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Florentin Popescu

Cu atâta molimã în þarã,
astã-varã n-a fost varã

Sãrbãtoriþii noºtri în Lunile Gustar ºi Rãpciune

Atât de tare ºi de mult ne-a dat viaþa peste cap  aceastã

pandemie care pare cã nu se mai terminã, o datã ºi pentru totdeauna,
încât nimic nu a mai fost/nu mai este ca înainte. Nici mãcar vara,
anotimpul în care, de bine de rãu mai aveam zile în care ne
puteam sustrage pentru o vreme din faþa grijilor ºi problemelor
cotidiene de tot felul.

Astã-varã n-a fost varã. O întreagã lume a urmãrit îngrijoratã,
dacã nu cumva chiar înspãimântatã ºtirile despre nenorocitul
ãsta de COVID – 19, despre care ºi în legãturã cu care s-a
vorbit ºi s-a scris în fel ºi chip. ªi era/este încã firesc sã se
întâmple aºa, fiindcã omenirea de pe toate meridianele ºi paralelele
globului nu s-a mai confruntat cu aºa ceva în toatã istoria ei.

Astãzi, când epidemia s-a extins, cãzându-i victime mii ºi zeci
de mii de oameni, probabil cã, privitã de undeva de sus planeta
noastrã aratã ca un þinut pe care miºunã ciudate fiinþe cu mãºti ºi
combinezoane, mai ceva ca într-un film S.F. sau chiar horror.

Dupã atâtea luni de coºmar comentariile s-au radicalizat, oamenii
împãrþindu-se în douã mari tabere: cei care iau lucrurile aºa cum le
prezintã autoritãþile ºi cei aºa-ziºi adepþi ai teoriei conspiraþiei. Primii
pun pandemia pe seama unui virus natural, iar ceilalþi susþin cã el ar
fi fost produs în laboratoare de cãtre niºte nebuni care ar fi plãnuit/
ar plãnui instaurarea unei noi ordini mondiale – pe plan social ºi
economic, vizând scãderea numãrului populaþiei (într-o primã etapã),
apoi „reaºezarea” civilizaþiei pe alte baze ºi pe alte coordonate.

Numãrul aderanþilor la cea de a doua dintre poziþiile amintite
mai sus tinde sã creascã de la o zi la alta ºi este susþinutã nu doar
de cãtre cei speriaþi ºi amatori de fel de fel de scenarii, ci ºi de
cãtre persoane aflate, cum s-ar zice „în temã”.

Mai deunãzi la cel mai ascultat post de radio, România Actualitãþi,
un medic specialist de la un spital braºovean (un „fericit”, el însuºi,
a trãit experienþa infectãrii ºi a avut norocul sã scape cu viaþã) era
de pãrere cã virusul nu este natural, cã a fost produs în laboratoare
de niºte minþi criminale, de vreme ce nu ºi-a încheiat ciclul de viaþã
dupã un timp, precum rujeola ºi alte maladii, supravieþuind ºi în
condiþii de temperaturi foarte ridicate, precum cele de la noi din
iulie ºi august. Acelaºi medic, chestionat de reporter, opina cã
producãtorul virusului are, fãrã îndoialã, ºi vaccinul contra lui –
punându-se pe sine la adãpost –, dar nu-l distribuie, aºteptând sã
vadã (pânã când? întrebãm noi) starea de spirit a populaþiei.

Într-un foarte bine documentat articol publicat în revista „Sud” (nr.
5-6/2020) generalul de brigadã (r) Gheorghe Dragomir, preºedintele
Centrului de Eticã ºi Strategii, îºi punea o întrebare de bun simþ:
„Pandemia de COVID – 19, ºoc istoric pentru civilizaþia umanã, ori
acþiune bine elaboratã a ocultei globaliste?” ªi dupã o serie de argumente
nota, între altele: „ …cred în existenþa unui plan malefic al unor
societãþi oculte, menit sã controleze din umbrã, prin toate mijloacele,
îndeosebi cele oferite de noile tehnologii, demografia popoarelor,
practicând eugenia raselor, iar prin mutaþii genetice ºi nanotehnologii
sã creeze o specie nouã a rasei umane, superioarã celei existente, iar
restul populaþiei planetei, considerat balasat, sã fie aruncat la groapa
rebuturilor umane”. Mergând mai departe, autorul articolului îl citeazã
pe Marton Lambert, fondator în cadrul Fundaþiei Rockfeller („Eu
cred cã suprapopularea umanã este problema fundamentalã azi pe
Pãmânt, noi, oamenii am devenit o boalã: Virusul-Om. Primele trei
obiective ar fi: reducerea populaþiei la 100 de milioane în întreaga
lume, distrugerea infrastructurilor industriale ºi sã vãd cât mai multe
zone pustii”.), dupã care raporteazã aceastã idee la þara noastrã, scriind:
«România post-decembristã a fost supusã cu succes acestui test,
rezultatele fiind „încurajatoare”… S-a redus populaþia prin creºterea
alarmantã a deceselor ºi reducerea natalitãþii, s-a reuºit distrugerea
industriei. Agricultura a fost transferatã (împreunã cu terenul mãnos)
strãinilor, reuºindu-se depopularea unor mari zone rurale ºi totul a
culminat cu cel mai mare exod de populaþie din lume în timp de pace
(peste patru milioane de români au devenit în marea lor majoritate,
sclavi sezonieri pe ogoarele Germaniei, Italiei, Spaniei, în timp ce
creierele geniale au fost racolate de corporaþii ºi universalitãþi strãine.».

Chiar dacã subscriem sau nu la aceste opinii, ele ne pun, totuºi,
serios pe gânduri, ne provoacã întrebãri la care – cel puþin
deocamdatã! – nu gãsim rãspunsuri.

Dacã, sã zicem, COVID – 19 este de naturã naturalã, este de
mirare cã se tergiverseazã elaborarea ºi distribuirea unui vaccin
împotriva lui. Este de neconceput ca ºtiinþa, care a ajuns la un
grad înalt de tehnologie – transplanturi foarte dificile, de pildã,
sã nu fi putut descoperi vaccinul contra virusului ucigaº.

Dacã, dimpotrivã, el a fost creat în laboratoare de niºte minþi
criminale ºi apoi a fost scãpat de sub control, înseamnã cã
omenirea întreagã se aflã într-un mare pericol.

Ca oameni de culturã, creatori (scriitori, artiºti plastici, compozitori
ºi alþii) ni s-ar putea spune cã ar trebui sã ne vedem liniºtiþi de ale
noastre. Dar putem face asta, putem rãmâne indiferenþi când vedem
cã mersul firesc al lucrurilor ºi-a ieºit din matcã? E greu de crezut.

D.R. Popescu – 85

„Luminã Linã / Gracious
Light” – 25 de ani

În ziua de 19 august a.c. nu s-au auzit salve de tun, n-au

defilat avioane pe cerul þãrii, nici mãcar Academia nu s-a întrunit
într-o adunare festivã, deºi într-o altã vreme ºi poate într-o altã
þarã toate astea s-ar fi întâmplat.

De ce ar trebuit sã fie aºa?  E doarte simplu: a fost ziua în care
unul dintre cei mai mari scriitori români, D.R. Popescu  a împlinit
vârsta „rotundã” de 85 de ani, iar opera lui umple un raft de
bibliotecã, dar mai ales a umplut ºi umple sufletele cititorilor cu
bucurii intelectuale greu de numit.

Eu unul (ºi cu siguranþã vor fi fiind ºi alþii, sute ºi mii, ca
mine) l-am citit încã de pe bãncile ºcolii ºi azi am sentimentul cã-
mi este aproape de inimã de când lumea.

Despre Domnia Sa s-au scris ºi se vor mai scrie ºi de aci
înainte multe cãrþi, studii, analize etc. etc. pentru cã ne-a dat o
operã inegalabilã ºi incomparabilã cu ale altora. O operã în
paginile cãreia sufletul românesc a fost/este cuprins întreg, cum
e cuprinsã viaþa marilor arbori într-o sãmânþã sortitã sã trãiascã
ºi sã reziste în timp ºi peste timp, cum am citit cã a rezistat viaþa
în boabele de cereale descoperite în amfore de mii de ani.

Nu sunt eu cel mai nimerit sã judec creaþia acestui „monstru
sacru” al culturii româneºti, dar sunt suficient de matur ºi de
conºtient sã pot spune cu mâna pe inimã cã la orice rãspântie a
literaturii contemporane îl întâlnim, îl citim, îl iubim ca prozator,
ca dramaturg, ca publicist, ca ins angrenat cu toatã fiinþa ºi cu
toatã puterea lui în agora vieþii spirituale a þãrii.

Nu sunt cuvinte mari, îmi cântãresc bine spusele ºi sunt gata sã le
repet, sã le argumentez ºi sã le susþin oricând, oriunde ºi în faþa oricui.

Pe lângã toate virtuþile, acest mare literator mai are ºi cultul
prieteniei – lucru mare ºi mai greu de aflat astãzi, într-o lume în
care totul pare sã fi luat-o razna. Mai deþine ºi vocaþia de
constructor pe care, acum, la senectute ºi-a dovedit-o/ºi-o
dovedeºte din plin ca editor la cea mai serioasã, de veche ºi bunã
tradiþie firmã: Editura Academiei Române.

La mulþi ºi la rodnici ani, maestre!

ACTUALITATE

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

Editorial

Ni se pare firesc ca de patru ori pe an sã avem în faþã aceastã

revistã cu o individualitate pregnantã, încât nici nu ne-am dat
seama cã ea împlineºte în acest an un sfert de veac de când a vãzut
pentru prima oarã lumina tiparului. Un sfert de secol de când
aduce… luminã ºi bucurie în casele cititorilor ei din aproape toatã
Europa, din Israel ºi pânã în îndepãrtata Australie.

Gândindu-mã la aceastã revistã încerc numaidecât o comparaþie
aparent banalã: Luminã Linã a pornit/porneºte aidoma unei corãbii
sã cucereascã lumea de la New York, avându-l la timonã pe
neîntrecutul ºi neobositul Theodor Damian, preot, profesor, poet,
eseist ºi constructor de publicaþii, hãrãzit de Dumnezeu cu ceva
care este numai al lui – dorinþa de a-ºi þine cititorii uniþi în jurul
ideii de spiritualitate ºi de prietenie, de unire ºi înþelegere întru
frumos ºi bine.

De douãzeci ºi cinci de ani – ºi asta nu-i o cifrã tocmai micã
pentru o publicaþie! – Luminã Linã a reuºit sã traseze o linie de
unire între creatorii români (ºi nu numai!) animaþi de idei ºi
principii care înalþã spiritul ºi îmbogãþesc sufletul, într-o formulã
pe cât de interesantã tot pe atât de originalã.

„Marca Theodor Damian” s-a vãzut ºi se vede întru totul, de la
format, machetã ºi pânã la sumar, aºijderea de negãsit la alþii.

Luminã Linã nu are nici dimensiunile unui tabloid, nici pe cele
ale unui tratat academic – formate care, probabil, nu s-ar mai fi
bucurat de primirea de acum din partea cititorilor, plus faptul cã
ar fi fost mai dificilã ºi difuzarea ei pe întreg mapamondul.

Luminã Linã are formatul unei cãrþi de dimensiuni mijlocii,
dar câtã bogãþie de sentimente ºi de idei în cele 150-200 de pagini
pe care le are fiecare numãr!

O simplã trecere în revistã a rubricilor publicaþiei este în mãsurã sã
dea, ea singurã, o idee despre universul de gândire al editorului, ca ºi
despre armonia textelor, care par a se completa unul pe altul, armonios
ºi inteligent: Teologie, Eseu, Documente ºi mãrturii, Prozã, Cãrþi în
agora, Sapientia, Aniversãri, Portret, Punctul pe I, Interviu,
Universalia, Recenzii, Actualitatea în imagini, Poezie º.a.

În acest context este aproape inutil sã mai spun cã revista e
total lipsitã de prejudecãþi, publicând autori din toate generaþiile
ºi de toate orientãrile, din întreaga lume – ceea ce nu înseamnã cã
n-ar avea ºi niºte serioase, temeinice grile de selecþie a valorilor.
Pentru cercetãtorul de azi ºi de mâine colecþia publicaþiei reprezintã
mult mai mult decât un document cultural de epocã. Este chiar o
oglindã vie a miºcãrii de idei din ultimii douãzeci ºi cinci de ani,
reflectând cu precãdere viaþa spiritualã a diasporei româneºti, fie

Theodor Codreanu
Dumitru Radu Popescu -

Istoria absurdoidã
(Editura Tipo Moldova, Iaºi, 2020)

„Aceastã carte este departe de a fi o monografie.
Cuprinde patru eseuri despre, cu probabilitate, cel mai
complex, dar ºi mai „încâlcit” scriitor român de dupã al
doilea rãzboi mondial. Trei dintre textele mele vizeazã
prozatorul, dramaturgul ºi eseistul/publicistul, precedate
fiind de unul introductiv, care schiþeazã câteva evaluãri
critice ale operei”.

Nicolae Dan Fruntelatã
Memoria scaunului electric
(Editura Semne, Bucureºti, 2020)

„O antologie ca un fel de Odisee a spiritului, a sufletului
pândit de boala uitãrii. În care e vorba, în primul rând,
despre comunicare ºi prietenie.”

Florentin Popescu

Florentin Popescu

În atenþia cititorilor noºtri!
Practici neloiale

De o bunã bucatã de vreme o anume doamnã, Angela

Djigoli Popescu posteazã pe Internet materiale ºi imagini
fotografice sub genericul „Prietenii Bucureºtiului literar”.
Facem precizarea cã revista noastrã nu are nicio legãturã
cu acest grup condus de amintita doamnã.

„Bucureºtiul literar ºi artistic” apare din anul 2011, este
marcã înregistratã la OSIM ºi la Biblioteca Naþionalã a
României. Nu am primit niciun fel de cerere pentru a ne da
acordul asupra înfiinþãrii acestui aºa-zis „Grup de prieteni”
ai revistei, neasumându-ne vreo rãspundere în ce priveºte
conþinutul ºi valoarea textelor postate în numele acestui
grup pe Internet.

Doamna respectivã, cãreia, în treacãt fie spus, acum
câþiva ani, pentru a pune capãt insistenþelor cu care mã
asalta, i-am semnat o micã prezentare pe o copertã de
carte, îºi închipuie, probabil, cã asta-i dã dreptul sã
constituie grupul amintit. Un grup cu care – repet! – n-
avem, cum se zice, nici în clin, nici în mânecã.

De altfel cititorii revistei noastre, oameni inteligenþi,
cred cã au realizat faptul cã postarea respectivã nu este
altceva decât o urâtã, abominabilã tentativã de uzurpare
onomasticã. (F.P.)

(continuare în pag. 19)

Autografe
în premierã

La aniversarã:
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Rotaþia astrului acesta

Încetineºte puþin câte puþin
rotaþia astrului acesta
se întunecã ziua
cresc întâmplãrile ºi ceaþa
plumb în mâinile pline de daruri

Timpul dispare
fiii vor fi peste margine
inele din lanþul sângelui
fãrã sfârºit

Oboseala învinge ºi rãmâne învinsul!
Jumãtate din trupul meu
Viseazã pãduri.

Sorbind înãlþimi

Sângele cu aceastã durere se stinge
nu mai am luminã în trup
umbrele fug pe ferestrele lunii
bucuria dã mâinilor coame de zimbri
ºi ceruri aprinse
cu fuga lor cu tot
bucuria floare de aer floare de mai
floare de toamnã floare de gheaþã
Imnuri
peºtilor
sclipind fosforescent în adâncuri
cerbilor
fantastic sorbind înãlþimi
pãmântului
alergând în explozii de cai
naºterilor alese în trunchiuri de tisã
când sfinþii-s seduºi de femei ºi în rai.

Tudor Muºatescu – 50 de ani de la moarte
(22 februarie 1903-4 noiembrie 1970) Coman Sova,

SCRIITORI DE IERI, SCRIITORI DE AZI

Veþi ºti cã, pe-aici pe la vie, ie toate bine ºi în regulã

având ºi timp frumos cã s-a mai încãlzit, dar azi ninge
iarã, cã a mieilor a fost ºi asta e a berzelor ºi s-a fãcut
sloatã mare încât n-am putut nici la garã sã mã duc spre
a vã trimite, precum mi-aþi scris, ouãle proaspete care vi
le-am strâns de-o lunã de zile ºi nici perechea de gâºte,
care dupã ce le-am îngrãºat, a devenit de-a decedat
murind amândouã din cauza evenimentelor, cã umblã
prin pãsãri ºi moare toate, mai ales la noi, cã nu ne-a mai
rãmas decât unsprezece gãini în afarã de cocoº, care l-am
tãiat ca sã nu moarã de viu ºi mai bine sã moarã tãiat,
plus 4 curculiþe cât ne-a mai rãmas din 18 câte aveam ºi
plus gâºlele astea douã, moarte, care le-am mai avut din
cele 14 ale noastre ºi afar de raþe care nu mai avem nici
una cã ele ie mai ºubrede la boalã ºi intervine de moare
imediat. Astfel cã de la ele a luat ºi viþeii boala asta ºi-am
zis din capul meu cã mai bine sã-i vând clandestin la
mãcelari ceea ce am ºi fãcut cã de-aia vream sã vã spui ºi
dv., cã ne-a prins jandarmul ºi ne-a fãcut procest-verbal
cu ºtampilã ºi cu cuvinte urâte ºi-a zis cã dracu ne-a luat,
întâi pe dv. cã adicã ai cui ie viþeii ºi pe urmã pe mine, cã
de ce m-am luat dupã ordinul dv. ºi-am pus sã-i tai ºi sã-
i vâînz ºi pe nea Pendeacã mãcelaru cã de ce a cumpãrat
carne când ºtia cã nu se egzistã sã tai, nefiind zi de speculã.

Aºa cã ce era sã facem ºi-a trebuit sã-i dãm, onoraliu de
ºperþ, dar însã eu n-aveam cinci sute partea noastrã, ºi
nea Pendeacã a zis cã o sã iau eu de la el când mi-oi
vedea ceafa ºi îmi plãteºte carnea la vara iepii, cã l-am
bãgat în bucluc ºi atunci ce era sã fac? Am spart lacãtul
la pimniþã spre a lua doi deca de vin ºi a-i vinde cu 250
de lei deca ca sã plãtesc, ceea ce am ºi luat ºi-am avut

noroc cã mi-a dat în gând sã sparg pimniþa cã altminteri
curgea tot ºi din butia a mare de o sutã ºi din butoiul ãl
mic de cincizeci de vedre, cã a fiert ºi-a sãrit cepurili,
astfel cã am deºertat butia de o sutã în butoiul de
cincizeci, umplându-l aproape jumãtate. Aº fi pus ºi din
butoiul de tãmâioasã dar nu mai era decât drojdia ºi de
ce sã stric vinul cu drojdia, când s-a scumpit ºi-a ajuns
de se vinde pe vale cu 1000 ºi 1200 de lei deca ºi cu
taxele negustorului. Noroc cã pelinul n-a curs tot ºi-am
mai scos vreo douã damigene sã vi le trimet dv. la
Câmpulung sã le aveþi de Paºti dar a cãzut Gheorghe cu
ele pe ghiaþã cã umblase la tescovinã ºi era beat ºi le-a
fãcut zob pe-amândouã, ceea ce era sã-i sparg capul cu
bâta dar a avut noroc cã ºi-l spãrsese singur pe ghiaþã ºi
s-a infectat din ce-a fost pe-acolo pe jos ºi dupã ce l-a
pansat sanitarul s-a fãcut bine ºi-a murit ºi nevasta când
s-a dus cu laptele la Piteºti, la advocatul care îi duce ea,
a aflat de Gheorghe ºi-a-nvãþat-o sã facã procest în contra
dv. ca sã-i plãtiþi cinci sute de mii de lei cã Gheorghe a
murit din cauza serviciului la dv. ºi ea are trei copii ºi
advocatul i-a spus cã sã-i razã lui mustaþa dacã nu i-o
scoate banii, cã hoaºca are bani destui sã plãteascã ºi n-
o sã intre cu ei în pãmânt.

Aºa cã de-asta v-am scris ca sã ºtiþi ºi dv. ºi sã vã puneþi
advocat cã eu aici am grije de toate ºi vã mai rog sã-mi
trimeteþi 1000 de lei din simbria mea, cã am mare
trebuinþã ºi 2500 de lei sã pui geamurile la casa dv. cã s-
a jucat de-a rãzboiul cu ele niºte draci de copii ºi le-a
spart, taman la odaia din faþã, cã mã miram ºi eu pe unde
a putut sã intre hoþii ºi sã fure toate lucrurile din casã,
chiar ºi saltelele cã s-a crucit ºi pãrintele Limberea când
a venit ºi-a vãzut ºi tot pãrintele ºi-a dat cu ideea cã hoþii
a crezut cã aveþi bani ascunºi în sobe, pe burlane, ori pe
coº ºi de-aia le-a dãrâmat ca sã-i gãseascã ºi-a zis sã vã
scriu sã veniþi ºi dv. pe aici sau sã trimeteþi pe cineva.

Încolo, pe aici ie toate bine ºi nu se gãseºte de niciunele
trãind cum dã Dumnezeu ceea ce vã doresc ºi dv. ºi sã
veniþi sãnãtoasã, scriindu-mi ºi mie o carte poºtalã ca sã
ºtiu când veniþi sã vã trimet o briºcã la garã, cã trãsura
noastrã a luat-o hoþii, cã ºi pãrintele Limberea zicea, cã
dacã a furat caii de ce era sã lase trãsura.

Vã sãrut mâna al dv. prea supus vier,

Costicã Durã

Savori intelectuale!!!
• Unii trãiesc gratis, alþii degeaba.
• Dacã într-o vorbã îndeºi mai mult decât încape, devine

vorbã goalã.
• De ce prostul e mãrginit, când prostia e nemãrginitã?
• Bãnuitorul se trezeºte înaintea ceasului deºteptãtor,

ca sã-l controleze dacã sunã exact.
• În fiecare zi de primãvarã când vin rândunelele,

pesimistul fredoneazã „vezi rândunelele se duc”.
• Caloriferul stins e mai rece decât frigiderul în

funcþiune.
• Dragostea: Bãtãi de inimã pentru dureri de cap;

Sentimentul care vine în galop ºi dispare în vârful
picioarelor.

• Femeile nu înºealã, comparã.
• Lanþurile au redactat definiþia libertãþii.
• Idee bine clocitã trebuie sã facã adepþi, nu pui.
• Când stai de vorbã cu proºtii numai duminica e o

adevãratã sãrbãtoare.
• De ce au militarii acte de stare civilã?
• Fost primar, fost prefect, fost senator, fost ministru,

conu Miºu a fost numai un fost.
• Ca sã mãsori distanþele, trebuie sã le ºi strãbaþi.
• Marele cusur al femeilor este cã te iubesc, totdeauna,

când ai altceva de fãcut.

• Nu sunt sensibil la frig. Chiar ºi gerul mã lasã rece.
• E frumos sã fii bun, dar trebuie sã fii ºi bun la ceva.
• Numai dupã invidia altora îþi dai seama de propria ta

valoare.
• Fericirea se trãieºte numai de la o clipã la alta. Între

ele bagã intrigi viaþa.
• Laºitatea este sentimentul care n-are nici mãcar curajul

sã spunã cum îl cheamã.
• Plictiseala lungeºte ziua ºi scurteazã viaþa.
• Plantã care provoacã insomnii unora: laurii altora.
• Minciuna premeditatã nu mai e chestiune de fantezie,

ci de caracter.
• Adevãraþii cai de cursã nu aleargã pentru premii, ci

numai ca sã-ºi punã sângele în miºcare.
• Gloria, când moare, nu face testament în favoarea

nimãnui.
• În ziua victoriei, nu uita sã-þi aminteºti ºi de

înfrângerile anterioare.
• Nu gloria este efemerã, ci numai cei ce o au.
• Amintirile unora se numesc remuºcãri.
• Fiecare inimã are podul ei cu vechituri, pe care nu se

îndurã sã le arunce niciodatã, dar le scuturã din când în
când.

• Amintirile sunt asemenea cãrþilor din biblioteca ta.
Cauþi câte una când nu mai ai nimic nou de citit.

• N-am cerut vieþii nimic. Tot ce am avut, i-am smuls.
ªi tot ce n-am avut, mi-a furat.

• Cu vremea sã mergi în pas, nu la pas.
• Una e sã crezi ºi alta e sã fii credul.
• Una e sã ceri, alta sã cerºeºti, ºi cu totul altceva sã

revendici.
• Amabilitatea adevãratã trebuie sã fie, în primul rând,

o chestiune de caracter ºi apoi una de educaþie.
• Nu plânge fãrã motiv. ªi mai ales, nu plânge când ai

motive.
• Când þi se cuvine ceva, sã nu ceri. Pretinde.
• Viitorul unui om, ca ºi al unei lumi, se construieºte,

nu se viseazã.
• Te-ai întrebat vreodatã câte mâini au fãcut pâinea, pe

care, cu una singurã, o duci la gurã?
• Fãrã mâna omului, omenirea ar fi trãit în patru labe.
• Bãnuiala e serviciul de spionaj al oamenilor

neînarmaþi pentru viaþã.
• În fiecare tren al lumii, viaþa circulã pe compartimente.
• Era atât de urât, încât atunci când se strâmba, pãrea

mai drãguþ.
• Când priveºti marea, gândul o ia în derivã.
• Suntem chit, tinere confrate. Dumneata nu mã cunoºti

ºi eu nu te recunosc.
• Poþi sã fii într-o ureche ºi totuºi foarte serios la treabã:

dacã eºti ac.
• Noaptea, viteza gândului circulã în „ani-întuneric”.
• ªi dacã ai chelit, ce? Parcã pe lumea asta nu sunt ºi

vulturi pleºuvi?
• Focul sacru nu se aprinde cu chibrituri.
• Numai covoarele se nasc ca sã fie cãlcate în picioare.

SÃRUT MÂNA COANÃ MARE

(Din volumul Doresc ca micile mele
rânduleþe..., 1945)
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DIALOGURI CULTURALE LA KM 0

A consemnat Florentin Popescu

„Convergenþa dintre diplomaþie, culturã ºi istorie rãmâne
mereu actualã pentru popoarele care se respectã”

Seniorii literaturii noastre

Florentin Popescu: Ce înseamnã sã fi polonist?
Nicolae Mareº: Înseamnã sã fi cunoscãtor al limbii ºi

culturii milenare a unei puteri culturale precum Polonia,
care a dat umanitãþii personalitãþi marcante în toate
domeniile de activitate, de la Copernic la Ioan Paul al II-
lea. Înseamnã sã realizezi ºi sã pui în valoare fãrã nici un
fel de complexe raporturile culturale bilaterale. ªi, nu în
ultimul rând, sã conºtientizezi importanþa raporturilor
bilaterale care au dãinuit potrivit marelui cronicar
polonez, Jan Dlugosz de la începutul secolului al XII-
lea, deci timp de 800 de ani, nu de 600 – cum afirmã
miniºtri noºtri de externe în momente festive. De Polonia,
românii au fost strâns legaþi din Evul Mediu timpuriu
pânã în zilele noastre. De la Grigore Ureche ºi Miron
Costin, ca sã îi enumãr pe marii noºtri cronicari, care au
studiat în ºcolile poloneze de renume, dovedind ulterior
capacitatea de a extrage din scrierile poloneze cele mai
importante date pentru istoria poporului român. La rândul
ei, cultura ca ºi spiritualitatea polonezã, de sorginte
 catolicã, mai ales în perioada Renaºterii, s-a inspirat,
via Vatican, din cultura italianã, i-a ajutat pe români sã
îºi gãseascã rãdãcinile, sã ne regãsim latinitatea. Aºa a
ajuns marele cronicar ºi demnitar moldovean, Miron
Costin, sã spunã: „De la Râm ne tragem”. La rându-i,
apostolul Neamului, Nicolae Iorga, a surprins aceastã
îngemãnare culturalã hotãrâtoare, în afirmaþia: Românii
au luat luminã din Polonia. Dacã mai adãugãm la aceasta
Psaltirea în versuri a lui Dosoftei ºi el cu studii în Polonia,
inspirat fiind de poetul renascentis, Jan Kochanowski,
iatã ce capitol important putem broda pe tema
interferenþei culturii româneºti ºi poloneze. Vorbindu-i
despre aceste lucruri, eminentului profesor, polonistului,
Zdzisllaw Libera, acesta mi-a propus imediat sã
aprofundez aceste chestiuni, admiþându-mã, în baza
contribuþiilor publicate, la doctorat, în 1968. Românii
nu numai au luat luminã dar au ºi dat luminã prin Miron
Costin, cel care a scris, în limba polonã, pentru a obþine
benevolentia protipendadei poloneze, a lui Sobieski
personal: Cronica Þãrilor Moldovei ºi Munteniei
(Cronica polonã), în limba lor, demonstrându-le
romanitatea poporului român ºi a latinitãþii sale. Aceastã
contribuþie literarã unicã, înseamnã o participare
româneascã la literatura barocului polonez, lucru
recunoscut, mai recent, de unii exegeþi de seamã din
Polonia. Demersul mironcostinian va fi continuat în
perioada iluministã ºi Tadeu Haºdeu, cu o seamã de scrieri
realizate în limba polonã, recunoscut fiind, în secolul
trecut, de istoria literarã polonezã, ca reprezentant al
acestui curent literar polonez de facturã europeanã.
Marele istoric Nicolae Bãlcescu reparcurge istoria
poporului polonez, în secolul al XIX-lea analizând cele
mai importante scrieri poloneze, lucru pe care l-am
demonstrat în presa noastrã, la cea de-a 200-a aniversare,
chiar în procesul de redactare a lucrãrii fundamentale:
„Istoria Românilor supt Mihai Vodã Viteazul”. Personal,
am cules, într-o lucrare de cca 800 de pagini, publicatã
în ultimii ani, în douã ediþii, momente importante ale
raporturilor bilaterale, dovadã a importanþei lor istorice.
Asemenea preocupãri ar trebui sã aibã pe ºantierul sãu
un veritabil polonist. Iar România a avut ºi are asemenea
persoane, pe care unii confraþi îi denumesc pe drept
cuvânt - polonologi, alþii polonofili. Printre cei din urmã
l-aº enumere pe Nicolae Iorga, savant european de mare
calibru ºi în aceastã direcþie, unic printre istoricii
secolului trecut, în cunoaºterea ºi rãspândirea culturii
poloneze. Un rol importat l-au jucat ºi profesorul I. C.
Chiþimia, Stan Velea, semnatarul acestor rânduri, venit

în polonisticã din diplomaþie, cât ºi profesorul C.
Geamabaºu, ca dascãl universitar cu un larg orizont
ºtiinþific, Mihai Mitu, care nu de mult plecat la cele
veºnice.

F.P.: În ce împrejurãri aþi ajuns în capitala Poloniei ºi
cum v-aþi manifestat ce diplomat, ca scriitor?

N.M.: În adolescenþã nu mi-am propus niciodatã sã fac
studii lingvistice; am fost atras mai degrabã de ºtiinþele
exacte, dar cel mai mult de ziaristicã. Aºa am ajuns, dupã
primul an de studii, la Facultatea de filosofie din
Bucureºti, singura facultate la care puteam studia, din
anul al III-lea, ziaristica, domeniu în care mã manifestam
ca un autodidact înrãit. Însã - pe baza rezultatelor la
învãþãturã, a „originii sociale sãnãtoase” ºi fãrã rude în
strãinãtate, Ministerul Afacerilor Externe, mi-a acordat
prin Ministerul Învãþãmântului, o bursã de studii la
Varºovia, aceasta - dupã interviul de rigoare susþinut - în
vara anului 1960, având poruncã e x p r e s ã de a studia
limba ºi cultura polonã. La fel s-a procedat ºi cu alþi
colegi din generaþia respectivã. Ei au ajuns câte 2-3 sau
mai mulþi sã studieze la Moscova, Berlin, Pekin, Hanoi
sau la Praga, unde tânjeam ºi eu sã merg. Publicistica a
rãmas totuºi pasiunea constantã a tinereþii mele, încât,
în anul al V-lea, înaintea susþinerii masteratului,
colaboram deja la Viaþa Studenþeascã – unde am publicat
reportaje din Polonia, iar în presa literarã traduceri din
lirica ºi aforistica polonezã. La îndemnul profesorului
de istorie literarã amintit mai sus, am scris ºi publicat în
1965, un remember despre Tudor Vianu, în revista
Academiei Poloneze de ªtiinþe – Przeglad
Humanistyczny sau despre unele aspecte privind
traducerea epopeii poloneze Pan Tadeusz de Miron Radu
Paraschivescu în limba românã, care au însemnat debutul
meu publicistic ºi ºtiinþific, urmat de publicarea lucãrii
de masterat despre: Tadeu Hasdeu – reprezentant de
seamã al Iluminismului polonez. Tot în 1965-1966 am
þinut o emisiune de o jumãtate de orã pe sãptãmânã la
Postul Naþional de Radio despre muzica uºoarã
româneascã, în mare vogã atunci în Polonia – de la Doina
Badea ºi Margareta Pâslaru pânã la Spãtaru, Drãgan,
Similea sau Dauer. Repartizarea primitã de la Ministerul
Învãþãmântului a fost de referent ajutor relaþii la Direcþia
Culturalã din MAE, unde mi-am început activitatea, în
august 1966. Am avut ºansa unicã nu numai sã învãþ ºi sã
trãiesc realitãþile poloneze într-o perioadã destul de
frãmântatã, dar sã ºi cunosc nemijlocit personalitãþi
marcante din Polonia încã din perioada studiilor, aceasta
prin  colaborarea strânsã cu Ambasada, cu ºeful misiunii,
prof. univ. dr. Gheorghe Diaconescu, fost ministru al
justitiþiei, viitor ambasador la ONU, care m-a „exploatat”
din plin ca t r a d u c ã t o r. Din anii 1962-1963 Domnia
Sa m-a solicitat permanent sã „îl ajut” sã fie corect ºi
bine înþeles la întâlnirile pe care le avea cu demnitari de
seamã polonezi, pânã la ºeful statului ºi guvernului, cu
miniºtrii, chiar cu oameni de rând, la reuniuni publice,
în întâlnirile cu presa etc. Þinea foarte mult sã fie corect
înþeles de interlocutori, cunoscutã fiind poziþia distinctã
a României din anii de dezgheþ de dupã 1960, când
Polonia ne critica cu mânie proletarã, aliniindu-se
Moscovei. Pot spune cã la absolvirea universitãþii, în
1966, aveam o bunã experienþã diplomaticã. Din
perioada studiilor publicistica ºi literatura mi-au intrat
în sânge. Ulterior ºi noua conducere a Ambasadei din
Varºovia, în fruntea cãreia a venit fostul director al
Direcþiei Þãri Socialiste, un diplomat foarte bine pregãtit,
care era la curent cu activitatea mea, desfãºuratã în anii
precedenþi, mai ales cã în vacanþã însoþeam ziariºti

polonezi prin þarã, a insistat pe lângã conducerea
ministerului, personal pe lângã Corneliu Mãnescu,
pentru a mã avea c o l a b o r a t o r. Aceasta s-a ºi realizat;
astfel, la mai puþin de un an eram din nou la Varºovia. De
atunci am început o pregãtire solidã, continuã pentru a
reuºi cu bine la examenele/concursurile/ pentru obþinerea
gradelor diplomatice, care – sub nici o formã – nu erau o
formalitate. Plecat de jos, nu ca diplomaþii de astãzi ajunºi
prin pile ºi nepotisme în Ministerul de Externe, o
instituþie întotdeauna de elitã, însã acum plinã de indivizi
nepregãtiþi, aduºi peste noapte în posturi de consilieri ºi
de ce nu de ambasadori. Înainte de 1989, ca ºi în perioada
interbelicã, ajungeai consilier dupã 15-20 de ani de
activitate rodnicã, afarã ºi în centrala ministerului ºi
invers. Examenul de ataºat diplomatic, susþinut în 1967,
a fost cu mult mai greu ºi mai pretenþios decât masteratul.
Nu era uºor sã parcurgi o bibliografie la zi din dreptul
consular ºi diplomatic, istoria diplomaþiei, economie
mondialã, protocol diplomatic, artã, literaturã etc. etc.
ªi numai dupã cinci ani puteai candida la postul de al
treilea secretar sau al doilea. Concursul de prim secretar
pe care l-am susþinunt, în aceiaºi serie cu Meleºcanu, a
fost mai dificil decât admiterea la doctorat sau susþinerea
doctoratului. Cert este cã am intrat în diplomaþie – cum
spuneam – cu lecþiile bine fãcute. N-am ºtiut ce înseamnã
a fi complexat. Mã mângâiau la MAE polonez cu epitetul
de „eminenþã cenuºie” a Ambasadei României. ªtiam pe
de rost ºi numerele de telefon ale demnitarilor, cu Rapacki,
dupã ce a ieºit la pensie, mã plimbam prin parcul
Lazienksi. Aºa mi-am fãcut un cerc de relaþii largi în
toate mediile: politice, economice, dar mai ales culturale
ºi de presã. De la Stanislaw Jerzy Lec ºi pânã la Jaroslaw
Iwaszkiewicz sau Jerzy Putrament am cunoscut întreaga
pleiadã de scriitori polonezi în vogã. În acei ani l-am
cunoscut pe redactorul ºef de la sãptãmânalul Politica,
Mieczyslaw Rakowski, viitor prim-ministru, sau pe
redactorul ºef al publicaþiei pentru tineret, Sztandar
Mlodych, Aleksander Kwaœniewski, viitor preºedinte al
Poloniei etc. Cea mai apropiatã ºi dragã mi-a fost
scriitoarea Danuta Bieñkowska – neobosita traducãtoare
din românã, cu care am pus la calea cele mai ambiþioase
planuri în plan cultural ºi literar. Ea era cu punerea lor în
paginã, iar eu cu intervenþii pentru susþinerea acestora
pe lângã factorii de decizie. Se ºtia acest lucru ºi în þarã.
Cu siguranþã aveam puþini colegi pe mapamond cãrora
România literarã, Geo Dumitrescu personal, sã le cearã
colaborãri. Am fãcut aceasta din anii 70 ºi încerc sã le
continui ºi azi, cu diferenþa cã era mult mai uºor atunci;
la greu unele din ele le publicam ºi cu pseudonimul
Nicolae Armeº. La 22 iulie – Ziua Naþionalã a Poloniei –
eram nelipsit cu grupaje din lirica polonezã
contemporanã, consemnam în general tot din ceea ce era
mai reprezentativ în plan cultural în aceastã þarã, inclusiv
la radio, la emisiunea Atlas Cultural, pregãtit de Doamna
Dumitriu etc. Din aceste demersuri s-a nãscut florilegiul
10 poeþi polonezi, din care n-au lipsit: Tadeusz Rózewicz,
Iwaszkiewicz, Wislawa Szymborska, Malgorzata Hillar,
Julian Przyboœ, Tadeusz Sliwiak etc. La începutul anilor
80 am publicat la Editura Dacia de la Cluj Napoca cea
mai substanþialã Antologie de poezie contemporanã
polonezã /81 de poeþi/ salutatã cu multã cãldurã, inclusiv
la Varºovia. Pentru prima datã în lume, Wislawa
Szymborska, laureata Premiului Nobel din 1996, a fost
publicatã în româneºte, la Ed. Dacia din Cluj, în 1978:
Bucuria scrierii. La fel Czeslaw Milosz, în 1981.

Nicolae Mareº, poet, traducãtor, eseist, istoric literar, fost diplomat la Varºovia, Paris ºi Skoje, s-a nãscut la 18 aprilie 1938, la Mãgurele - Vãlenii de Munte, Jud. Prahova. Studii de filosofie,
filologie ºi istoria artei la Universitãþile din Bucureºti ºi Varºovia. Doctor Honoris Causa al Universitãþii “1 Decembrie” din Alba Iulia. A debutat în 1966, cu reportaje din Polonia, student fiind
la Universitatea din Varºovia, a colaborat la radioul polonez ºi cu presa culturalã din aceastã þarã. Tot în perioada respectivã a început sã scrie versuri ºi sã traducã din literature polonã, activitate de
care nu s-a mai despãrþit niciodatã. A colaborat ºi mai colaboreazã cu mai toate publicaþiile literare ºi culturale româneºti: România literarã, Viaþa Româneascã, Contemporanul, Luceafãrul, Steaua,
Tribuna, Familia, Convorbiri literare, Dacia literarã, Vatra, Ramuri, Portal, Polonus etc. inclusiv cu unele din strãinãtate: “Przeglad humanistyczny”, “Wspólczesnosæ”, “Poezja dzisiaj”, “New-
York Magazin”, “Luminã linã”. Din 1980 a fost primit ca membru al Uniunii Scriitorilor din România. Titlul de doctor în ºtiinþe umaniste i-a fost acordat de Institutul “George Cãlinescu” al
Academiei Române, având stagiul de doctoranturã ºi la Universitatea din Varºovia, cu prof. univ. dr. Zdzislaw Libera. Cariera diplomaticã a îmbrãþiºat-o în 1966; a trecut, prin concurs toate gradele
diplomatice, de la ataºat la ministru plenipotenþiar. În anii 1990-1994 am fost director în Ministerul Afacerilor Externe; primul director al Bibliotecii Române de la Paris; primul ºef al Misiunii
diplomatice române de la Skopje, prim-colaborator al mai multor ºefi de misiune la Varºovia, apreciat fiind încã din tinereþe drept “eminenþa cenuºie” a Ambasadei României, unde a funcþionat cca
20 de ani. În septembrie 1999, a ieºit la pensie, la cerere, prilej de a se consacra totalmente scrisului.

Din tinereþe l-a tradus pe Stanislaw Jerzy Lec /1970/, a publicat prima monografie despre Polonia /1971/, a tipãrit mai multe antologii de poezie polonezã /peste 100 de poeþi/; a alcãtuit un mare
“dicþionar” al înþelepciunii universale /2014/, în anii 2000 a tradus ºi publicat “Cugetãrile” Sfântului Pãrinte, Ioan Paul al II-lea; în 2019 ale Mareºalului Józef Pilsudski cât ºi mongrafia tipãritã la
150 de ani de la naºtere ºi noi volume de versuri: Clarobscur în amurg, Raze în apus de soare, Meditaþii lirice sau de aforisme: Gânduri vechi ºi noi, Maxime militante, Iluminãri etc.

A publicat în presa românã ºi strãinã peste 500 de articole, studii ºi eseuri din domeniile literaturii universale, istorie artei, comparatisticii literare, receptãrii culturii române în strãinãtate, precum
ºi din sfera relaþiilor diplomatice ºi economice internaþionale, unele incluse în cele trei volume de eseuri publicate de TipoMoldova Iaºi, în colecþia Opera Omnia etc.

Nicolae Mareº este autorul unor lucrãri monografice ºi de referinþã consacrate Poloniei ºi relaþiilor bilaterale româno-polone, Papei Ioan Paul al II-lea, Mareºalui Józef Pi³sudski, artistului S.
Wyspianski, receptãrii Pontifului în România. A semnat în total aproape 80 de cãrþi, apãrute într-un tiraj de cca douã milioane de exemplare.

Pentru lucrarea Sfântul Ioan Paul cel Mare, Sfântul Pãrinte Francisc i-a decernat, în august 2015, una dintre cele mai importante distincþii conferite de Vatican: Pro Ecclesia et Pontifice - Ordin
instituit de Leon al XIII-lea în 1888.

Nicolae Mares,

Urmare în numãrul viitor
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Demontarea
unui mit

Ion Rosioru

ªi prin romanul Exilaþii (Editura Pim, Iaºi, 2019), Elena Netcu dovedeºte încã odatã cã

are harul reconstituirii istoriei prin poveste, segmentul de timp asupra cãruia se apleacã aici
cu multã acribie ºi forþã narativã, eºalonându-se între 1985 ºi 2012. Structura romanului
aminteºte de a unuia dintre romanele lui Faulkner, în sensul cã, de la capitol la capitol, se dã
cuvântul ºi perspectiva narativã unura dintre protagoniºtii cãrþii, mai precis lui Emil Bratu
(I ºi III) ºi Anei Muºat (II ºi IV), autoarea rezervându-ºi aceste prioritãþi doar în Epilog.
Cartea este, în primul rând un roman de dragoste ºi, aºa cum foarte exact diagnostigheazã
prefaþatorul Marian Dopcea, o meditaþie despre destin, despre exil ºi chiar o carte de aventuri
picareºti, în care realul este învârstat de secvenþe onirice, toate acestea pe un fundal când
horror, când realist-reportericesc, din povestirile principale telescopându-se alte zeci de
povestiri una mai interesantã decât alta, toate concurând la realizarea unei radiografii a
revoluþiei, sau, de ce nu, a loviturii de stat (loviluþiei, cu i s-a mai zis) din iarna anului 1989
ºi mai ales a haosului care i-a urmat ºi care e departe de a se fi terminat nici la ora de faþã, dat
fiind cã vechilor comuniºti de prim rang aflaþi la putere le-au urmat cei din eºalonul secund
format din cãpuºe roºii parcã ºi mai flãmânde decât cele dintâi.

Acþiunea romanului demareazã cu evadarea, din închisoarea comunistã de la Periprava,
a studenþilor aduºi aici cu trei ani în urmã pentru cã un coleg de-al lor, ranchiunos ºi
arivist, Sabin, le înscenase deþinerea de droguri ºi de valutã. Cei trei, Emil Bratu, Ion
Chilianu ºi Mircea Ivascencu sunt prinºi, rând pe rând, ºi dacã ultimul e lãsat liber, ceilalþi
doi se trezesc în niºte barãci de la Nazarcea, respectiv Poarta Albã, de unde pleacã, în
vâltoarea sângeroasã a evenimentelor din decembrie, cu toþi deþinuþii ºi se urcã într-un
tren cu tineri entuziaºti care mergeau la Bucureºti sã ia parte la miºcarea prin care dictatura
avea sã fie rãsturnatã. Protagonistul e împuºcat ºi aruncat alãturi de alte trupuri inerte într-
un camion ºi apoi într-o morgã de unde, vrând sã iasã, o scoate ºi pe Ana, ajunsã acolo ca
ºi el, rãnitã ºi leºinatã de durere. În Spitalul Universitar, cei doi tineri dobrogeni se cunosc,
dar destinul îi separã pentru ani buni, bãiatul mergând la Iaºi spre a-ºi susþine examenul de
licenþã la Facultatea de Drept, iar fata, medic stomatolog stagiar într-un sat dobrogean în
care primarul o hãrþuia cu o perseverenþã neruºinatã, þine cu orice preþ sã ajungã în Franþa

spre a se realiza profesional. Meseria de avocat nu mai merge sau e destul de greu de
pãtruns în tagmã, tinerii fiind obligaþi sã se reprofileze, adicã sã intre în comerþ, mai exact
sã aducã vechituri din strãinãtate ºi sã le vândã în buticuri improvizate, sã dea þepe, sã ia
calea amarã a strãinãtãþii la cules de cãpºuni, sau, în cazul fetelor, cu studii superioare sau
doar semidocte, sã-ºi vândã trupurile, fie politicienilor proaspãt emanaþi ori prosperilor
oameni de afaceri autohtoni sau strãini. Alba-Neagra, pãcãnelile, bãncile falimentare,
Caritasul etc. sunt doar câteva exemple de înºelãtorie neruºinatã ºi de exploatare a naivitãþii
ºi credulitãþii românilor care viseazã sã se îmbogãþeascã peste noapte. Fabricile ºi uzinele
se închid pe capete ºi sunt date pe te miri ce strãinilor care le recupereazã doar ca fier
vechi. Agricultura româneascã e pusã ºi ea pe butuci. Retrocedãrile de terenuri s-au dovedit
o cacealma: aratul cu plugul tras de un cal sau de un mãgar pricãjit e, în lipsa sistemului de
irigaþii ºi a acordãrii de subvenþii din partea statului, o anomalie a istoriei ºi noii proprietari
îºi vând pe nimic ogoarele sau le lasã, în cel mai bun caz, de izbeliºte. Emil Bratu, ca ºi
colegii sãi, trec sau asistã la aceste reconversii profesionale din mers. În cele din urmã, se
va opri la promovarea turismului de bunã calitate, în acest scop studiind arta fotograficã
spre a face cunoscute strãinilor frumuseþile Dobrogei natale ºi ale Deltei Dunãrii, cu una
din expoziþii ajungând pânã la Paris unde nutreºte tainic speranþa c-o va întâlni pe cea de
care, în vacarmul tulbure al harababurii din Decembrie 89, se îndrãgostise iremediabil. În
acelaºi scop, el se va implica trup ºi suflet, alãturi de Ion Chilianu, coleg de studii, de tãiat
stuf în baltã ºi de afaceri pasagere riscante ºi falimentare, în organizarea unui spectacol
folcloric românesc de excepþie în chiar capitala Franþei, în La Place de l’Etoile, mai
precis. Folclorul nostru este singurul pentru care francezii ne iubesc, observã Ana Muºat
cu prilejul spectacolului incendiar: „Veniserã în Franþa cu tot ce are România mai de preþ
în materie de folclor. Muzica popularã este cartea noastrã de vizitã” (p.201).

Nici descinderea Anei Muºat în Franþa nu este una lipsitã de peripeþii. E adusã aici de o
profesoarã din Cluj ºi lãsatã pe mâna unui ºef de clinicã stomatologicã, domnul Vaillards,
care, pânã la urmã nu se va abþine sã nu treacã la hãrþuiri libidinoase, ca ºi primarul din
sãtucul sud-dobrogean. Românca va fi aruncatã în stradã, însã va avea norocul sã întâlneascã
o altã româncã providenþialã, Lia Luncanu, un personaj cu destin tragic. Aceastã femeie
energicã ºi orgolioasã, amintindu-ne de Lenka din romanul omonim (2010) al autoarei
tulcene, o ajutã, financiar vorbind, sã-ºi echivaleze studiile de medicinã dentarã ºi sã
poatã lucra apoi, în domeniu, nu doar ca asistentã. Dar, în ciuda acestei afirmãri de ordin
profesional, visul de libertate al Anei e trãit ca un exil, Franþa fiind de fapt ostilã strãinilor
care, culmea, au asaltat, pur ºi simplu, Parisul pe care-l târãsc zi de zi în mizerie ºi
promiscuitate. Spre a obþine cetãþenia francezã, Lia se cãsãtoreºte cu un musulman a cãrui
familie o maltrateazã ºi-o umileºte zilnic, vrând sã se dezbare cu orice preþ de nora lor care
le dãruise între timp o nepoatã. Marea dramã a emigranþilor, români ºi nu numai, veniþi cu
sufletul plin de visuri în Occident, este aceea de a nu se putea adapta în þara unde au sperat
cã vor afla paradisul. „Cei mai mulþi clacheazã pentru cã nu-ºi aceptã condiþia de exilaþi,
dar mai ales nu au forþa de adaptare” (p.196). Lia va sfârºi învinsã de un cancer ºi va lãsa
în urmã doi copii, pe Alesia ºi pe Orhan, care dupã ce vor fi rãmas orfani ºi de tatã, pãrãsesc
Tunisia ºi vin în România unde Ana ºi Emil Bratu, formând acum un cuplu matrimonial de
invidiat, atât prin armonie familialã cât ºi prin prestigiu socio-profesional, îi vor primi cu
braþele deschise. Ana nu va fi uitat mâna întinsã de Lia Luncanu în Parisul ostil: „Nici nu
ºtii ce înseamnã, Emil, sã fii într-o þarã în care sã nu ai pe cineva care sã te ajute la un necaz.
Sã porneºti cu stângul ºi sã nu gãseºti nicio soluþie. Mulþi români de-ai noºtri au dat greº.
S-au apucat de alcool sau droguri, de jefuit bãnci, unii s-au apucat de cerºit. Ca sã nu-þi
mai spun c-am vãzut femei ºi bãrbaþi despre care aflasem cã au fost cineva în România ºi
care rãscolesc prin tomberoane, cãutând o coajã de pâine, pentru cã nimeni nu mai pune
preþ pe ei, pe bãtrâneþea lor. Nu se mai întorc în þarã de ruºinea eºecului. Sunt cei prãbuºiþi
de propriul lor exil sufletesc. Sunt pe marginea prãpastiei” (p.203).

Romanul filmic trepidant al Elenei Netcu ºi-a propus demontarea mitului unui Occident
fascinant ºi edenic. Chiar ºi astãzi, însã, mii de tineri, datã fiind politica falimentarã a
guvernanþilor români, incompetenþi ºi cãpãtuielnici, indiferent de la ce partid vin la putere,
continuã sã îngroaºe rândurile emigranþilor ºi sã-ºi facã iluzii cã Apusul tuturor fãgãduinþelor
îi aºteaptã cu braþele deschise! Nimic mai fals ºi mai nociv!

Un memorialist de
excepþie al

generaþiei noastre:
Nicolae Dan
Fruntelatã

Florentin
Popescu

„Încerc sã recompun… lumea mea, lumea unei generaþii care a trãit de

toate, ºi revoluþii, ºi demascãri, ºi dictaturi, ºi democraþii…, ºi interziceri de
cãrþi, de eliberãri de cãrþi, o cãlãrire pe douã veacuri în care lumea s-a împãrþit,
s-a despãrþit, pe urmã s-a fãcut cã se uneºte, dar se întoarce iar la un rãzboi
friguros, economic, meteorologic ºi urât ca toate rãzboaiele”.

(Nicolae Dan Fruntelatã, Interviu, în „Pro Saeculum”, septembrie 2016)

Dacã e s-o luãm în ordinea în care a intrat în literaturã, Nicolae Dan Fruntelatã
este mai întâi poet, apoi publicist ºi prozator ºi face parte din prima generaþie de
dupã G. Cãlinescu (acesta a murit în 1965, iar generaþia din care amândoi facem
parte, a ajuns în amfiteatrele Filologiei bucureºtene în 1964), spiritul marelui
critic mai fiind încã prezent în lumea studenþilor ºi a profesorilor (Al. Piru, Romul
Munteanu, George Munteanu, Ion Dodu Bãlan, Dim. Pãcurariu º.a.) – ceea ce nu
putea sã nu ne influenþeze benefic ºi pe noi, care am ajuns acolo într-o perioadã în
care literatura ºi lumea începeau sã se desprindã de baierele proletcultismului.

Incredibil! Parcã totul s-a petrecut mai ieri ºi nu acum cincizeci de ani. Noi,
studenþii de atunci am ajuns, prin urmare, la vârsta amintirilor ºi a rememorãrilor
– multe, variate ºi interesante, cum numeroase au fost ºi momentele pe care
generaþia noastrã le-a trãit.

Nicolae Dan Fruntelatã este unul dintre colegii noºtri cãruia i-a fost dat sã-ºi
deruleze biografia profesionalã în locuri (redacþii) care i-au facilitat cunoaºterea
multor meleaguri ale þãrii ºi altele, de dincolo de fruntariile ei, dar ºi miºcarea
printre scriitori, ziariºti ºi alþi oameni de culturã ale cãror nume au intrat în istoria
literaturii ºi a presei, personalitãþi care, într-un fel sau altul, l-au marcat profund,
oferindu-i, acum la senectute, prilej de evocãri. Evocãri de mare interes, atât

pentru cititorii obiºnuiþi cât ºi pentru viitorii, eventualii cercetãtori ai vremii/
vremurilor despre care scrie colegul nostru de promoþie ºi de generaþie.

Începutã cu „Zei, prieteni ºi umbre” (2014), continuatã apoi cu trei volume sub
genericul „Scaunul electric” (2015, 2016, 2018) ºi cu alte cãrþi („Glonþul de
calibrul 53", „Turnesol ’89", „Expulzat din Trinidad Tobago”, „Noapte bunã,
România”, „E noapte-n Trinidad Tobago”, „Gazetãria, viaþa ºi dragostea mea”)
ºi, iatã, acum cu vasta antologie „Memoria scaunului electric” (Editura Semne,
2019), memorialistica lui Nicolae Dan Fruntelatã formeazã deja un corpus distinct
de bibliotecã (chiar dacã autorul nu se va opri aci).

 „Scaunul electric” – o gãselniþã literarã (scriitorul se referã la un banal fotoliu pe care
aºeazã cãrþile despre care a scris/scrie ºi care îi produc sentimente ºi fiori de naturã…
electricã – este, în fapt, o minibibliotecã sentimentalã ºi trebuie luatã ca atare.

De aceastã datã avem a face cu mult mai mult decât o culegere de texte pãtrunse
de un anume subiectivism. Autorul ºi-a selectat textele „antologice” din cãrþile
anterioare, pe de o parte, iar pe de alta le-a adãugat ºi unele pagini mai noi, de
„ultimã orã”, multe dintre ele apãrute ºi în revista noastrã.

În prima parte („Zei, prieteni ºi umbre”) Nicolae Dan Fruntelatã ne oferã o suitã
de portrete ale scriitorilor pe care i-a cunoscut în vremea când conducerea revista
„Luceafãrul”, dar ºi ale altora, scriind despre ei ºi despre cãrþile lor, invitându-ºi
astfel cititorii sã priveascã, totodatã, ºi în oglinda unor zile demult apuse, dar care
ºi-au lãsat o amprentã adâncã în memoria autorului.

Cã Nicolae Dan Fruntelatã scrie cu înþelegere, cu simpatie, cu o anume empatie
ºi, peste toate, cu nostalgie despre prietenii plecaþi într-o altã lume este un adevãr
aflat dincolo de orice discuþie.

ªi iatã câteva exemple: D.R. Popescu, cu care N.D. Fruntelatã a ºi cãlãtorit
odatã în strãinãtate, „mitologizeazã lumea, o fixeazã în tipare metaforice, ca pe o
pradã tristã, ca pe o iluzie, la care þi se pare cã ai dreptul, dar te înºeli învins,
omeneºte învins”; unul din volumele lui Ion Brad („Cucoarele în ultimul lor
zbor”) este „o carte solemnã, dar nu e o carte tristã. Ultimul zbor al cocoarelor
poate fi foarte lung. Cum lungã e calea între lumea cu dor ºi cea fãrã dor, calea
Poeziei, calea credinþei…”.

Între colaboratorii „Luceafãrului” de odinioarã Fãnuº Neagu fãcea o figurã
aparte: „Îºi dicta cronica la maºinã, o corecta migãlos, schimba cuvinte din mers,
rupea hârtia cu creionul, parcã o cioplea în lemnul mlãdios al limbii române pe
care o stãpânea la nebunie, nu la perfecþie, la nebunie. Fãnuº Neagu era un vulcan
care arunca în lava literaturii române numai metafore”. Nu mai puþin miºcãtoare
ºi emoþionante sunt însemnãrile despre Grigore Hagiu, Gheorghe Pituþ, Cezar
Ivãnescu, Mircea Micu, George Þãrnea ºi alþii.

La ceasul amintirii, printr-o fericitã contribuþie a memoriei, Nicolae Dan
Fruntelatã ascultã, priveºte, reþine gesturi, cuvinte, atitudini etc. ªi ca un bun ºi
experimentat scriitor ºi publicist ce este, le subsumeazã pe toate unei imagini,
unui crochiu, aidoma pictorului care îºi aºterne pe filele blocului de desen schiþele,
pro memoria, pentru viitoarele lucrãri.

Partea a doua a volumului („Cãrþile cu numele vostru”), cum sugereazã ºi titlul,
cuprinde însemnãri ºi recenzii despre lucrãrile unor autori în viaþã, aºijderea
selectate dupã criterii subiective. ªi aci, ca ºi mai înainte, autorul scrie cu bucurie
despre ceea ce i s-a pãrut cã meritã sã fie comentat.

(continuare în pag. 19)
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Apa lacului tremura

învioratã de argintul
razelor Ar fi fost o
prostie sã nu te plimbi cu
barca pe o asemenea
vreme.

Omul de la
debarcader consimte cu
greu sã le dea barcã ºi
numai sub ameninþarea
bacºiºului admite
ipoteza. Dupã ce-ºi

strecoarã banii în portvizit, omul de la debarcader
îºi revizuieºte concepþiile despre viaþã pornind sã
caute o barcã bunã, din cele noi, cu lopeþi uºoare.

Bãrbatul priveºte cu o copilãreascã încântare
pregãtirile de plecare: de mult, încã înainte de
terminarea studiilor de specialitate i-au plãcut
cãlãtoriile de agrement. Omul de la debarcader
le trase barca la mal ºi, amintindu-ºi în treacãt de
bacºiº, îi învãlui într-o privire bãtrâneascã ºi
ocrotitoare. În contrast bãrbatul, femeia nu pare
deloc tulburatã de razele lunii, de perspectiva unei
plimbãri cu barca.

Când barca se îndepãrteazã de mal, Marinescu
îºi întoarse privirea spre chioºcul debarcaderului;
cu mare greutate reuºeºte sã-ºi stãpâneascã plânsul.

– Ca într-un basm de Andersen… se-nfiorã
Marinescu, îmbrãþiºând cu privirea întreaga
panoramã.

Comparaþia cu basmul lui Andersen nu
rãscoleºte sufletul tinerei femei. Din aceastã
pricinã bãrbatul suferã, îi pare rãu de comparaþia
cu basmul lui Andersen. Îi pare rãu pânã ºi de
naturaleþea cu care-ºi exprimase sentimentele ºi
impresiile.

– Exagerezi, Cecilia… Altã datã farmecul
naturii te impresiona… A, sã nu crezi cã nu te
înþeleg… Suntem puþin supãraþi, e adevãrat… dar
asta nu înseamnã cã nu trebuie sã mai schimbãm
o pãrere sau o impresie fugitivã… Chiar când trece
printr-o stare de depresiune sufleteascã, omul
trebuie sã rãmânã comunicativ… Altfel, zãu
Cecilia, degeaba mai suntem fiinþe superioare.

– Unde vezi tu depresiune? protestã femeia.
Cine þi-a bãgat asta în cap?

– Ei… într-un fel e normal. Nu-i o situaþie prea
plãcutã… Eu te înþeleg foarte bine.

Cecilia se ghemui în celãlalt colþ al bãrcii ºi-ºi
vârî mâinile sub apã.

– E foarte caldã apa…
– Dar e firesc, Cecilia, remarcã bãrbatul cu

maximã ironie. Suntem de-abia la începutul lui
august.

– Crezi cã mai prindem maºina? se arãtã
femeia sincer îngrijoratã.

– De ce crezi tu cã n-o s-o mai prindem?! se
amuzã Marinescu de naivitatea femeii. Eºti pur
ºi simplu o copilã, Cecilia… Circulã pânã la
unsprezece ºi acum nu-i nici zece.

– Aºa e… îngânã femeia privind cerul încãrcat
cu stele. Ca întotdeauna, tu ai dreptate…

– Dar nu-i nimic extraordinar… se apãrã
Marinescu care, din nevoia de a fi ironic, se hotãrî
sã vâsleascã numai cu o singurã lopatã… Ãsta-i
programul maºinii…

ªi din cauza cãldurii insuportabile Marinescu
deveni de o excesivã modestie.

E un fapt, eu n-am fãcut decât sã constat, o
simplã constatare...

– O s-o trimit pe Olguþa sã-þi aducã ea cãrþile…
schimbã vorba Cecilia. Sau sã þi le las la serviciu
la portar ºi le iei tu dimineaþa când treci?

– Mai bine acasã… o rugã bãrbatul. La
serviciu se interpreteazã.

Cecilia îºi aruncã sandalele ºi aºezându-se pe
marginea bãrcii îºi vârî picioarele în apã.

– Suntem singuri în tot lacul… constatã Cecilia.
– Da. ªi cât de mult te-am iubit. Enorm.
– Într-o perioadã… rectificã femeia.
Spre mâhnirea bãrbatului, Cecilia se obiºnuise

repede cu ideea despãrþirii. ªi, ceea ce lui i se

pãrea inadmisibil, nici nu-i fãcuse scene ºi nici
nu-l ameninþase cu sinuciderea.

– E firesc sã existe o explicaþie… se încãpãþâna
Marinescu, iritat de liniºtea cu care femeia
primise îngrozitoarea veste. Sunt un om cu
principii solide, dar nu te mai iubesc… Dracu ºtie,
poate existã ºi un imperceptibil… Un singur
cuvânt cãruia azi nu-i dai importanþã, mâine poate
sã-þi dezvãluie caracterul unui om… Un gest
aparent lipsit de importanþã, chiar felul în care ea
îºi cautã rujul în poºetã poate zdruncina totul în
tine. Dracu ºtie ce s-a întâmplat cu noi, ce anume
ne-a fãcut sã ne simþim strãini la un moment dat.
Acu e prea târziu… Fiecare iubire are timpul ei.
Nu ne mai iubim?

– Nu.
– Ne-am iubit?
– Da
– Ei vezi, asta înseamnã cã a intervenit ceva…

ªi te-am iubit ca un nebun, eram dispus la
sacrificii de orice ordin. Dacã nu te vedeam o zi,
eram un om pierdut…

Cecilia îi fãcu semn sã schimbe locurile, vrea
sã vâsleascã ºi ea puþin.

– Vreau sã fac muºchi…
„Uite la ce îi e ei gândul – se întristã Marinescu.

Vrea sã facã muºchi.”
– ªi ce frumos a fost. Îþi ºedea aºa de bine

îndrãgostitã… Ce simþeam eu simþeai ºi tu. Numai
în privinþa florilor aveam divergenþe ºi nici alea
grave… ªi, deodatã, ca un trãsnet, sfârºitul… Nu
credeam cã aºa ceva e cu putinþã, refuzam sã cred,
nici chiar cu ajutorul imaginaþiei…

Cecilia trage barca spre mal, vrea sã se mai
odihneascã puþin. Liniºtea Ceciliei i se pare
bãrbatului de-a dreptul imoralã.

– Cum poþi sã fii atât de rece într-o situaþie ca
asta? Cum poþi sã stai liniºtitã, sã te gândeºti cã
vrei sã faci muºchi, nu te înþeleg. Orice femeie
normalã s-ar zbuciuma, ar plânge. Mâine o sã
uiþi totul ºi ai sã spui: dã-l dracului de Marinescu,
a fost o lichea, un om lipsit de afecte! Eu caut
sã-mi explic ce s-a petrecut în sufletul tãu, caut
sã raþionez, ºi tu…

– Te ascult…
– Sigur, sigur cã da – se porni Marinescu ºi

mai înverºunat. Þie þi-e uºor sã asculþi, iar eu sã
mã zbucium… Mi-e greu sã mã obiºnuiesc cu

gândul cã am fost ceva efemer în viaþa ta. Alta în
locul tãu ar suferi. S-ar gândi la situaþia ei
nenorocitã, la fericirea ei distrusã ºi chiar la
situaþia pãrinþilor… Tu crezi, Cecilia, cã pãrinþii
tãi or sã se bucure? Maicã-ta mã iubea ca pe
copilul ei. Dar þie nu-þi pasã nici de mama ta, nici
de mine, de nimeni!

– De unde ºtii cã nu-mi pasã?
– Ce întrebare! râse sarcastic Marinescu. De

unde ºtiu? Din atitudinea ta. Dacã te-ai gândi mai
bine, te-ai întreba ce-o sã spunã oamenii, cã doar
nici eu, nici tu, nu trãim în codru. Amândoi trãim
în societate… Colegele tale de la serviciu ce-or
sã zicã?! Nu te doare fiindcã te simþi vinovatã!

– N-am nici o vinã. Ce vinã vrei sã am eu? Tu
m-ai chemat la telefon ºi mi-ai spus cã s-a petrecut
ceva cu tine, cã nu ºtii dacã mã mai iubeºti. Mie
nici acuma nu-mi eºti indiferent.

– Da, eu nu neg… Þi-am spus cã nu te mai
iubesc, aºa e, aº fi fericit sã te contrazic, dar nu
pot. Dar cine m-a adus în halul ãsta? Cine m-a
obligat sã fac pasul ãsta? Cine mi-a pus receptorul
în mânã? Cine mi-a pus vorbele alea în gurã? Eu?
Eu, ai? Eu mi-am distrus fericirea?!

Marinescu se ridicã în picioare în mijlocul
bãrcii. Simþea cã în aceastã poziþie îi este mai uºor
sã-ºi exprime sentimentele.

– Mi-ai distrus viaþa! La treizeci de ani omul
nu mai e un copil. Voiam sã am o nevastã, o
familie, un copil chiar…

– Bine. Am stabilit cã ne despãrþim…
– Bine… ne despãrþim, dar de ce nu te gândeºti

la tine? La viaþa ta distrusã, la pãrinþii tãi? Sau
cel puþin la biata maicã-ta?

Spre disperarea bãrbatului, femeia nu voia sã
se gândeascã la viaþa ei distrusã.

Teodor
Mazilu

O plimbare cu barca

La data de 5 august 2020 s-a stins din
viaþã prozatorul CORNEL RUSU,
membru al Uniunii Scriitorilor din România
ºi unul dintre marii tenori ai Teatrului Liric
Românesc. Dumnezeu sã-l odihneascã.

CORNEL RUSU
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MEMORII, JURNALE, CONFESIUNI

Mircea Eliade
ÎNCERCAREA

LABIRINTULUI (V)

INDIA ESENÞIALÃ
ÎNVÃÞÃCELUL
ÎN SANSCRITÃ

Urmare din numãrul trecut

Claude-Henri Rocquet: – În 18 noiembrie 1948, aþi

notat în Jurnal: „Acum douãzeci de ani, cãtre orele
cincisprezece ºi treizeci (aºa cred), o porneam din Gara de
Nord (din Bucureºti) spre India. Mã revãd ºi acum, în
clipa plecãrii; îl vãd pe Ionel Jianu cu cartea lui Jacques
Riviere ºi cutia de þigarete, ultimele lui cadouri. Aveam
douã valize mici. Ce înrâurire a avut asupra mea aceastã
cãlãtorie, înainte de a avea douãzeci ºi doi de ani! Cum ar
fi fost viaþa mea fãrã experienþa Indiei la începutul tinereþii
mele? ªi încrederea pe care o am de atunci – cã orice s-ar
întâmpla, existã mereu în Himalaia o grotã care mã
aºteaptã…” La aceastã întrebare pe care v-o puneþi –
importanþa Indiei în viaþa ºi opera dumneavoastrã – puteþi
sã rãspundeþi acum? În ce sens v-a format India? Aceasta
va fi, dacã doriþi, tema esenþialã a convorbirii noastre de
azi. Deci, la Madras, vã aºteaptã Dasgupta?

Mircea Eliade: – Da, el lucra acolo pe texte sanscrite
la Biblioteca Societãþii Teozofice, celebrã prin colecþia
ei de manuscrise. Acolo l-am întâlnit ºi am pregãtit îndatã
instalarea mea la Calcutta. În 1928, el avea vreo patruzeci
ºi cinci de ani. Scurt, îndesat, cu ochii puþin umflaþi, ce
aduceau a „ochi de batracian”, ºi o voce pe care o gãsesc,
ca vocile bengalezilor în general, foarte melodioasã. M-
am legat de acest om pe care îl admiram nespus.

– Raporturile dumneavoastrã cu Dasgupta au fost de
la elev la profesor, sau de la discipol la maestru, la guru?

– ªi una ºi alta. La început, eram student ºi el era
profesorul de tip universitar occidental. Mi-a alcãtuit
programul de studii la universitatea din Calcutta, mi-a
indicat gramaticile, manualele indispensabile. ªi tot el
mi-a gãsit o pensiune în cartierul anglo-indian. Socotea,
pe drept, cã-mi va fi foarte greu sã trãiesc dintr-o datã
viaþa unui indian. Lucram cu el, nu numai la universitate,
dar ºi la el acasã, în cartierul Bhowanipore, cartierul
indigen foarte pitoresc. Locuia într-o casã minunatã. Dupã
un an mi-a sugerat sã lucrez cu un pandit (el l-a ales) ca sã
mã iniþieze în conversaþie, în sanscritã. Îmi spunea cã mai
târziu voi avea nevoie sã ºtiu vorbi sanscrita, chiar la
modul elementar, ca sã pot întreþine discuþii cu pandiþii,
cu adevãraþii yoghini, cu religioºii hinduºi.

– ªi care erau, dupã Dasgupta, greutãþile pe care le-aþi
fi avut trãind de la început conform vieþii indiene?

– Spunea cã la început nici chiar alimentaþia strict
indianã nu era recomandabilã. Se gândea poate ºi la
faptul cã mi-ar fi venit greu sã trãiesc în cartierul indigen
din Bhowanipore cu costumul modest, dar european, pe
care-l purtam. ªtia doar cã nu puteam, în câteva
sãptãmâni, nici chiar în câteva luni, sã trec direct la acel
dhoti bengalez.

– Dar dumneavoastrã, aveaþi dorinþa sã trãiþi viaþa
cotidianã a bengalezilor, sã adoptaþi hrana ºi
îmbrãcãmintea lor?

– Da, dar nu chiar de la început, deoarece n-o
cunoºteam. Mergeam cel puþin de douã ori pe sãptãmânã
la Dasgupta, ca sã lucrez; atunci, pe nesimþite, farmecul,
tainele acestor case imense cu terase, înconjurate de
palmieri, ºi cu grãdini, acest farmec ºi-a fãcut cu siguranþã
efectul.

– Am vãzut de curând acea frumoasã fotografie care va
fi reprodusã pe coperta revistei Cahiers de l’Herne.

Sunteþi în haina pe care o purtaþi la Calcutta?
– Nu, aºa am fost îmbrãcat în acel ashram (mãnãstire)

din Himalaia. Purtam o hainã de un galben-ocru. Era
haina pe care o îmbracã un swami (maestru spiritual) sau
un yoghin. La Calcutta purtam o hainã numitã dothi, un
fel de cãmaºã lungã ºi albã.

– Credeþi cã experienþa fãcutã într-o þarã ca India poate
fi diferitã dacã eºti îmbrãcat ca ºi oamenii din partea
locului?

– Cred cã e foarte important. Mai întâi, este mult mai
comod, într-o climã tropicalã, sã umbli în dothi, desculþ
sau în sandale. Apoi nici nu atragi atenþia. Trãind în bãtaia
soarelui eram brunet ca ºi ceilalþi. Treceam deci
neobservat, sau aproape. Copiii nu strigau: White
monkey!... Era ºi un fel de solidaritate cu cultura în care
voiam sã mã iniþiez. Idealul meu era sã vorbesc foarte bine
bengaleza. N-am ajuns niciodatã sã o vorbesc perfect, dar
am reuºit sã citesc. Am tradus poeme de Tagore ºi am
încercat sã citesc, ºi chiar sã traduc, poeþii mistici din Evul
Mediu. Nu mã interesa numai latura eruditã ºi filosoficã,
yoga ºi sanscrita, ci ºi cultura indianã vie.

– Cercetând India, o fãceaþi în calitate de intelectual
sau ºi de simplu om?

– ªi de simplu om. Trebuie însã sã precizez cã nu am
renunþat la conºtiinþa, la aºa-zisa Weltanschauung, a
occidentalului. Voiam sã învãþ temeinic sanscrita, conform
manierei indiene dar ºi dupã metoda filozoficã proprie
spiritului occidental. Studiul sã fie orientat de mijloacele
eruditului european ºi, în acelaºi timp, sã fie orientat ºi
din interior. N-am renunþat niciodatã la instrumentul meu
de cunoaºtere specific occidental. Fãcusem puþinã greacã,
puþinã latinã, studiasem filozofia occidentalã: pãstram
toate acestea. Nici dupã ce m-am îmbrãcat în dothi, sau m-
am retras în acel kutiar (chilie) din Himalaia, nu mi-am
pãrãsit tradiþia occidentalã. Vedeþi deci, visul meu de a
totaliza contrariile era prezent ºi în timpul uceniciei mele.

– Dupã cum nu a fost zbuciumul metafizic cel care v-a
îndreptat spre religii, tot astfel haina galbenã de ascet n-
aþi îmbrãcat-o din vreo pornire pentru exotism sau din
dorinþa de a vã pierde identitatea. Vã pãstraþi identitatea,
formarea occidentalã, ºi doriþi ca, tocmai prin ele, sã vã
apropiaþi de India. Pentru a contopi, în cele din urmã,
douã puncte de vedere sau, mai degrabã, pentru a le
organiza, pentru a le împleti împreunã.

– Întocmai. Am studiat profund, „existenþial”, cultura
indianã. La începutul celui de-al doilea an, Dasgupta
mi-a spus: „Acuma, da, e momentul, acum puteþi veni.
La mine acasã”. Am stat la el un an.

– Nu aveaþi intenþia numai de a studia limba ºi cultura
indianã, ci ºi aceea de a practica yoga. ªi anume, sã ºtiþi
prin corpul dumneavoastrã ºi prin experienþã personalã
despre ce este vorba în cãrþi.

– Întocmai. Vom vorbi îndatã despre practica pe care
am încercat-o în kutiar-ul meu din Himalaia. Dar deja, la
Calcutta, i-am spus de mai multe ori lui Dasgupta:
„Maestre! daþi-mi ceva mai mult decât textele.” Dar el
îmi rãspundea: „Aºteaptã puþin, trebuie neapãrat sã
cunoºti bine toate acestea din punct de vedere filologic
ºi filozofic…” Notaþi cã el însuºi era un istoric al filozofiei
format la Cambridge, un filozof, un poet. Dar se trãgea
dintr-o familie de pandiþi, dintr-un sat din Bengal ºi
stãpânea deci toatã cultura tradiþionalã a unui sat indian.
îmi spunea: „Pentru voi, europenii, practica yoga este ºi
mai grea încã decât pentru noi, hinduºii.” Se temea poate
de consecinþe. Calcutta este un oraº mare ºi este într-
adevãr imprudent sã practici pranayama, ritmul
respiraþiei, într-un oraº, unde aerul este mereu nesãnãtos.
Aceasta am ºtiut-o abia mai târziu, la Hardvvar, pe
povârniºurile din Himalaia, ºi într-un aer prielnic…

– Cum aþi lucrat cu Dasgupta? Cum aþi învãþat sanscrita
cu el ºi apoi cu acel pandit?

– Deci, în ceea ce priveºte învãþarea sanscritei, am
aplicat metoda indianistului italian Angelo de
Gubernatis, aºa cum o expune în Fibra, autobiografia
lui. Ea constã în a lucra douãsprezece ore pe zi cu o
gramaticã, un dicþionar ºi un text. Este ceea ce a fãcut el
la Berlin. Weber, profesorul sãu, i-a zis: „Gubernatis (era
la începutul verii), nu uita, la toamnã îmi încep cursul de
sanscritã. Dar e cursul pentru anul doi, ºi nu pot sã iau
totul de la început pentru dumneata. Va trebui sã
recuperezi…” Gubernatis s-a închis într-o colibã, aproape
de Berlin, cu gramatica ºi cu dicþionarul de sanscritã. De
douã ori pe sãptãmânã cineva îi ducea pâine, cafea ºi
lapte. Avea dreptate, iar eu i-am urmat exemplul. De altfel,
fãcusem deja astfel de experienþe, mai puþin radicale, dar
totuºi… Bunãoarã, când am învãþat engleza, am lucrat
mai multe ore fãrã întrerupere. Dar de data aceasta, la
început, am lucrat douãsprezece ore pe zi ºi numai la

sanscritã. Cu singura excepþie cã fãceam câteva plimbãri
ºi profitam de ora ceaiului, sau de mese, pentru a-mi
perfecþiona engleza; citeam foarte bine, dar vorbeam
prost. ªi Dasgupta, acasã la el, îmi punea din timp în
timp unele întrebãri, îmi dãdea câte un text sã-l traduc,
astfel încât putea sã-mi urmãreascã progresele. Dacã au
fost destul de rapide, cred cã se datorau efortului de a nu
fi studiat nimic altceva decât sanscrita. Mai multe luni
în ºir, nu m-am atins de nici un ziar, de nici un roman
poliþist, de nimic. Aceastã concentrare exclusivã asupra
unui singur subiect, sanscrita, a dat rezultate
surprinzãtoare.

– Totuºi, nu riscã oare aceastã metodã sã nu atingã
fineþea limbii vorbite?

– Desigur. Dar, pentru început, trebuia sã am o bazã
solidã, sã dobândesc structurile, concepþia gramaticalã,
vocabularul de bazã… Mai târziu, bineînþeles, m-am
interesat de istoria ºi de estetica indianã, de poezia ºi de
artele ei. Dar la început trebuia vizatã dobândirea
metodicã ºi exclusivã a rudimentelor.

– Îmi amintesc cã Daumal vedea în sanscritã prilejul
unei activitãþi filozofice, ca ºi cum gramatica limbii
sanscrite ar predispune spre o anumitã metafizicã, ar
îndemna la cunoaºterea de sine ºi a fiinþei. Nu este ºi
impresia dumneavoastrã? Ce aþi câºtigat în urma
cunoaºterii limbii sanscrite?

– Daumal are cu siguranþã dreptate. Numai cã, la
început, m-a interesat mai puþin valoarea sau virtutea
filozoficã în sine a limbii… Ceea ce voiam la început,
era stãpânirea acestui instrument de lucru pentru a putea
citi texte care nu aveau toate o mare valoare filozoficã.
În acel moment nu mã interesau atât scrierile Vedanta
(sanscr. cunoaºtere ultimã) sau Upaniºadele, cât mai ales
comentariile scrierilor Yoga-Sutra (texte filozofice),
textele tantrice (cult care se concentreazã tot mai mult în
jurul principiului cosmic feminin), adicã expresii ale
culturii indiene mai puþin cunoscute în Occident,
deoarece filozofia lor nu este la înãlþimea Upaniºadelor
sau a textelor Vedanta. Dar pe mine tocmai acestea mã
interesau, fiindcã voiam sã cunosc tehnicile meditaþiei
ºi fiziologia misticã, adicã Yoga ºi Tantra.

– Aþi învãþat italiana ca sã-l citiþi pe Papini, engleza ca
sã-l citiþi pe Frazer, sanscrita ca sã citiþi textele tantrice.
Se pare cã e mereu vorba de a avea acces la ceva ce vã
intereseazã. Limba este calea, niciodatã scopul. În cazul
acesta nu v-aþi pus o întrebare? Aþi fi putut deveni, nu
un istoric al religiilor, al miturilor, ci un sanscritolog, un
lingvist. Cu totul diferitã, o altã operã a lui Eliade era
posibilã, un alt Eliade. Aþi fi aparþinut unor Iacobson,
unor Benveniste, aducând în acest domeniu propria
dumneavoastrã formã. Ne închipuim aceastã operã
imaginarã!… Aþi fost tentat de aceastã cale?

– Am încercat mereu sã învãþ o limbã nouã pentru a
poseda un nou instrument de lucru. Pentru mine, o limbã
era, posibilitatea de-a comunica: de-a citi, de-a vorbi
dacã era posibil, dar, mai ales, de-a citi. Dar, la un moment
dat, în India, la Calcutta, când vedeam încercãrile unui
comparatism mult mai larg – de exemplu, culturile indo-
europene cu cele pre-indiene, cu cele oceanice, sau cu
cele din Asia Centralã… –, când vedeam acei savanþi
extraordinari, ca, bunãoarã, Paul Lelliot, Przylusky,
Sylvain Lèvy, care ºtiau nu numai sanscrita ºi limba pali,
dar ºi chineza, tibetana, japoneza, ºi în plus aºa-numitele
limbi austro-asiatice, eram fascinat de acest enorm
univers care se deschidea cercetãrii: nu era numai India
arianã, era ºi India aborigenã, cu deschidere spre sud-
estul asiatic ºi spre Oceania. Am încercat ºi eu sã încep în
acest sens. Dasgupta m-a convins de contrariu. Avea
dreptate. Prevãzuse foarte bine. Totuºi am întreprins
studiul tibetanei cu o gramaticã elementarã. ªi am
observat cã nu mergea prea bine, deoarece nu era ceva ce
dorisem cu adevãrat, aºa cum dorisem sã învãþ sanscrita
sau engleza, iar mai târziu rusa sau portugheza. Atunci
m-am înfuriat ºi am întrerupt. Mi-am spus cã niciodatã
nu voi avea competenþa unui Pelliot, a unui Sylvain
Lèvy; cã nu voi fi niciodatã un lingvist, nici chiar un
sanscritolog. Limba în sine, cu structurile, cu evoluþia,
cu istoria, cu misterele ei, nu mã atragea la fel ca…

– Imaginea, ca simbolurile?
– Întocmai. Limba pentru mine era numai un instrument

de comunicare, de exprimare. Mai târziu am fost fericit
cã nu m-am oprit aici. Fiindcã, în sfârºit, e un ocean. Nu-
i dai niciodatã de capãt: trebuie sã înveþi araba, ºi dupã
arabã siameza, dupã siamezã indoneziana, dupã
indoneziana polineziana, ºi aºa mai departe… Am preferat
sã citesc mituri, rituri, aparþinãtoare acestor culturi, sã
încerc sã le înþeleg.

Urmare în numãrul viitor
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POEZIE ROMÂNEASCÃ LA KM 0

Nicolae Silade
calea victoriei

I

de ziua franþei iatã-mã în micul paris bucuros sã vã vãd din nou sã revãd vechile
parcuri clãdirile vechi ciºmigiu herãstrãu lacul tei casa scânteii casa poporului casele
o iau pe magheru pe dorobanþi spre calea victoriei ºi iatã doamnelor ºi domnilor
calea calea victoriei this way ladies and gentleman da pe aici urmaþi-mã ºi vã voi
arãta calea vã voi arãta totul vã voi povesti totul

eºti sigur cã ºtii totul mã întreabã þiganca de la magazinul din colþ eºti sigur cã ºtii mã
întreabã stând ciuci pe un covor de seminþe fumând havana ºi scuipând seminþe eºti
sigur cã ºtii ce vorbeºti ºi despre ce ne vorbeºti nouã care ºtim sã citim în ghioc nouã
care ºtim sã ghicim viitorul ºtiu cum sã nu ºtiu dar eu vã arãt prezentul i-am rãspuns
eu vã arãt calea

calea victoriei da ascultã din cinci în cinci minute sunã sirena salvãrii ºi mã gândesc
la cei bolnavi la cei rãniþi la cei morþi la cei la care nu se mai gândeºte nimeni e o
cãldurã infernalã aici mã aºez la o masã pe terasa belvedere ºi vãd totul ºi comand
(cine sunt eu sã comand?) o sticlã de fanta zic vine zice barmanul 9 lei zice e o
cãldurã infernalã aici e chiar infernul

mã rãcoresc ºi vãd ºi aud alãturi arabii vorbesc de afaceri 9 milioane de euro zice unul
9 milioane de euro zic eu ºi mã mir ºi mã gândesc la cei fãrã bani fãrã casã la cei
singuri mai ales la cei singuri în postcomunism postmodernism postumanitate din
cinci în cinci minute sunã sirena salvãrii pe calea victoriei afacerile arabilor înfloresc
europa hotel sir hotel elis grand hotel

aici unde mã aflu e super e intim dar fumatul e interzis trebuie sã ies pe balcon sã
fumez ºi sã beau ãºtia vor sã facã din infern paradis sãrind peste purgatoriu jos în birt
doi þigani se ceartã pe un bilet de avion el vrea la londra ea la paris el îºi face vânt cu
evantaiul ea e grasã pânã peste poate îºi fluturã întruna poalele rochiei e o adevãratã
ºatrã aici un spectacol fãrã

gypsy queen ºi iar se aude sirena salvãrii pe calea victoriei din cinci în cinci minute
se aude ºi mã gândesc la cei fãrã mâini fãrã picioare la cei fãrã cap fãrã suflet am vãzut
animale cu trup mai frumos decât trupul omului mai inteligente decât omul mai
sensibile mai altruiste vai ironia noastrã cea de toate zilele vai rãutãþilor noastre am
vãzut pãsãri cu zbor mai frumos

decât zborul gândurilor noastre gândim din cinci în cinci minute iubim din cinci în
cinci minute ºi ne urâm tot timpul ºi pe calea victoriei vine salvarea din cinci în cinci
minute vine e o zãpuºealã infernalã aici e chiar infernul ºi mã gândesc la cei plecaþi
dintre noi la cei de sub pãmânt la cei ieºiþi din pãmânturi la cei înãlþaþi la cer dar
lumina soarelui ne împiedicã sã vedem

lumina am vãzut o femeie frumoasã care îºi pierdea frumuseþea am vãzut femei urâte
câºtigând frumuseþe laudã generozitãþii îmi vine sã zic laudã iubirii da calea victoriei
este calea iubirii vino pe calea victoriei vino pe calea iubirii cum? tu ne chemi în
infernul de pe calea victoriei întreabã cineva da vã chem în infern în purgatoriu în
paradis altfel cum vreþi sã fiþi

veniþi pe calea victoriei doamnelor ºi domnilor sã mergem la academie la parlament
la preºedinþie sã mergem la monarhie sã mergem sã trântim politichia în boscheþii din
parcul gãrii de nord unde vine prostituata sã se culce cu tine tocmai când vrei sã te
trezeºti ºi din cinci în cinci minute sunã sirena salvãrii pe calea victoriei vrea cineva
sã fie salvat? vrea cineva sã fie?

II

am spus cã trebuie sã ne întoarcem la naturã înainte ca natura sã ne întoarcã în naturã
cum a fãcut-o în ºaptesprezece septembrie douãmiiºaptesprezece când ne-a trântit la
pãmânt ºandramaua pentru cã nu mai ºtim sã preþuim frumuseþea nu mai ºtim sã
preþuim adevãrul e de ajuns sã se-ntrerupã curentul e de ajuns sã se opreascã apa
gazul internetul

ºi ne trezim rupþi de lume ce ne vom face noi fãrã curent fãrã apã fãrã gaz fãrã net în
aceastã beznã prin care orbecãim cu lanternele telefoanelor descãrcate în aceastã
beznã în care aºteptãm sã rãsarã soarele ºi el nu mai rãsare ºi ne rugãm sã rãsarã ºi el
nu mai rãsare pentru cã i-am ignorat rãsãriturile ºi apusurile ºi am uitat cu totul
binefacerile lui doamne

dar lumina soarelui ne împiedicã sã vedem lumina ºi în a opta zi în al cincilea anotimp
trebuie sã fii ca un bebeluº care vine pe lume ºi lumea îl ridicã în slãvi & slava lui se
pierde în lumea în care vine în ziua a opta te vei vedea aºa cum ai fost la facerea lumii
ºi în al cincilea anotimp îl vei vedea pe cel care eºti ºi-l vei cunoaºte pe cel ce te
cunoaºte

sã nu te temi de moarte nu pentru cã moartea a murit de mult ºi dacã eºti viu eºti viu
pentru cã trãieºti într-o þarã moartã în þara uitãrii în þara nepãsãrii ce importanþã are
dacã mori de moarte naturalã sau luat de uraganul irma sau ucis în nu ºtiu ce rãzboi
pentru putere sau de o boalã incurabilã sau împuºcat din gelozie mortul nu mai ºtie cã
e mort

pãcatul nostru doamne iartã-ne e cã nu vrem sã ºtim cã existã un timp al sosirii un timp
al plecãrii nouã ne place sã zãbovim sã zãbovim între timpul sosirii ºi timpul plecãrii
sã chefuim sã iubim sã urâm sã ucidem dar din timpul zãbovirii sã faci timpul izbãvirii
ehei din timpul zãbovirii sã faci timpul izbãvirii de timp asta e o artã doamnelor ºi
domnilor

III

ce sã-i mai spui acestei lumi care ºtie atât de multe dar cunoaºte atât de puþin cã nu poþi
sã nu te gândeºti la nimic nu poþi sã nu simþi aerul tare al dimineþii de varã cum îþi
inundã încãperile nu poþi sã nu vezi cum se face ziuã între cinci ºi ºase când ieºi pe
balcon la o cafea dallmayr la o þigarã sobranie nu poþi sã nu-i spui cã nimic nu se
comparã cu liniºtea înviorãtoare a zorilor

ºi ce poate fi mai frumos dupã o noapte de dragoste decât o zi care începe la fel ca prima
zi a lumii ce poate fi mai frumos dupã un concert de greieri decât o liturghie de pãsãri
migratoare sau sunetele de clopot ale unei biserici elveþiene în duminica schimbãrii la
faþã a domnului ce poate fi mai frumos dupã ieºirea din ape decât un rãsãrit de soare din
mãri la fel ca întâiul

rãsãrit când nu te gândeºti la miºcarea de rotaþie a pãmântului nici la întâia zicere a lui
dumnezeu dar începi sã vezi pentru cã se face luminã ºi începi sã vezi lumina începi sã
te luminezi ºi realizezi cã eºti singur da la fel ca dumnezeu înainte de facere la fel ca
dumnezeu dupã apocalipsã începi sã înþelegi de ce el care ne vede pe toþi el care se
vede pe sine nu poate fi vãzut

nu poþi sã nu te întrebi dimineaþa de unde vine acest aer curat dupã atâta poluare
nocturnã de unde liniºtea asta înviorãtoare dupã atâta forfotã a zilelor ºi nopþilor te
speli pe ochi pentru a vedea mai bine îþi speli ochelarii pentru a vedea mai bine dar
creierul tot îmbâcsit o mulþime de gânduri gândite de alþii o mulþime de gânduri
negândite ºi negre ºi albe strãine mãrunte

spalã-te pe creier aºadar scapã de gândirea inutilã de conjugãrile lui a avea ºi a ºti
înlocuieºte-le cu a iubi a cunoaºte a fi
aeriseºte-te în întregime înnoieºte-te ca sã poþi iubi ºi sã te bucuri de iubire sã poþi
cunoaºte ºi sã te bucuri de cunoaºtere
sã poþi sã fii ºi sã te bucuri de fiinþã altceva ce ce sã-i mai spui acestei lumi care ºtie atât
de multe dar cunoaºte atât de puþin

IV

ºi iatã-ne în bucureºti doamnelor ºi domnilor iatã-ne în capitalã pe calea victoriei da
de la naþiunile unite în sus iatã muzeul de istorie ºi istoria muzeelor ºi caru’ cu bere ºi
biserica zlãtari ºi banca comercialã românã mai departe sens unic mai departe da
intersecþia cu lipscani ºi magazinul victoria blocul rosenthal ºi raiffeisen bank centrul
vechi ºi valea regilor un facebook urban

cu taguri ºi taguri iatã strada doamnei biserica doamnei grand hotel boulevard ºi
bulevardul regina elisabeta fântâna sãrindar ºi brd capºa capitol majestic iatã palatul
telefoanelor ºi pasajul englez farmacii cazinouri terase piaþa revoluþiei ºi palatul regal
statuia ecvestrã a lui carol întâiul ºi memorialul renaºterii (despre care vom vorbi mai
încolo) gucci athénée palace ºi muzeul

literaturii române biserica albã ºi grãdina eden ºi ne grãbim puþin nu pentru cã traseul
nu e important ci pentru cã nu traseul acesta e cel mai important iatã casa monteoru
palatul ghica casa vernescu palace casino usr câteva clãdiri urâte pe strada frumoasã o
scurtã oprire la magazinul de trabucuri la ted’s cofee ºi iatã-ne în piaþa victoriei la
intersecþia marilor bulevarde

pe aviatorilor începi sã te gândeºti la zbor nu-i aºa? la înãlþare dar am înþesat destule
simboluri aici pentru un drum care a fost drumul braºovului ºi uliþa mare ºi podul
mogoºoaiei drumul de poduri al lui constantin brâncoveanu cãci tot drum e ºi podul
podul între tine însuþi ºi tine între cel care eºti ºi cel care este dar destule simboluri aici
pentru un drum care a fost

drum de case boiereºti biserici hanuri prãvãlii drum luminat cu ºomoioage de pãcurã
stradã domneascã ºi drumul armatei române intrând triumfalã în capitala þãrii române
ºi rãzboiul de independenþã a fost tot un drum ºi independenþa o cale calea pe care
mergem acum din noi înºine spre noi înºine spre monumentul renaºterii momentul
despre care vorbeam mai sus



99999

Bucureºtiul literar ºi artistic,  Anul X, nr. 8-9 (107-108), august-septembrie 2020

ESEURI LA KM 0

Avangarda literarã din Occident
ºi folclorul românesc (II)

– De ce s-a spânzurat
Urmuz?

– De creanga unui
copac. Nu s-s spânzurat.
S-a împuºcat. Gestul lui
inexplicabil a fost greºit
considerat ca o
sinucidere. Pentru cã un
nemuritor nu se poate
sinucide. A vrut doar sã
denunþe moartea cã este
absurdã ºi a biruit-o „cu
moartea pre moarte
cãlcând”. ªi astfel a
definitivat o operã
suprarealistã, pe care
nimeni nu mai are
curajul de a încerca sã i-
o imite ºi nu-l mai poate
depãºi. Dar rãmâne un
mister pentru noi, din ce
cauzã s-a împuºcat.
Folclorul persifleazã
neliniºtile existenþiale,

iar noi le tratãm cu autoironie ºi cu vin de buturugã.
Toate curentele literare create de români, care au ºocat
Parisul sunt teribilisme, sunt elaborãri sofisticate ale
unor tehnici literare preluate din cultura oralã a þãranilor
români. Îºi trag seva, toate, din umorul prezent sub
diferite forme în creaþiile orale, ale generaþiilor trecute
de þãrani români.

ªi trecurã anii. Tom Sandqvist, profesor universitar de
teoria artei ºi istoria ideilor, citise ce scrisesem în Dagens
Nyheter, voia sã scrie o carte despre avangarda literarã
româneascã la Paris ºi m-a cãutat sã îmi punã întrebãri. A
publicat-o ulterior: Dada öst: rumänerna på Cabaret
Voltaire, Signum förlag, Lund, 2005. I-am rãspuns cam aºa:

– Folclorul? Este cea mai trainicã ºi mai longevivã
componentã din cultura românã, este coloana vertebralã
ºi vâna. De acolo ºi-au tras seva toþi creatorii moderni ºi
în special clasicii. Folclorul este baza fundamentului ºi
fundamentul bazei. E capitolul unu ºi deschizãtor de
drumuri, din istoria literaturii române, oricât ar ignora
asta docþii noºtri ignoranþi, cu nãrav de negaþionºti ºi
cãrora le e ruºine cã se trag din þãrani. Cei ce au scris
istoria literaturii române greºesc când afirmã cã începe
cu literatura bisericeascã. Cu asta începe literatura la
români? Pânã atunci cu ce s-au hrãnit românii? Cu
agheasmã de la bisericã? De mii de ani s-au hrãnit cu
literatura oralã. Istoria literaturii române începe cu
literatura oralã a românilor, cu folclorul literar. Iar
folclorul nu începe cu însemnãrile folcloriºtilor ºi nu
poate fi contemporan cu noi, cum zice folcloristul Adrian
Fochi. Folclorul românesc este literaturã oralã veche,
arhaicã, cu rãdãcini în cultura de la Hamangia, Tãrtãria,
Cucuteni, Vãdastra ºi câte altele. Basmele noastre conþin
o mitologie pre-indo-europeanã, mult mai veche decât
cea greco-romanã, care este indo-europeanã. Eroii din
basmele noastre sunt personaje mitologice morale, nu
amorale ca în mitologia greco-romanã. Literatura oralã
a început cu mii de ani în urmã, s-a transmis din gurã în
gurã ºi a urmat evoluþia limbii române. Cine a mai venit
cu aberaþia cã formarea limbii române începe odatã cu
tipãriturile sau cu exclamaþia „torna, torna fratre”
compusã doar dintr-un verb ºi un substantiv, notatã de
strãini pe buchii greceºti? Cine spune baliverne
împotriva raþiunii ºi a bunului simþ? Limba românã
poate fi la fel de veche ca ºi literatura oralã. Ambele s-au
transmis ºi au evoluat împreunã. Eminescu, dupã ce a
acumulat atâta culturã universalã, nici nu s-a gândit sã
se îndepãrteze de aceastã literaturã oralã strãveche ºi
cizelatã de multe milenii, reeditatã verbal mereu ºi
mereu. Se ºtie cã de la literatura oralã ne vine
continuitatea ºi unitatea limbii peste atâtea teritorii
separate ºi totodatã unite prin mari formaþiuni geografice
ºi catastrofe ale istoriei. Geniul suprem al literaturii
române s-a inspirat din creaþiile orale þãrãneºti ºi le-a
valorificat pe cel mai înalt nivel intelectual. Poeþii nu
se mai puteau desprinde de farmecul modelului
eminescian ºi de stilul lui cult, cu rezonanþe folclorice.
Coºbuc, ca sã elibereze poezia de modelul eminescian a
recurs... tot la folclor. Avangardiºtii români, au debutat
în þarã ºi nu se puteau îndepãrta de izvoarele lor
folclorice, sub zodia cãrora se nãscuserã ºi unde se
adãpaserã. Singura lor soluþie ca sã îºi afirme
individualitatea era sã se îndepãrteze de surse, sã plece
departe de þarã, sã se autoexileze la Paris. Dar nici departe
de þarã nu au putut închide ferestrele prin care continuau
sã respire aerul cu miros de fân proaspãt cosit, din
folclorul de acasã. Orice ai face ºi oriunde te-ai duce,
limba, patria ºi cultura din patrie le iei peste tot cu tine,
în cap ºi în inimã, în sânge. Medicii pot face transfuzie
de sânge, dar nimeni nu poate face transfuzie de
moºtenire culturalã. Moderniºtii nu s-au putut elibera
de moºtenirea folclorului nici la Paris. Folclorul le oferea
certitudini existenþiale ºi artistice. Astea nu le puteau
obþine de la filozofii ºi artiºtii occidentali, oricât de
colosali ar fi fost aceºtia, cu gãselniþele lor de moment
ºi neverificate de trecerea mileniilor. Folclorul românesc
acþioneazã ca un magnet asupra literaturii, muzicii,
artelor plastice, vestimentaþiei, arhitecturii, ba chiar ºi

asupra spectacolelor ultratehnicizate, pânã chiar ºi
asupra filozofiei. Fascineazã ispititor, copleºitor ºi
acþioneazã centripet asupra tendinþelor centrifuge.
Moderniºtii noºtri, încurajaþi de publicul occidental, ºi-
au luat-o în cap. Îºi închipuiau cã ei erau alfa ºi omega.
Alfa ºi omega nu erau ei, ci folclorul. Folclorul le-a fost
temelia ºi rãdãcina. O dovedeºte însãºi opera lor. Cum sã
vadã occidentalii rãdãcinile modernismului în folclorul
românesc, când ei nu cunosc literatura oralã românã?
Nu poþi sã ºtii cã cineva seamãnã cu ta-sãu, dacã nu l-ai
vãzut pe ta-sãu.

Folclorul românesc este un patrimoniu naþional, dar nu
este rezervat numai pentru români. Chiar ºi cei de altã
naþionalitate, etnie sau altã religie ºi aflaþi pe culmile culturii,
au fost fascinaþi de creaþiile þãranilor noºtri. Béla Bartók ºi-
a dedicat cei mai productivi ani din strãlucita sa carierã
internaþionalã pentru a umbla pe jos prin sate, unde nota cu
mâna cântece româneºti, cu melodia ºi versurile lor. Astfel
ºi-a îmbogãþit propria sa creaþie cât ºi repertoriul tarafurilor
ungureºti. Nu. Nu a furat. A cules folclor muzical. A donat
Academiei române toatã culegerea sa de folclor muzical,
însã donaþia lui a fost respinsã. Bartók a tipãrit culegerea în
Occident pe banii sãi. Academia a refuzat sã primeascã
volumele trimise. La 30 de ani dupã moartea lui, s-au reeditat
în America în cinci volume mari, iar Biblioteca Academiei
le-a acceptat, prin decizia unui armean: Constantin Stihi-
Boos. Un volum cuprinde muzica cu texte licenþioase,
umoristice. „Hai la horã sã jucãm, fata sã ne-o mãritãm.
Ferice de noi c-om da-o, vai de pielea cui o lua-o. Nu mai
vede hainã nouã, nici cãmaºã cu ºabace, nici izmene cum îi
place.” (Cu metagramã insinuatã pentru cuvântul „pielea”.)
Românii sunt atât de bogaþi, încât nu considerã transferul
de muzicã româneascã la unguri sau la alþii ca un furt
naþional, ci ca o donaþie generoasã, fãcutã altor naþiuni.
Românii au donat modei internaþionale iia, fãrã sã cearã
drepturi de patent ca americanii pentru Coca-Cola. Sau câte
alte invenþii româneºti mai sunt, ca stiloul, insulina, avionul
cu reacþie ºi nu mai ºtiu câte altele. Gheorghe Zamfir, Grigore
Leºe, Dana Dragomir (Pandana) ºi mulþi alþii se îmbracã
þãrãneºte, dar sunt oameni cultivaþi, cu studii superioare.
Zamfir s-a fãcut cunoscut întâi ca mesager al muzicii
populare ºi abia apoi a compus muzicã cultã. Nu ºtiu dacã
occidentalii au priceput ironia lui finã: cu naiul zeului pãgân
Pan, cel mai afurisit de cãtre creºtinism, Zamfir a sfinþit
catedrale gotice.

Nu, astea nu sunt paradoxuri. Aici ar putea fi vorba de
conflictul dintre tradiþionalism ºi nonconformism. S-ar
putea ca astea sã fie douã polaritãþi ale spiritului românesc.
O dihotomie probabil inerentã atât la individ cât ºi la
dimensiuni naþionale, având ca rezultat inteligenþe ce
reuºesc sã îmbrãþiºeze ºi soarele ºi luna. Ca Eminescu: ºi
basmele noastre arhaice ºi filozofia germanã ºi formulãri
stilistice tipic franceze. ªi poezii suave ºi ziaristicã
vehementã. Sau ca Zamfir, Lipatti, Porumbescu ori Enescu:
ºi muzica popularã ºi cea cultã. ªi compozitor ºi interpret.
Muzica simfonicã a lui Enescu nu este compusã chiar de
el. Era deja compusã cu milenii în urmã, de cãtre niºte
þãrani anonimi, cunoscuþi sub pseudonimul colectiv de
Orfeu. Enescu doar a orchestrat muzica popularã la
înãlþimea celei mai strãlucite perfecþiuni simfonice. El
reediteazã muzica arhaicã, pentru ca sã auzim cum cânta
Orfeu. Aceeaºi dihotomie soare-lunã, la Mircea Eliade: pe
de o parte singurul savant care a dat omenirii un tratat de
istoria religiilor, dupã care nu se mai poate scrie un al
doilea tratat ºi astfel a creat ªtiinþa religiilor, ca ºtiinþã de
sine stãtãtoare, iar pe de altã parte prozator fantast, de nu
mai ºtii unde e pragul dintre real ºi ireal, încât te trec
fiorii, þi se face pãrul mãciucã ºi începi sã te îndoieºti de
toate certitudinile.

– De unde vine pesimismul lui Emil Cioran?
– Cei care l-au frecventat spuneau cã Cioran era un

comunicativ, chiar vesel, deloc pesimistul ce apare în
operele sale. Eu am vãzut o fotografie de a lui, în care
hohotea de râs, cu gura pânã la urechi, în contrast cu ce
citim în cãrþile lui. Scrierile lui par sã fie o negare a
optimismului din toatã literatura oralã a românilor.
Cioran s-o fi intoxicat de pesimismul ºi fatalismul unor
exilaþi iluºtri, îndureraþi de situaþia în care ajunsese
România dupã invazia sovieticã. Sau poate cã provine
genetic din istoria ingratã a românilor ca strãjeri la poarta
Europei. Dar nici aici nu sunt sigur cã aceasta ar fi ceva
prioritar în menirea istoricã a românilor. Fiindcã românul
s-a nãscut poet, iar nu soldat, ca prusacii. Menirea
românilor este propãºirea artelor frumoase, a valorilor
umaniste, a omeniei, prin forþa cuvântului ºi a binelui.
La asta nu ne bate nimeni. Constantin Brãiloiu a spus în
perioada interbelicã: „Numai prin cultura noastrã
þãrãneascã vom însemna ºi noi ceva în lumea asta mare.
Cu armele Occidentului nu vom bate niciodatã
Occidentul ºi va trece multã vreme pânã vom înceta a
mai fi o caricaturã sau, în cel mai bun caz, o copie fãrã
importanþã a Apusului.” Omenia noastrã, cu cuvinte
potrivite, o sã batã neomenia celor ce umblã cu vorbe
amãgitoare, cu tertipuri financiare ºi cu planuri criminale
împotriva omenirii.

– S-ar putea ca Despre inconvenientul de a te fi nãscut
a lui Cioran sã fie o elegie naþionalã?

– Nu cred. Mai de grabã poate fi un antipod al Ciocârliei
lui Enescu. Orice om ºi orice popor poate avea diferite
stãri sufleteºti, nu numai una. Eminescu a scris elegii, dar
ºi poezii militante, electrizante, mobilizatoare. De asta ºi
vor duºmanii tradiþionali, prin cozile lor de topor, sã
renunþãm la Eminescu ºi la Mioriþa, ca sã renunþãm la
idealurile noastre, la tot ce avem ºi sã nu mai fim cine
suntem. Opera lui Cioran poate cã este o elegie
existenþialã, a tuturor oamenilor de pe planetã, dar ºi a
noastrã. E o durere cãreia românii cel mai adesea îi dau o
tentã de autoironie, biruind-o astfel prin râs ºi optimism,
amintindu-ne genetic, din sânge, de la Zalmoxes, aºa cum
se ºtie ºi de la Herodot, cã suntem nemuritori. Trãim cu
toþii în nemurire, pânã când uitãm cã suntem nemuritori.
Aº zice cã mai degrabã e o elegie individualã, numai a lui
Cioran, oricât ar fi de mulþi români care îºi dau cu pumnii
în cap cã s-au nãscut. Le trece repede ºi apoi râd. Eu aº
zice sã citim „inconvenientul” lui Cioran invers, ca o
laudã vieþii sau despre inconvenientul de a nu te mai
naºte încã odatã. Dacã nu, rãmâne inconvenientul de a nu
fi înþeles nimic de la viaþã.

– Care este cel mai important component al literaturii
populare române?

– Cred cã e sentimentul frãþiei cu natura ºi cu toþi
oamenii, optimismul, încrederea în izbânda binelui, cultul
pentru valorile etice ºi estetice. ªi mai este tezaurul de
înþelepciune multimilenarã, ce strãbate întreaga producþie
literarã oralã, cât ºi înþelepciunea comprimatã aforistic
în zecile de mii de proverbe ºi zicãtori, cum niciun alt
popor nu mai are. Proverbele acestea pot sã provinã de la
numeroasele culturi atestate arheologic de la epoca pietrei
încoace, multe altele în plus faþã de Hamangia, Tãrtãria,
Boian, Vãdastra sau Cucuteni. De la toate aceste culturi
ni s-au umplut hambarele cu proverbe ºi zicãtori ºi avem
gigantica colecþie de proverbe a boierilor Goleºti. Cele
zece volume tipãrite sunt doar o micã parte din
manuscrisele cu proverbe ºi zicãtori rãmase nepublicate.
Colecþia de proverbe a Goleºtilor e atât de imensã, încât
nimeni nu se încumetã sã o tipãreascã în întregime.

– Ce îþi place cel mai mult din folclor?
– Pe de o parte Mioriþa, dar nu numai varianta publicatã

de Vasile Alecsandri, ci toate variantele ei. Fiecare din
ele se poate înþelege pe douã niveluri: ezoteric ºi exoteric.
Mioriþa conþine cuvinte cu sensuri metaforice, care
simbolizeazã ceva abstract. Acesta este nivelul ezoteric,
accesibil celor ce pot pãtrunde taina cuvintelor. Pentru
ei, versurile Mioriþei sunt pline de semnificaþi luminoase,
ca un ghid spiritual de înãlþare sufleteascã spre frumuseþile
poeziei ºi spre puritatea stelelor. Cine se opreºte la sensul
concret al cuvintelor ºi nu pricepe ecuaþia, cã sunt metafore
ºi alegorii ce simbolizeazã ceva abstract, înseamnã cã o
înþelege pe nivelul exoteric. Pentru aceºtia, Mioriþa pare
o poezie întunecoasã ºi deprimantã. Pe de altã parte îmi
place umorul din folclor. De la ironia cea mai finã ºi
insidioasã, pânã la sarcasmul cel mai mustos, folclorul
cuprinde toate categoriile de umor, în toate situaþiile ºi
pe gustul tuturor. Ion Creangã s-a inspirat din folclor ºi
ne învaþã sã râdem de orice este pe lume. Harap Alb râde
de calamitãþile naturale: foametea, seceta ºi gerul. Ivan
Turbincã ne învaþã sã râdem de moarte. Creangã le
rãspundea superiorilor sãi ecleziaºti cu replici þãrãneºti
aparent naive, dar de o ironie ascuþitã ºi ucigãtoare. El ne
învaþã sã râdem pânã ºi de cele mai respectate personaje
din religie, în Povestea poveºtilor. Folclorul ne învaþã
umorul ce izbucneºte în hohote de râs, cât ºi râsul lãuntric,
de li se taie la toþi respiraþia, se abþin sã nu explodeze de
uimire ºi de râs, încât nimeni nu mai miºcã, nu mai clipeºte.

ªi mai trecurã ani. Eram de Crãciun la masa unui fost
guvernator de regiune, din Suedia. A povestit pentru a nu
mai ºtiu câta oarã, cã a vorbit cu Nicolae Ceauºescu la o
recepþie, la palatul regelui Suediei. Toþi îl ascultau
cuviincioºi, ca ºi cum n-ar mai fi povestit asta de atâtea
ori. De fiecare datã spunea cã avea o mare admiraþie faþã
de Ceauºescu, pentru cã i-a cerut lui, guvernatorului, sã-
i punã la dispoziþie castelul, ca sã dea o recepþie de
reciprocitate în cinstea regelui Suediei. Ceauºescu i-a mai
cerut ºi sã-i facã rost de un joc de ºah, de dimensiuni mai
largi decât cuprindea guvernatorul cu braþele, fãcut de
nu ºtiu ce renumit artist suedez, din cristal sau nu mai
ºtiu ce material. Îi trebuia ca sã-l dea cadou nu mai ºtiu
cãrui ºef de stat, cu care se pogodea Ceauºescu ºi punea
þãrile la cale. I l-a obþinut ºi i l-a trimis prin ministerul de
externe al Suediei. Nu mai tãcea, cât de mult îl admira pe
Ceauºescu. Eu nu ziceam nimic, ca de obicei. Ascultam,
tãceam ºi mâncam, la fel ca ºi ceilalþi comeseni.
Guvernatorul, un om cu educaþie aleasã, nu ca mine, ca sã
însufleþeascã conversaþia, zice:

– Englezii de Crãciun taie curcanul. Polonezii fierb
peºtele. Voi cum serbaþi Crãciunul în România? Am auzit
cã voi tãiaþi porcul. Aºa e?

– Nu! am rãspuns eu. Noi împuºcãm porcul.

Victor Ravini
International Certified

Coach, Master of Arts in
Religious Studies, Master

of Arts in Philology

Urmare din numãrul trecut
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Varã petrecutã în compania
Ciudatã ºi neaºteptatã aceastã varã! Celor mai mulþi dintre noi pandemia de COVID – 19 ne-a dat planurile peste cap. A trebuit sã ne adaptãm, cum am putut fiecare,

din mers; unii au riscat ºi au plecat în vacanþã la munte sau la mare, ba chiar ºi pe meleaguri europene mai îndepãrtate; alþii – nu neapãrat de teamã sau din lipsã de bani!
– au preferat sã rãmânã acasã, lângã familie ºi lângã cei dragi, chiar dacã pânã ºi reuniunile între rude apropiate au fost limitate la un numãr anume, mic, de persoane.

În ce mã priveºte am ales o variantã ceva mai aparte (sau, cel puþin, aºa mi s-a pãrut!) – aceea de a rãmâne mai mult izolat, în camera mea de lucru ºi de lecturã. ªtiam/
ºtiu cã prietenele mele, cele pe care mi le-am ales drept companie (cãrþile ºi revistele) au avut/au la toate testele din lume pentru COVID – 19 rezultat negativ…
Aºadar, ca într-un soi de carantinã autoimpusã am rãmas acasã, „dedându-mã” plãceri de a citi publicaþiile literare care s-au tot adunat ºi pe care, din varii motive, le-am cam
neglijat în ultimele luni… (Florentin Popescu)

Bunul meu coleg ºi prieten Cassian Maria Spiridon
îmi trimite, la schimb, prestigioasa revistã fondatã de
Societatea Junimea din Iaºi la 1 martie 1867. O publicaþie
– mai este, oare, nevoie s-o spun? – care nu ºi-a dezminþit/
nu-ºi dezminte nici acum statutul ei de prezenþã
prestigioasã în arealul literar naþional. O simplã rãsfoire
a Convorbirilor, o simplã parcurgere a sumarului – bogat,
variat, cu „teme” incitante ºi puncte de vedere de cele
mai multe ori noi, îþi impune sã zãboveºti (în fotoliu sau
oriunde te-ai afla) asupra paginilor. ªi iarãºi, se înþelege,
la capãtul lecturii/lecturilor te simþi mai îmbogãþit
spiritual ºi sufleteºte.

De la o vreme încoace însuºi directorul Cassian Maria
Spiridon abordeazã miºcãtorul ºi adesea controversatul
domeniu al criticii ºi istoriei literare. Nu ºtiu dacã ºi-a
propus sau nu sã fie un justiþiar în domeniu, dar exegeza
asupra unui scriitor nedreptãþit de comentatori, Al.
Vlahuþã ori cea din acest numãr, 7/2020, asupra lui
Sadoveanu probeazã un spirit care, pãstrându-se în limita
ºi conþinutul documentului/documentelor, reuºeºte sã
propunã noi grile de interpretare. Contrar opiniei unor
istorici ºi cronicari care au susþinut/susþin cã marele
prozator ar fi fost „necultivat” (G. Cãlinescu), Cassian
Maria Spiridon este tranºant, afirmând categoric „Un
scriitor livresc, Mihail Sadoveanu”. Evident, aducând ºi
probele respective. Dintre alte multe argumente, autorul
se opreºte asupra celor mai convingãtoare. Dincolo de
tot ºi de toate, celui care ne-a dat „Fraþii Jderi” nu i se
poate nega puternicul patriotism, cãci iatã ce menþiona
într-un text rãmas multã vreme inedit: „Mã simt prin
suflet ºi intelect ºi unic. Mã simt al poporului meu, al
pãrinþilor ºi cerului meu. Tocmai de aceea vreau sã vãd
în alt individ din altã rasã ºi de sub alt cer un frate. Ceea
ce e omenesc bun ºi nobil în fiecare din noi trebuie sã ne
adune într-un efort comun al energiilor diverse cãtre
acelaºi scop armonic”. Aceste gânduri erau formulate la
început de secol XX, dar cât de actuale sunt ºi astãzi!

Pagini de recuperãri literare (N. Iorga, Titu Maiorescu
º.a.) de prozã, poezie, criticã literarã completeazã un
sumar de mare interes.

nr. 7/2020

nr. 7/iulie 2020
Într-un editorial solid conceput, dl. academician

Gheorghe Pãun porneºte de la o experienþã personalã ºi
afirmã cã singurãtatea (cea impusã acum de pandemie)
nu mai înþelepþeºte, ci sãlbãticeºte, dupã cum frica
prosteºte. În context, judecând câte ºi cum se mai întâmplã
în deceniile mai noi pe planetã, autorul îºi pune întrebãri,
cautã rãspunsuri la propriile neliniºti (care, trebuie sã
recunoaºtem, în mare mãsurã sunt ºi ale noastre), refuzând
categoric participarea la conferinþe ºi colocvii
internaþionale pe Internet.

Din acelaºi sumar am mai reþinut ºi eseul intitulat
„Relativism: Erodarea obiectivitãþii”, scris de Theodor
Damian – o veritabilã radiografie a teoriilor mai noi
despre naþiune ºi naþionalism: „Identitate, naþionalism,
globalism”, „Frontiere ºi identitate”, „Populism ºi
democraþie”, „Era post-adevãrului”. Concluzia la care

ajunge cunoscutul scriitor, trãitor la New York nu e deloc
una fericitã: „Niciodatã nu s-a trãit într-o ordine a lumii
mai confuzã ºi distorsionatã ca a noastrã, unde minciuna
este poruncitã ºi rãsplãtitã, unde comportamentul,
individualist exacerbat devine virtute ºi unde ºtirile false
ne invadeazã în mod constant creierul. (…) Obiectivitatea
a devenit o noþiune istoricã ºi teoreticã. Ca ºi frumuseþea,
adevãrul se aflã în ochiul privitorului, al celui ce are
puterea ºi mijloacele de manipulare ºi convingere. Aceastã
situaþie devine un fel de bellum omnium contra omnes,
rãzboiul tuturor împotriva tuturor, unde cei cu mai puþine
scrupule vor învinge. De ce avem nevoie într-o asemenea
situaþie? Trebuie sã revenim la principialitate ºi sã
reinventãm structurile morale sau, pentru a folosi un
termen mai puternic, absoluturile morale”.

Uºor de zis, greu de fãcut, aº adãuga eu.

Revistã port-drapel a culturii ºi literaturii din
Dobrogea, aceastã publicaþie (redactor-ºef Ovidiu
Dunãreanu, redactor-ºef adjunct Angelo Mitchievici) a
reuºit de-a lungul celor nu mai puþin de 18 ani de când
apare, sã-ºi pãstreze ºi sã-ºi onoreze þinuta – elegantã,
modernã, cu un sumar pe mãsurã, susþinut de nume
cunoscute ale literaturii (nu numai din regiune, ci ºi din
þarã). E greu, dacã nu cumva imposibil sã poþi cita
materialele, unul mai interesant decât altul, orânduite
pe nu mai puþin de douã sute de pagini – ceea ce îi conferã
revistei caracterul unei cãrþi ce poate (ºi trebuie) sã fie
pãstratã în bibliotecã.

Din interviul acordat de poeta Ileana Mãlãncioiu lui
Iulian Talianu am reþinut aceastã mãrturisire: „…Vrând-
nevrând, trebuie sã acceptãm faptul cã odatã cu lumea se
schimbã ºi literatura. Cu toate astea, trebuie sã recunosc
deschis cã sunt ºocatã de textele aflate la limita
pornografiei, mai ales când sunt scrise de femei”.

Parcã noi, nu? am fi tentaþi sã adãugãm. ªi mãcar dacã
poezia s-ar „schimba” în bine, cã lumea…

Un mini-album intitulat „Peisaje marine”, aparþinând
pictorului Constantin Grigoruþã (asupra creaþiei cãruia
se pronunþã într-un medalion poetul Sorin Roºca),
completeazã în chip fericit un sumar, cum am spus deja,
de mare interes.

nr. 1-2/ianuarie-martie – aprilie-iunie 2020

nr. 102/iunie 2020

De unsprezece ani la Lugoj apare aceastã publicaþie
care se autointituleazã „revistã a Unirii Scriitorilor din
România” – de unde ºi ideea cã avem în faþã un organ de
presã cu uºile larg deschise cãtre toþi scriitorii din þarã –
fapt care, de altfel, ni se ºi confirmã de la un numãr la

altul.
Nu ºtiu dacã firma care o editeazã – AL Lugojpress

SRL are în componenþa ei sau nu ºi oameni de culturã în
înþelesul strict al termenului, însã un lucru e cert: gestul
acesteia de receptivitate ºi popularizare a creaþiilor
artistice, mai ales într-o vreme în care oficialitãþile (fie
ele de la Timiºoara, de la Bucureºti sau din alte locuri)
acordã prea puþinã atenþie domeniului, este de salutat.
Ar fi un exemplu de urmat. Felicitãri!

Directorul „Actualitãþii literare” este poetul Nicolae
Silade, secondat de redactorul-ºef R.V. Giorgioni ºi de o
entuziastã echipã de redacþie (Ela Iakab, Adriana Weimer,
Cristian Ghinea, Simion Dãnilã, George Motroc, Mircea
Anghel, Constantin-T. Stan, Veronica Bãlaj, Mircea Dan
Duþã, Costel Drejoi, Ionel Bota, Maria Bologa, Elisabeta
Boþan). Multe dintre aceste nume le-am întâlnit/le
întâlnim adesea ºi sub articole, poezii, proze, comentarii
critice. A nu se înþelege de aci cã ar fi vorba de un cerc
redus de colaboratori. Nu, fiindcã, alãturi de ele, în revistã
semneazã autori mai mult sau mai puþin cunoscuþi din
toate zãrile þãrii. Numai în acest numãr am putut citi
cronici literare de Cornel Ungureanu, Adrian Dinu
Rachieru, Radu Ciobanu, Ovidiu Pecican, Mioara Bahna,
Paraschiv Buciumanu, Daniel Marian, prozã de Marian
Ilea, Florin Logreºteanu, Mircea Iftimi, poezie de Ramona
Müller, Cristina Botîlcã, Camelia Florescu, Constantin
Severin, Mariana Zavati Gardner.

În fiecare ediþie redacþia prezintã în medalion un poet.
De aceastã datã a venit rândul lui Daniel Corbu ºi probabil
cã se are în vedere, într-un viitor apropiat, editarea unui
volum cu aceºti invitaþi speciali. Bine ºi frumos ar fi sã
fie aºa…

Trei articole mi-au reþinut ceva mai îndelung atenþia.
Primul este semnat de Dumitru Radu Popa – „Un magistru
de neuitat: profesorul Mihai Pop”. Evocarea m-a întors
în amintire, prin anii 1964-1965 ai veacului trecut, când
mã aflam ºi eu printre studenþii care se îngrãmãdeau în
amfiteatrul „Odobescu” de la Filologia bucureºteanã
pentru a-l asculta pe acest neîntrecut folclorist, care reuºea
sã ne deschidã uºi nebãnuite pentru cunoaºterea
folclorului românesc. Avea o þinutã impunãtoare ºi-i dau
dreptate lui Dumitru Radu Popa (colegul nostru mai mic)
când scrie: „Mihai Pop era un om de o forþã extraordinarã.
Înalt zdravãn, cu ochii vii ºi mereu cercetãtori, era
probabil maramureºanul tipic, accentul îl trãda ºi dupã
atâta amar de ani petrecuþi departe de vatrã. Cunoscându-
l mai bine, era imposibil sã nu-l admiri ºi… sã nu-l
iubeºti!” Perfect adevãrat. ªi ar mai fi de adãugat cã
profesorul avea ºi un fiu (îi spuneam Miºco Pop!),
asistent, un ins jovial ºi popular, care ne însoþea adesea
la Cofetãria „Albina” din apropiere, unde se întâlnea pe
atunci „toatã floarea ce vestitã” (de mai târziu) a
„Generaþiei ’60" ºi a celei care i-a urmat.

Cel de al doilea articol „Diferenþa dintre asasinul lui
Abel ºi asasinul Rigãi Hamlet” de Dumitru Radu Popescu,

nr. 7/iulie 2020

(continuare în pag. 11)
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prietenelor mele – revistele literare

nr. 6/iunie 2020

Chiar ºi unui neavizat în materie de literaturã îi vine
relativ uºor la simpla rãsfoire a acestei reviste de culturã
care apare la Târgoviºte sã-ºi dea seama cã în ultimele
decenii în oraºul în care se aflã Turnul Chindiei s-a
constituit o puternicã miºcare literarã, susþinutã în
principal de revista „Litere” ºi de Editura Bibliotheca.
Este vorba de Societatea Scriitorilor Târgoviºteni, o
entitate cu personalitate distinctã în spiritualitatea
româneascã contemporanã. „Sufletul” sus-amintitelor
instituþii este profesorul Mihai Stan, el însuºi un prozator
de talent, care a reuºit sã adune în jurul lui cam tot ce
înseamnã creator cultural în zona Dâmboviþei.

De-a lungul timpului meritele revistei ºi ale editurii au
fost recunoscute de cãtre mari personalitãþi din þarã ºi
din Republica Moldova (unde, de altfel, între timp, au
luat fiinþã ºi douã filiale ale lor).

A spune cã de la numãr la numãr au crescut numãrul
colaboratorilor, iar sumarul s-a diversificat ºi el, cãpãtând un
plus de valoare ºi de interes, a devenit aproape un loc comun.

Iatã cum sunã unele rubrici ale revistei, prezente atât
în numãrul care mi-a produs o revelaþie în aceastã varã,
cât ºi în altele, anterioare: „Breviar” (susþinutã de Barbu
Cioculescu), „Postdecembrism” (semneazã Marian Popa),
„Revelaþiile lecturii” (Iordan Datcu), „Cãrþile
Bibliothecii” (Mihai Stan), „ªcoala de la Târgoviºte”,
„Intarsii” (Daniela Olguþa-Iordache), „Eu vã citesc pe
toþi!” (Florentin Popescu), „Conexiuni literare” (Vasile
Bardan), „Litere ºi sensuri” (Ana Dobre), „Meridiane
literare” (Margareta Cristea-Bineaþã), „Istorie ºi culturã”,
„Restituiri”, „Istorie literarã” (N. Georgescu), „Poezie”,
„Prozã”, „Bibliofilie”, „Geocivilizaþie româneascã”
(George Coandã), „Memorii” (Manole Neagoe),
„Arhitecturã” (Emil Stãnescu), A ºaptea artã”.

Prin urmare, este uºor de înþeles cã lectorul este pus în
temã cu problemele ºi temele de actualitate din viaþa
Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni ºi nu numai a lor. O
plãcere ºi totodatã o subtilã lecþie de culturã, la care
cititorul prizeazã imediat.

nr. 159/iunie 2020

Tot o editurã – Betta – are în spate ºi aceastã publicaþie
trimestrialã care apare la Bucureºti (director: R.N.
Carpen, redactor-ºef: Aureliu Goci), care publicã fãrã
prejudecãþi texte ºi autori de toate vârstele ºi din toate
cele patru zãri ale þãrii.

Cu o generozitate mai greu de întâlnit în zilele noastre,
revista organizeazã în ultimii ani douã concursuri, unul
de prozã („Nicolar Velea”), ºi un altul de poezie („Radu
Cârneci”), oferind câºtigãtorilor numeroase premii ºi
menþiuni, nu atât în sume de bani cât în cãrþi ºi publicarea
unor manuscrise (aceastã din urmã oportunitate
atrãgându-i, se înþelege, pe mulþi, mai ales pe debutanþii
ºi aspiranþii la gloria literarã).

Harnicii ºi neobosiþii conducãtori ai revistei au fost/
sunt prezenþi periodic în diverse locuri din Capitalã,
reunind creatorii într-un cenaclu, lansându-le cãrþile sau
încredinþându-le sã scrie despre ele unor critici
cunoscuþi (N. Georgescu, A. Goci, Lucian Gruia, Ana
Dobre ºi alþii).

Este cu totul lãudabilã energia ºi puterea cu care R.N.
Carpen reuºeºte sã întreþinã o miºcare literarã de o
asemenea anvergurã, mai rar, dacã nu cumva greu de
întâlnit astãzi, într-o vreme în care atenþia publicului
este îndreptatã în alte direcþii.

Cât priveºte cuprinsul numãrului 17 îmi este greu sã
mã pronunþ. Numãrul mare de texte, nomenclatorul,
asemenea imens, al autorilor de toate calibrele nu pot
conduce la o concluzie. Sã dea Domnul ca în viitor unele
nume sã se impunã, sã aibã un destin literar potrivit
talentului celor care le poartã.

S-a dovedit dintotdeauna cã din pepiniere au ieºit ºi
„arbori” de mare rezonanþã în istoria culturii. Nu numai
la noi, ci pretutindeni în lume.

nr. 17/aprilie-iunie 2020

De douãzeci de ani în judeþul care ni i-a dat pe
Constantin Noica, pe Gala Galaction, pe Zaharia Stancu
ºi pe Marin Preda apare aceastã revistã (acum sub egida
Uniunii Scriitorilor, editatã de Centrul Cultural
Teleorman), iniþiatã ºi condusã de poetul Florea Burtan
în calitate de redactor-ºef, secondat îndeaproape de Stan
V. Cristea, unul dintre cei mai avizaþi cercetãtori ai vieþii
ºi operei celui care a scris „Moromeþii” ºi „Cel mai iubit
dintre pãmânteni”.

Despre scriitorul nãscut la Siliºtea-Gumeºti scriu în
acest numãr Ana Dobre ºi Marin Iancu. ªtefan Mitroi – ºi
el un om al locului – susþine rubrica „Gânduri de scriitor”,
iar Stan V. Cristea analizeazã pe larg volumul lui Zenovie
Cârlugea „Eminescu. Oameni din viaþa lui”. (De
menþionat cã de curând Stan V. Cristea a publicat cartea
„Eminescu ºi Teleormanul. Un caz pentru istoria literarã”,
Editura Aius, Craiova). Alte rubrici: „Istorie literarã”,
„Cronica literarã”, „Profil liric”, „Prozã”, „Chenar liric”,
„Meridiane literare”.

Am mai citit:

Apare la Bacãu; director Ioan Prãjiºteanu, redactor-ºef
Dumitru Brãneanu), de reþinut: „Perenitatea unui motiv
literar: coborârea în Infern”, de Emilia Grigoraº;
„Confesiunile lui George Enescu despre creaþia ºi destinul
sãu dramatic”, de Grigore Codrescu.

Apare la Buzãu; director Costel Suditu, redactor-ºef
Teo Cabel. Excelent grupaj de versuri semnat de Lucian
Mãnãilescu.

Apare la Piteºti; director Virgil Diaconu, redactor-ºef
Marian Barbu. Ne-a atras atenþia textul „Selecþia ºi analiza
metaforelor în Biblia ebraicã; Lingvisticã cognitivã ºi
literaturã”, de Johann de Joode ºi Hanneke von Loon, în
traducerea Lianei Alecu.

revistã sãteascã de ºtiinþã ºi culturã,
nr. 30, iunie 2020

Publicaþia apare în comuna Pârscov, judeþul Buzãu ºi
este condusã de Gheorghe Postelnicu, scriitor ºi exeget
al vieþii operei lui V. Voiculescu. Din sumarul acestui
numãr am reþinut – se putea altfel? – articolele: „Poezia
religioasã a lui V. Voiculescu”, de C.D. Zeletin ºi „Tânãrul
V. Voiculescu între medicinã ºi literaturã” (fragment)
dintr-o carte de Gheorghe Postelnicu, ce se anunþã a fi
interesantã încã de pe acum.

conþine, între altele, ºi aceastã insolitã, foarte originalã
definiþie a… bobârnacului, despre care scriitorul spune
cã „este un instrument multilateral dezvoltat! Þinta
pentru care a fost confecþionat este, de obicei, capul unui
adversar incompatibil. Sigur, bobârnacul poate sã aibã ºi
o materialitate precarã, poate lua chiar fizionomia unei
ºoapte – care, spusã la o ureche, fie chiar uºor surdizatã,
poate sã aibã un efect exploziv! Bobârnacul poate sã
reteze ºi un picior, dar ºi o cãpãþânã! Dar bobârnacul
poate sã aibã ºi unele valenþe mai subtile! Dacã
bobârnacul pocneºte þestul unei memorii, o poate
transforma în ciulama! Fireºte mai pot supravieþui din
memorie ºi niscaiva firimituri… Bobârnacul poate fi ºi
dulce, ca o cafea otrãvitã, ca o dulce apã otrãvitã…”

Cât priveºte cel de al treilea material, el este semnat de
Florea Firan despre Nicolae Balotã, material care face
parte, din câte ne-am putut da seama, dintr-un ciclu mai
larg, consacrat de autor prezentãrii scriitorilor din
diaspora româneascã. Probabil cã mai târziu întreg ciclul
va constitui materia unui volum. Nu rãmâne decât sã-l
aºteptãm cu nerãbdare.

nr. 7/iunie 2020

(urmare din pagina 10)

P.S.: Întrucât puþine publicaþii culturale au o
difuzare naþionalã, vã propunem, stimaþi colegi de la
alte reviste, un schimb inter-redacþional, angajându-
ne sã semnalãm în timp util apariþiile dvs. Ne puteþi
trimite tipãriturile pe adresa: Florentin Popescu, Str.
Bd. Libertãþii 2, Bl. 118, et. 6, apt. 17, sector 4,
Bucureºti. Vã vom rãspunde cu promptitudine.

nr. 5-6/mai-iunie 2020
Din bogatul ºi interesantul numãr al acestei reviste,

mult apropiatã sufletului meu, am reþinut “Contribuþiile
biobibliografice la Nicolae Cartojan ºi la Constanþa
Marino-Moscu”, semnat de Nicolae Scurtu, dar mai ales
un articol de mare actualitate: “Pandemia de Covid-19,
ºoc istoric pentru civilizaþia umanã, ori acþiune bine
elaboratã a ocultei globaliste? Temeri ºi speranþe”, autor
Gl. Bg.(r) Gheorghe Dragomir, Preºedintele Centrului de
Eticã ºi strategii (CES).
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CARE PE CARE?
Spuneam, într-un

foileton recent, cã
vocabule ca neam ºi
naþiune, unire ºi
unitate, conºtiinþã ºi
fire naþionalã n-ar
trebui rostite doar în
„vremi nevoiaºe”, de
restriºte, în stãri
limitã: de rãzboi, de

revoluþie, de pandemie... În stare gravã de avarie a þãrii ºi
a statului.

Supravieþuirea naþiunii depinde – se vede clar, la ceas
greu – de bisericã,de armatã, de ºcoalã. Or, biserica s-a
închis (nu ºi supermarketul), cei care se iau de pix cu
Dumnezeu au declarat nocivã Sfânta Împãrtãºanie ºi
slujbele infecto-contagioase; armata a cam plecat în linia
întâi a altor þinuturi, prin Kosovo, Afganistan, Irak; ºcoala
e istovitã de „ reformiºti”(v. Mircea Platon,
Deºcolarizarea României. Scopurile,cârtiþele ºi
arhitecþii reformei învãþãmântului românesc, Ed. Ideea
europeanã,2020), dezorganizarea învãþãmântului fiind
cale sigurã de destrãmare a unei þãri. Varii ONG-uri fabulos
finanþate au devenit incubatoare de idei antinaþionale,
populate de progresiºti pânã-n unghii, cãrora nu le place
discursul „etnocratic, folcloric, ruralist” (ca teologului
Th. Baconschi), într-un cuvânt, discurs considerat
conservator.

În „Revista Fundaþiilor Regale” din august-septembrie
1941, C. Rãdulescu-Motru deplângea cedarea unei treimi
din teritoriul României, mai ales deprimarea armatei ºi
„haosul din sufletul tineretului, care-ºi vede viitorul lãsat
la voia întâmplãrii”. Partidele politice se incriminau
unele pe altele, pe sistemul CARE PE CARE, atmosfera
era „înveninatã”, rãsunau jigniri, injurii, îndemnuri la
urã, exact ca acum. Sã mai spunã cineva cã Istoria nu-ºi
trage secvenþele la xerox, cã nu uzeazã, ca plagiatorii
universitari, de metoda copy- paste.

Arhetipul e vital pentru un neam; dupã modele bune
se modeleazã generaþiile noi. Noi, dimpotrivã! ªcoala
Ardeleanã nu se mai aflã în manualele alternative de
Românã. „Educativilor” miniºtri ai Învãþãmântului (unul
dintre ei cu bac incert, cum scrie presa, dar aflat în topul
limbajului injurios) le e fricã de Clio, de vreme ce au tot
redus materia numitã Istorie, predatã haotic, cf. direcþiei
date de Lucian Boia, pus pe de-mitificare, miturile
întemeietoare fiind considerate falsuri. Istoricul poreclit
„nu mai ºtiu când”, care declarã cu ingeniozitate vicleanã
cã nu þine minte - ce sã vezi? - când a semnat angajamentul
cu Securitatea, are plãcerea, satisfacþia de a nega Unirea
ca efect al conºtiinþei de neam. „Românii puteau invoca,
fireºte, cum au ºi fãcut-o, un drept etnic asupra
Transilvaniei, dar nu ºi vreun drept istoric. “ ªi, nefiind
democraþi, nedemocraþii de români ar fi trebuit sã le cearã
voie ungurilor ºi nemþilor sã se uneascã. Lui L. Boia i-a
rãspuns acad. Ioan –Aurel Pop în Istoria, adevãrul ºi
miturile, cu asuprã de mãsurã ; în pofida acestui fapt, un
comentator politic îl propune pe Boia pentru un fotoliu
de academician. Acest Roller II, activ pecere devenit activ
sorosist, a fost premiat, pe cale de consecinþã, la
Budapesta cu Crucea de Cavaler a Ordinului de Merit.
ªi mã întreb cui i s-o fi adresat directorul de la Humanitas
cu „dragã turnãtorule”.

Sã citim cuvântul Seniorului Corneliu Coposu, apãrut
în „Dreptatea”, an 1990:

„Ungurii sunt legaþi toþi într-o adeziune organicã pe o
singurã chestiune naþionalã ºi aceasta e ura de veacuri
împotriva românilor. Pe aceastã chestiune n-a existat în
istoria lor divergenþã între magnaþi ºi aºa-ziºii lor
democraþi. De la cel mai mic pânã la cel mai mare, ei
împãrtãºesc, cu o sinceritate nezdruncinatã, una ºi aceeaºi
religie pãgânã a distrugerii noastre. Nu contestãm cã ar
fi printre ei oameni de ispravã, democraþi ºi cu simþul
omeniei. Dar aceºtia sã pofteascã individual în partidele
noastre. Noi nu avem nevoie de colaborarea organizaþiei
democratice ungureºti (....)” ªi, în final: „Sã ni se dea
dreptul ca mãcar în chestiunea ungureascã sã cunoaºtem
lucrurile mai bine decât oricine. “

Ni se spune cã Istoria nu mai place elevilor, nu mai
intereseazã. Dar care Istorie? Cea care, prin curriculã
iresponsabilã, ºterge progresiv conºtiinþa apartenenþei
la naþiune, la teritoriul naþional? Au intrat în uitare ºi
Ioan Raþiu, ºi Gh. Pop de Bãseºti (Badea George), ºi Vasile
Lucaciu (Leul de la ªiºeºti), ºi Aurel Suciu....Aurel C.
Popovici a primit, pentru Replica la Rãspunsul
Studenþilor Maghiari (1893), replicã pusã sub delictul
de „aþâþare la urã contra maghiarilor”, patru ani de
închisoare ºi amendã uriaºã. S-a salvat fugind în Regat;
a fost director la „Sãmãnãtorul”(1908-1918), a devenit
colaborator la „Convorbiri literare”.

N-a fost destul cã memorandiºtii au fost pedepsiþi de
autoritatea maghiarã, cã unioniºtii au fost, majoritar,
supuºi gulagului supliciilor ºi exterminaþi. Nici anul
astral al României Mari (27 martie- Chiºinãu; 27
noiembrie- Cernãuþi; 1 decembrie –Alba Iulia) n-a fost
ferit de tot soiul de „controverse” ºi „interpretãri”. Este
edificator –n’aºa! - subtitlul cãrþii lui Lucian Boia, Primul
rãzboi mondial, ºi anume Controverse, paradoxuri,
interpretãri. Ruga polemistului Arghezi era: „Fereºte-
mã, Doamne, de interpreþi!”

Etnovora Maica Rasia, prin cominterniºti
(Internaþionala a treia s-a opus realizãrii României Mari),
i-a condamnat cu proces sau fãrã pe unioniºti. Iuliu
Maniu a fost arestat la 75 de ani, condamnat pe viaþã,
ucis la Sighet în ’53 ºi zvârlit, într-un sac, la groapã
comunã. Iuliu Hossu a murit în 1970, dupã o condamnare
de 20 de ani de închisoare ºi Domiciliu Obligatoriu la
Ciorogârla, apoi la Cãldãruºani. Citise Declaraþia de
Unire cu Þara, la Alba Iulia, 1 Decembrie 1918. Dr. George
Grigorovici, militant pentru Unirea Bucovinei cu
România, a murit la Vãcãreºti, în 1950. Ion Mihalache,
arestat la Tãmãdãu, în ‘47, a murit la Râmnicu Sãrat, la
81 de ani, în 1963. Pantelimon Halippa, preºedintele
Sfatului Þãrii, a fost arestat în ’50 ºi predat Rusiei Roºii,
în ’52, care l-a trecut prin 12 lagãre sovietice, a stat închis
apoi la Aiud pânã în 1957, ca sã moarã în ’79.

Sociologul Anton Golopenþia a fost ucis fãrã proces,
numai pentru cã a cercetat aºezãrile româneºti de la est
de Bug. „Vânãtoarea de capete”(cum o numeºte Petru
Ursache în Istorie, Etnocid, Genocid, ediþia completã
tipãritã de Eikon, în 2019) îi avea în vizor pe istorici.
Acad. Silviu Dragomir a fost arestat în ’49, eliberat în
’55. A murit la Cluj. Bucovineanul Ion Nistor, rector al
Universitãþii Cernãuþi, redactase Actul Unirii. Arestat în
’50, eliberat în ’62. Mã întreb dacã europarlamentarul,
pe care nu vreau sã-l numesc, ºi-a meritat votul românilor
de vreme ce a putut susþine cã puterile europene i-au dat
României teritorii nemeritate la 1918-1919.

Urât dispreþ manifestã neo-rollerienii faþã de
„fantomele” de la Mãrãºeºti, care nu l-au lãsat pe
Machensen sã-ºi ia ºvarþul la Iaºi, cum îºi promisese, în
barbã, la Bucureºti. ªi de ce n-am fi proletari fãrã
naþionalitate, într-o þarã fãrã graniþe? Ia sã-i contrazici!
Þi se spune cã eºti un liberal ºi antiprogresist, un
conservator rigid, frustrat, neluminat. Apel la solidaritate,
când cercul elitist al „iluminaþilor”, de preferinþã liber
cugetãtori, îi pun iarãºi la colþ roºu pe intelectualii de
tip clasic? Aici s-a ajuns. „Stalin, Stalin, vrem ostaºi!”
nu-i numai un joc inocent al copiilor din anii 50, de
vreme ce „copiii muºcã din bãtrâni”, acuzaþi de delict de
vârstã (a treia). Tudor Gheorghe a strigat cu disperare în
spectacolul-bocet Degeaba 30, în iarna, primãvara, vara,
toamna vrajbelor noastre toate.

Cu câtã satisfacþie scrie un istoric (nici pe el nu-l mai
numesc) cã blahii n-au putut sã þinã piept „vitejiei
ungurilor” lui Arpad, cã Tuhutum l-a fãcut praf pe ducele
blahilor, Gelu. Cã ungurii, ca actanþi civilizatori, au venit
în Transilvania ºi s-au pus pe construit cetãþi. Iar istoricii
de marcã (excepþiile sunt puþine) nu riposteazã, cum s-ar
cuveni, cumanomanilor ºi dacopaþilor. O face Matei
Cazacu, dar n-are loc în editurile din România. Îºi publicã
peste Prut cercetarea.

Rãzboi cu Clio nu se face? Ba se face! Istoria
românilor ca document ºi ºtiinþã e declaratã „vanitate”,
ba chiar se vrea un manual „posteroic”, prin vocea sonorã
a lui Adrian Cioroianu. Radu Preda, fost director al
IICCMER, apeleazã la bunãcuviinþã: „Ce laºitate din

lume poate justifica frica de proprii eroi?A elimina din
memorie oamenii care au fost stâlpii rezistenþei în faþa
demonului dezlãnþuit în istorie e un act de laºitate. “ O
spune cu amãrãciune. L-a înlocuit, la conducerea
institutului, doamna Alexandra Toader, care a pactizat
cu Hodor ºi cu Demetriade, autorii blasfemiei cã victimele
experimentului Piteºti n-au fost chiar victime.

„Istoria e un tribunal numai într-un sens: cel moral”, a
scris Iorga. Or, însuºi Iorga a fost omorât nu numai în
pãdurea Strejnic (de legionari), ci ºi de Roller, a doua
oarã; a treia oarã, de rollerii II, cum i-a numit Paul Goma,
care se întrec în huliri despre popor, dovedind cã li s-a
„gripat” raþiunea. Eseistul Patapievici îi vede pe români
urâþi, vulgari, cu „feþe patibulare” ºi „trãsãturi
rudimentare”. O fi citit ce susþine Ivor Porter în
Operaþiunea Autonomos, Humanitas, 1991, pag. 6, cã,
în interbelic, „românii care urmau ºcoli superioare erau,
proporþional, mai numeroºi decât englezii”?

Rãspunsurile cã amãrâþii de obârºeni ºi-au respectat
cum au putut obiceiurile, s-au rugat cum au putut, au ars
sate ºi au otrãvit fântâni în retragere, ca sã le tot refacã;
au luptat pe ambele fronturi ºi au murit; au plãtit datorii
uriaºe de rãzboi (cã avea România de unde, mai are ºi
acum), toate astea sunt respinse ca falsuri naþionaliste.
Ni se reproºeazã cã n-am avut universitãþi de secol XIII,
ca Oxford, Cambrige, Padova, deºi am avut tãbliþele de
la Tãrtãria (4700 î. e. n.). Istoricii de ºcoalã nouã se aratã
preocupaþi de domnii pãmânteni, ca dezastru pentru
Principate, care au dus þãrile la regres ºi instabilitate, de
slabi, lacomi ºi impostori ce au fost: Iacob Ieraclid,
Rãzvan Þiganul, Iancu Sasul, Despot (cineva îi spune
Desport) Vodã... ªtefan cel Mare? Teleastul Mândruþã îl
numeºte „un Becali mai nervos”.

Mi s-a întâmplat, nu cu mult timp în urmã, sã ascult de
nevoie, în biserica de la Coºula, refãcutã cu fonduri
europene, un elogiu al fanarioþilor, domnia lor cea mai
rapace fiind prezentatã de ghid ca binefacere. Or,
fanarioþii au fost la fel de rãi, ba nu, revin, mai rãi decât
comisarii sovietici. Ghidul perora avântat cã acei cãlugãri
greci care acoperiserã frescele au fãcut tot binele, cã
distrugerea picturilor a dus la pãstrarea dedesubt a
galbenului de Coºula, cu mult mai grozav decât albastrul
de Voroneþ ºi verdele de Suceviþa la un loc. Ghidul,
absolvent de UAIC, de la cine o fi învãþat istorie? Nu de
la Acad. Ioan Caproºu, cu siguranþã.

Preºedinþii postsocialiºti, care nu cunosc corect
trecutul României, ar trebui sã se teamã de dreapta
judecatã a Istoriei când nesocotesc interesele strategice
naþionale. Mãcar sã nu spunã ca preº. Emil
Constantinescu, semnatarul Tratatului cu Ucraina
reprezentatã de Leonid Cucima, în nefasta zi de 2 iunie
1997, Tratat promulgat în iulie acelaºi an, ,,cã „trecutul
nu þine de foame”. În temniþele comuniste, da, acolo a
þinut ºi de foame, ºi de sete. Os de basarabean, geologul
o fi uitat de Fântâna Albã, unde sute de oameni au fost
uciºi pentru cã au vrut sã vinã acasã. Masacrul a fost
considerat mãrunt „incident de frontierã”. Mai înainte,
în 8 februarie 1941, fusese Lunca. ªi cu ce mânã (stânga?)
o fi semnat preº. Ion Iliescu, în 27 august 1991,Tratatul
de prietenie ºi colaborare cu URSS, recunoscând implicit
graniþele? Ca ºi cum politehnistul ºcolit la Moscova
(’54-’60), în Institutul de Energeticã, n-ar fi ºtiut cã, din
1940 (28 iunie), Basarabia, Bucovina de Nord ºi Herþa
au fost ocupate de teroarea bolºevicã atee.

Preºedinþii par a-i asculta pe rollerii II. Johannis,
mãcinând vrajbã, a ezitat sã-l declare pe Iancu erou
naþional. L-o fi auzit ºi crezut pe istoricul Marius
Diaconescu, cel care l-a vrut pe Crãiºorul moþilor criminal
de unguri? N-o fi aflat ce susþinea Kossuth, cã românii
nu-s decât „un gunoi ingrat”, gunoi „mãturat de poporul
maghiar biruitor”? Manole Neagoe a dat cuvenita
replicã. Poate cã nu degeaba, de vreme ce, pe 9 martie,
Ziua victimelor din închisorile comuniste, tinerii din
Asociaþia NEAMUNIT au declarat ritos: „...considerãm
cã, pentru a ne reveni ca neam ºi þarã din starea tristã în
care suntem, este esenþial sã ne cunoaºtem ºi sã ne
respectãm trecutul, eroii ºi martirii din perioada
comunistã, dar ºi din toate timpurile. Fãrã aceasta, nu ne
vom putea deºtepta din somnul cel de moarte. Doar
luând exemplu de la curajul, demnitatea ºi credinþa lor
ne vom ridica din nou. Cinste lor, eroilor noºtri. Jertfa
voastrã ne obligã”.

Tinerii aceºtia – Cinste lor! - sunt imuni la viruºi
ideologici. ªi asta pentru cã îl aud pe Dumnezeu.

Magda Ursache
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“Nu numai pentru noi,
dar ºi pentru alþii”

Deºi poate pãrea un citat desprins, fie dintr-o carte de nobile

învãþãturi, fie din retorica electoralã ori de pe un panou
publicitar, memoria culturalã recunoaºte în aceste cuvinte
motto-ul înstãritei familii de colecþionari Anastase ºi Elena
Simu. Materializat ºi asociat emblematic construcþiei întâiului
muzeu particular de artã cu aspiraþie de nivel european, în
Bucureºtiul începutului de veac XX, epigraful întâmpina
vizitatorul, inscripþionat spre dãinuire, pe zidul primei încãperi
a edificiului.

La inaugurarea din 21 mai 1910, Muzeul Simu, impozant, cu
silueta unui templu grec, colonade ºi fronton, deschidea publicului cinci sãli ample, cuprinzând
la acea datã, un numãr de 624 de lucrãri achiziþionate din cãlãtorii ºi de la artiºti români
apreciaþi. Azi dispãrut, e readus în atenþie printr-un eveniment
expoziþional bogat documentat, organizat la Palatul Suþu între
29 iulie ºi 27 septembrie a.c., organizat de Muzeul Municipiului
Bucureºti în parteneriat cu Ordinul Arhitecþilor, Universitatea de
Arhitecturã ºi Urbanism Ion Mincu, Muzeul Naþional de Artã ºi
Arhivele Naþionale. Înscris lãudabilului proiect de reconstituire
virtualã a unor clãdiri emblematice ale capitalei, prin minuþioase
operaþii de scanare a planurilor ºi fotografiilor de epocã, s-a reuºit
deocamdatã, obþinerea imaginii 3D a primului spaþiu de expunere,
cu ornamentaþia interioarã, chiar dacã pentru început fãrã operele
prezentate. În aceastã camerã alesese Anastase Simu sã-ºi amplaseze
un birou de proporþii foarte cumpãtate, executat din lemn sculptat
ºi integrat stilistic ansamblului. Conform dezideratului sãu, dublul
scop al înfiinþãrii instituþiei era pe de o parte, culturalizarea
tinerelor generaþii ºi totodatã, sprijinirea artiºtilor români. Iar
pentru a adãuga greutate viziunii sale, din 1924 (dupã vindecarea
tarelor rãzboiului) oferã premii anuale talentelor aflate la început
de drum, selecþionate de juriul Salonului Oficial. Peste alþi 3 ani,
în 1927, doneazã statului întregul edificiu, împreunã cu toatã
colecþia (aproape 1200 de piese), iar prin testament, dupã 1935,
lasã moºtenire naþiunii ºi locuinþa sa, devenitã Casa-Muzeu-Simu, cu restul patrimoniului,
precum ºi mijloacele necesare întreþinerii ºi înzestrãrii continue a acestuia. De asemenea, fundaþia

ce îi purta numele a reuºit ºi publicarea unui
însemnat numãr de caiete care individualizau
creaþia unor artiºti importanþi: Ghe. Petraºcu, N.
Grigorescu, Cst. Stihi, Cst. Lecca, G. Demetrescu
Mirea sau Ghe. Tattarescu.

Dar cine era, în fond, Anastase Simu, aceastã
neobositã prezenþã în spaþiul cultural românesc,
dornic de a face, de a cunoaºte opiniile celor ce-i
cãlcau pragul muzeului, amestecându-se uneori
printre trecãtori pentru a verifica ecoul real al
investiþiei sale?

Nãscut la Brãila, pe 25 martie 1854 într-o familie
avutã, cu moºii întinse în diferite zone ale þãrii, a
devenit la 19 ani, pe când studia încã la Institutul
Teresianum din Viena, moºtenitor al unei
importante averi de la unchiul sãu. Departe de a o
risipi sau de a se lãsa risipit în tentaþii, tânãrul
ambiþios a investit în tot ce considera valoare, artã
ºi cãrþi, ºi-a continuat studiile, obþinând licenþa în
drept la Paris ºi doctoratul în ºtiinþe politice ºi
administrative la Bruxelles. A activat ca secretar al

Legaþiei Române din Berlin. A fost senator de Brãila timp de trei legislaturi. În 1882 s-a cãsãtorit
cu Elena Dumba, fata unui mare moºier, îmbogãþindu-se deopotrivã cu o nepreþuitã susþinãtoare
ºi sprijin al eforturilor sale. Cuplul s-a stabilit în capitalã, chiar în anul în care se finalizase
Ateneul Român. Aproape de aceastã zonã, pe strada Mercur (vis-a-vis de cinematograful Patria
construit ulterior), a cumpãrat terenul unde a pornit ridicarea din temelie a muzeului în 1907.
Pe aceeaºi stradã, ce se prelungea cu actuala str. Arthur Verona, se afla Casa Alex. Marghiloman,
Casa D. Studza (acum librãria Cãrtureºti) ºi Casa Maiorescu, gazdã a Junimii. Nu departe, spre
Ciºmigiu, I. Kalinderu începuse construcþia preconizatului sãu muzeu, dar care se va deschide
doar în 1914, anul ce a urmat decesului acestuia. O atmosferã de efervescenþã anima benefic
spiritele tânãrului stat, la timpul când generaþia de aur a artei româneºti îºi atingea maturitatea.

Energic ºi cu largi preocupãri, A. Simu a fost membru activ în Consiliul Consultativ al
Artelor 1910-1915, al  Ateneului Român, al Societãþii Geografice, al Societãþii Numismatice
etc, membru de onoare al Academiei Române (1933), iar în multiplele cãlãtorii europene - un
zelos colecþionar, pe lângã achiziþiile din þarã, la expoziþiile personale sau ale Tinerimii Artistice.
Foarte interesat de arta francezã, nu rata Salonul parizian al Societãþii de Belle-Arte ºi vizita
ateliere. Aºa s-a creat o strânsã legãturã cu sculptorul Antoine Bourdelle cãruia i-a comandat
realizarea câtorva lucrãri; a construit  conexiuni cu autoritãþile franceze în scopul promovãrii
muzeului. Efortul sãu a fost recompensat cu Legiunea de onoare în grad de comandor, iar
creaþia româneascã a câºtigat un mare susþinãtor în Franþa prin prestanþa criticului Henri Focillon.

Ca o ironie a sorþii, zidurile trainice ale clãdirii-muzeu au cãzut odatã cu locuinþa, victime
ale dezvoltãrii urbanistice din anii ‘60, însã visul sãu s-a împlinit tocmai prin inspirata investiþie
în fragilele opere de artã. Ele formeazã încã generaþii ºi fac astãzi parte din patrimoniul celui
mai important lãcaº de culturã, Muzeul Naþional de Artã ºi din colecþia Pinacotecii ºi îi poartã
numele  în expunerea permanentã din cele 8 sãli ale Muzeului Colecþiilor de Artã din Bucureºti.

Dalia Bialcovski Radu Adrian

Culmea mãiestriei decorative a culturii

Cucuteni e socotitã crearea unui modul grafic a
cãrui formã o gãsim ºi în imaginea pictatã cu
pensula, ºi în spaþiul rãmas neatins de culoare al
fondului. Ornamentul ilustreazã magistral
dualismul credinþei. Z-ul este forma stilizatã

rectangular a ºarpelui. Imaginea albã o repetã pe cea brunã ºi invers. Dar
fiindcã oriunde în lume tonul luminos al culorii reprezintã viaþã, optimism,
încredere, iar cel întunecat – moarte, pesimism, resemnare, concluzionãm cã
ºarpele era considerat cã ar fi fost înzestrat de zei cu valenþe benefice, dar, în
aceeaºi mãsurã, ºi cu valenþe malefice. Cugetarea trebuie înþeleasã ca adevãr
absolut, pretutindeni, motiv pentru care decoraþia se poate ºi ea întinde la
infinit, în toate direcþiile.

O rezolvare graficã foarte interesantã a imaginii ºarpelui care sugereazã
forþa nemãrginitã cu care zeitatea supremã guverneazã lumea, este cea de
faþã. Reptila e sugeratã prin înºiruirea unui numãr infinit de meandre albe
unghiulare, toate urmând aceeaºi direcþie înclinatã în legãtura lor dintre cer
ºi pãmânt. De culoare roºie, drumul ascendent (sau descendent) dintre zei ºi
pãmânteni are o mulþime de popasuri gãzduite ca refugii între coturile
meandrelor. Ca treptele unei scãri folosite la urcare, la coborâre sau chiar
pentru escale. ªi aceastã lucrare se prezintã sub forma unui fragment al
universului nemãrginit. Tehnic, dupã cum vedem în imaginea care
anticipeazã forma definitivã a decoraþiei, lucrarea e rezultatul grafic al unor
serioase calcule matematice. Cercetãtorul acestei imagini se declarã mulþumit
cã a învãþat ceva de la strãbunii noºtri, ºi se întreabã, pe bunã dreptate, cine
i-a învãþat pe ei sã conceapã ºi sã picteze aceste imagini în urmã cu 6 – 7000
de ani.

Planºa reprezintã o decorare în ºiruri oblice paralele cu ornamente dublu
spiralate, rectangulare. Este vorba de un S conceput cu încolãcirea în unghiuri
drepte. Aspectul decorativ al ºarpelui, conturat cu multã mãiestrie ºi exigenþã
graficã cu linia albã, aparþine tuºei negre. Fãrã sã renunþe la roºu, a treia
culoare din paleta fazei A, autorul intervine cu el în forma unei linii subþiri
care circulã prin mijlocul spiralei negre, punând în evidenþã ºi chiar animând
forma reptilei. Exactitatea cu care e împãrþitã întreaga suprafaþã a câmpului
vizual în pãrþi egale pentru compunerea în compoziþie a modulului-
ornament, ne convinge cã oamenii locului stãpâneau serioase cunoºtinþe
matematice ºi chiar aveau un instrumentar
suficient de performant pentru grafierea
planã a imaginilor geometrice.
Propunându-ºi ilustrarea aceloraºi idei
din imaginea anterioarã, decoraþia reþine
atenþia prin dominanta cromaticã închisã,
puterea de decizie a liniei albe, aportul
sensibil al liniei roºii ºi, fireºte, fineþea
ineditã, plinã de entitate a întregii
imagini. Vasul tronconic cu buza
tetralobatã care poartã aceastã decoraþie,
aparte prin forma sa în cultura Cucuteni,
este apreciat ca o capodoperã a ceramicii
pictate din perioada neoliticã.

Cãlãtorie în istoria
multimilenarã a
ceramicii (XXV)

Urmare în numãrul viitor

Urmare din numãrul trecut

Vas lobat. Cucuteni A-B
cca. 4000 – 3800 B.C.
Piatra ªoimului – Hodoriºtea

Cupã cu picior. Cucuteni A,
cca. 4500-4350 B.C.
Poduri – Dealul Ghindaru

Vasile Brãtulescu, Muzeul Simu, 1957

Anatasie Simu, bust de
Antoine Boudelle
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Copilul George... Jurjac

Nicolae Cabel

Memoria, ca o capcanã (II)
Cu Alexandru

Sahia, ca scriitor,
inclus în manualele
ºcolare, mã
întîlnisem încã din

anii cursului elementar (anii 1950-1957)... “Uzina vie”
, “Revoltã în port”, “Moartea tînãrului cu termen
redus”... Mai tîrziu aflam cã “Pe cîmpia de sînge a
Mãrãºeºtilor” ºi “Întoarcerea tatei din rãzboi” se
înscriau în filmul de debut a doi tineri cineaºti, azi
referinþe în cinemaul românesc – Iulian Mihu ºi
Manole Marcus, ambii mentori-pedagogi în studenþia
mea... Al doilea l-a dublat la catedrã pe Victor Iliu în
cei doi ani cît clasa mea l-a avut ca prim dirijor...
Aºadar, în proza lui Al. Sahia, scriitor-gazetar de
stînga, în epocã, nume proprii – Bozan, Serdici;
familii paupere în care laptele nu ajungea pentru copiii
acestora, revolte reprimate... În liceu aflam/studiam
cã, acelaºi autor, prezent în presa de stînga, precum
“Bluze albastre”, publicase ºi reportaje reunite în
“URSS - azi”...

Viaþa fiecãruia dezvoltã, inevitabil ºi cîtimea ei de
ironie... Dupã 1990, din seria de articole, memorii,
eseuri, schiþe de portret, bulversante ale lui Petre
Pandrea, îngrijit publicate în volume de fiica acestuia
– Nadia ºi de ªtefan Dimitriu, aflam cã ftizicul Al.
Sahia, fusese implicat într-o afacere cu camioane
importate din URSS... Deci, cam aºa “trecu Grigore
muntele”, cum persiflam, adolescenþi, la orele de
latenie din liceul buzoian. Cu un profesor extrem de
exigent (ºtia, Doamne, atîta carte cã generaþii întregi
îl apelau în tainã – Cacavela, omagiu în memoria
dascãlului unui venerat domnitor moldav!)...

Aºa cum aminteam, prin Florica Holban,
cunoscusem încã din anii studenþiei cîte ceva ºi cîþiva
oameni din acel studio... De la Paul Holban
deprindeam chestiuni practice ale muncii de operator,
inclusiv un exponometru profesionist pentru exerciþiile-
studiu foto-film (cu examene în primii doi ani). De
abia în anul III am fost cuplaþi cu studenþi-operatori
din anul paralel. Norma era impusã cu stricteþe ºi de

Victor Iliu, dar ºi de exigentul, talentat profesor-operator
ªtefan Horvath... Îl cunoscusem, de asemeni, pe
compozitorul-regizor muzical Radu Zamfirescu. Puteam
alege, cu ajutorul acestuia, din fonoteca studioului, pasaje
muzicale pentru ilustrarea filmelor mele de examen,
institutul neavînd în vremea aceea o fonotecã... Era abia
în anul al treilea de la reînfiinþare... (n.b. – în 1956, în
contextul violentelor miºcãri sociale din republica
frãþeascã – Ungaria, cum “febra” cuprinsese ºi parte
din studenþii I.A.T.C.-ului, s-au desfiinþat atît secþia de
Regie teatru-film, cît ºi aceea de Operatorie film;
rãmãsese numai Actoria...).

ªi mai întîlneam la Sahia o doamnã redactor, doamnã
care a devenit în ani, pentru mine, un excelent camarad,
azi un elegant ºi discret prieten; atunci se chema Marion
Constantinescu, astãzi poartã numele celui de-al doilea
soþ, nimeni altul decît monumentalul (la propriu ºi la
figurat) – Ilarion Ciobanu...

În evocarea de acum se cuvine sã inserez un episod
mai puþin cunoscut... Încã de la început, în “zestrea”
studioului figura ºi un laborator propriu... În 1970, cînd
deveneam sahiot (debutant), acesta funcþiona în
Floreasca, str. Mozart, 2... Îl conducea un domn mãrunt,
cu pãr lins, argintat de vîrstã, numai piele ºi os, cum se
spune... Altfel factotum profesionist – Gianni Sala...
Cartea lui de vizitã includea complicate ºi complexe
performanþe. În acei ani, studioul avea acces numai la
sortimentele de peliculã ORWO, produsã în Germania
Democratã... Felul în care Gianni Sala “îmbogãþise”
reþetele de developare/copiere a fãcut ca cineaºtii bulgari
(ºi ei parte din acelaºi sistem socio-politic) sã
developeze, la noi, contra cost, pelicula folositã de ei,
peliculã de aceeaºi sorginte, alb-negru ºi color... Ba,
mai mult, producãtorul est-german recunoºtea, într-o
vizitã la Bucureºti, cã rezultatele developãrii din
Floreasca erau superioare celor din înseºi laboratoarele
producãtoare...

Acolo, în clãdirea din Mozart, 2, eu am finalizat
primele mele douã filme pentru marele ecran, inclusiv
în secþiile de graficã ºi filmãri combinate...

Apoi Laboratorul a... dispãrut... În prima versiune
trebuia ca terenul sã devinã heliport de protocol... Dupã

lungi tergiversãri clãdirea a fost preluatã de
Protocolul de stat, echipamentele, utilajele specifice,
inclusiv tehnicienii au fost dispersate, relocate în alte
clãdiri/spaþii... Am asistat indirect la eforturile de a
se pãstra clãdirea despre care, cei ce oficial o vizitau
pentru a-i hotãrî soarta, afirmau cã nu mai vãzuserã
o atît de judicioasã folosire a spaþiului de producþie...
Acolo i-am întîlnit, lucrînd cu ei ºi dupã dislocare,
într-o elegantã camaraderie profesionalã, cu unii
transformatã în prietenie... La graficã – Victor
Wegeman, Simion Moruzov, apoi domnii Velicu  ºi
Mesina; mai erau un talentat machetist – dl. Nãstase,
iar la graficã ºi d-na Elena Cezar... Cum încã nu
ajunsese la noi letrasetul, aceastã doamnã, plecînd
de la o singurã literã, reconstituia pe toate celelalte
multiplicîndu-le (manual) pînã la numãrul necesar
graficii/genericului filmului respectiv... Adicã, litere
desenate, decapate ºi lipite pe acetofane în vederea
filmãrii la truka... Acolo era un tînãr “maestru de
ceremonii”, “vrãjitor” – Liviu Georgescu, invitat nu
o singurã datã ºi de cãtre Ion Popescu-Gopo în echipa
sa de producþie pentru animaþia realizatã la Buftea...
ªi pentru cã, fatalmente, evocarea mea este una
fragmentarã, sincopatã, amintesc, dintre laborantele
înalt calificate, în “soarta” peliculei, pe energic-
inteligenta Florica Corlaciu, nu alta decît soþia
prestigiosului scriitor, în epocã, Ben Corlaciu... La
un moment dat au pãrãsit România pentru alte, mai
vestice meleaguri...

În finalul acestui episod voi include un reper
temporal-istoric... Cu numãrul 197/1.12.1950,
Decizia Consiliului Cinematografiei de pe lîngã
Consiliul de Miniºtri, stabilea cã Romfilm devine
Studioul cinematografic “Alexandru Sahia”...

Cititorule, îngãduie un gînd tandru pentru cei
evocaþi în aceastã confesiune, dintre care mai sînt
astãzi printre noi doar Marion Ciobanu ºi Radu
Zamfirescu... Ceilalþi s-au aºezat, între timp, la “masa
umbrelor”... Eu am datoria ca, în episoadele
urmãtoare, sã-i “urc” (în ºi din memoria mea), spre
clipa onestei evocãri ce li se cuvine... Se pare cã
profesorul ªtefan Horvath mai trãieºte în Canada...

...al 8-ulea nãscut, în zi

de Gustar, august 19, la anul
1881, în familia Enescu,
oameni gospodari, locuitori ai
satului Liveni, din dulcea
Bucovinã...

Acel „boþ-de-humã
însufleþitã” a fost de mic un
copil minune, al cãrui suflet
era plin de sonoritãþi
armonice, cãci singur

mãrturisea: „fugeam de zgomot ºi de vulgaritate... muzica
face parte din primele mele amintiri...nu au existat
niciodatã hotare între mine ºi arta mea. Cred cã
deopotrivã gândirea, simþirea, întreaga mea viaþã au
fost împletite cu muzica.”

Cine era Jurjac?... era numele de alint al micului
George, copil cu har cãtre lumea muzicii... El ºi-a
construit singur prima sa vioarã, la 3 ani. Auzise muzica
unui taraf de lãutari ºi a vrut sã imite ce auzise: „A doua
zi dimineaþa încercam sã întind un fir de aþã pe o bucatã
de lemn ºi, crezând într-adevãr cã fãurisem o vioarã,
imitam ce auzisem cu o zi înainte. Fluieram pentru a
reda sunetul naiului iar cu douã bastonaºe de lemn
înlocuiam þambalul… Mi-am ascuns micul taraf în livada
pãrinteascã, sub un copãcel, în timp ce mama
înnebunitã, mã cãuta peste tot”...

Pãrinþii se mândreau cu talentele sale muzicale, aºa cã

la 4 ani îi dãruiesc o vioarã adevãratã, pe care micul dar
ambiþiosul Jurjac, deºi nu cunoºtea notele, învaþã a cânta
autodidact, uimindu-ºi din nou pãrinþii. Într-o zi îi cântã
tatãlui cu un singur deget... pe o singurã coardã... valsul
Valurile Dunãrii.

La 4-5 aniºori, George a avut parte ºi de un dascãl în ale
muzicii... iar acesta era un þigan lãutar, poreclit Lae- Chioru.
El l-a învãþat ceva teorie ºi mai ales multe cântece din
folclor!

Tatãl, Costache Enescu, îl duce pe fiul sãu la Iaºi, când
micul George avea 5 ani... ca sã cearã pãrerea unui adevãrat
specialist, Eduard Caudella, profesor de vioarã ºi directorul
Conservatorului ieºean.

Întâlnirea nu l-a intimidat pe George, care îi cere
„maestrului”:

„Mai întâi cântã dumneata, sã vãd ce ºtii”. Zâmbind,
Caudella a simþit talentul precoce al copilului, nu s-a
supãrat, ºi i-a dat temã pentru acasã...sã înveþe notele, ºi
apoi sã revinã la el. Dar, ca o premoniþie cã se aflã în faþa
unui talent de excepþie, maestrul îi dã lui George una dintre
viorile sale ºi chiar îi propune unui renumit fotograf, Nestor
Heck, cel care l-a fotografiat ºi pe Eminescu, sã-l
imortalizeze, cu vioara în mânã, pe George, la vârsta de 5
aniºori!

...La 7 ani Caudella îl reevalueazã pe Fnescu ºi emite un
verdict: recomandã ca genialul copil sã fie trimis la
Conservatorul de la Viena. Absolvã ilustra instituþie la
doar 12 ani, urmeazã apoi conservatorul de la Paris...aici

Romanita-Maria
Stentel

,
,,

intrã în contact cu mari compozitori ai epocii: Saint-
Saens,Massenet, Faure, Debussy, Ravel ºi alþii... care i-
au fost fie profesori fie colegi... Aici, tânãrul Enescu se
lanseazã el însuºi drept compozitor! A doua valenþã
majorã a talentului sãu muzical., care îi va aduce de
asemenea aprecierea lumii muzicale internaþionale.

Înclinaþia lui George Enescu spre autodepãºire este
evidentã încã din copilãrie, de la cea de a doua
întâmplare care se leagã de întâlnirea sa cu vioara. În
Amintirile sale spune cu umor: „Cum eram un ºcolar
silitor, care îºi vedea de treabã, pãrinþii mei, pentru a
mã rãsplãti, îmi dãruirã o vioarã micã, cu trei strune.
Fãrã sã stau mult pe gânduri, am luat-o ºi am aruncat-o
în foc. Iatã ce se întâmplã când îl consideri pe George
Enescu drept un copil, oferindu-i o vioarã de jucãrie!
Uitasem prima vioarã fãcutã de mine, ºi voiam una
adevãratã, cu un numãr reglementar de strune”.

Bernard Gavoty în cartea „Amintirile lui George
Enescu” oferã încã un text edificator despre cum se
vedea marele Enescu, la vremea când era elev, ºi era
rãsfãþat cu un tandru nume, Jurjac:

„Eram, dacã-mi amintesc bine, un copil silitor ºi chiar
destul de conºtiincios. La 4 ani ºtiam sã scriu, sã citesc,
sã adun ºi sã scad... îmi plãcea învãþãtura, ºi aveam
groazã de aproape toate jocurile, mai cu seamã de cele
brutale. Le gãseam nefolositoare, având simþãmântul
cã pierd timpul... Ciudat copil nu?”
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POEZIE UNIVERSALÃ LA KM 0

Sylvain Garneau

În româneºte de Titus Vîjeu

Titus Vîjeu

Întâmplarea a fãcut sã-i

descopãr poezia cam la aceeaºi
vârstã pe care o avea el în clipa
în care s-a predat voluntar
morþii: 23 de ani. S-a nãscut
la 29 iunie 1930 ºi a murit în
noaptea de 7/8 octombrie
1953 lãsând în urmã douã
volume de versuri, Objets

trouvés (1951) ºi Les Trouble-fête (1952). O culegere
apãrutã la aproape o jumãtate de secol de la dispariþia
sa prematurã Poésies complètes (ed.Les Herbes
rouges, 2001) însumeazã doar douã sute de pagini.
Fondul ce-i poartã numele astãzi la Biblioteca
Arhivelor Naþionale din Québec deþine pe lângã poeme
manuscris o seamã de epistole ºi trei texte dramatice
considerate inedite. S-ar putea ca acestea din urmã sã
aparþinã într-un fel relaþiei avute cu Huguette
Laurendeau, cunoscutã drept Amulette Garneau, actriþa
ce-i devenise soþie. Din pãcate matrimoniul n-a durat
decât o jumãtate de an, întrerupt fiind de moartea
poetului. Nu ºtim cât de mult a fost afectatã
supravieþuitoarea cuplului, dar tragica întâmplare a
avut un efect considerabil asupra fratelui sãu mai mic,
Michel Garneau (n. 1938) care la 14 ani a luat decizia
sã-ºi întrerupã educaþia ºcolarã, dedicându-se studiului
pe cont propriu. Din fericire, autodidactul avea sã
devinã el însuºi nu doar un poet cunoscut, ci ºi un
scenarist, actor ºi muzician de elitã.

Biografia artisticã a lui Sylvain este destul de sumarã.
A debutat la doar 16 ani în paginile unor publicaþii
canadiene de limbã francezã: Le Jour, Notre Temps ºi
l’Amérique Française. Numele acesteia din urmã
vorbeºte de la sine despre orgoliul populaþiei din
Québec de a-ºi manifesta prezenþa istoricã într-un areal
dominat de anglofonie. Poate de aceea cineva scria
foarte frumos cã amintita literaturã „s-a emancipat
prin revoltã”. Iar acest lucru l-a fãcut pe unul din
marii poeþi ai cântecului, Leonard Cohen (1934-2016),

sã se simtã atras de poezia celor doi fraþi Garneau,
Sylvain ºi Michel. De altfel cel din urmã a tradus în
francezã, sub titlul Étrange musique étrangère (2000)
totalitatea textelor pe care Cohen le-a rostit pe scenele
lumii cu un accent specific Montréal-ului ( l’accent
montréalais). Am fãcut
precizarea ºi pentru cã accentul
în cauzã transgreseazã
fenomenul lingvistic în sine
stabilind statutul unei
sensibilitãþi lirice aparte, mereu
identificabilã la autorii
canadieni de ieri ºi de azi. Îl
vom afla la mai toþi poeþii care,
din întâmplare ori nu, poartã
numele Garneau. Fie cã e
vorba de François- Xavier
Garneau (1809- 1866), de
Alfred Garneau (1836-1904)
ori de Hector de Saint-Denis
Garneau (1912-1943). Ultimul
dintre ei, fãrã legãturã cu
Sylvain ºi Michel este în
schimb vãrul unei cunoscute
scriitoare, Anne Hébert (1916-
2000) care, dupã afirmarea ca
poetã în Canada a trecut
Oceanul, stabilindu-se la jumãtatea anilor ’50 în Franþa,
unde s-a consacrat ca romancierã.

Sylvain n-a avut parte de o astfel de ºansã. Singura
lui cãlãtorie în calitate de elev-ofiþer al unei ºcoli de
marinã i-a oferit un contact destul de superficial cu
câteva porturi europene. Probabil cã dacã ar fi avut
posibilitatea de a trãi în Franþa ar fi fost perceput de la
bun început ca un urmaº direct al lui Jean Arthur
Rimbaud. N-a fost sã fie ºi drept urmare, va trãi drama
apartenenþei la o literaturã oarecum perifericã, aflatã
nu doar la capãtul lumii ci ºi la incidenþa cu tãvãlugul
lingvistic anglo-saxon. Astãzi, biblioteca din Laval ºi

o stradã din Saint-Denis Rivière des Praires, unde ºi-
a petrecut copilãria, îi poartã numele.

Poezia sa ºi a confraþilor de generaþie a fortificat
poziþia liricii francofone din Canada. Cele douã cãrþi
de la Edition de Malte ale lui Garneau au fost urmate
de plachetele de debut ale lui Fernand Ouellette (n.

1930) – Ces anges de sang (1955)
ºi Gatien Lapointe (1931-1983) –
Otages de la joie -1955), ale altor
autori tineri ºi talentaþi ce aveau
sã devinã colaboratori de bazã ai
noii case Edition de l’Héxagone,
prima editurã dedicatã exclusiv
poeþilor canadieni de expresie
francezã ºi care marca prin chiar
numele sãu, legãtura spiritualã cu
patria mamã. O nouã pleiadã liricã
se va alcãtui sub semnul vizibil al
modernismului iar poeþi ca Gaston
Miron (1928-1996) ºi Jean Guy
Pilon (n. 1930) vor contribui la
înflorirea unui perimetru liric pe
care adolescentul Garneau îl trasase
prin poemele sale de început. La
apariþia primei sale cãrþi, Objets
trouvés, poetul Alain Grandbois
(1900-1975) remarca în prefaþã
noutatea mesajului. Acest

important autor ce nu-ºi ascundea repulsia faþã de
„saloanele burgheze” pãrea a-ºi fi orientat emulii sub
semnul acelor versuri ale lui Paul Eluard din Critica
poeziei (1932): „C’est entendu je hais le règne des
bourgeois. / Le règne des flics et des prêtres” („E de-
nþeles cã-i urãsc pe burghezi / Domnia lor, a agenþilor
ºi a popilor...”)

Un vers care îmi aminteºte ºi de-o frazã celebrã a
lui Julio Cortázar: „Poate cã ura e o altã formã a
libertãþii”. Dar libertatea poate fi despovãratã de urã.
Mai ales atunci când ºtii, precum Garneau, s-o
înlocuieºti cu sentimentul fraternitãþii umane...

FRÃÞIA

E-o vreme cenuºie,
E-un timp atât de trist
Cã Pierre, cel ce scrie
ªi Jean, sãrman artist,
Françoise, cea care cântã
ªi Jacques ºi-amanta-i Paule,
Paul, pictor ce încântã
S-au dus pe drumul gol
Fãrã sã schimbe vorbe
ªi fãrã a cânta,
Fãrã sã schimbe sfaturi
ªi fãrã a-mbuca.
De-i vezi, din întâmplare
Prietene, tu zi-le
Acestor fãpturi care
Au teamã de-a lor zile,
Lui Pierre, lui Jean ºi Jeannei,
Françoisei ºi lui Jacques
Cât îi admir pre dânºii
(ªi cã ºi þie-þi plac!)

E-o vreme cenuºie,
E-un timp atât de trist
Cã Lou „cel cu moºie”
ªi Luc, bun ghitarist
Cã Louis „cel ce-i împacã”,
Lucien, cel mincinos
ªi Lisa, ce-l „atacã”
Pe cel iubind frumos,
Pe August, legãtorul
de cãrþi, s-au dus pe-un drum
Fãrã sã-ºi deie sfaturi,
Fãrã-a vorbi nicicum.
Prietene, tu du-te
Pe urma lor acum
De ploi nu-þi fie teamã
ªi-i vei afla în drum.
Tu eºti de-al lor de-acuma
Nu le vei fi povarã
ªi lor le place gluma
Iar soarele, când iarã
Se va-nãlþa domol
Spre zãrile deschise
Ei vor cânta în cor
ªi-n ale tale vise.

CAII NISIPULUI

Îi priveam cum dormeau la amiazã în soare
Îi priveam cum beau seara apã din râu
Îi priveam – flãcãri fermecãtoare
Scuturând pe câmpie coamele lor fãrã frâu.
Uneori, zorii fãceau sã sclipeascã
ªerpi de luminã-n pãmântul arat.
Le pândeam strãlucirea cereascã
ªi atunci când veneau la-nhãmat.
Plini de sare-ºi frecau gâtul agale
De plopii de lângã cascadã, privind
Iepurii alergând în salturi egale
Respirând aer pur în pieptul lor suferind.
Seara mergeam câte doi la culcare
Povestintu-le unor prieteni din lunã
Despre temãtorii centauri, zburând

   cu ardoare
Peste nisipuri, dunã cu dunã.
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CONSEMNÃRI

,

Prezenþe româneºti la Biblioteca
Naþionalã a Luxemburgului

Aflatã pânã nu demult în centrul

capitalei Luxemburg-Ville, pe locul
vechiului Ateneu, lângã Catedrala
Notre Dame, unde mai pãstreazã
câteva depozite, în prezent mutatã
în noul local modern din cartierul
Kirchberg, biblioteca faciliteazã
înscrierea ºi frecventarea gratuitã,
împrumutul la domiciliu fiind
rezervat utilizatorilor din Capitalã

ºi din regiunile limitrofe.
Portalul eluxemburgensia.lu cuprinde patrimoniul

luxemburghez imprimat, iar findit.lu este o mare bibliotecã
digitalã, cu 53.000 de jurnale electronice, 88.000 ebooks,
93.500 cãrþi de ºtiinþã ºi peste 350 baze de date multilingve.
Din anul 1927 au intrat titlurile nonluxemburgheze, iar
anual biblioteca se îmbogãþeºte cu 8.000 de titluri de cãrþi,
periodice, rapoarte, studii ºi lucrãri de referinþã, imprimate,
ca microfilme ºi audiovizuale.

Publicaþiile imprimate, incunabulele, manuscrisele dinainte
de anul 1800, hãrþile, planurile, afiºele, cãrþile poºtale,
portretele, stampele, calendarele ºi vechiul fond intrat în
bibliotecã înainte de anul 1937 fac parte din „reserve
precieuse”. Cel mai vechi este un fragment de manuscris al
lui Grigore cel Mare, de la sfârºitul secolului al VII-lea.

Un centru de studii ºi documentare muzicalã, un
serviciu pedagogic ºi depozitul legal (bibliografia
naþionalã) care poate fi consultat pe www.bnl.lu,
biblioteca pe roate (mobilã) Bicherbus), coordonarea
reþelei de biblioteci bibnet.lu, agenþia naþionalã pentru
ISBN (international standard book number, cu 13 cifre),
ISSN (international standard serial number, cu 9 cifre) ºi
ISMN (international standard music number)ºi serviciul
reprografie (copii imprimate, fotocopii, microfilme,
efectuate contra cost) sunt componente ºi oferte ale
acestei frumoase biblioteci naþionale.

Amplasatã la intersecþia Avenue Kennedy cu Boulevard
Adenauer, accesibilã de la staþia de tramvai „Bibliotheque
Nationale”, într-o clãdire mare, unde au loc toate lucrãrile
aflate anterior în patru locuri diferite, biblioteca are o
parcare subteranã, o cafeteria, spaþii pentru activitãþi de
grup ºi pentru pãrinþii însoþiþi de copii.

Cititor cu permis de intrare, atât la vechea, cât ºi la
noua bibliotecã, am fost interesat de prezenþa ºi receptarea
literaturii române în primul rând, dar ºi de tot ce priveºte

România ºi tot ce este românesc în rafturi ºi cataloage,
oferind cãrþi proprii, care sunt înregistrate ºi pot fi
consultate în sãlile de lecturã ºi pornind de la
convingerea cã ambele þãri sunt surori în Uniunea
Europeanã ºi cã aceasta va strãluci tot mai mult prin
contribuþia culturalã a fiecãrei þãri.

 „Quinze poetes roumains”, alese de Dumitru
Þepeneag, editura Belin, Paris, 1990, include poeþii Gellu
Naum,Leonid Dimov, Mircea Ivãnescu, Nichita
Stãnescu, Sorin Mãrculescu, Dan Laurenþiu, Emil
Brumaru,Ileana Mãlãncioiu, Ana Blandiana, Virgil
Mazilescu, Daniel Turcea, Mircea Dinescu, Mircea
Cãrtãrescu ºi Florin Iaru.

„Young poets of a new Romania”, antologie,
introducere de Alan Browjohn,selecþie ºi ediþie de Ion
Stoica, London,UK ºi Wayland, USA, 1991, traduceri
de Brenda Walker ºi Mihaela Cetea-Leach, aduce în faþa
cititorului, cu fotografie ºi o prezentare scurtã, pe Aurel
Dumitraºcu, Dora Pavel, Nichita Danilov, Marta Petreu,
Mircea Cãrtãrescu, Denisa Comãnescu, Lucian Vasiliu,
Ioan Iacob, Mariana Marin, Ion Stratan, Augustin pop,
Mircea Petean, Ion Cristofor, Elena ªtefoi, Marian
Odangiu, Dan Damaschin, Gabriel Chifu, Patrel
Berceanu, Virgil Mihaiu ºi Traian T.Coºovei. Pe coperta
IV, A.Browjohn spune despre ultimele zile întunecate
din comunism: „poetry was one of the few ways by
which the enduring spirit of the Romanian people could
be shown and celebrated”.

„Poetes roumains contemporains”, de Irina Petraº,
traduceri de Ioana Crãciun ºi Alexandre ªtefãnescu, Ecrits
des Forge, Quebec ºi Editura Didacticã ºi Pedagogicã
R.A., Bucureºti, 2000, prezintã perioada revigorãrii
lirismului, începând din anii 60, pânã la postmodernismul
din 80, adicã poezii ale lui Constantin Abãluþã, Geo
Dumitrescu, Adrian Pãunescu, Mircea Dinescu º.a.

„Les belles etrangeres. Douze ecrivains roumains”,
Centre national du livre, Paris, 2005, Cuvânt înainte de
Laura Hinckel, include poeþii Gabriela Adameºteanu,
ªtefan Agopian, Ana Blandiana, Mircea Cãrtãrescu,
Gheorghe Crãciun, Letiþia Ilea, Dan Lungu, Ion Mureºan,
Marta Petreu,Simona Popescu,Cecilia ªtefãnescu,Vlad
Zografi.Pe coperta IV se menþioneazã includerea scriitorilor
din diferite generaþii, care resping includerea în ºcoli ºi
curente literare, într-o societate în plinã schimbare.

„Douze poetes roumains”, editurile ExPonto ºi
L’Harmattan, Paris, 2007, publicatã cu concursul uniunii
Scriitorilor din România, traducere de C.Abãluþã ºi

Corneliu
Vasile

Gerard Augustin, include pe Nora Iuga, Gh.Grigurcu,
George Almosnino,, C.Abãluþã, Constanþa Buzea, Ion
Pop, Angela Marinescu, Nicolae Prelipceanu, Vasile Igna,
Vasile Petre Fati, Adrian Popescu ºi Ion Mircea. Din
Prefaþã, aflãm cã aceºti autori au debutat în perioada 1963-
1971. Fiecare poet este prezentat cu biografia, studiile,
cãrþile publicate ºi cu o scurtã caracterizare. Traducãtorii
menþioneazã cã nu au selectat poeziile cu formã fixã ºi
poeziile rimate.

„L’Union des Ecrivains, une institution transnationale
a l’Est: l’exemple roumain”, de Lucia Dragomir, Editura
Belin, Paris, 2007, este teza de doctorat în sociologie a
autoarei, asistentã la Universitatea din Bucureºti.

„Rumanistische Literatur Wissenschaft” Fallstudien zum
19 und 20 Jahrhundert”, de Ilina Gregori,
Universitatsverlag Winter Heidelberg, 2007 se ocupã de
operele lui Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, Mateiu
Caragiale, Panait istrati, Gherasim luca, Emil Cioran,Mircea
Eliade, Dumitru Tsepeneag, Radu Petrescu, ªtefan
Bãnulescu, Ana Blandiana ºi Mircea Cãrtãrescu.

„Dicþionar de scriitori români canonici” de George
Bãdãrãu, Editura Institutului European, Iaºi, 2010 include
mai mulþi scriitori, de la Tudor Arghezi la Nichita Stãnescu.

„Luceafarul, par Mihai Eminescu.Portrait d’un dieu
obscure”, de Gisele Vanhese, Editions Universitaires de
Dijon, 2011, este probabil tot o tezã de doctorat, sau cel
puþin o comunicare ºtiinþificã.

„Literatura românã/Litterature Roumaine.Istoric ºi
texte”, antologie bilingvã de Andreia Roman ºi Cecile
Folschweiller, tom IV, Depuis 1945, Non Lieu, Paris, 2013,
include autori români de la Zaharia Stancu pânã la
Gabriela Adameºteanu, mircea Dinescu, Ion Groºan,
mircea Cãrtãrescu, Matei Viºniec, Florina Ilis, în
Introducere ºi la Bibliografie fiind menþionaþi ºi alþi poeþi
ºi critici literari români.

„Sonete”, ediþie bilingvã, românã ºi germanã, de Dieter
Paul Fuhrmann, Editura Fundaþiei Culturale Române,
Bucureºti, include autori de la Gheorghe Asachi pânã la
Constanþa Buzea.

„Constantin Frosin, un Roumain mondialise par la
francophonie”, de Valeriu Anghel ºi Constantin Coatu,
Editura Le Brontosaure, 2006, finanþatã de primãria
localitãþii Adjud, evocã o personalitate culturalã
contemporanã din România.

Nu am menþionat istoriile literare ºi alte lucrãri mai
vechi, existente ºi la vechiul sediu al bibliotecii, care
trateazã miºcarea literarã de la noi pânã la revenirea la
democraþie, nicidecum pe autorii tineri.

Desigur cã mai sunt lucrãri interesante dedicate
literaturii române, scriitorilor români, mãrirea fondului
de carte din acest domeniu contribuind la o mai bunã
cunoaºtere a literaturii române în Luxemburg ºi la o
imagine cât mai echilibratã a acesteia.

Aceste „mici” detalii erau nu

numai un fel de captatio, al colecþiei.
Ele încorporau un document venit de
la o personalitate culturalã, cum a fost
maica Benedictina.

Rãsucindu-mi gândul, eu nu ºtiu
vreo carte scrisã în limba românã sã-
i fi fost dedicatã lui Ion Barbu, într-o
astfel de colecþie! (Mea culpa!)

Are dreptate criticul George
Gibescu sã-ºi intituleze cartea despre
Ion Barbu , cum altfel ?!, decât
Ahoriticul, apãrutã la
Ed. Semne, Buc.,
2019, 198 p.

Prin felul cum este
structuratã – Ion Barbu în conºtiinþa
criticii (39 pagini). Plus Addenda (11
pagini), Ion Barbu, ahoreticul (39 pagini),
plus Addenda (în patru subunitãþi tematic,
sau respiraþii documentare) - cartea se
substituie unui fericit remember, dar ºi a
unei polemici tacite faþã de poezia actualã,
vãduvitã de valoare, încãrcatã de un fior
epic, tot mai populãros. Ea, addenda,
alcãtuitã sub pavãza unei asemenea idei,
are aproape dimensiunea a o sutã de pagini,
incluzând ºi opera scriitorului, ca ºi
bibliografia (selectivã) aferentã acesteia.

Cum toatã opera scrisã ºi publicatã în
timpul vieþii, destul de restrictivã, venind
din partea unui matematcian de vazã –
titrat algebrist ºi geometru -, de o sintezã
unicã în literatura românã n-are nimic de
relatare sau descriere în sine, de pitoresc,
cum caracteriza scriitorul poezia leneºã.
Ea, care circula în epocã, dar ºi ulterior, pânã a împânzit
piaþa literaturii, nu i-a produs lui Ion Barbu nici-o
tresãrire. Nu mai zic fiori, nici când sta ore în ºir la Capºa,
studiind vreo teoremã sau vreo problemã de algebrã, cu
soluþii multiple, ºi toate valide. Poate vreo frânturã de
poezie, deh, inspiraþia, ce sã-i faci !?

Doi poeþi de prim-rang ai literaturii române: Al.
Philippide (1900-1979 ) ºi Ion Barbu (1895-1961), l-au
preocupat, în mod deosebit pe criticul George Gibescu.
Asupra lor a revenit de câteva ori, mai ales cã a lucrat
când la Editura Eminescu, când la revista Viaþa
Româneascã. Faptul cã a apelat ºi la colecþia Introducere
în opera lui, confirmã nu numai ideea de statornicie, dar
mai cu seamã pe cea de continuitate, de aprofundare, de
nuanþare ºi de apelul la comparaþie, la similitudini ºi
diferenþieri.

 Orientat pe deplin în toate aspectele culturii româneºti

din perioada interbelicã – ºi nu numai!- în aceastã ultimã
carte a sa ºi-a confirmat acribia disocierii scripturale.

Este mai mult decât îmbucurãtor cã redeºteaptã gândul
de apreciere totalã asupra lui Eugen Lovinescu, scepticul
mântuit, cum l-a numit inspirat Eugen Simion.

Didactic, creaþia lui Ion Barbu a fost obiectul de analizã
al lui Tudor Vianu, încã din 1935. Citindu-i comentariile
critice referenþiale, Ion Barbu s-ar fi exprimat cum cã el,
autoarele, are deja opera... încheiatã. ªi, vezi Doamne, a
trecut la ...traduceri. În primul rând, din opera lui

Shakespeare. George Gibescu, în
Cronologia vieþii ºi operei, ne spune cã în
1955 Contracteazã cu ESPLA traducerea
piesei Richard al III-lea, din care a predat
primele douã acte – 1442 de versuri.

Fapt cu totul lãudabil din partea
criticului actual, mai corect spus a
istoricului literar, datorat investigaþiei
fãcute în activitatea lui Ion Barbu, dupã
publicarea cãrþii lui Tudor Vianu. Deºi s-a
îndreptat firesc spre matematici, n-a þinut
la distanþã literatura. În 1932, publica în
revista Vremea (3 aprilie) un apolog –
omagiu pentru Eugen Lovinescu :Omul
admirabil prin care s-a provocat ºi
convocat în mare parte literatura cea
nouã.

Nu completasem notiþa cu alþi scriitori
din care s-a învrednicit ca traducãtor. Ne
spune acelaºi Gibescu : Baudelaire,
Mallarmé, E. Poe, Coleridge, Rimbaud,
Rilke, Moréas, Valéry. Deci, francezi,
englezi, nemþi.

Tot de la el, reþinem titlurile celor douã
eseuri: Poetica domnului Arghezi ºi Evoluþia poeziei lirice
dupã E. Lovinescu. Tot Dumnealui zice cã „în mare parte,
nedrepte”.

Dintre editorii viabili care au ºi corespondat cu Ion Barbu,
cel mai apreciat s-a dovedit a fi Al.Rosetti (fostul nostru
profesor de limbã literarã din anul al V-lea, de facultate).

La vremea când dorim sã ne exprimãm, viitorul
academician, directorul Editurii Cultura Naþionalã,
primeºte manuscrisul volumului Joc secund, intitulat
Ochian. Îi scrie la 28 octombrie 1929 lui Ion Barbu
urmãtoarele: Am plecat cu caietele în buzunar; nerãbdãtor,
am început sã la cetesc în tramvai, aºteptam, însã, cu
nerãbdare, întoarcerea acasã, ca sã pot ceti cu glas tare.
O vrajã ! Iatã poesia! Iatã originalitatea ! Iatã limbã !
Unele bucãþi sunt scrise cu un diamant; încântãtoare, în
zona rece ºi „inviolabilã” mallarméeanã – ºi Poe, care a
influenþat, de altfel, adânc, pe Mallarmée – e prima parte;

mãrturisesc, acum cã prefer ºi eu noul titlu ;
bine gãsit !)

Bucata care deschide volumul îºi are locul
acolo, ºi nu în altã parte. Uvendenrode!

Pãunul e o bucatã de cea mai înaltã artã – Isarlâk; ai
pãtruns adânc în orientul nostru ºi l-ai redat definitiv
(descântecul e o bucatã minunatã); o coardã neatinsã de
nimeni. Nu pot sã-þi descriu fericirea mea ; cetesc ºi
recitesc... (domnisoara Hus e un ciclu neîntrecut).

În aprilie 1948, scrie, fãrã convingere, poezia Bãlcescu
trãind.

Cu un an înainte, în 1947, la 13 aprilie, Revista literarã,
sãptãmânal condus de Miron Radu Paraschivescu, a
publicat poezia Protocol al unui club Mateiu Caragiale,
„singurul lucru inspirat ce am scris”.

În aceeaºi redacþie, adicã a lui George Gibescu, gãsim
urmãtoarea declaraþie a lui Ion Barbu, devenitã de
notorietate : traducerea din Richard al III-lea, închide
singurele versuri geniale, ce am comis vreodatã (osârdia
fiind a mea, iar geniul al marelui Will).

Tot în 1947, Tribuna Nouã, din Cluj, reproduce, în
Pagina culturalã, poezia Oul dogmatic. Cu o notã
explicativã, semnatã de Ioanichie Olteanu.

În cadrul acestei idei de apropiere a creaþiei barbiene de
timpurile crescând în devalorizarea clasicilor – de regimuri
politice ! - poemul Dupã melci a fost retipãrit într-o colecþie
internaþionalã de artã ºi literaturã, denumitã Agora.

Deci, cartea domnului George Gibescu, însoþitã terminal
de o fiºã de Dicþionar, alcãtuitã de Florentin Popescu,
pãtrunde calm pe piaþa cãrþii .Circulaþia ei se datoreazã
matematicianului Dan Barbilian, geometru, algebrist,
notoriu în epocã ºi ulterior; dar ºi distinsului critic ºi mai
ales istoric literar, care împlineºte 80 de ani la 24 oct.,2020,
n. în 1940. El este ºi poet...barbian. În prima ipostazã, el a
ºtiut sã deceleze admirabil, ºi cu folos, ce a fost conjunctural,
efemer, în suita celor care s-au aplecat asupra operei
scriitorului, de ceea ce este viabil ºi peren în opera sa.

Actualizarea scriitorului reprezintã nu atât un gest de
mare responsabilitate, ci o redimensionare a scrisului
barbian care este pus în alte paradigme ale timpului scurs,
de la trecerea lui în eternitate.

N.B.: Pentru autorul George Gibescu: Þi-aduci aminte,
Domnule, cã la editura „Minerva”, când venea vorba de
vreo reeditare de operã, redactorul de carte era obligat sã
numere citatele din Prefaþã ºi pe cele comentate ; iar dupã
aceea, se hotãra plata ! Nu ºtiu unde, în niciun caz, în
Consiliul de coroanã !(sic!)

Sau la Editura „Albatros”, redactorul de carte te plãtea
în funcþie de numãrul de pagini ale prefeþei, numai dacã
trecea de 30 de rânduri !

Acum cã Dumnezeu þi-a luminat calea devenirii, tu studentul
de la grupa 404, ai perseverat pe calea scrisului, întâmpinând
cei 80 de ani pe care o sã-i împlineºti, cu o coloanã verticalã a
faptei atotbiruitoare în timp, ºi peste timp. Ave !

PRIMUS inter PARES…

Marian
Barbu
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Feldioara
Am trecut de nenumãrate de ori prin

Feldioara, dar de vizitat marea bisericã
evanghelicã am reuºit doar de câteva ori
deoarece, de obicei, gãseam biserica închisã, cu
lacãtul pus atât pe poarta zidului înconjurãtor
cât ºi pe intrarea în bisericã. Suntem în trecere,
din nou prin localitate ºi, doar într-o doarã, parcã
soarta mã îndemna, fac un mic ocol sã trecem
prin faþa marii biserici. Minune, poarta este
deschisã iar grilajul de la intrarea în bisericã este

datã de perete. În faþa intrãrii, parcate douã limuzine de culoare neagrã
staþioneazã. Îmi zic: „ce noroc pe mine sã gãsesc biserica deschisã”. Opresc
în spatele limuzinelor ºi intrãm ºi noi în bisericã.

Înãuntru vreo 4-5 persoane, în zona altarului, discutã. Dãm bunã ziua ºi
o persoanã se apropie de noi ºi ne comunicã faptul cã este o delegaþie
oficialã, primarul îl primeºte pe ambasadorul Poloniei în România. Sunt
mirat: „oare ce-o fi cãutat ambasadorul unei þãri eminamente catolicã într-
o bisericã evanghelicã?”. Mã apropiu de delegaþie ºi aceºtia foarte amabili
ni se prezintã, intrãm ºi noi în vorbã ºi primarul ne explicã faptul cã pe
locul acestei biserici, în incinta fortificatã, s-a aflat cartierul general al
Cavalerilor Teutoni din Transilvania ºi, Polonia, este unul din sponsorii
refacerii bisericii, ºtiindu-se faptul cã Polonia este plinã de castelele ºi
cetãþile Cavalerilor Teutoni, care au avut chiar un regat al lor în Prusia, dar
au fost cuceriþi de polonezi ºi au trecut la evanghelism (am vizitat cetãþile
teutone într-o excursie în nordul Poloniei, într-o varã, când am fãcut o
excursie spre nordul Europei).

Delegaþia, dupã ce se mai învârti prin marea bisericã îºi luã rãmas bun ºi
pãrãsi incinta lãsându-ne pe noi doi: eu ºi Mioara sã ne mai plimbãm prin
bisericã. La un moment dat Mioara rãmâne mai în urmã ºi, gândindu-mã la
plecare, mã duc sã o caut. Deodatã prin faþa mea, în semiîntuneric, ºi totuºi
am vãzut-o destul de bine ºi clar, trece o siluetã înfãºuratã într-o mantie
albã cu crucea neagrã a Cavalerilor Teutoni, fãrã sã-mi dea atenþie. Dar
întreaga delegaþie pãrãsise biserica. O gãsesc pe Mioara cãscând gura pe
dupã câþiva stâlpi ºi cu o senzaþie stranie ieºim din clãdire. Lângã poartã
portarul, rezemat de zid aºteaptã sã ieºim ºi pune lacãtul pe grilajul porþii.
Îi atrag atenþia cã în bisericã mi s-a pãrut cã mai e cineva, dar el dã din
mânã ºi-mi spune cã toatã lumea a ieºit, aºa cã, nu poate fi nimeni înãuntru.

Plecãm, eu gândindu-mã la acea apariþie care traversase biserica ºi se
pierdu-se dupã niºte stâlpi ºi la portarul care habar nu avea de acela sau, se
fãcea cã nu ºtie nimic.

Mã interesez pe internet ºi aflu cã dupã douã lovituri ale ciumei care a
pustiit localitatea, ºi un incendiu care a devastat cartierul general al
Cavalerilor Teutoni din Transilvania, s-a construit actuala bisericã
evanghelicã ce a dãinuit peste veacuri.

O întrebare totuºi nu-mi dã pace: „ce era, sau cine era persoana care
traversase biserica cât timp m-am aflat acolo?”.

Prietenul meu vechi, Bebe Rãvescu, Bebbino, Basilio Ravescini, nume

adunate într-un zâmbet cald, e acela care, în urmã cu o jumãtate de veac,
m-a „fãcut” dintr-o vorbã (eu fiind ºeful lui vremelnic într-o lume de gazetari
tineri ºi frumoºi), spunându-mi cã e oltean sadea ºi trebuie sã-i iert o
înjurãturã, cã noi, oltenii, iertãm orice, dãm haine, dãm de bãut, dãm de
toate, dar, de principiu, nu acceptãm înjurãturile pentru cã suntem „neam
de piatrã”, cum zicea nea Virgil Carianopol.

Bebe Rãvescu nu era oltean decât în spirit ºi în inteligenþã vie, educatã la Vâlcea ºi la Craiova, încolo
era domniºan curat din Domneºtii Argeºului. Sanchi, zic eu cu o vorbã din limba romani care nouã mult
ne place, era tot oltean de peste apã, cã influenþa noastrã astralã se întinde ca un virus (la modã, nu?) ºi
dincolo de Olt ºi dincolo de munþi, în Ardealul care este Oltenia de peste munþi, ºi în Dobrogea care este
Provincia noastrã la Mare ºi în Moldova, Extremul Îndepãrtat al Olteniei.

Dar vorbeam despre Bebe Rãvescu. Despre „gâlceava lui cu timpul prezent”, urât timp, ticãloase
realitãþi, sufocante zile care ne sunt date.

Prietenul meu Vasile Rãvescu a îmbrãcat haina epigramei. Un gen acid, un gen toxic pentru
lumea literarã, dar un fel de a te lupta cu prezentul, cu neputinþa, cu durerea zilei, cu tot ceea ce
viaþa ne oferã nu ca pe un dar, ci ca pe o pedeapsã. Cãrþi de epigrame scriu doar nemulþumiþii, doar
ironicii, doar oamenii inteligenþi. Doar „supãraþii pe lume”. Calmii ºi melancolicii scriu cãrþi de
versuri lirice. Firoscoºii scriu romane. Veleitarii scriu doar ca sã consume hârtia, sã producã – aºa
cum zicea într-o anchetã literarã celebrã într-o epocã, fostul meu colaborator ºi prieten, Mihai
Ungheanu – „a doua moarte a brazilor”.

Vasile Rãvescu e un revoltat. Cartea lui din 2020 se cheamã Ace de cojoace ºi a apãrut la editura
luminoasã a Ralucãi Tudor, Rawex Coms.

Eu, ca filolog bãtrân ce sunt, simt nevoia sã-l plasez pe autorul despre care scriu într-o „familie
de spirit” patronatã de o personalitate tutelarã care a trasat o linie în istoria literaturii. Vasile
Rãvescu face parte, fãrã niciun fel de tãgadã, din familia „pãstoriºtilor”, începutã de uriaºul Pãstorel
Teodoreanu, spirit moldav combinat cu iuþealã munteneascã, tip colþos ºi fãrã graniþe de limbaj,
apolitic ºi „apulitic”, aºa cum recunoaºte el însuºi.

Ca sã nu mã pierd în consideraþii de istorie literarã, eu vã ofer un citat din cartea lui Rãvescu, un
fel de „epigrama prima” care se cheamã „Scandare patrioticã”: „Þara-i împãrþitã-n douã/ RO –
simbol la bogãþia/ Dusã-n Europa nouã/ Nouã ne-a rãmas MÂNIA”.

Puþine lucruri mai rãmân de zis dupã aceastã constatare asupra vieþii noastre contemporane.
Temele pe care le atacã V.R. sunt temele zilei. „Uniune, uniune!.../ Nu ºtia de la-nceput/ Draga

noastrã naþiune/ Cum e traiul pe-mprumut”. Ca sã completeze cu un catren din care lipseºte ceva ºi
eu, comentatorul oltean, simt nevoia sã-l completez: „În mixtura de popoare/ ªi etnii, pierdut de
tot,/ Sigur pe român nu-l doare/ Nici în cur ºi nici în tot!” Sublinierea îmi aparþine ºi mi-o asum.

Cartea lui Vasile Rãvescu este o citire în rãspãr a prezentului. Atunci când nu mai poate rãbda,
explodeazã în versuri mai fãrã perdeluþe. ªi procedeazã corect, precum nea Pãstorel: „Au curs râuri
de cernealã/ ªi s-a militat profund/ Ca sã-i scoatã la ivealã/ Cã prea mult s-au dat la fund”. Asta le
comunicã V.R. unor perverºi sexuali la modã.

Atunci când cultivã aluzia finã, combinatã cu poezia cartierului marelui oraº, Rãvescu este la fel
de interesant: „Fetele din cartier/ Toate ascund un mister/ Chestia are dezlegare,/ Doar atunci când
ies din floare”. Sau: „Doctoriþei mult i-ar place/ Sã mã þinã numa-n ace/ I-ar trebui cu mãsurã/
Doamnei, o înþepãturã”.

În fine, sunt multe alte ace ascuþite înfipte în cojoacele imaginaþiei lui Vasile Rãvescu. Dupã cum
se întâmplã cu orice carte adevãratã de epigrame, cartea lui are carne, are sânge, are gustul acid al
urzicii de primãvarã.

Prilej sã mã bucur ca orice prieten bun ce-i sunt, dar sã mã ºi întristez citind ºi citând textul din
final: „În final, drept semnãturã,/ Las acest autograf,/ Potrivit pentru figurã,/ Sau în loc de epitaf”.

Stai la un loc, Bebbino, aºa cum se zice în Oltenia, cã mai avem de umblat...

Gâlceava cu lumea a
lui Bebe Rãvescu

OXFORD - ÎNTR-O ZI DE JOI LA VALE...

Viaþa în fiºe de roman

Vasile Szolga

Nicolae Dan
Fruntelatã

Portrete, ceaþã ºi fum

Neagu Udroiu

Sunt destule frumuseþi la

Oxford, cât sã nu eziþi sã alergi
a le vedea. Zidurile, strãzile
croite din economie, lungi
coloane de merituoºi pe care
soarta i-a adunat în file de
catalog. Plus cã nici Stratford
upon Avon nu e la cine ºtie ce
distanþã. ªi nici Palatul
Blenheim legat de familia
Churchil. ªi chiar mormântul
Lordului Amiralitãþii-un bloc

de marmurã neagrã în interiorul unui cimitir sãtesc din
apropiere.

Oriel Colleg. Dacã Universitatea Oxford este a doua ca
vechime între ºcolile superioare ale lumii, Oriel are printre
absolvenþi fel de fel de nume ilustre - Bacon, Raleigh,
Erasmus, Oscar Wilde, William Penn. Te simþi în al noulea
cer sã calci în lungul culoarelor împovãrate de vreme, de
evenimente ºi chipuri semeþe. Mi s-a întâmplat ºi sunt
mândru tare. La lucrãrile colocviului româno-britanic ,la
aceeaºi masã cu noi veniþi de la Bucureºti, se gãseau
notabilitãþi de þinut minte: un deputat din Camera
Comunelor, va deveni la un moment dat ministrul britanic
al armatei. El se va instala la comanda NATO ºi pentru
felul în care ºi-a onorat mandatul a fost distins cu titlul de
Sir. Omologul meu, ziarist în echipa localã era directorul
general al Radio BBC.Ca un detaliu de decor - la mesele
frugale oferite în sufrageria Colegiului, stropam
mâncãrurile Casei cu vinul rãsturnat în pocale medievale
de argint, greu de dus la gurã.

Mã întorc acolo cu gândul ori de câte ori mi-e dor sã
respir aer de Oxford. Am locuit în cãminul studenþilor,
chiar în camera unui canotor din echipa de Oxford pentru
întrecerile cu vâslaºii „de dincolo”. În camera vecinã

fusese cazat, participant la dezbaterea noastrã, un profesor
de istorie. Tatãl sãu îl trimisese la Bucureºti în anii
interbelici pentru a urmãri cursurile lui Nicolae Iorga.
Era expert recunoscut în estul european ºi publicase cea
dintâi Istorie a Românilor într-o limbã strãinã - engleza.
Eu am descoperit-o la noi în Biblioteca Rador  în
traducere francezã. Fiul, cu pãrul alb-alb pãstra amintirea
universitãþii din Capitala noastrã. Stãpânea verbul
românesc precum pe cel de pe Tamisa.

Evocarea la care mã simt acum îndemnat nu vine pe gol.
M-a stârnit o ºtire de presã unde am vãzut tipãrit Numele
colegiului de care vorbim. Dupã întâmplarea nefericitã în
care poliþia din Minneapolis a sugrumat pe caldarâm un
infractor de duzinã, s-a declanºat, cum ºtim, Bãtãlia pentru
apã grea. Continentul nord-american a devenit un câmp
de luptã în care rãzboinicii sunt oameni ai strãzii iar
mingea de aruncat la coº statuile unora a cãror viaþã s-a
întemeiat pe ura ºi dispreþul faþã de afro-americani.
Stãpânii de sclavi de altãdatã s-au vãzut transformaþi în
mãrul de pe creºtetul din istoria cu Wilhelm Tell. George
Washington, preºedintele Jefferson au ajuns sã fie priviþi-
statuile lor - sã împãrtãºeascã soarta statuilor lui Lenin în
estul Europei. Puºi sã plãteascã târziu pentru starea lor
socialã de altãdatã

Ce legãturã are asta cu Oriel Collegi, cu Oxford ºi cu
toate cele despre care facem vorbire? Staþi sã vedeþi. Între
bogaþii britanici ai sfârºitului de secol 19, implicaþi în
evoluþia ºi bunãstarea Colegiului Oriel s-a numãrat ºi Cecil
Rhodes. Suferind fiind în adolescenþã, era trimis de ai sãi
la niºte rude sus puse în teritoriile din sudul Africii. Speranþa
cã a schimba aerul aduce salvarea. Tânãrului Cecil i-a
schimbat viaþa. S-a adaptat locului, a alungat suferinþele
adolescenþei, s-a apucat de afaceri, a fãcut avere ºi istorie.
Rhodezia, colonia de mai târziu i-a preluat ºi perpetuat
numele, reþinut ºi în versiunea dublatã - Rhodezia de Nord-

Zambia de azi ºi Rhodezia de Sud-dupã decolonizare
Zimbabwe. Cecil Rhodes a fãcut bani mulþi din diamantele
Africii. N-a ezitat sã strecoare în buzunarele încãpãtoare
de la Oxford - fundaþie regalã-arginþi totdeauna bineveniþi.
Drept care „oameni de bine” au hotãrât sã-i afiºeze în
public chipul sãu bine bronzat de soarele iþit din valurile
agitate de la Colonia Capului. Am vãzut aceastã statuie: o
sculpturã în mãrime naturalã, omul de afaceri purtând un
costum în dungi, cu spatele sprijinit de un perete la stradã,
la nivelul primului etaj, pare a lua seamã la trecãtorii
numeroºi, vânzolidu-se încoace ºi încolo. Pãrea un demers
asumat intru eternitate. Uite cã nu-i aºa. ªi asta pentru cã
într-o zi de joi la vale, un grup de studenþi africani ajunºi
la Oxford, între cei 22.000 de studenþi de aici pe seama
Burselor „Cecil Rhodes” au hotãrât altfel. Adicã: Jos cu
Rhodes! Aþi vãzut, probabil, ca ºi mine, imagini pe la
televizor. Oficialitãþile au reacþionat viguros. Cancelar al
Universitãþii este Chris Patten, ultimul guvernator britanic
de Hong Kong, ulterior chiar Comisar European. Spusele
lui: „Istoria noastrã nu este o paginã albã pe care putem
scrie propria versiune, a ceea ce ar fi trebuit sã fie în funcþie
de vederile ºi prejudecãþile de azi. Oxford nu-ºi va rescrie
istoria!”. Mai acid ºi intransingent se dovedeºte scrisoarea
deschisã semnatã „Oriel College”. Citez: „La Oxford vom
prefera totdeauna vãicãrelilor ieftine, politicilor de
identitate ºi sloganelor fãrã fond, faptele ºi libertatea,
dezbaterea deschisã”. La un moment dat verbul devine
casant: „Sã nu aºteptaþi sã vã încurajãm imbecilitatea, cu
atât mai puþin sã îngenunchem în faþa ei. Campania voastrã
nu este doar prosteascã ci este urâtã, periculoasã ºi þine de
vandalism. Cine sunteþi voi sã daþi lecþii Universitãþii
Oxford cum sã se conducã? Voi ucideþi istoria!” Mai sunt
acolo ºi fraze dispreþuitoare la adresa vechimii lor în istorie
ºi la progresul umanitãþii. Ceva de genul: - Voi vorbiþi
care mâncaþi negri? Sau cam pe acolo...



1818181818

Bucureºtiul literar ºi artistic,  Anul X, nr. 8-9 (107-108), august-septembrie 2020

CONSEMNÃRI

Ion Haineº

Note de lecturã:
Un poet de sorginte marinsorescianã

Poet, prozator, dramaturg ºi memorialist, Constantin

Pãdureanu ne surprinde cu o nouã carte din seria
“focurilor”: Focuri stinse, Editura Betta, 2020.

Volumul se deschide chiar cu poezia care dã titlul întregii
cãrþi. Este vorba despre stingerea, la propriu, a unui foc
care se aprinsese din joaca unor copii, în grãdinã, care
aprinseserã un chibrit ºi-l aruncaserã lângã
plasta de fân. De aici, o întreagã vânzolealã,
sar toþi sã stingã focul, cu gãleþi, cu ligheane,
din plastic sau tablã emailatã, scoþând apa
din fântânã ºi aruncând-o peste “balaurul
roºu”… ca sã-l dovedeascã. Alþii vin cu
instinctoarele pe care le luaserã de la maºinile
lor, alþii cu roabele cu nisip pe care le aruncã
în foc. E o lume vie, realistã (în sensul
neorealismului din filmele italiene), în care
dialogul ºi numele personajelor creeazã ideea
de autenticitate, de pitoresc: Ghiþã Ciocârlan,
Fane Ivanistul, Vasile Geambaºu, Ileana
Scarlat, Tudor Lemneanu, Mãrin Caragea,
Gicu Croitoru, Vasile Calmincu, Gogu Susalã.

Poetul introduce în text termeni
antipoetici, ca “Fã”, “dadã”, pe care îi
recupereazã pentru poezie, pentru pitorescul
lor aparte.

Este vorba, desigur, nu numai de “focurile
stinse “ la propriu, ci ºi de focurile inimii, ale dragostei, ale
dorului, ale credinþei.

Perfectul simplu oltenesc are ºi el farmecul lui: “Bã,
Mãrine, mi se puse azi-noapte,/zgãrciul de   la genunchi în
sus/ºi mi se încordã picioru, bã, fratele meu”. Este vorba
despre Vasile Troponete, care se plânge de dureri . Iatã ce îi
rãspunde vecinul lui: ’De, bã, Vasile, nu ºtiu ce sã-þi spun./
Þi se arãtã ºi þie,/Cã prea sari pari mulþi /ªi îþi mai dã câte
unu în picior”.  (Zgârcitul). Aici se înfruntã douã generaþii:

bãtrânul Vasile Troponete ºi tânãra Ioana, “elevã în
ultimul an la Liceul/Sanitar din Coveia”, care îi
recomandã sã consume lactate ºi sã ia Vigantol”.

Cu burta la gurã evocã o scenã obiºnuitã în lumea
satului românesc. Ion Bursuc, om de treabã din Rudarii
Olteniei, care are demnitatea lui . (“Eu sunt cineva”), e
foarte supãrat de ruºinea ºi pocinogul pe care i le fãcuse

Paula, fata care semãna cu el ºi
care rãmãsese gravidã , fãrã sã fie
mãritatã. De supãrare, omul se
dusese la MAT, bãuse mult ºi se
întorsese acasã, certând-o cu
vorbe grele. Fata plânge în
hohote, dar intervine mama ei,
care împacã lucrurile ºi anunþã
cã tocmai au venit cuscrii în
peþit ºi totul se rezolvã printr-un
compromis.

Leonora, tânãra femeie care se
cãsãtorise fãrã voia ei cu Doru
Niþescu, blestemându-l pe taicã-
sãu cã i-a stricat viaþa, luând un
bãrbat rãu, nemaiputând suporta
bãtãile , îºi ia lumea în cap ºi, de
foc ºi de inimã rea, se îndreaptã
spre Nilã Teodorescu, încercând

sã vadã dacã sentimentele lui erau adevãrate ºi dacã o
mai primeºte ºi vrea sã se însoare cu ea. (Îºi luase lumea
în cap).

Nunta tradiþionalã se desfãºoarã dupã obiceiul
cunoscut: dansul, hora, lãutarii, cumnatul de mânã, masa,
fotograful, darul. (Nunta).

Tema eroticã, în diversele  nuanþe ale ei, e tratatã de
Constantin Pãdureanu cu ironie, cu înþelegere, cu
compasiune, în funcþie de situaþiile concrete de viaþã.

Dorul, dragostea, durerea, gelozia, nunta, certurile,
despãrþirile, împãcãrile, suferinþa, înºelarea, trãdarea
sunt motive centrale ale cãrþii.

Majoritatea discuþiilor au loc la restaurant. Acolo
oamenii comenteazã, bârfesc, povestesc ºi âºi descarcã
nemulþumirile. Iatã, de exemplu, un dialog între Vasile
ºi Mãrin, pe seama Ilenei lui George Chiaburu, care “se
zvãrcolea/Pe la sfârºitul lunii lui Cuptor,/Pe o rogojinã,
la Taufã,/la începutul nopþii,/La marginea pãdurii,/Sub
un zdrahon de pãdurar”. Textul e încãrcat de poezie:
“Sã-þi spun cum zvâcnea Ileana/Ca sângele la tâmple,/
De cãdeau stele pe câmp/ªi copacii erau scoºi din
rãdãcini”.

Ileana avea “ºolduri de iapã nãrãvaºe-ªi ochii
mângâiaþide duhul pãcatului”. Mãrin BBâzdâc trage
concluzia ca un aforism: “Femeie credincioasã oi afla,/
Când turcu s-o creºtina”. (Cu ochii fâlfâind).

O situaþie dramaticã este aceea dintre cei doi soþi, el
în vârstã, ea foare tânãrã, care îºi reproºeazã reciproc,
el -infidelitatea soþiei, care a fost “îngãuritã” în tinereþe
înainte de cãsãtorie, iar ea-viaþa lipsitã de orice bucurie
lângã un babalâc.El îi propune un compromis, o
împãcare, dar fermeia nu mai acceptã, nu mai suportã
aceastã  ºi dispare pe poartã, pe care o trânteºte cu putere.
(Ai fost îngãuritã).

O altã situaþie dramaticã este aceea când un tatã se
hotãrãºte sã-ºi salveze fiul de crimã(uciderea soþiei
sale), luând asupra sa fapta. (Ultima rugãminte).

O ultimã observaþie: Constantin Pãdureanu are o
extraordinarã inventivitate în caracterizarea
personajelor prin numele lor. Am evidenþiat acest aspect
ºi în celelalte cãrþi, iar acum Liviu Pendefunda face un
adevãrat catalog.

Daniel Tei
ALGHERO

Spovedaniel târzie
(Editura Semne, Bucureºti, 2019)

Autografe în premierã

Florentin
Popescu - 75:

Viaþã ºi literaturã
(Editura Rawex Coms,

Bucureºti, 2020)

„O carte de vizitã despre viaþa ºi
scrierile mele, aºa cum le-am vãzut
eu, dar mai ales cum le-au vãzut/le
vãd cei care mã citesc.”

„O fereastrã deschisã cititorului pentru
cunoaºterea mai îndeaproape a uneia dintre cele
mai proeminente figuri din diaspora româneascã
de peste Ocean.”

Florentin Popescu
Convorbiri

cu
Theodor Damian
(Editura Rawex Coms,

Bucureºti, 2020)
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Vitralii
Dacã e vineri, atenþie!

– Pericol de
dezintoxicare! –

ÎN ADIEREA
ERETICEI VREMI
...Ulii rotind -
deasupra þinuturilor sterpe.
Îi poarta doar un svon
falf - falf, ori pâlpâirea
ochiului meu intens ºi albastru?
Câta tristeþe
ºi câtã pustie încape
într-un lan de secarã?! -
ªatra bate daireaua -
pe drumuri, cãruþele
împotrivindu-se setei.
Scund, Zlotea 
îºi piaptãnã barba. 
Oprimate moschei
þin în echilibru
ardoarea tufelor de armurariu -
Eu însumi le-am vãzut,
în albe straie
cãlãrind înspre mare.
Dupã ºtiinþa augurilor
în - Canticul verii
umple vãz - Duhul cu jale.
Mamã -,,sã plâng, ce anume
sã plâng”?!
Eretice cuvintele
mi se întorc în trup.
Aceastã mlãdiere
promite o noapte de surghiun.
Bârfitorii spun
cã umblã sã se-nsoþeasca
c-un spaþiu fãrã contur -
Dincolo de ascunziºuri
ºi vãdiri, înapoi la îngeri.

G. Th.
Popescu

Scriitorul Nicolae Dan Fruntelatã a lansat, recent,

pe piaþã o carte cu efect miraculos: „Boabe de piper
crud” (Editura Semne, Bucureºti, 2020). O carte pe care
poeta ºi publicista Ana-Maria Pãunescu, redactorã ºefã
a revistei „Flacãra lui Adrian Pãunescu”, o onoreazã cu
o excelentã prefaþã intitulatã „ªi, mereu, vinerea, miroase

a boabe de piper crud” – Boabe de piper crud fiind titlul rubricii pe care
Fruntelatã o susþine, consecvent, de câþiva ani, în susnumita revistã
sãptãmânalã, care, se ºtie, apare totdeauna vinerea. ªi care, adunate bob cu
bob, alcãtuiesc astãzi conþinutul (ºi subiectul) cãrþii în discuþie.

La debutul rubricii, într-o primãvarã – în ce an? („anii trec ca apa”…) – în
„Argumentum”-ul cãtre cititori, Feleul (Fruntelatã) cum i se mai spune între
prieteni ºi avizaþi, avertiza, cu nonºalanþã: „E primãvarã, fraþii mei! Culegeþi
din grãdina amintirii, acum,
înainte de Paºte, salata verde a
dimineþilor. Spãlaþi-o bine de
zgura zilelor ºi puneþi pe ea
oþet de vin roºu, ulei de floare
ºi, neapãrat, multe boabe de
piper verde”. ªtiind însã cã
oamenii sunt zgârciþi cu ei
înºiºi, mai ales cãnd e vorba de
iuþimea pe care trebuie s-o
îngurgiteze, scriitorul se oferã
sã le livreze, personal, piperul
crud. Necesar vindecãrii
propriilor metehne, împachetat
în fastuoase ambalaje de
pamflet, ironie, umor – ºi, din
când în când, tristeþe.

Nimic nu scapã abilului
vraci: lãcomia, îngâmfarea,
prostia, dezonoarea, hoþia,
falsitatea, trãdarea – ºi încã
multe alte tare, sub ºi mai multe
înfãþiºãri – pentru care autorul
are pregãtitã doza de piper
necesarã, servitã sãptãmânal, gratuit, concetãþenilor sãi.

În tratarea dificilelor maladii, el porneºte, adesea, spre a fi cât mai
convingãtor în eficienþa tratamentului, de la cazuri concrete, verificabile,
spre a conferi astfel valoare de generalizare medicamentului propus. Sã
luãm, de pildã, pe „Nea Gheorghe ªiºu ºi Zarathustra în izmene”. Nea ªiºu,
om cu buletin de identitate, era/este „Vecinul burtos care stãtea cam toatã
ziua pe banca de la poartã, cu jumãtatea de þuicã din recolta proprie la picior
ºi conversa cu oricine, despre orice, oricât. Era deºtept, avea umor din belºug,
dar avea ºi un defect mare: se pricepea la toate”. Era, cum s-ar spune, un fel
de Zarathustra. De aici pornind, autorul-vraci descoperã, în peisajul uman
contemporan, mai ales în perimetrul (in)formatorilor de opinie, numeroºi
zarathustra care au luat/iau de la Nea ªiºu doar însuºirea-defect de a se
pricepe la toate. ªi vin, apoi, „de fericesc norodul”, alergând de la un post
ÞV la altul, cameleoni de profesie ºi trãdãtori de ocazie. Iatã-l pe unul dine
ei: …„obiectiv pânã-n prãsele, când Iohannis (tãtucul nostru dac de
împrumut) e pe cai mari, îi trage o libuþã finã ºi îi dã un pic de dreptate de
care omul are nevoie ca înecatul de aer, când e la înghesuialã, îl loveºte ferm
la linguricã, îl ironizeazã uºor argotic”… – cu deviza infailibilã a celor din
tagma sa: „Fraþilor, dacã iese bine pentru unii, eu v-am spus, dacã iese pentru
alþii, tot eu v-am spus!”. În timp ce vraciul cu piperul verde conchide, amar,
în numele acestor periculoase piticanii de zarathuºtri: „Ferm ºi solemn cu
limbã de lemn noi tragem la semn!”.

Multe alte boli, de care suferã poporul român ºi, odatã cu el, planeta – sau
viceversa – sunt luate în þeapa condeiului ºi tratate cu usturimea vindecãtoare
a bobului de piper crud, în intenþia nobilã de a-i dezintoxica pe
contemporanii sãi de aceste rele, contemporani ce se feresc însã de
miraculoasa reþetã ca dracul de tãmâia neagrã.

Uneori, Feleul-vraci strânge boabele de piper, le înmulþeºte, le bagã în
maºina de râºnit cafea ºi iluzii – ºi învârte la manivelã. Se degajã, atunci, un
miros înþepãtor ºi puternic, purificator, care se împrãºtie în valuri, invadând
de la un capãt la altul pãmântul. Stare în care eu mã întorc, din nou, la
subtila prefaþã a Anei-Maria Pãunescu – ºi citesc: „Au fost odatã niºte boabe
de piper crud care, iatã, sub zumzetul dulce al maºinãriilor tipografice, îºi
proclamã maturitatea ºi se întorc, totdeauna vii, în palmele puternice ale
autorului lor, Nicolae Dan Fruntelatã, sub forma unei cãrþi care sfideazã
dezastre. ªi care, generoasã, þine în spate, spre neuitare, o societate care nu-
ºi mai ºtie identitatea, care nu-ºi mai construieºte singurã destinul, care nu
mai dã semne de ieºire din marasm. O þarã fãrã oglinzi retrovizoare. Dar care,
dincolo de toatã cenuºa, rãmâne a noastrã.

ªi, mereu, vinerea, miroase a boabe de piper crud”.
…Iar dacã e vineri, atenþie! Pericol de dezintoxicare!

Ion
Andreitã,

(urmare din pagina 2)

„Luminã Linã ”...

cã semnatarii materialelor se aflã la New
York, la Londra, la Bucureºti sau în alte
zãri ale lumii.

În ce-l priveºte pe dl. Theodor Damian
(fericit secondat de d-na sa, Claudia
Damian, un om cu multã experienþã
publicisticã, de M.N. Rusu ºi Mihaela
Albu, Sorin Pavãl ºi Andreea Condurachi),
pot spune cu mâna pe inimã (probabil cã
au mai fãcut-o ºi alþii!) cã am fost un
privilegiat. Nici nu mai ºtiu de când ne
cunoaºtem ºi de când am devenit prieteni,
dar ºtiu cu precizie cã nu este an (cu
excepþia lui 2020, din motive de COVID –
19) în care sã nu vinã în România ºi sã nu
ne întâlnim la Bucureºti, întotdeauna cu
timp insuficient pentru câte am avea sã ne
spunem, întotdeauna pe grabã, mereu
amânând planuri ºi proiecte care ne bântuie
gândurile ºi preocupãrile.

În urmã cu ceva ani, dupã ce l-am însoþit
la Bistriþa, unde a lansat un numãr de revistã
abia apãrut (atunci), am fãcut o noapte albã
doar noi doi, discutând despre literaturã,
istorie, teologie ºi câte altele.

Dar mai sunt un privilegiat ºi din alt
motiv. De curând la Editura Rawex Coms,
condusã de prietena noastrã Raluca Tudor
(unde se publicã ºi revistele noastre
înfrãþite, Bucureºtiul literar ºi artistic ºi
Luminã Linã) a apãrut volumul Florentin
Popescu, Convorbiri cu Theodor Damian,
un veritabil regal cultural, o carte pe care –
e ºi firesc! – o recomand din inimã
cititorilor. ªi nu neapãrat pentru cã am scris-
o eu, ci pentru cã între coperþile ei cuprinde
filmul unei vieþi. Al vieþii prietenului meu.
Al unei vieþi exemplare din multe puncte
de vedere.

La mulþi ani, Luminã Linã! Cinste cui
te scrie!

La mulþi ani, colectiv redacþional! Fie ca
Lumina linã sã vã însoþeascã ºi pe mai
departe, spre binele culturii româneºti,
oriunde s-ar afla ea!

Ca un corolar, partea a treia a
volumului adunã mici eseuri pe teme
mai generale, iar cea de a patra
(„Scrisori despre mine”) cuprinde
aprecieri critice ºi douã interviuri
acordate de scriitor unor publicaþii.

Mãrturiseºte într-un loc „… am citit
mult în acei ani (ai studenþiei, n.n. F.P.),
am rãmas cu viciul acesta nenorocit ºi
acum, citesc, cumpãr cãrþi din pensie,
sunt sufocat în camera mea de lucru de
cãrþi pe care le-am dorit ºi le am”.

Nicolae Dan Fruntelatã îºi expune,
ca sã zic aºa, atestatul de lector
autorizat – ceea ce, se subînþelege, s-
ar fi putut deduce ºi din competenþa,
avizarea cu care a scris în aceastã carte
despre cei care au fost, despre cei care
sunt, toþi fiindu-i deopotrivã de dragi
ºi alãturi de suflet. Cã este „sufocat
de cãrþi” îl înþeleg ºi-l asigur – dacã
asta îi foloseºte la ceva – cã ºi la mine
în casã este la fel, iar una din marile
tristeþi care mã încearcã uneori este
aceea când de pe rafturi, de pe masã,
de pe podea mã privesc zeci de
volume, mustrându-mã cã nu-mi
gãsesc rãgazul sã le citesc pe toate.

„Memoria scaunului electric” este
o mãrturie de inimã a unui scriitor care
deºi în repetate rânduri ne spune cã
„n-are veleitãþi de critic literar”, face
– totuºi! – criticã ºi istorie literarã,
una subiectivã ºi poate cã nici nu-ºi
dã (încã!) seama ce servicii aduce
acestora ºi ce bucurii ne-a oferit/ne
oferã nouã, cititorilor lui de azi.

Un memorialist de
excepþie al generaþiei
noastre: Nicolae Dan

Fruntelatã
(urmare din pagina 5)
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ATELIERUL ARTELOR VIZUALE

ALECU IVAN GHILIA

„Scãldate în clar-obscur, dar de cele mai multe ori
gândite ºi elaborate în culori care sugereazã o anume
patimã a vremii, picturile d-lui Alecu Ivan Ghilia –
îndeosebi cele de inspiraþie biblicã – fascineazã prin forþa
privirii personajelor, printr-un anume mister, printr-o
atmosferã care te trimite cu gândul la marii maeºtri
moderni ºi post-moderni ai artei universale.

Pictorul ºi-a creat un stil propriu, uºor recognoscibil ºi
inconfundabil, ceea ce-i conferã un loc de frunte printre
mânuitorii penelului de la noi ºi chiar din lume.”

     (Florentin Popescu)

Drumul Crucii

Iarna

Madona cu pruncul

Suferinþa

Crucifix

Rãstignirea


