza nu-i dã pace
ªi-i mereu aruncat dintr-o funcþie-n alta?

Cum poþi tu oare, fiu de literat,
Sã te transformi în hoþ de buzunare?
ªi tu, frumoaso, ca eºarfa de mãtase,
De ce te vinzi pentr-un castron de supã?
Originea acestor drame nu-i aiurea:
Drapelul cu stea galbenã-i un rãu absolut criminal!

SUPLICIU DE TANTAL
În faþa raþiei mele de orez un chin de Tantal
ªi-n durere mânia îmi face-un rãu colosal.
Ei rup din mine carnea bucatã cu bucatã
ªi sângele mi-l sug, mizerabilii, pânã se gatã.
Mâncare-mi dau cât dai unui pisoi
ªi-s doar un sac de oase trosnind ca la strigoi,
Clãtinându-mã, pãmântiu, tremurând, cu ochi goi,
Deºi ei râd spunând cã-s plin de energie
Care se varsã toatã-n poezie
Când de Partid vorbesc cu duºmãnie
În ochii lumii pentru-a doua oarã
Ei fãrã nici o milã mã doboarã
ªi mã îneacã în amãrãciune
Pânã în ziua-n care în groapã mã vor pune
Sã îmi astruc sub glie ascunsele poeme
Pe care doar Satana în iad îºi aflã vreme
Sã mi le tipãreascã ºi chiar ºi el se teme,
Drept care viermii o sã-i cheme
Sã le declame!
Nu le pot rãspunde
Ci doar îmi ºterg sudoarea de pe frunte
Arzând ca roºul soare pe creasta unui munte!

MARXISMUL
Marxismul utopic aþâþã la urã,
Sfidând întru totul umana naturã;
Apostolii lui, mãcelarii pe care sistemu-i constrânge
La rãu, fac sã curgã ºi lacrimi ºi sânge.
Vai, Doamne, ce crime enorme Marxismu-a comis!
Când a venit pe lume la Londra ºi Paris
Erau la modã încã trãsurile cochete.
Azi când sunt avioane superbe ºi rachete,
Toþi idioþii lumii fac totul sã-l menþinã
ªi-n numele-i ne-aplicã tortura lor cretinã.
Cum sã mai poatã þara sã-ºi ia frumos avânt?
E vremea sã distrugem brusc rãul pe pãmânt
Spre-a admira în voie orezul în marmite,
Pãrtaºi la bucuria planetei înflorite!

CÂND SAREA
Când sarea atât de sãratã cã-i zahãr pãru dintr-odatã,
Când frunza amarã a maniocului deveni parfumatã,
A fost momentu-n care cu sânge ºi scuipat
Portretele lui Lenin ºi Marx le-am împroºcat,
Riscul fiind sã fiu crucificat.

Prezentare, selecþie ºi traduceri de Ion Roºioru
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Cãlãtorie în istoria
multimilenarã a
ceramicii (V)

Din Imperiul þarist...
acasã
În primãvara lui 1897, anul recensãmântului general din
imperiul Romanovilor, se nãºtea la Sankt-Petersburg, George
Löwendal, întâiul urmaº al familiei baronului cu rãdãcini
princiare daneze, Laurenþiu Löwendal. Dar nu prestigiul carierei
militare, onoratã strãlucit de tatãl ºi bunicul sãu, îl va atrage
pe noul venit cu trãsãturi delicate, ci aplecarea cãtre artã. Va
începe cursurile de belle-arte odatã cu intrarea Rusiei în Primul
Rãzboi Mondial ºi le va încheia într-un oraº ce-ºi va pierde
curând statutul de capitalã, rãvãºit de revoluþie ºi rãzboi civil.
Anul 1918 pãrea sã fie cel al despãrþirilor definitive: de ultimul
þar - asasinat, de tatãl mort la datorie, de mama deportatã ºi de
þãrmurile Nevei. Purtând povara descendenþei aristocratice în vremuri potrivnice, se va îndrepta
spre extremitatea vesticã a teritoriului, în Basarabia, cãtre centrul cultural din vadul Nistrului
de care îl legau frumoase amintiri: Soroca. Aici, cu entuziasmul caracteristic, va plonja în
lumea teatrului de pãpuºi, creând poveºti ºi marionete. Adusese cu sine fascinaþia scenei, pe
care jucase sporadic ca actor angajat la Teatrul Imperial sau o decorase în calitate de scenograf
ºi pictor încã din 1915 (Teatrul de Operã Prinþul
Oldenburg).
Anul nu se încheiase ºi avea a-i oferi prin unirea
teritoriilor Basarabiei ºi Bucovinei cu Regatul
României protecþia unei ospitaliere patrii adoptive.
Periplul sãu profesional va continua la Bucureºti,
Cernãuþi, Craiova ºi Timiºoara. Artistul emigrant,
pornit în desluºirea sufletului oamenilor ºi locurilor
cu ºevaletul ºi pensula, va aduna o impresionantã
galerie de peisaje dar mai ales portrete ale þãranilor
bucovineni. Acestea îi vor aduce faimã ºi
recunoaºterea Regelui Mihai, care îi conferã în anul
1947 distincþia Meritul cultural în rang de cavaler.
Îºi va încheia cariera ca profesor universitar la
Institutul de Artã Nicolae Grigorescu .
La 120 de ani de la naºtere, Muzeul Colecþiilor de
Artã din Bucureºti gãzduieºte expoziþia aniversarã ce
îi este dedicatã: În lumea personajelor lui Löwendal,
deschisã între 14 octombrie 2017 ºi 31 ianuarie 2018.
George Löwendal
Organizatã în parteneriat cu fundaþia omonimã,
Þãran din Camena, 1933
condusã de nepoata pictorului, Ariadna LöwendalDãnilã ºi cu Festivalul Naþional de Teatru, prezintã
120 de lucrãri din cele mai diferite genuri ºi tehnici, majoritatea aparþinând patrimoniului
recuperat de familie, precum ºi fotografii, documente, publicaþii, însemnãri... În interior, pe
spaþiul simezelor construite în tonuri de gri, sobre ºi
neutre, strãluceºte cu precãdere personajul ºi
scenograful Löwendal, prin spiritul sãu inovator,
pãtrunzãtor ºi ludic, subiect în conferinþele despre decor
în operã sau teatru susþinute de binecunoscutul Ioan
Holender ºi teatrologul George Banu.
Cheia citirii acestei expoziþii se aflã pe un surprinzãtor
panou însumând 48 de autoportrete fotografice
reprezentând tot atâtea tipologii umane de o expresivitate
halucinantã, obþinute fãrã recuzitã, doar printr-o
mobilitate facialã nebãnuitã, în spatele cãrora
personalitatea autorului devine aproape irecognoscibilã.
Plasate la mijlocul parcursului expoziþional, ca într-o
intersecþie bine organizatã având de o parte sala
proiectelor scenografice avangardiste, iar la polul opus
figurile realist-expresioniste, nu confirmã doar talentul
actoricesc sau capacitatea de observaþie a unui bun
portretist, dar dezvãluie ºi neastâmpãrul plasticianului,
uºurinþa cu care poate trece de la un registru la altul, de
George Löwendal
la o tehnicã la alta, metamorfozându-se ºi adaptându-se
Schiþã de marionetã,
materialului de lucru ºi subiectului de studiu. Privitorul
1928
obiºnuit cu unitatea de stil în creaþie va asista la o insolitã
excepþie. Va gãsi în schimb o unitate formalã a fiecãrei
categorii de lucrãri ºi subtila legãturã dintre ele: ochiul omului de teatru. Acesta va dicta ºi unda
expresionistã ori caricaturalã a rapidelor notaþii de portret în tuº ori acuarelã. Astfel, schiþele de
costum ºi decorurile proiectate în special pentru Teatrul Naþional din Cernãuþi, unde artistul a
avut o activitate prolificã de aproape un deceniu, ca director tehnic ºi scenograf, dovedesc
soluþii scenice ingenioase ºi perfecta sincronizare cu miºcarea internaþionalã de avangardã ca:
abstracþionismul lui Vasili Kandinsky sau Robert Delaunay (vezi piesa R.U.R. de Karel Capek,
în 1927). În schimb, figurile de þãrani din Bucovina ce dominã sala centralã din ramele întunecate
de lemn, amintesc de ºcoala realistã rusã, însã cu o puternicã notã de modernitate prin maniera de
lucru. Pictate în ulei pe carton, cu interes documentar pentru precizia detaliilor, într-o gamã
cromaticã reþinutã dar tuºa mai degrabã graficã, uneori incizatã cu coada pensulei în materia
picturalã, par ºi ele personaje ale unei piese imaginare. Nu doar costumul face însã obiectul
cercetãrii amãnunþite, ci poate chiar mai mult, toate gândurile ce ºi-au croit drum ºi au lãsat în
urmã brazde pe obraz.
Nu sunt deloc sigur ºi niciodatã n-am fost cã nenumãratele studii ale mele, aºa zise tablouri
au voie sã fie expuse într-un muzeu de artã. N-am avut deloc asemenea veleitãþi, dar (...) am vrut sã
pãstrez pentru generaþiile viitoare aceastã înfãþiºare a þãranilor obidiþi din epoca pe care am apucato eu.(...) Am visat sã fie aºezaþi într-un muzeu etnografic, unde între lucrãrile casnice, sã figureze ºi
potretele ctitorilor acestei þãri. scria George Löwendal, gânduri ce au rãmas nepublicate. Cu
siguranþã însã, în toate lucrãrile sale nicio linie nu ºovãie ºi nu-ºi reneagã locul.

Dalia Bialcovski

Urmare din numãrul 11/2017

I.3. DESPRE TEHNICA
CERAMICII

Radu Adrian

Înainte de a cerceta problemele specifice

ceramicii, vom arunca o privire într-un manual de
geologie pentru a culege cele mai competente
informaþii despre materia sa primã.
Argila este o rocã sedimentarã cu structurã foarte finã constituitã dintr-un
complex de minerale numite argiloase (caolinit, illit, montmorillonit etc.).
În compunerea acestora gãsim silicaþi de aluminium sau de magneziu hidratat,
sfãrâmãturi foarte fine de minerale nealterate provenite din roca iniþialã
(feldspat, cuarþ, micã etc), din complexe coloidale silicatate hidratate, precum
ºi din resturi de substanþe organice. În general mineralele argiloase sunt atât
de mici încât nu pot fi identificate decât cu ajutorul microscopului sau prin
analize termice. În starea sa nativã nu putem vorbi de coeficient de tãrie,
duritate sau rezistenþã la ºoc.
S-a format aproape în toate erele geologice, acumulându-se în mãri, lacuri
sau în depuneri continentale, în straturi de zeci sau sute de metri grosime.
Principalele caracteristici ale rocilor argiloase sunt: consistenþa,
permeabilitatea, fluiditatea, contracþia, umflarea, aderenþa, refractaritatea,
culoarea ºi coeziunea. Toate argilele sunt moi, unsuroase la pipãit în
special cele sãrace în cuarþ. Au o structurã plasticã, cu posibilitatea de
modelare a formei. Uscate, prezintã o mare capacitate de absorbþie a apei.
Argilele au o largã arie de rãspândire pe suprafaþa Pãmântului ºi prezintã
posibilitãþi de exploatare în condiþii foarte uºoare. Se utilizeazã în construcþii
ca argilã expandatã, ca strat de protecþie sub planºeul încãperilor de la
subsol, ca plastifiant în betoane, pentru umplerea spaþiului în jurul fundaþiilor,
la ridicarea barajelor de pãmânt, a drumurilor, cãilor ferate, canalelor etc.
Argila este una din substanþele minerale utilizate din cele mai vechi timpuri
ºi continuã sã-i fie necesarã omului ºi astãzi. Popoarele vechi au lãsat ca
mãrturie a existenþei lor clãdiri din cãrãmidã, monumente, inscripþii, precum
ºi o largã varietate de produse ceramice. Legendarul oraº al Babilonului
împreunã cu palatele ºi templele sale, era zidit doar din cãrãmidã arsã la
soare. Istoria veche a omenirii mai poate fi cititã, în afara modului în care sa prelucrat piatra, ºi în produsele ceramice realizate din lut. Când siturile
arheologice nu pot oferi dovezi din piatrã, cele de ceramicã reprezintã
documente de aceeaºi valoare.
Calitatea argilei este stabilitã de cantitatea de impuritãþi pe care o conþine.
Aceasta se regãseºte în culoarea rezultatã în urma arderii ºi în rezistenþa
materialã. Interesant este cã oxizii de fier, în funcþie de cantitatea cu care
participã, dau culori diferite alb, gri deschis, galben, ocru deschis, oranj,
roºu, brun fãrã sã mai modifice duritatea ciobului. Dacã arderea are loc
într-o atmosferã puternic reducãtoare, între 400 ºi 900 de grade, se produce
disocierea oxidului de carbon. Depunându-se în porii masei, se sgrafiteazã,
iar produsul rezultat este cenuºiu sau negru. Aºa se obþine ceramica neagrã
cu porozitate redusã care nu se cere smãlþuitã.
Argila finã, utilizatã de ceramiºti pentru confecþionatul veselei, în special
cea grasã ºi închisã la culoare, e folositã ºi de sculptori ca material de tranziþie
pentru modelatul lucrãrilor plastice înainte de-a fi transpuse în material
definitiv. Se mai pot face din lut ºi sculpturi, fãrã schelet metalic, care prin
ardere devin dure ºi rezistente în timp, cum este cazul statuetelor tanagre, a
sarcofagelor etrusce, sau a celor 7000 de statui reprezentând soldaþi în mãrime
naturalã, gãsiþi la mormântul împãratului Cin din China.
Caolinul este o varietate de argilã albã, foarte finã, care prin ardere îºi
pãstreazã aceeaºi culoare. Se formeazã prin alterarea feldspaþilor din rocile
eruptive ºi metamorfice. În general însã numai rocile acide dau naºtere la
aceste zãcãminte. Folosind acest material, ceramica a putut atinge culmea
mãiestriei prin invenþia porþelanului. În China fabricarea porþelanului se
cunoaºte încã din mileniul al III-lea î.Hr. Caolinul este unsuros la pipãit ºi
are un coeficient de refractaritate mare, pânã la 1.700 de grade. Se arde în
cuptoare la temperaturi de 900 1000 grade, devenind mult mai dur decât
piesele rezultate din prelucrarea argilelor.

Cuptor de ceramicã popularã
Urmare în numãrul viitor
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FERESTRE

Nobel Prize - 1928

SIGRID UNDSET saga modernã
La 10 iunie 1949 murea
Sigrid Undset, prozatoarea
norvegianã ce dobândise în
anul 1928 premiul Nobel
pentru literaturã. Scriitoarea
se afirmase ca un autor
limpede, lucid, de o rarã
pãtrundere psihologicã ºi acest fapt fusese dovedit atât
de scrierile sale desemnate drept
romane
contemporane , preocupate de realitãþile socio-politice
apãrute dupã obþinerea în 1905 a independenþei
Norvegiei cât ºi de romanele de inspiraþie istoricã, cu
acþiuni plasate într-un Ev Mediu nordic aproape
legendar. Între cele dintâi se cuvin amintite Doamna
Marta Oulie (1907), Jenny (1911) ºi Primãvara (1914).
Sunt cãrþi în care Sigrid Undset lanseazã tema integrãrii
femeii în viaþa socialã de pe poziþii oarecum diferite de
acelea pe care se situase spre sfârºitul secolului al XIXlea marele Henrik Ibsen, autorul unor piese preocupate
ºi ele de problematica alienãrii femeii într-o societate
aºa zis masculinã . Dar, spre deosebire de Casa
pãpuºilor în care vieþuieºte admirabila Nora, poate cel
mai complex ºi intransigent pesonaj ibsenian, supus unui
abominabil tratament discriminatoriu, sfârºind printr-o
revoltã marcând noua atitudine feministã ce va influenþa
intens spaþiul literaturilor nordice, spre deosebire de ea
ºi de alte personaje asemãnãtoare ale maestrului
dramaturgiei norvegiene eroinele lui Sigrid Undset par
a accepta cu un exemplar realism provocãrile soartei ºi
ale societãþii în care trãiesc. Autoarea recomandã de altfel
prin scrierile ei utilizarea valorilor tradiþionale drept
blindaj sufletesc. Ca urmare, eroinele ei înfruntã vitregia
unei condiþii umane impusã de viaþa modernã tocmai
prin rapelul continuu la tradiþie, la suita de fapte (cu
încãrcãturã istoricã uneori) menite a le consolida
rezistenþa în faþa unor dificultãþi existenþiale proprii
începutului de secol XX. Pentru a oferi argumente solide
acestei strategii, Sigrid Undset a cercetat cu pasiune
documente ale istoriei Evului Mediu septentrional, în
care a aflat se pare dimensiuni spirituale copleºitoare.
Rodul obstinatei sale cercetãri de arhivã va fi trilogia
Kristin Lavransdatter (formatã din romanele Coroana,
Stãpâna casei ºi Crucea) o veritabilã frescã a secolului
al XIV-lea, trilogie publicatã ºi în limba românã. Povestea
Kristinei, fiica lui Lavrans, pogoarã din ceþurile nordice
ale unei lumi cu articulaþii morale bine consolidate. Tema
pãcatului ºi a ispãºirii acestuia reprezintã axa unei etici
bine asimilatã de trãitorii vremii, aflaþi în veºmântul
miraculos al creºtinismului timpuriu, încã activ în nordul
continentului european. Probabil cã tocmai contactul
cu aceastã realitate, consemnatã în documentele vremii,
cercetate cu voluptate de scriitoare cinci-ºase secole mai

Titus Vîjeu

târziu au determinat convertirea sa, în 1925, la catolicism,
gest care a scandalizat o Norvegie protestantã, fãrã a
diminua însã percepþia publicã a operei sale. ªi dupã
triumful înregistrat de Kristin Lavransdatter Sigrid
Undset a continuat sã investigheze
îndepãrtatele contururi medievale
prin cele douã romane consacrate
lui Olav Audunson ºi odraslelor
acestuia. Ceea ce o intereseazã în
þesãtura de dure întâmplãri a
istoriei medievale este morala,
eºafodajul etic al vremii. O moralã
încã apropiatã cuvântului
întemeietor al Domnului ºi ca
atare, recomandatã convingãtor de
scriitoare ºi semenilor ei din
secolul douãzeci. Interesant este cã
deºi propagã morala Sigrid
Undset nu devine moralizatoare
ori plicticoasã în încãpãþânarea
prin care încearcã sã-ºi impunã
tezele. Ea este o scriitoare
inteligentã, cu evidentã deschidere
cãtre romanul de analizã, chiar ºi
atunci când acesta îmbracã
veºmântul frescei istorice.
Sigrid Undset a avut structura unui luptãtor. În pofida
multelor încercãri la care a supus-o viaþa, spre sfârºitul
existenþei sale terestre a mai avut puterea sã ia calea
exilului, pentru a putea apãra mai întâi din Marea
Britanie, apoi din Statele Unite ale Americii cauza
patriei sale, ocupatã de armata germanã. Articolele ºi
povestirile scrise în tompul rãzboiului au apãrut postum,
în 1952 într-un volum (Scrieri ºi povestiri din timpul
rãzboiului) care consolideazã imaginea unei conºtiinþe
literare marcante.
La fel cum alte fiinþe ce ne-au fost rude ne-au dãruit
viaþa ºi noi trebuie s-o prelungim, dupã cum am dobândito. În aceasta constã preþul, dãruind în fiecare zi ceva din
propria noastrã existenþã.
Iatã o mãrturie extrasã din Doamna Marta Oulie,
acel roman contemporan din 1907, scris la doar
douãzeci ºi cinci de ani de noua autoare, ce se lupta cu
grijile materiale în pofida încercãrilor ei disperate de a
trãi cât se poate de demn. Poziþia ei în raport cu
dificultãþile marcate de existenþa femininã, destul de
ingratã în epocã avea sã fie exprimatã în Punctul de
vedere al unei femei (1919). Unele idei fuseserã enunþate
chiar în cãrþile cu tematicã de actualitate ce au urmat lui
Fru Marta Oulie (Doamna Marta Oulie), respectiv
Jenny (1911) ºi Vaaren (Primãvara -1914) ºi o
recomandau pe Sigrid Undset drept o campioanã a
definirii misiunii sexului slab nu sub impulsul
miºcãrilor feministe ale vremii ci sub acela al acceptãrii

rolului în familie al femeilor ca soþii ºi mame capabile sã
contribuie la progresul social dinlãuntrul acestei angajãri
domestice. Demersul moral al atitudinii sale s-a amplificat
dupã 1925, anul convertirii sale la catolicism în spaþiul
monastic de la Montecasino, celebra
mãnãstire italianã ce avea sã cunoascã din
plin tragedia celui de-al doilea rãzboi
mondial.
Marea ei trilogie romanescã Kristin
Lavransdatter formatã din Kransen
(Coroana -1920), Husfrue (Stãpâna casei
-1921) ºi Korset (Crucea -1922)
prevestea într-un fel convertirea,
scriitoarea coborând în istoria medievalã
a Norvegiei încã devotatã catolicismului
(înfrânt mai târziu de Reformã în mai tot
spaþiul nordic al Europei) ºi înfãþiºând prin
povestea Kristinei, fiica lui Lavrans
complicaþiile unei existenþe nefericite. Nu
e greu de stabilit însã corespondenþele
dintre aceastã eroinã medievalã ºi
scriitoarea însãºi care avea sã treacã prin
încercãri similare dupã despãrþirea de soþ
ºi asumându-ºi responsabilitatea de a
creºte singurã mai mulþi copii, doi dintre
aceºtia marcaþi fiind de o gravã maladie
mentalã. Forþa spiritualã ce o deþinea a ajutat-o pe Sigrid
Undset sã rãzbatã în viaþã în pofida cumplitelor încercãri
familiale ºi celor ale rãzboiului al doilea mondial când a
fost nevoitã sã se refugieze în Statele Unite ale Americii
asemenea altor laureaþi Nobel (Thomas Mann, Saint John
Perse) ori a unor mari scriitori ce nu au beneficiat de
marea distincþie acordatã de Academia Regalã a Suediei.
Alte douã mari romane ce-l au în centrul lor ca un
pandant al amintitei Kristin Lavransdatter pe Olav
Audunssøn sunt situate temporal în acelaºi misterios Ev
Mediu norvegian în care scriitoarea considera cã þara sa
multiubitã se aflase mult mai aproape de Dumnezeu decât
în prima jumãtate a secolului XX care-i fusese hãrãzitã
întru trai ºi creaþie. E vorba deci de Olav Audunssøn i
Hestviken (Olav Audunssøn la Hestviken - 1925) ºi de
Olav Audunssøn og hans børn (Olav Audunssøn ºi fiii
sãi -1927).
Cele cinci romane medievale reprezintã de altfel
partea cea mai importantã a operei literare a unei scriitoare
ce a ºtiut sã exprime morala fãrã a fi moralizatoare ºi care
ºi-a mãrturisit propria viaþã în cãrþi precum Jenny (1911)
ºi Elleve aar (Unsprezece ani - 1935) cu o sinceritate ce
a contribuit la consolidarea imaginii de autor-unicat pe
care nu doar critica literarã i-a recunoscut-o ci ºi cititorii
care aveau sã observe cã mai toate cãrþile autoarei
norvegiene indiferent de epoca istoricã înfãþiºatã
erau strãbãtute de elemente autobiografice revelatoare.

1997

fi marii pompieri perverºi, dar nu ºi Teodor Brateº, Silviu
Brucan, Gelu Voican-Voiculescu, Mircea Dinescu sau
Petre Roman.
10 248. Bietul Ion Cristoiu! De când a dat semne cã
gândeºte în ecuaþie naþionalã, a început sã fie îngrãmãdit
în corzile ringului. Prin aceastã experienþã a trecut ºi
George Pruteanu. Ba, acestuia, i-a mai trãsnit prin minte
sã apere ºi limba românã.
10 249. Experienþa spune cã oricând ºi oriunde apare
câte un intelectual sau un om politic hotãrât sã acþioneze
în ecuaþie naþionalã, trãsnetele se abat asuprã-i. Ce-i drept,
asemenea apariþii sunt rare. ªi supuºi rigorilor legendei
negre .
10 250. O clipã îl zãresc într-o secvenþã a revoluþiei
de televiziune pe un alt incendiator , Ilie ªerbãnescu.
Acum, a fost pus în postul de Ministru al Reformei. Cum
s-a arãtat, în câteva emisiuni, disponibil a gândi în
interesul naþional, nu-i prevãd o carierã politicã lungã.
Va eºua, fiindcã nu va fi lãsat sã facã Reformã în interesul
României.
10 251. E vremea incendiatorilor sub acoperire,
aceia pe care serviciile secrete fie cã nu vrea sã-i vadã,
fie cã îi vede, dar, daþi pe mâna guvernanþilor, aceºtia au
poruncã sã nu-i vadã. Incendiatorii, echipaþi ultrapostmodern, au reuºit sã fac þara scrum. Pleacã unii, vin
alþii.
10 252. Adevãrul literar ºi artistic, patronat de
Cristian Tudor Popescu ºi bucãtãrit de C. Stãnescu, îmi
publicã, în nr. din 21 decembrie, amplul eseu, pe douã
pagini mediane, Nu-l iertaþi pe fratele Noica !

Numere în labirint
10 244. 23 decembrie.
Într-un interviu dat ziarului Azi din
22 septembrie, Adrian Severin, ca
sã-ºi mai spele, probabil, din
pãcatele semnãrii Tratatului cu
Ucraina, fãcea surprinzãtoarea
mãrturie asupra existenþei a doitrei directori de cotidiane ºi a vreo
doi ºefi de partide, toþi de mare
audienþã publicã, plus mai mulþi
fruntaºi ai societãþii civile sunt,
în realitate, agenþi bine plãtiþi ai
unor servicii secrete strãine. Cum era ºi firesc, a urmat un
prelungit scandal. S-a acordat SRI douã luni spre a cerceta
situaþia. De atunci, au trecut trei luni ºi s-a întrunit, întrun final, Consiliul Superior al Apãrãrii Naþionale, care,
dupã dezbateri-maraton de 12 ore, a emis un comunicat
pe muchie de cuþit, cum stã bine limbajului diplomatic.
Iar cuþitul s-a înfipt direct în spatele lui Adrian Severin,
silit sã-ºi dea demisia, care însã a fãcut-o pe deplin
convins cã nu s-a înºelat. Cu siguranþã, chiar aºa ºi este,
fiindcã trãdãtorii apãraþi, acum, de CSAN, aproape cã se
vãd cu ochiul liber ºi numai cine este de-a dreptul orb nu
vrea sã vadã. Locul la Externe, aparþinând Partidului
Democrat, i s-a pasat lui Andrei Pleºu.

Theodor
Codreanu

10 245. Realitãþile acoperite, adicã înghiþite de
SRI, îºi aratã deja simptomele. Dupã cele douã ale
procurorului general Sorin Moisescu (recursul în anulare
al procesului Antonescu ºi iniþiativa eliminãrii lui Ion
Iliescu din viaþa politicã), mai vine încã o ridicare a
imunitãþii parlamentare a lui Corneliu Vadim Tudor.
Simple coincidenþe?
10 246. Demisia lui Adrian Severin lasã dâre de fum.
Ce l-o fi apucat pe liderul pedist? O fi avut el oare o
tresãrire patrioticã, atenþionându-ne care sunt slujbaºii,
sinecuriºtii puterilor strãine? Probabil, de a fãcut o aºa
greºealã politicã în mãsurã sã-l scoatã de la guvernare.
Cei cu musca pe cãciulã au ºi bâzâit, voluntar sau
involuntar. Între ei, Sorin Roºca Stãnescu, fanul pasionat
al lui Ion Mihai Pacepa, vocile gãlãgioase din GDS sau
cele din UDMR etc. Oficialitãþile au gãsit, totuºi, þapul
de sacrificat: trãdãtorul de neam pare sã fie Corneliu
Vadim Tudor, de vreme ce i s-a ridicat imunitatea
parlamentarã!
10 247. Caruselul continuã. Ion Iliescu trebuie sã
plãteascã pentru victimele de la Revoluþie. De ce nu ºi
Silviu Brucan, marele pãpuºar al loviturii din decembrie
1989? Nu se poate: el e principalul dascãl de democraþie,
susþinãtor al PD. Un psiholog de înaltã competenþã,
Mircea Toma, lanseazã pe canalul 1 al Televiziunii
Naþionale, teoria profundã a pompierilor incendiatori.
Ion Iliescu, generalii Stãnculescu ºi Guºe ºi alþi câþiva ar
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Limitele interpretãrii ºi problema stilului la
SUSAN SONTAG
P
ESEURI LA KM 0

entru lumea literarã

Virgil Diaconu

modernã actul critic
înseamnã în mod dominant
interpretare, afirmã Susan
Sontag în eseul Împotriva
interpretãrii, scris în 1964,
cuprins în volumul de eseuri
cu acelaºi nume ºi apãrut la

noi în anul 2016 (1).
De decenii întregi, criticii literari au înþeles cã
misiunea lor este sã traducã elementele poemului, ale
piesei de teatru sau ale romanului, sau ale povestirii, în
altceva (ibid., p. 14), spune eseista, ºi explicã destul de
clar ce înseamnã interpretarea: Sarcina interpretãrii este,
practic, una de traducere. Uite, nu vezi cã (elementul
operei) X este de fapt sau înseamnã de fapt A? Cã Y
e de fapt B? Cã Z e de fapt C? (p. 12).
Faþã de aceastã uzanþã dominantã a criticii, ideea pe
care o susþine Sontag este aceea cã interpretul nu
rezolvã textul, ci îl altereazã (ibid., p. 12). Pentru
Marx, (într-un text trebuie gãsite, p.m.) evenimentele
sociale, cum ar fi revoluþiile ºi rãzboaiele; pentru Freud,
evenimentele vieþilor individuale (cum ar fi simptomele
nevrotice ºi actele ratate), ( ) toate sunt considerate
prilejuri de interpretare (ibid., p. 13,).
Dar A interpreta înseamnã a sãrãci, a goli lumea,
pentru a crea o lume de umbre, a semnificaþiilor (ibid.,
p. 14). Aºa s-a întâmplat cu Proust, Joyce, Faulkner, Rilke,
Lawrence, Gide... ºi foarte mulþi alþi scriitori, care sunt
acoperiþi de o crustã groasã de interpretãri , spune
autoarea (ibid., p. 15). Literatura acestor scriitori devine
astfel un pretext pentru a-mi expune propriul sistem
interpretativ, propriul sistem critic. Însã este sigur cã
meritul acestor opere stã în altceva decât în semnificaþiile
lor (ibid., p. 16). Mai bine spus, stã în altceva decât în
interpretãrile oferite de critica socialã, de simbolismul
freudian sau de alte tipuri de criticã hermeneuticã. Toate
aceste interpretãri vor sã înlocuiascã arta, literatura, cu
altceva. ªi Sontag vehiculeazã termeni destul de duri,
precum
agresiunea interpretãrii ,
aroganþa
interpretãrii etc., (ibid., p. 18), care vin în sprijinul ideii/
tezei cã Proiectul de interpretare este în mare mãsurã
reacþionar, sufocant. (ibid., p. 14).
Pentru orice interpret, un text este, ca ºi pentru Freud,
un conþinut manifest care trebuie explorat ºi dat la o
parte pentru a se gãsi adevãrata semnificaþie conþinutul
latent de dedesubt , spune Sontag. Opera literarã a
încãput pe mâna unor experþi care sunt incapabili sã
mãrturiseascã ceva despre operã ca operã literarã, deci
despre caracterul artistic, estetic al poeziei, al prozei, al
dramei, al comediei etc.
ªi totuºi Sontag este prudentã. Eu nu spun cã operele
de artã sunt inefabile, cã ele nu pot fi descrise sau
parafrazate (ibid., p. 19), declarã ea. ªi în aceeaºi idee
eseista afirmã cã Funcþia criticii ar trebui sã fie aceea de
a ne arãta cum este ceea ce este, mai degrabã decât sã ne
arate ce înseamnã. În locul unei hermeneutici avem
nevoie de o eroticã a artei (ibid., p. 22).
În acest fel, Sontag ne sugereazã cã cea mai potrivitã
criticã este critica descriptivã, deci critica ce descrie
opera, în loc sã o interpreteze obsesiv ºi deformat. Dar
autoarea îºi încheie eseul fãrã sã îºi dezvolte ideea, deci
fãrã sã ne lãmureascã nici cu privire la critica descriptivã,
nici la opera artisticã ce îi este obiect.

Stilul operei de artã în viziunea lui
Susan Sontag
Discuþia asupra criticii ºi a operei de artã literarã este
reluatã de autoare în eseul Despre stil, scris cu un an mai
târziu, în 1965, ºi inclus în acelaºi volum ca ºi eseul
Împotriva interpretãrii, discutat mai sus.
Ceea ce face din limbã, din realitate, dintr-un subiect
operã de artã este stilul, înþelegem din eseul Despre stil.
Dar ce este stilul? Sontag înþelege stilul ca deviere.
Ori de câte ori vorbirea sau miºcarea sau
comportamentul sau obiectele înfãþiºeazã o anumitã
deviere de la modul cel mai direct, mai util, mai insensibil
de a se exprima sau de a fiinþa în lume, le putem privi ca
având un stil ºi ca fiind deopotrivã autonome ºi
exemplare (ibid., p. 48), spune autoarea abia în ultima
frazã a eseului Despre stil. În fine, poate cã ar trebui sã o
completãm pe eseistã ºi sã precizãm cã nu orice deviere
este stil ºi cã numai devierile/abaterile artistice fac stilul
ºi îl determinã pe acesta ca stil artistic. La capãtul opus al

devierilor artistice se aflã, aºadar, devierile nonartistice,
care produc stiluri exagerate, dezaxate, incoerente, obscure,
tâmpe, aºadar stiluri nonartistice sau pseudoartistice. ªi
chiar dacã autoarea nu acordã atenþie stilurilor eºuate estetic,
inevitabile în actul de creaþie ºi proprii artiºtilor modeºti,
ea recunoaºte totuºi hipertrofierea stilului în pictura
manieristã ºi în Art nouveau, de exemplu (ibid., p. 37).
Dar oare numai acolo, când literatura ºi în special poezia
este plinã de stiluri ratate artistic?
Una dintre grijile lui Sontag este aceea de a degaja stilul
din þesãtura proastelor sale interpretãri. În acest sens,
autoarea ne asigurã de faptul cã stilul individual al fiecãrui
scriitor important nu va fi niciodatã doar un element
decorativ , dupã cum s-a afirmat de atâtea ori (p. 23).
În eseul Despre stil Susan Sontag îºi propune sã ne
lãmureascã, fireºte, asupra stilului operei de artã. Dar
pentru cã opera de artã înseamnã, de fapt, operele mai
multor arte care diferã destul de mult între ele pictura,
sculptura, literatura, arhitectura, arta dramaticã, muzica,
dansul, filmul , opere care nu au prea multe în comun
între ele, de vreme ce aparþin unor arte diferite, este mai
eficient sã vorbim despre stilul operelor fiecãrei arte în
parte, spun eu. De exemplu, dacã ne vom alege arta literarã,
literatura, atunci vom discuta despre stilul operei literare.
Opera literarã este însã ºi ea o categorie prea largã, de
vreme ce reuneºte operele tuturor genurilor literare, aºadar
operele poeziei, ale prozei, dramei, comediei etc., care
sunt atât de diferite Pentru ca discuþia asupra stilului
operei literare sã capete o mai mare precizie, ea ar trebui
sã fie mutatã chiar asupra stilului operelor literare de
gen. Astfel, întrebarea criticului ar fi sã fie nu ce este
stilul operei literare? , ci ce este stilul operei literare de
gen? Ce este stilul unui gen literar sau altuia?
Susan Sontag nu spune, în eseul Despre stil, ce este
stilul operei unui gen literar sau altuia, de vreme ce ea
nici nu pomeneºte despre noþiunea de gen literar. Eseista
remarcã totuºi cã Ceea ce este inevitabil într-o operã de
artã este stilul (ibid., p. 44), deci cã Nu existã opere de
artã lipsite de stil (ibid., p. 26). Dar înainte de a constata
cã nu existã opere de artã lipsite de stil, trebuie observat
cã nu existã opere de artã lipsite de gen, deci cã orice
operã de artã este, de fapt, o operã de gen, adicã întruparea
artei estetice de gen, a principiilor estetice ale unui gen
sau altuia. ªi abia din postura de operã de gen, aºadar de
operã care poartã principiile genului, putem sã discutãm
despre stil, mai precis despre stilul operei de gen.
Dar ce este stilul? Stilul unui artist nu este, din punct
de vedere tehnic, decât idiomul particular în care el
desfãºoarã formele artei sale (ibid., p. 45), afirmã Sontag.
Stilul aparþine, aºadar, artistului, adicã unui artist sau
altuia. Stilul este deci un stil de autor, în sensul cã fiecare
autor are stilul sãu, aºadar cã fiecare autor îºi elaboreazã
operele de gen în propriul stil, în idiomul sãu particular.
Dar artistul autentic îºi elaboreazã mai întâi opera în
temeiul artei estetice de gen. ªi, pentru cã nu existã o
aplicare ºablon a artei estetice de gen, artistul îºi
elaboreazã operele de gen într-un mod individual,
original, iar aceastã aplicare individualã, originalã a
genului este stilul, deci stilul de autor. De pildã, despre
poezia unui autor putem spune cã este întruparea, într-un
stil personal, a genului poetic, a principiilor poetice
estetice ale genului poetic. O aplicaþie ºablon a
principiilor poetice estetice ale genului poetic nu existã.

Conþinut de viaþã ºi stil în opera de artã
Un citat oferit de S. Sontag din volumul Dezumanizarea
artei, semnat de Ortega y Gasset, este important pentru
modul în care atât eseista, cât ºi Ortega, înþeleg opera de
artã: preocuparea faþã de conþinutul omenesc al operei
este în principiu incompatibilã cu judecata esteticã (ibid.,
p. 30). Arta nu se reduce, aºadar, la un conþinut omenesc ,
la un extras din viaþã , iar criticii istoriºti, care se
limiteazã la înþelegerea operei de artã ca documente
sociologice, culturale, etice sau politice , refuzând sã
vadã operele de artã în primul rând ca opere de artã ,
rateazã înþelegerea acesteia, spune Sontag în eseul Critica
literarã a lui Georg Lukacs (1965, ibid., p. 107).
Critica nu poate sã ignore, aºadar, proprietãþile formale
ale artei (stilul) ºi sã înþeleagã opera de artã doar ca
revelare a unui conþinut de viaþã; ea nu poate sã facã din
opera de artã doar o simplã ilustrare a unui astfel de conþiut.
De exemplu, literatura, deci poezia, proza, drama etc.,
este mai mult decât acest conþinut, mai mult decât un
extras din viaþã. Arta, literatura, îºi subordoneazã prin

formã, prin stil, conþinutul de viaþã. Lucrul pe care toþi
criticii culturali descinzând din Hegel ºi Marx nu au
vrut sã-l recunoascã e noþiunea de artã ca formã
autonomã (ºi nu doar interpretabilã istoric) , apreciazã
Sontag întru apãrarea stilului, în eseul Critica literarã
a lui Georg Lukacs (p. 107).
În ultimã analizã stilul este arta (p. 40), afirmã
Sontag. ªi, în aceastã idee, eseista ne asigurã cã a vorbi
despre stil reprezintã un mod de a vorbi despre
totalitatea operei de artã (p. 25). Stilul ar reprezenta,
aºadar, totalitatea operei de artã. Dar dacã stilul
reprezintã totalitatea operei de artã, ar fi ca în aceastã
totalitate sã se includã ºi conþinutul de viaþã sau
existenþial al operei... Aprecierea eseistei
Stilul ºi
conþinutul sunt indisolubile (ibid., p. 23) nu vrea sã
identifice stilul cu conþinutul, ci sã sugereze probabil
faptul cã elementul numit conþinut de viaþã al operei
este configurat stilistic. ªi, mai departe, Sontag opineazã
cã În artã, conþinutul este, cum s-ar spune, pretextul,
þinta, momeala care angajeazã conºtiinþa în procesele
esenþialmente formale ale transformãrii. (p. 35).
Aºadar, conform autoarei, conþinutul de viaþã este doar
un pretext pentru manifestarea stilului. Acest punct de
vedere este, desigur, exagerat. Eu, ca artist, fac artã, deci
poezie, prozã etc., pentru cã am ceva de spus în ordinea
vieþii ºi a mea ca fiinþã a lumii. Conþinutul de viaþã,
existenþial, fiinþial, este primordial, iar fãrã el opera de
artã ar fi un exerciþiu stilistic gol, adicã desfãºurat în
gol. În acelaºi timp, remarc faptul cã teme, subiecte,
conþinuturi de viaþã diferite sunt tratate de mine ºi de
cãtre orice artist autentic în estetica unui gen sau altuia
ºi, totodatã, într-un anumit stil. Pentru ca informaþia
existenþialã ºi viziunea mea existenþialã sã fie catalogatã
drept artã, eu trebuie sã mã exprim prin mijloacele artei,
deci prin arta esteticã a unui gen ºi, mai departe, printrun stil, prin propriul stil. În opera de artã, în opera de
artã literarã, sã spunem, nici arta esteticã de gen ºi stilul
nu pot anihila conþinutul de viaþã, nici conþinutul de
viaþã nu poate lichida estetica genului ºi stilul, fãrã ca
opera sã aibã de suferit.
În cercetarea operei de artã (ºi a operei de artã literarã,
în mod implicit), precum ºi a stilului, Susan Sontag
înainteazã doar pânã într-un punct, fãrã sã ne ofere o
teorie completã (cel puþin schematic) nici despre stil,
nici despre opera de artã sau opera literarã creatã în
termeni stilistici. Înþelegând stilul literar ca deviere de
la expresia comunã, deci de la norma limbajului,
autoarea nu ne spune totuºi în ce anume constã, în mod
concret, aceastã deviere, pentru ca în acest fel sã
înþelegem mai bine ce este stilul ºi ce sunt, de fapt,
operele de artã produse de acest stil. În mare, la sfârºitul
celor douã eseuri, altfel admirabil scrise, Sontag lasã
impresia unui lucru neterminat, trunchiat, incomplet.
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Fragmente ºi idei din eseurile Despre
interpretare ºi Despre stil, de Susan
Sontag. Comentarii
Arta este seducþie. ªi este seducþie pentru cã ea
manifestã calitatea imperiozitãþii. (p. 31), afirmã Sontag.
Arta nu progreseazã, în sensul în care o fac ºtiinþa ºi
tehnologia, însã artele se dezvoltã ºi îºi schimbã
înfãþiºarea . (O singurã culturã ºi noua sensibilitate, p.
340). Schimbarea artelor nu înseamnã doar evoluþie, ci
ºi involuþie. Artele se dezvoltã, dar se ºi perimeazã.
Fenomenul involutiv al artelor este mai pregnant ºi
rezonant decât fenomenul evolutiv. Vezi, spre exemplu,
avangarda istoricã ºi toate creaþiile mediocre.
Asistãm (...) la crearea unui nou (potenþial unitar) mod
de sensibilitate. (ibid., p. 341), spune Sontag referitor la
arta anilor 60. ªi literaþii anilor 70, 80, 90, 2000 etc.
au afirmat cã ei creeazã opere care exprimã un nou mod
de sensibilitate. Antreneazã acest nou mod de sensibilitate
schimbarea principiilor estetice fundamentale ale artei?
În poezie, naºterea din zece în zece ani a unor noi moduri
de sensibilitate generaþionistã este echivalentã cu
naºterea unor noi principii poetice generaþioniste,
principii care, evident, schimbã principiile estetice
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Îngerii cu pãstorii slãvesc
ºi magii cu steaua cãlãtoresc
(Condacul Naºterii Domnului)

Totul este cãlãtorie.
Existenþa este spaþiul cãlãtoriei. Ceea ce existã,
existentul, este subiect ºi obiect al cãlãtoriei. Numai
Dumnezeu nu este nici subiect, nici obiect al acestui
tip de miºcare, cu toate cã, paradoxal, ºi El se pune pe
cale, adicã se face cãlãtor. El este ºi cale, cãci zice:
Eu sunt calea (Ioan
14, 6) ºi þinta, cãci
îndeamnã: Veniþi
binecuvântaþii
Pãrintelui Meu ºi
moºteniþi Împãrãþia
gãtitã vouã de la
facerea lumii (Matei
25, 34), ºi cãlãtor, cãci
El strãbate cerurile ºi
vine pe pãmânt în
chip de om ca sã-l
mântuiascã pe om. El
este pe cale, vine, El
este prin excelenþã Cel
ce vine, de aceea Sf.
Ioan Teologul îºi
încheie Apocalipsa cu rugãmintea expresã: Vino,
Doamne Iisuse (Apoc. 22, 20).
În contextul paradoxului amintit, Dumnezeu îºi
începe propria Sa cãlãtorie încã de la crearea omului
dupã chipul Sãu ºi cu posibilitatea dobândirii
asemãnãrii cu Sine. Înzestrat fiind cu libertatea de
alegere, omul decide sã nu asculte de porunca divinã
primordialã ºi astfel începe cãderea în timp, cum ar
zice Emil Cioran. Iar Dumnezeu îl însoþeºte pe om,
invizibil, în marea sa aventurã existenþialã ( aventurã ,
în sensul etimologic al cuvântului, adventus = ceea ce
vine, ceea ce se întâmplã), astfel cã, atunci când omul
rãtãceºte calea, o ia într-o direcþie greºitã, spre o altã
destinaþie decât cea menitã (destinaþia, þinta, fiind
Dumnezeu ºi Împãrãþia cerurilor), El decide sã intervinã
pentru a-l repune pe om în cadrul destinului sãu, adicã
a-l pune cu faþa spre destinaþie. De aici, cea mai mare
intervenþie a lui Dumnezeu în istorie, pogorârea Sa
fizicã în mersul lumii, prin întruparea din Sf. Fecioarã
Maria, prin partenogenezã, a Logosului divin, deci a
Fiului Sãu, pentru noi ºi pentru a noastrã mântuire ,
cum spunem repetat în Simbolul credinþei.
Textul condacului marelui praznic redã acest adevãr
de necuprins cu mintea în cuvinte simple, dar de forþã
ºi de adâncã semnificaþie: Astãzi Fecioara naºte pe
Cel mai presus de fiinþã , oglindind lãmuririle marelui
mistic Pseudo-Dionisie Areopagitul despre cum trebuie
înþeles Dumnezeu, adicã El fiind supra-existenþial,
dincolo de orice idee am putea avea noi despre ceea ce
înseamnã existenþial . Acest mod apofatic de a-L
aborda pe Dumnezeu, de a gândi despre El, prin
negarea posibilitãþii de a-L descrie, cataloga , defini
prin orice concept uman, numit ºi via negativa, aratã
ºi mai bine inimaginabila distanþã parcursã de
Dumnezeu în cãlãtoria Sa spre om prin actul Întrupãrii
Fiului Sãu din Sf. Fecioarã Maria, act ce are la temelie
nemeritata iubire divinã faþã de noi ºi care, astfel, dã
rãspunsul cuvenit la celebra, dar simpla ºi naturala
întrebare: Cur Deus homo, pentru ce Dumnezeu s-a
fãcut om? a Sf. Atanasie cel Mare ºi a Fericitului
Augustin.
Aºadar, întreaga existenþã umanã este o cãlãtorie.
În starea paradisiacã aceasta s-a desfãºurat sub dublul
semn al privilegiului ºi bucuriei de a fi în preajma lui

Pr. Prof. Dr.
Theodor Damian

Dumnezeu, de a fi în Împãrãþie, acasã , dar ºi al
tragicului, de a fi nesocotit porunca divinã ºi a suferi
toate consecinþele acestui lucru, cea mai mare,
moartea.
Dupã cãdere, cãlãtoria existenþialã a omului a fost
însoþitã discret de Dumnezeu care de la bun început a
fãgãduit un Rãscumpãrãtor, întreþinând flacãra acestei
promisiuni prin profeþi ºi alþi oameni aleºi, dar ºi
marcând în mod concret, prin evenimente speciale,
prezenþa Sa, însoþitoare, pe parcursul drumului.

pentru cã ce altceva poþi sã faci în faþa minunii, decât
sã cazi cu faþa la pãmânt ºi sã slãveºti pe Dumnezeu?
Doxologia reprezintã de fapt starea naturalã, poziþia
normalã a omului în faþa lui Dumnezeu, în general
vorbind ºi, în special, în faþa fiecãrei intervenþii
binefãcãtoare a lui Dumnezeu în istorie, în viaþa noastrã.
Viaþa fiind însã o cãlãtorie, dar ea însãºi o minune
în acelaºi timp, înseamnã cã omul trebuie sã-ºi
cãlãtoreascã viaþa mai ales dupã ce L-a cunoscut pe
Dumnezeu în Iisus Hristos cel întrupat pentru mântuirea
noastrã, aºa cum îndeamnã Fericitul Augustin când
vorbeºte despre cãlãtor:
Cântaþi cu vocea, cântaþi
cu inima, cântaþi
Domnului cântare nouã;
cântaþi cum cântã
cãlãtorul. El merge ºi
cântã; el cântã ºi
înainteazã; el cântã ca sãºi întãreascã puterile.
Cântã ºi tu ca sã te
întãreºti în dreapta
credinþã ºi întru sfinþenia
vieþii.
La Naºterea Domnului toate s-au pus în
miºcare: Dumnezeu prin
Întrupare, cerurile prin
îngerii coborând ºi slãvind, pãmântul prin oferirea
peºterii, aºa cum frumos zice condacul praznicului ºi
pãmântul aduce peºterã Celui neapropiat , oamenii prin
pãstorii venind spre iesle, ºi de asemenea prin magii
cãlãtorind conduºi de stea ca sã-L întâmpine pe pruncul
divin.
De fapt, magii reprezintã realitatea de zi cu zi a
omenirii. Nu toþi în vremea lor au aflat, nu toþi au
înþeles cã se întâmplã un mare eveniment de proporþii
istorice ºi cosmice, aºa cum nu toþi oamenii L-au
cunoscut pe Mântuitorul Hristos, cum nu toþi, chiar în
timpul Lui, au înþeles cã în Iisus-omul se ascunde Fiul
lui Dumnezeu, chiar dupã semnele, declaraþiile,
minunile fãcute de El. Cum spune Sf. Ioan Teologul:
La ai Sãi a venit ºi ai Sãi nu L-au primit; lumea prin
El s-a fãcut ºi lumea nu L-a cunoscut (Ioan 1, 11).
Este ca ºi cum Dumnezeu vine sã ridice pânza de
întuneric de pe ochii lumii ºi unii o þin peste faþã ºi
trag de ea sã nu fie luatã pentru cã, trãind în întuneric,
întunericul a devenit realitatea lor ºi, ca atare, nimic
altceva nu poate fi acceptat. Cum zicea un scriitor
polonez: De multe ori oamenii nu vãd ceea ce au în
faþa ochilor, ci ceea ce au în mintea lor .
Dar magii îl reprezintã ºi pe omul înþelept, cel care
gândeºte, se uitã împrejur, se uitã la cer, citeºte mersul
stelelor ºi semnele timpului, este deschis la noutate, nu
e anchilozat în prejudecãþi, nu se crede nici mãcar
înþelept, de aceea, când înþelege cã ceva se întâmplã în
lume, într-un anumit moment ºi într-un anumit loc,
purcede cu smerenie la drum, într-o cãlãtorie
doxologicã ce va fi încununatã de copleºitoarea
descoperire ºi minunata întâlnire cu Dumnezeu. Faptul
de a aduce daruri, aurul, smirna, tãmâia, toate lucruri
foarte scumpe la vremea aceea, indicã atât smerenia
lor totalã, cât ºi recunoaºterea majestãþii Celui
întâmpinat.
Noi vrem sã fim de partea magilor. Sã fim cu mintea
ºi cu inima deschisã spre intervenþia ºi prezenþa lui
Dumnezeu în viaþa noastrã. Ca atare, citind semnele
timpului, înþelegând cã Dumnezeu este cu noi, pornim
cu magii în sfânta cãlãtorie slãvind cu uimire ºi aducând
inimile noastre ca dar Celui ce a venit Sã se nascã,/ ªi
sã creascã,/ Sã ne mântuiascã.

Cãlãtoria esenþialã în
viziunea Bibliei ºi a
scrierilor Ortodoxiei
Apoi a avut loc Întruparea Fiului Sãu, acest lucru
marcând în mod ºi mai concret, vizibil, incontestabil,
faptul cã Dumnezeu îl însoþeºte pe om pe parcursul
drumului în destinul sãu existenþial, înaintând spre
destinaþie, spre þintã. Aceasta este perioada cea mai
importantã unde Dumnezeu nu-i mai spune omului:
Alege , ( Iatã am pus înaintea ta apa ºi focul, viaþa
ºi moartea; alege viaþa ca sã trãieºti , Deut. 30 19),
ci, în timp ce-l lasã în continuare pe om liber sã aleagã,
îi explicã ce ºi de ce în detaliu, îl ia de mânã ºi-l
conduce spre þintã, îl asigurã de iubirea supremã divinã
concretizatã, dupã Întrupare, în rãstignire ºi moarte,
ºi îi promite însoþirea pe drumul vieþii pânã la sfârºit
atunci când zice: Iatã eu sunt cu voi pânã la sfârºitul
veacurilor (Matei 28, 20), Iisus pornind înainte ºi
dând ºansa tuturor celor ce cred în El sã-L urmeze
îndeaproape, astfel ca rãtãcirea cãii din vechime sã
nu se mai poatã repeta.
Un astfel de eveniment, cea mai mare intervenþie
a lui Dumnezeu în istorie, nu poate fi întâmpinat decât
doxologic. Iar doxologia este de douã feluri aici: mutã,
dar ºi exprimatã în cuvânt. Este mutã, desfãºurânduse în tãcere, întrucât nu existã cuvânt pe mãsurã.
Existã doar o mare uimire, iar aceasta este dincolo de
cuvânt ºi de orice expresie, decât doar dacã ne gândim
la expresia pe care uimirea o întipãreºte pe faþa celui
surprins, a celui pe care l-a cuprins necuprinsul.
În iconografia ortodoxã aceastã uimire este bine
redatã în unele icoane unde chipurile fie al dreptului
Iosif, fie al pãstorilor, fie chiar al oilor sunt redate
cu o astfel de expresie mutã pe faþã. ªi sigur cã uimirea
este întipãritã mai întâi în suflet pentru cã mintea nu
poate pricepe raþiunea celor întâmplate, aºa cum nu
înþelegea psalmistul în V. Testament când se întreba
uimit: Ce este omul, Doamne, cã-þi aminteºti de el?
(Psalm 8, 4) sau când constata cã omul este ca iarba
câmpului: Omul, ca iarba-s zilele lui, înflorirea lui,
ca floarea câmpului; un vânt a trecut peste ea ºi nu
mai este, nici locul nu i se mai gãseºte (Psalm 102,
15-16).
Doxologia este însã ºi exprimatã în cuvânt, deºi
astfel, numai parþial, atât cât poate cuvântul sã
exprime, cãci niciodatã nu exprimã totul. De aceea
spune condacul amintit cã îngerii cu pãstorii slãvesc
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Anul teatral 2017
ªi în alþi ani au fost
festivaluri, dar în anul 2017
au abundat punând la grea
încercare spectatorul
pasionat de teatru care,
sãracul, a fost nevoit sã
alerge în disperare... de la
un spectacol la altul, de la
un festival la alt festival...
Fiecare teatru, fiecare
orãºel, chiar sat, a
organizat un soi de
festival, mai mare sau mai
mic, vorba lui Moromete
dupã posibilitãþile financiare unde lângã spectacole
serioase, bine structurate, au existat ºi aºa-zise minuni
care sã extazieze lumea, cã altfel ar fi mare plictisealã.
Multe, câtã frunzã ºi iarbã, cum a zis poetul, în mai toate
oraºele din þarã, cele mai multe fiind însã în Bucureºti.
Anul 2017 a prilejuit Bucureºtiului sã detroneze
interesul aproape al tuturor pentru festivalul de la Sibiu
care a avut destule spectacole bune, interesante,
festivalurile constituind bomboana de pe tort a anului.
Atât bucureºtenii, cât ºi turiºtii români ºi strãini
(majoritatea spectacolelor au fost titrate în limba englezã)
s-au putut bucura ºi de producþii din celelalte oraºe ale
þãrii: Fest comedie , Fest bulevard , Festivalul
naþional de teatru , Festivalul Bucureºtiului ,
Festivalul teatrului independent , Festivalul de
animaþie , Festivalul penitenciarelor , festivalul Tanþa
ºi Costel, festivalul teatrelor de limbã Idiº, chiar ºi þineþivã bine, Festivalul Rodica Popescu Bitãnescu! , cu cele
cinci piese anemice care se joacã la Teatrul Naþional.
Una peste alta, a fost un an cu o producþie teatralã destul
de bunã, în care desigur au intrat ºi aºa-zisele spectacole
rele . Regele Moare, dar ºi Regele Lear, Livada de
viºini, Crima din strada Lourcine la Teatrul Naþional
din Bucureºti, spectacolele semnate de Radu Afrim la
Craiova ºi la Iaºi, cu Mãcelãria lui Iov, dar ºi cu Dacã am
gândi cu voce tare, cele de la Comedie cu Suflete Moarte
ºi Kimberly dar ºi cu Micul Prinþ ºi Shylock, sãptãmâna
Mãlãiele, acest într-un fel, de Matei Millo al vremilor
moderne, un infatigabil cãutãtor de succese cu orice preþ
(cu Cafeneaua, dar ºi cu O scrisoarea pierdutã. E de
amintit în multitudinea de piese bulevardiere de la Nottara

Candid Stoica

un stimabil ºi cinstit spectacol cu D ale Carnavalului
semnat de Claudiu Goga.
Au mai þinut treazã atenþia publicului în tot anul
spectacolele lui Andrei ªerban de la Odeon ºi de la
Bulandra cu Soldatul de ciocolatã, ºi Carusel, dar ºi
cele de la Opera Românã din Bucureºti cu Vãduva veselã
ºi Don Juan. Dar mai ales Vãduva veselã pe care
regizorul o anunþase ca ceva nemaivãzut, nemaiîntâlnit,
dar a succitat destule reacþii negative, ale acelora care sau dus cu sacul la pomul lãudat.
Ar mai fi de adãugat ca un fenomen singular apariþia în
repertoriul Teatrului Naþional Lucian Blaga din Cluj a
unei piese scrise de autor român: Playlist de ConstantinCristian Buricea-Mlinarcic care se ocupã de realitãþile
din România socialistã multilateral dezvoltatã ºi apoi
de epoca de tranziþie de dupã evenimentele din
Decembrie 1989. Playlist este o poveste derulatã de-a
lungul a nouãsprezece ani între 1989 ºi 2008 a unei
familii româno-maghiare trecutã prin epoca de aur
fãrã luminã, cãldurã, cu alimentele raþionalizate ajunsã,
în cele din urmã, în plinã democraþie, o democraþie în
care vechii securiºti sunt acum oameni de afaceri prosperi.
În sfârºit, pe scena unui teatru din România a apãrut o
piesã scrisã de un dramaturg român ºi un spectacol cu o
piesã care are curajul sã rememoreze onorabil, de multe
ori cu haz sau cu sarcasm evenimente la care o bunã
parte dintre noi am fost martori, evenimente al cãror
adevãr încã nu a ieºit la ivealã! De la piesele Curve de
lux de Radu Iftimovici ºi Comedie roºie de Constantin
Turturicã a trecut peste un deceniu. În acest timp, niciun
teatru bucureºtean n-a catadicsit sã mai aducã pe scenã
un text al unui autor român de asemenea facturã
anticomunistã, care sã dezvãluie acid fericirea trãitã
de majoritatea românilor în timpul regimului comunist,
urmatã de pãtrunderea abuzivã a elementelor securiste
în viaþa care a urmat dupã ce s-a reinstaurat democraþia.
Iatã însã cã echipa de la Teatrul Naþional Lucian Blaga
din Cluj-Napoca, în urma unui lung travaliu de decantare
la care au contribuit mai multe colective de creaþie, a
scos la ivealã aceastã piesã, se cuvine aplaudaþi pentru
curajul de a înfrunta opinia curentã, conform cãreia
dramaturgia românã actualã nu existã sau este depãºitã.
Dar ce pãcat cã autorul între timp a decedat.
Un eveniment singular care trebuie neapãrat amintit e
schimbarea directorilor de teatru în urma unui concurs.
Dorina Lazãr a fost destituitã dupã 19 ani de la direcþia

teatrului Odeon. La fel dupã lupte crâncene ºi
îndelungate cu colectivul a fost numit ºi un director, tot
în urma unui concurs, la Teatrul Sicã Alexandrescu din
Braºov în persoana actorului Cogãlniceanu Dan!
Ce era de arãtat s-a arãtat. Despre ce a fost mai rãsãrit sa scris. Au fost destule spectacole. ªi bune, ºi rele. Pe mai
toate critica de specialitate, oamenii condeiului, le-au
disecat, le-au analizat. Dar festivalurile au constituit
bomboana de pe tort a anului.
Au mai fost ºi evenimente: Sãptãmâna Mãlãele,
Turneul Teatrului Naþional din Chiºinãu care a adus un
dramaturg aproape uitat: Gib Mihãescu.
Dramatizãri, adaptãri, asezonãri, ajustãri: Breking
News (Ultima Orã) la Teatrul de Comedie, Fraþii
Karamazov la Teatrul Mic, care se zbate dramatic de câtva
timp neputând utiliza sala pentru cã clãdirea teatrului
are bulinã roºie pe ea!
Apariþia unor cãrþi de teatru: Capriciile Destinului de
Vera Molea ºi Lucian Giurchescu, George Banu: Parisul
Personal.
Spectacole semnate de Andrei ªerban: Soldatul de
ciocolatã, (Odeon) Vãduva veselã, Carusel, Don Juan.
Apariþia a douã teatre noi: Teatrul Dramaturgilor ºi
Teatrul Principal (la sala Dales) care probabil vor
însemna ceva în viaþa teatralã a oraºului ºi a þãrii
Desigur, trebuie amintitã ºi producþia puzderiei de teatre
particulare din care se detaºeazã Un teatru condus de
doi regizori pasionaþi de teatru Andrei ºi Andreea Grosu.
Ar fi nelalocul lor dacã în aceste însemnãri n-am aminti
despre dispariþia a patru stele, patru extraordinare actriþe
care prin talentul ºi personalitatea lor au dominat scena
teatrului românesc actual. Olga Tudorache, Tatiana Iekel,
Cristina Stamate, Stela Popescu.
Dumnezeu sã le odihnescã!
De asemenea, trebuie amintit extraordinarul
spectacolul, de care majoritatea dintre noi îºi va aminti
peste ani, oferit de Televiziunea Naþionalã la funerariile
celui care a fost fãrã tãgadã actor principal în actul istoric
de la 23 August 1944 regele Mihai I.
Ai plecat Sire / ca un om neîntinat / ca un rege
neînfricoºat / Te-ai dus în eter / acolo sus în cer / Ai
plecat tãcut ºi îngândurat / ca o ºoaptã / ca un murmur
/ ca un gând duios / ai plecat majestuos / ai fost ca un
pãrinte blând / ºi milos ca un bun gând / ºi te-ai dovedit
/ eminamente cinstit / arãtând românului efemer / ce
înseamnã un caracter / Ne-ai pãrãsit Majestate / Te-ai
dus în eternitate ºi ne-ai lãsat cu comuniºtii în activitate
/ Iartã-ne majestate.

Trei decenii de la înfiinþarea Academiei Europene a Filmului
La Berlin a avut
loc, în decembrie
2017, într-un cadru
relaxat, festiv, dar
nu lipsit de note
grave ºi doar uneori
vesele, Adunarea
general a EFA ce
aniversa cele trei
decenii de când a
fost
înfiinþatã
Academia Filmului European, creatã la sfârºitul
deceniului nouã al secolulu XX de mari cineaºti printre
care Fellini ºi Menzel , Almodovar ºi Bergman, Liliana
Cavani ºi Isabelle Hupert, Angelopoulos ºi Manuel de
Oliveira, Eric Rohmer ºi Fernando Rey, fraþii Taviani ºi
Max von Sydow, Istvan Szabo ºi Jorge Semprun, Liv
Ullmann, Andrzej Wajda, Wim Wenders ºi Krzysztof
Zanussi).
Instituþia care premiazã anual cele mai bune producþii
europene, ºi nu numai, a avut drept iniþialã menire ºi
scop de onoare reunirea profesioniºtilor filmului într-o
Europã divizatã de ideologii criminale, pentru
promovarea ºi apãrarea principiilor democraþiei, ale
libertãþilor individuale, ale egalitãþii pe toate planurile
(nu doar între sexe).
Suntem la o rãscruce de drumuri, spunea Preºedintele
Academiei Europene a Filmului, marele cineast Wim
Wenders. ªi visele noastre sunt ameninþate astãzi. În urmã
cu 30 de ani, întrebat fiind care era visul european, în ce
constã el? Krzystof Kieslowski , unul din primii laureaþi
EFA spunea: ,,Îmi amintesc o întâmplare de la prima ediþie
a premiilor noastre. În noaptea ceremoniei sufeream de o
afecþiune digestivã, ce mã trmitea des la toaletã, unde mã
loveam mereu de Marcello Mastroianni, care fuma o þigarã,
ºi mã ciocneam cu Wim Wenders care se spãla la fiecare 10
minute pe mîini (de emoþie). Asta-i Europa, asta am visat.
Summitul micii Europe de la toaletã aratã aspectele
umane ale unui continent împãrþit, un regizor cu o þarã ºi
o capitalã împãrþitã între Est ºi Vest, între douã regimuri
total opuse, altul din Estul sovietizat, celãlalt din Vestul
obiºnuit cu libertãþi ºi democraþie, dar ºi cu proteste
împotriva discriminãrii fumãtorilor.
Wim Wenders a amintit ºi de situaþia grea a colegilor

Cãlin Stãnculescu

din fostele þãri ale Iugoslaviei, care au oferit majore lecþii
de empatie ºi non-naþionalistã atitudine , unii faþã de alþii,
camaraderia ºi solidaritatea fiind lecþiile majore oferite de
cineaºtii balcanici colegilor din întreaga Europã.
,,Azi, se pare cã ne ameninþã iar un viitor negru. A critica
e uºor, a fi responsabil e cu totul altceva.
Cu aceste cuvinte Wim Wenders ºi-a continuat
discursul.
,,Privind Europa cred cã ar putea fi un Paradis. Cea mai
mare parte a lumii ar dori sã fie aici. Din pãcate, multe
voci fãrã ruºine amintesc de glorioasele naþiuni,
chemându-le sã-ºi ia în propriile mâini viitorul.
Populismul ºi naþionalismul sunt bacteriile vremilor
noastre, ºi nu doar ele. AVEM RESPONSABILITÃÞI
COMUNE în Europa, pentru Europa, dincolo de
frontierele fiecãrei þãri. CHIAR DACÃ NE ÎNDREPTÃM
CU TOÞII SPRE ERA DIGITALÃ, DORESC SÃ FIM
ATÂT DE ÎNÞELEPÞI ÎNCÂT SÃ SALVÃM
SENTIMENTELE DE SOLIDARITATE nu doar în
Academia noastrã, ce , uneori, mi se pare a fi o Arcã a lui
Noe, dar ºi peste tot în minunata noastrã casã a Europei.,,
Împreunã spre un nou deceniu ,spunea ºi Marion
Doring, director al Academiei Europene a Filmului,
amintind cã deschiderea spre noi orizonturi, curiozitatea
ºi prietenia sunt mult mai importante decât glamour-ul
star systemului. În faþa EFA se mai aflã ºi alte grave
încercãri. Din ce în ce mai mulþi artiºti sunt vãduviþi de
libertatea de expresie. Unii ajung chiar în închisoare ca
Oleg ªenþov sau Kiril Serbriannikov. Directori ai
instituþiilor publice de culturã ºi cinematografie au fost
înlocuiþi arbitrar cu personae ce servesc interesele de
partid. EFA a fost bulversatã de Brexit, dar cei ºocaþi mai
mult au fost cineaºtii englezi. Dorim sã sprijinim
semnificativ tineretul inaugurând din 2012 EFA Young
Audience Award (YAA). Apoi, studenþii din 20 de
universitãþi din 20 de þãri vãd ºi dezbat 5 nominalizãri
pentru EFA filme de ficþiune ºi documentare. Fiecare
universitate numeºte un student, membru în juriul care
decide European University Film Award.
ªi regizoarea Agnieszka Holland afirma Dorim sã
încurajãm pe tinerii noºtri colegi sã ia parte activã la
comunitatea academicã ºi la proiectele noastre. Avem
nevoie de inspiraþia ºi expertiza tinerilor pentru a duce
Academia spre noi realizãri în urmãtoarul deceniu. Arta
ºi industria filmului se vor schimba decisiv în anii ce

vin. Doar împreunã cu mai tinerii noºtri colegi vom putea
controla ºi stãpâni aceste schimbãri.
O ceremonie fastuoasã, bine regizatã, cu momente de
umor, dar ºi de gravitate apropo de starea politicã a
Europei comune, cu peste o mie de invitaþi a avut loc la
Palatul Festivalurilor din Berlin. Dar iatã ºi câºtigãtorii
premiilor Academiei Europene a Filmului, ediþia 2017.
De departe marele învingãtor a fost filmul Pãtratul,
regia Ruben Ostlund, care a fost laureat cu urmãtoarele
distincþii cel mai bun film european, cea mai bunã
comedie, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu
(Ruben Ostlung),cele mai bune decoruri (Josefin Asberg),
cel mai bun actor (Claes Bang).
Premiul FIPRESCI (Descoperirea anului) a mers la Lady
Macbeth, regia William Oldroyd.Premiul pentru
documentar a fost obþinut de Anna Zamecka (Polonia)
pentru Comuniunea. Premiul pentru animaþie a fost
obþinut de Dorota Kobiela ºi Hugh Welchman pentru
Loving Vincent. Premiul pentru scurtmetraj a fost câºtigat
de Juanjo Gimenez (Spania) pentru Timecode. La aceastã
secþiune a concurat ºi filmul românesc Scris/Nescris de
Adrian Siliºteanu.
Cea mai bunã actriþã a fost declaratã Alexandra
Beorbely din Despre trup ºi suflet de Ildiko Enyedi
Premiul Carlo Di Palma ce se oferã celui mai bun
operator a revenit lui Michail Krichman pentru Loveless,
regia Andrei Zviaghinþev.Premiul pentru cel mai bun
montaj a revenit lui Robin Campillo pentru 120 bãtãi
pe minut (BPM), regia Robin Campillo.Premiul pentru
costume a revenitKatarzynei Lewinska pentru SPOOR.
Evgheni ºi Saºa Galperin au fost declaraþi cei mai buni
compozitori pentru filmul Loveless.
Pentru întreaga activitate a fost premiat cineastul rus
Aleksandr Sokurov ( autorul filmelor Arca ruseascã,
Zilele eclipsei, Mama ºi fiul Moloch, Francophonia etc.).
Premiul EUROIMAGES pentru cel mai bun co-producãtor
a revenit lui Cedomir Kolar(Serbia).
Conducerea EFA este asiguratã de Wim Wenders
(preºedinte), Agnieszka Holland (Chair Person), Mike
Downey (Anglia) ºi Antonio Saura (Spania). În Boardul
Institutuþiei a fost realeasã ºi producãtoarea Ada Solomon
(România).
Viitoarea reuniune a plenului EFA ºi decernarea
premiilor europene 2018 va avea loc la Sevilla pe 18
decembrie 2018.
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Statuile urbei

Elogiu unui Papã Sfânt

Strãjuind latura vesticã a grãdinii Ciºmigiu, de la
liceul Gheorghe Lazãr pânã în intersecþia cu cunoscuta
ºi aglomerata arterã de circulaþie care este Strada ªtirbei
Vodã, bulevardul Schitu Mãgureanu urcã continuu.
Cu numai câþiva metri înainte de botul pantei, vizavi
de biserica ortodoxã, hotarnicã a celebrei grãdini, o micã
degajare semiovalã, gãzduieºte statuia dedicatã Papei
Ioan Paul al II-lea. Statuia a fost amplasatã în acest punct
topografic ca un omagiu adus Sanctitãþii Sale Papa
Wojtila, care în anul 1999 a fãcut o vizitã oficialã ºi
ecumenicã în þara noastrã, cãlãtorie care a fost
consideratã istoricã atât de Biserica Ortodoxã Românã
cât ºi de Biserica Catolicã.
Plasarea acestei lucrãri de for public, în acest loc are o
motivaþie, aceea cã din acest loc se desprinde o micã
stradã, care poartã numele pictorului ieºean, ilustru
reprezentant al ºcolii de Belle-Arte din Capitala
Moldovei, Constantin Stahi, pe care se aflã Nunþiatura
Apostolicã Romanã, într-o frumoasã clãdire care degajã
monumentalitate. Papa de la Roma nu este numai ºeful
Bisericii Catolice, ci ºi ºeful statului Vatican, un stat
recunoscut, situat pe teritoriul capitalei italiene.
Vaticanul, sediul papal, are relaþii cu sumedenie de state,
la cel mai înalt nivel, indiferent de religia statului

Gânduri ºi rânduri despre
Poetul Naþional
...despre poetul care onoreazã cu numele sãu, o zi
specialã în calendarul de suflet al românilor 15 ianuarie
, ziua când s-a nãscut Mihai Eminescu, a devenit

ZIUA CULTURII NAÞIONALE
...

Gânduri ºi vorbe memorabile despre EMINESCU

au rostit mulþi oameni care l-au cunoscut în scurta sa
viaþã meteoricã.
Un portret din cuvinte, îl datorãm contemporanului
I.L. Caragiale, impresionat de fizicul Poetului, de la
prima lor întâlnire:
Era o frumuseþe! O figurã clasicã, încadratã de niºte
plete mari, negre, o frunte înaltã ºi seninã... niºte ochi
mari la aceste ferestre ale sufletului se vedea cã cineva
este înãuntru... un zâmbet blând ºi adânc melancolic.
Avea aerul unui sfânt, coborât dintr-o veche icoanã, un
copil predestinat durerii...
Mai apoi Vasile Alecsandri, considerat patriarhul
poeziei româneºti, scrie ºi rosteºte versuri emblematice,
semn de mare preþuire:
E unul care cântã mai dulce decât mine ?/ Cu-atât
mai bine þãrii ºi lui cu-atât mai bine/ Apuce înainte-mi sajungã tot mai sus /La rãsãritu-i falnic se-înclinã al meu
apus!
Tudor Arghezi îºi aminteºte cã era un copilandru când,
odatã, pe Calea Victoriei l-a vãzut trecând maiestos, cu o
alurã melancolicã, pe cel care era marele poet Eminescu.
O amintire de copil care l-a marcat ºi a gãsit apoi cuvinte
potrivite sã spunã ceva memorabil despre Poet:
Pãºiþi cu mare grijã, feþii mei / sã nu-i cãlcaþi nici
umbra nici florile de tei/ cel mai chemat s-aline din toþi
/ ºi cel mai teafãr / ºi-a înmuiat condeiul de-a dreptul din
Luceafãr.
În veacul nostru, 21, douã personalitãþi literare, mi-au
oferit la microfon, ca rãspuns la un interviu, alte gânduri
sensibile, de preþuire pentru poetul Mihai Eminescu.
Ion Andreiþã, scriitor, poet, jurnalist... nãscut în luna
iunie, cea a plecãrii lui Eminescu din lumea noastrã
spune (citându-l pe medicul ºi filozoful Constantin
Dulcan):
EMINESCU- e astrul care vine din infinit....un meteor
luminos care adastã o clipitã pe pãmântul nostru ºi
pleacã, urmându-ºi cursa cãtre alte orizonturi...
La finalul interviului Ion Andreiþã conchide, în ton
poematic: Eminescu este un munte ...ºi munþii rãmân.
Cu berbecii lor de rãzboi, romanii, cuceritorii lumii, nau dãrâmat decât cetãþi, dar niciodatã munþi. Eminescu
este un munte!
Scriitorul George ªovu... nãscut în aceeaºi lunã cu Poetul,
în ianuarie... îºi sintetizeazã gândul tandru despre Eminescu,
chiar de la începutul interviului: De câte ori îþi este, ca
român, dor de ceva, sau de cineva, din fiinþa-fiinþei tale, îþi
este dor...sau ar trebui sã-þi fie: dor-de-Eminescu!...

Romaniþa ªtenþel

respectiv, iar ambasadorul papal are denumirea de Nunþiu
Apostolic, fiind în general un prelat de rang înalt, episcop
sau cardinal. În România, o þarã
ortodoxã, Nunþiul Apostolic este un
episcop. România are ºi ea un
ambasador la Vatican, altul decât cel
acreditat la Roma, tocmai datoritã
importanþei relaþiilor cu Vaticanul.
Aceste relaþii dateazã de mult timp, iar
sediul misiunii diplomatice din preajma
Ciºmigiului dateazã din deceniul al
treilea. Din 1948, însã, dupã abdicarea
monarhiei, reprezentanþa a fost închisã,
iar totul a rãmasã nemiºcat, proprietatea
extrateritorialã asigurând inviolabilitatea ei. Timp de patru decenii rãmase
într-o stare de conservare, activitatea a
fost reluatã imediat dupã 1989, steagul
Sfântului Scaun fluturând astãzi pe port
drapelul din curtea misiunii
diplomatice.
Bustul ridicat în onoarea vizitei Papei
la Bucureºti are o semnificaþie de istorie
ºi credinþã, cinstind memoria Înalþilor

Prelaþi romano-catolici ºi greco-catolici, care au înfundat
beciurile de la Aiud, Gherla ºi Sighetul-Marmaþiei,
plãtind cu jertfa lor credinþa pe care o propovãduiau.
Statuia în bronz, înfãþiºând partea superioarã a bustului
Papei Paul al II-lea, este amplasatã pe un mic soclu, pe
care este gravat: În amintirea vizitei apostolice a
Sfântului Papã Ioan Paul al II-lea,
7-9 nov. 1999, canonizat la 27
aprilie 2014". Statuia a fost ridicatã
sub acreditare de Nunþiul
Apostolic al Arhiepiscopului
Francisc-Josef Lozeno.
ªi ca o încununare a acestei
vizite ºi a marii deschideri pe care
Sfântul Pãrinte, Papa Ioan Paul al
II-lea, a practicat-o între religiile
lumii, cãutând sã uneascã oamenii
prin simþire creºtineascã ºi sã-i
uneascã pentru binele semenilor
ºi pentru înþelegerea între
popoare este inscripþionat pe
soclu ºi îndemnul: UT UNUM
SINT (I.17.21).
Realizarea bustului este
semnatã de un artist strãin, un
sloven de origine bosniacã,
sculptorul Mirsad Beçiç.

Florin Colonaº

Calendarul de azi, pe înþelesul tuturor
Fiecare lunã a anului are, în tradiþia noastrã popularã, o altã denumire decât cea pe cate o cunoaºtem noi. ªi
fiecare denumire, popularã sau preluatã din latinã, ascunde o istorioarã interesantã. Decideþi voi care denumire e
mai frumoasã ºi se potriveºte mai bine la noi, la români. Se spune din bãtrâni cã lunile care au r în denumire sunt luni
friguroase, iar celelalte sunt luni cu soare.
Ianuarie Gerar. Popular, nu e greu sã ne dãm seama de unde se trage numele. E o lunã geroasã, iar Gerar era
primul din cei 12 fii ai anului. Denumirea de Ianuarie vine
din latinescul Ianuaris, de la zeul cu douã feþe, Ianus. O faþã
era îndreptatã spre anul care a trecut, ºi alta înspre cel care
urmeazã.
Februarie Fãurar. O lunã a frigului ºi a viscolului. Se
spune în popor cã în prima jumãtate a lunii îngheaþã tot, iar în
a doua jumãtate se dezgheaþã. Acum, þãranii se pregãteau
pentru primãvara mult aºteptatã, ºi îºi fãureau unelte pentru
munca câmpului. Denumirea din latinã vine de la zeul
subteran, Februs.
Martie Mãrþiºor. În popor, lumea începea deja muncile
câmpului în aceastã lunã. Acum, Baba Dochia urca cu oile la
munte, împletind firul roºu, al soarelui, cu cel alb, al zãpezii.
Mãrþiºorul vesteºte venirea primãverii. Denumirea din latinã
vine de la zeul Marte, zeul rãzboiului, pentru cã, odatã cu
venirea cãldurii, începeau ºi rãzboaiele.
Aprilie Prier. Prier vine de la primãvarã, deoarece în
aceastã lunã, primãvara ºi-a intrat pe deplin în drepturi. În
latinã, numele vine de la Apreio, apreris, care înseamnã a
deschide, deoarece acum se deschid mugurii plantelor.
Mai Florar. Da, Florar vine de la flori. E luna florilor, cea
mai iubitã lunã din an, când soarele nu e prea puternic ºi arzãtor,
când frigul s-a dus, ºi când totul e plin de culoare, viaþã ºi
frumuseþe. Denumirea de Mai vine de la latinescul Maius, de
la denumirea datã de Romulus senatorilor romani majores.
Iunie Cireºar. Nu e greu de înþeles. Iunie e luna în care se
coc cireºele. Denumirea de Iunie vine din latinescul Iunius, de
la zeiþa Iuno, soþia lui Jupiter ºi ocrotitoarea femeilor mãritate.
Cele mai multe nunþi se fãceau în luna Iunie.
Iulie Cuptor. E luna lui Cuptor. O lunã în care soarele îºi face de cap. Cea mai caldã lunã din an, în care, dacã stai
în bãtaia soarelui, chiar ai impresia cã te afli într-un cuptor. Numele de Iulie vine de la Iulius Cezar, care s-a nãscut
în aceastã lunã.
August Gustar. Gustar, ce crede cã vine de la gust; gustul poamelor care se coc în aceastã ultimã lunã de varã.
Numele de August vine de la primul împãrat roman, Cezar August. Luna August are 31 de zile, ca ºi luna Iulie,
deoarece Cezar August a vrut sã nu aibã mai puþine zile decât luna lui Iulius Cezar.
Septembrie Rãpciune. În popor, rãpciunele reprezenta culesul viei. În aceastã lunã, cei care au cultivat pãmântul,
îºi culeg roadele muncii. Denumirea de Septembrie vine de la latinescul septem ºapte, pentru cã, conform calendarului
roman, era a ºaptea lunã din an.
Octombrie Brumãrel. În aceastã lunã, toamna îºi intrã pe deplin în drepturi. Bruma este un strat subþire care se
depune pe pãmânt, pe plante ºi pe alte obiecte din naturã, constând din cristale mici de zãpadã, formate în nopþile
reci de toamnã prin îngheþarea vaporilor de apã din atmosferã. Numele de Octombrie vine din latinescul octo opt,
pentru cã e a opta lunã din an, în calendarul roman.
Noiembrie Brumar. În aceastã lunã, bruma îºi ia treaba în serios, iar toamna este pe punctul de a pleca, frigul
instalându-se încet, încet. Numele de Noiembrie vine din latinescul novo nouã, pentru cã e a noua lunã din an,
conform calendarului roman.
Decembrie Undrea sau Andrea. Denumirea popularã vine de la Sfântul Andrei, sãrbãtorit pe 30 Noiembrie, a
cãrui amintire e încã pãstratã. Denumirea de Decembrie vine de la latinescul decem zece, pentru cã în calendarul
roman, era a zecea lunã din an.
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În Do Major

Vitralii

Moscova
zãpezilor
fierbinþi
Ion Andreitã
,

Þara asta în decembrie
E drãceºte de
frumoasã
(Esenin)

Mais ou sont les neiges d antant?

rostesc

odatã cu François Villon ºi mã întorc spre
fereastra dinspre copilãrie, cãtre acea vreme a
zãpezilor fierbinþi ºi a nasurilor julite de ger, a
sãniilor sãgetând ca niºte rachete universul
grohotiºului de la marginea satului.
Amintiri, duioase amintiri
Numai de douã ori mi-a fost dat, apoi, sã retrãiesc
acel farmec, acea stare atinsã cu partea dinspre
veºnicie a sufletului: o datã, în adolescenþã, sub
fiorul primei iubiri, când fragedele zãpezi de pe
Grãdiºtea Slatinei erau focuri aprinse de sângele
nostru înflãcãrat de emoþie. ªi încã o datã, mulþi
ani mai târziu, la Moscova, unde am înþeles cã
marmura vie desprinsã de la streaºina Nordului
este însuºire specificã ºi componentã esenþialã ºi
fireascã a acestui loc. La mine în sat se mai tãia
încã la coceni, în nopþi cu rouã, când aici,
descinzând pe peronul Gãrii Centrale din marele
oraº, cea dintâi veste pe care o aflu este cã a nins.
Nedezminþita iarnã ruseascã
ªtiu, desigur, cã Moscova ar fi putut sã mi se
impunã (ºi) prin altceva: prin valoroasele
monumente întâlnite la tot pasul ori prin
vastitatea celor o mie de kilometri pãtraþi. Dar
poate cã în oceanul de ninsoare totul pare, în egalã
mãsurã, departe ºi aproape: întinzi mâna ºi
mângâi zãpada aurie de pe cupola bisericii Vasilii
Blajenâi; ori nacela turnului de televiziune,
pentru care, în realitate, ai de bãtut cale lungã cu
metroul.
Eh, nedezminþita iarnã ruseascã! În câte feluri
nu-ºi aratã ea faþa, fiorul! Mã gândesc, de pildã,
la faimoasa iarnã a campaniei napoleoniene, care
a decimat floarea militarã a Europei acelei vremi
ºi printr-un ciudat joc al sorþii, sabia învinsului
avea sã se întoarne ca semn prietenesc în Muzeul
de Istorie din Moscova. ªi mã mai gândesc la
candoarea zãpezilor limpezite în gestul copiilor,
pe care îi întâlnesc punând flori proaspete pe
monumentele eroicului oraº. La iernile aspre mã
gândesc, solidare cu voinþa oamenilor, din timpul
celui de-al doilea rãzboi mondial ºi la rochia de
mireasã, înfioratã de vânt, ca un simbol de
dragoste, deasupra Colinei, popas tradiþional al
fiecãrei perechi de tineri cãsãtoriþi.
Cutreier oraºul la marginea dintre zi ºi noapte
ºi în luminile involte ce izbucnesc peste cetate se
þes pe pânza caldã a ninsorii imagini de neºters.
Apuc pe o stradã, Kropotkin parcã ºi undeva, la
numãrul 11, se aflã Continentul Tolstoi ; o a
doua Iasnaia Poleana. Aici, în liniºtea zãpezilor a
20 de ani, a lucrat patriarhul literaturii ruse, dând
lumii principalele opere: Rãzboi ºi Pace , Anna
Karenina , Învierea
peste 14.000 de pagini
de manuscris ºi mã gândesc câte zãpezi suave sau petrecut, pentru ca sã nu se mai ºteargã
niciodatã, în miile de pagini gânditoare.
Într-un alt loc, acolo unde tramvaiul coteºte de
pe strada Ermolaevski pe Boronnaia, zãpada
pãstreazã încã urmele uleiului de floarea-soarelui
vãrsat de Annuºka, peste care avea sã lunece
ºi îmi revin în memorie toate întâmplãrile acelei
cãrþi nemaipomenite a lui Mihail Bulgakov,
Maestrul ºi Margareta .
Am cutreierat astfel Moscova, pe jos, pânã
spre ziuã. O cutreier încã în amintire, înfiorat ºi
acum de zãpezile fierbinþi de altãdatã. ªi aud cum
din înãlþimile Turnului Spaski ori ale Siberiei, ca
ºi din Carpaþii româneºti, se cern uºor zãpezile
curate ale Timpului.

Limitele interpretãrii ºi problema
stilului la SUSAN SONTAG

În zilele mai puþin efemere ale existenþei

(urmare din pagina 15)

mele, cum ar fi spre o pildã, ziua Eminescului,
sau chiar ziua mea, am prostul obicei, printre
alte casne, de a mã mai ºi gândi.
Astfel una dintre întrebãrile pe care nu le
pot evita, ca cetãþean ºi scriitor responsabil,
este ºi aceea dacã îmi iubesc þara.
Dacã în adevãr îmi iubesc þara, România.
Ei bine în faþa unei cestiuni ca aceasta
îmi piere pe datã bruma de humor hãrãzit
ºi mã aflu neajutorat, trist, derutat ºi descumpãnit ca un prunc.
Am a imputa românilor mei însoþirea pe alocuri cu hilarul, de
parcã suferinþa nu le-ar fi fost învãþãturã de-ajuns, Ci capul lau trimis la Bucureçi de l-au pus într-o suliþã de Sânta Mariia
mare, iar trupul i-au rãmas acolo batjocura oamenilor . Deplîng
asemenea, energiile creatoare multiple ale acestei generaþii,
irosite în mize mãrunte.
Poate cã þara nu-i tocmai ce se vede - îmi zic; de la corul
malagambiºtilor pânã la politicianul fost negustor de cercevele,
poltron ºi inveterat ajuns în foncþie datoritã abilitãþii ºi
hazardului, poate cã þara nu-i turma înºelatã ºi nicidecum tagma
înºelãtoare ce prolifereazã în regim de urgenþã, ci poate þarai apartenenþa mea la un sentiment subteran, viu mult profund
ºi stabil, cea a morþilor mei ce nu mai pot fi contestaþi, ori a
celor nenãscuþi încã ºi prin urmare netrãiþi, pe care sufletu-mi îi
primeneºte cu dragoste stãruitor ºi necondiþionat ...adresândule cuvânt de îmbãrbãtare.
De-ar fi sã cuprind ce se vede, cu siguranþã dragostea mea de
þarã n-ar fi totalã. Ori eu pretind cã îmi iubesc þara în treimea ei
nedespãrþitã ºi nepieritoare trecut, prezent ºi viitor, cu riscul
de a fi neconformist ºi prin urmare inactual.
He, he Monser, Poetul un contrabas într-un tramvai.

G.Th.
Popescu

Viaþa în fiºe
de roman

Lumea câinilor
cu covrigi
în coadã

fundamentale ale poeziei, ale genului poetic. Dar prin
schimbarea principiilor fãptuitã de fiecare generaþie ºi
curent literar poezia generaþionistã se îndepãrteazã de
filoanele artistice, de principiile estetice de gen, care o
fundamenteazã. Poate cã mult trâmbiþata ºi cãutata
schimbare de sensibilitate nu ar trebui sã antreneze ºi
principiile estetice ale poeziei, schimbare care în final
pierde, desigur, poezia.
Sontag remarca, în anul 1965, schimbarea rapidã a
stilurilor la nivel macro, deci supraindividuale, ºi înregistra
acest fapt ca pe unul negativ, pentru cã succesiunea rapidã
a stilurilor generaþioniste nu ne mai lasã sã vedem ceea ce
se repetã, adicã stilul ºi opera ca expresie a lui, spune
autoarea. Cãci, dacã nu se mai percepe cum o operã de
artã se repetã pe ea însãºi, opera nu mai este, aproape în
mod literal, perceptibilã ºi, deci, în acelaºi timp, nu mai
este inteligibilã. Perceperea repetãrilor este cea care face
ca o operã de artã sã fie inteligibilã (p. 46). Aceastã
argumentaþie este bunã pentru domolirea avântului
schimbãrilor principiilor estetice generaþioniste, care se
petrec aproximativ la zece ani.
Interpretarea este rãzbunarea intelectului asupra artei .
Arta surprinde particularul, nu generalul. Piesa Hamlet,
spune William Earle, vorbeºte despre Hamlet ºi despre
situaþia lui particularã, nu despre condiþia umanã
(Sontag, p. 39). Dar toate situaþiile particulare în care
este pus omul din operele literare vorbesc tocmai despre
condiþia umanã, în timp ce situaþiile particulare dintr-o
singurã operã mãrturisesc despre unul sau altul dintre
aspectele condiþiei umane.
E adevãrat cã orice artã mare se fondeazã pe distanþã,
pe artificialitate, pe stil, pe ceea ce Ortega numeºte
dezumanizare . (p. 41).
Nu aº miza pe stilul înþeles ca artificialitate, ca
dezumanizare, pentru cã stilul care aplicã artistic genul
este expresia unei capacitãþi umane de ordinul excelenþei;
este expresia unei structuri mentale artistice, care nu este
nicidecum de ordinul artificialului, deci a derizoriului.
îmi aºezasem tabãra în afara seducãtoarei siguranþe
împietrite a lumii universitare . ( Treizeci de ani mai
târziu , p. 352). Critica universitarã este vãzutã de
Sontag, aºadar, ca o criticã împietritã, ineficientã.

Era odatã o þarã în care trãiau
Vasile Szolga

numai câini. Tot felul de câini, de
toate felurile, rasele, mãrimile: mai
mari, mai mici, mai graºi, mai slabi,
mai rãi, mai buni. Unii cu coadã, alþii fãrã coadã. În acea vreme
era moda covrigilor în coadã (poate aþi auzit de asta?) ºi câinii
umblau, toatã ziua-bunã ziua, cu covrigi în coadã. Evident cã
cei fãrã coadã îi invidiau pe cei cu coadã pentru cã aceºtia nu
puteau sã umble cu covrigi în coadã. Unii câini aveau covrigi
din import: Ferari, Maserati ºi altele. Când treceau pe stradã
þinându-ºi coada sus, toþi ceilalþi câini întorceau capul dupã ei.
Nu mai spun ce coteþe ºi-au fãcut, cu câte douãzeci treizeci de
încãperi, unde sã-ºi ascundã oasele de ros obþinute de la mãcelãria
statului, ºi, desigur, cu piscinã. În acelaºi timp, majoritatea câinilor
aveau doar covrigii aceia mici ºi uscaþi, de Buzãu.
În acea þarã aveau ºi organe de conducere: guvern ºi chiar un
fel de parlament. Dar aici se cam mâncau între ei; evident cã cei
mari îi mâncau pe cei mici (numai câteodatã ºi din întâmplare
câinele cel mic îl lãtra pe cel mare). În rest, nu prea se înþelegeau
printre atâtea lãtrãturi, mârâieli ºi muºcãturi.
În general nu prea se oprea nimeni în acea þarã, întrucât:
câinii lãtrau ºi caravanele treceau. Dar sã nu ne facem totuºi
griji pentru ei, deoarece câinii mor de drum lung ºi... (proºtii de
grija altora).
Dar sã revenim la povestea noastrã: cicã odatã, la conducerea
acelei þãri, ajunserã, prin alegeri democratice supravegheate de
buldogi, javrele. Nu ºtiu cum fãcurã, cãci ceilalþi câini erau
ocupaþi cu covrigii promiºi de guvernanþi, dar aceºti maidanezi,
un fel de câini comunitari, adicã javrele, acapararã conducerea
acelei þãri: atât guvernul, cât ºi parlamentul. Încet-încet, totul
se duse de râpã, iar recolta de cereale (din care se fãceau covrigii)
scãzu atât de mult încât trebuirã sã importe de la alte animale.
Dar nici mãcar caii nu le mai dãdurã. De atunci îi urãsc câinii pe
cai, dar nu mor caii când vor câinii. ªi nemaiavând din ce face
covrigi, moda covrigilor în coadã dispãru.
De atunci, câinii nu mai umblã cu covrigi în coadã.
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Lal (Bucureºti), Valeriu Stancu (Iaºi), Valeria Manta-Tãicuþu
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ATELIERUL ARTELOR VIZUALE

RODICA LOMNÃªAN

Materia nu mai existã pentru ea decât pentru a fi
transformatã dincolo de barbaria mentalã ºi tehnicã.
Grafica Rodicãi Lomnãºan aduce astfel o luminã nouã,
originalã, luând distanþã faþã de actualitatea imediatã,
pentru a se raporta unui univers ideal, atemporal.

(Livia Stoenescu)
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