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Florentin Popescu

Unde nu e decenþã,
nici mãsurã nu e

Sãrbãtoriþii noºtri în Luna lui Brumãrel

Mare lucru ºi Internetul ãsta! Gãseºti pe el ce vrei ºi

ce nu vrei. Dar nu despre „ce vrei” am de gând sã scriu
aci. Aº fi, probabil, cel mai ipocrit dacã nu cumva ºi cel
mai încuiat, mai obtuz om din lume dacã nu i-aº
recunoaºte acestui modern mijloc de informare ºi de
comunicare meritele pe care le are. ªi sã vin eu acum sã
spun cã în el sunt cumulate întregi biblioteci de texte,
de imagini etc. e un lucru comun.

Cred cã dintre toate mijloacele de informare pe care
le-a avut omenirea vreodatã Internetul este cel mai
important, mai cãutat, mai complex ºi cu cea mai mare
rãspândire pe tot globul. Milioane ºi milioane de oameni,
de la puºtanii de câþiva ani ºi pânã la octogenari ºi
nonagenari l-au folosit/îl folosesc zilnic. Au devenit, cum
s-ar spune, dependenþi de el.

Toate bune ºi frumoase, dar ce te faci atunci când te
mânã curiozitatea sã afli ce mai posteazã unii ºi alþii, ce
preocupãri mai are lumea. Nu e vorba, desigur, de postãrile
cu caracter cultural, ºtiinþific, social etc. – de unde, într-
adevãr, poþi afla multe lucruri pe care nu le ºtiai ºi care
îºi sunt de folos, þie neiniþiatul într-un domeniu sau altul,
ci de cu totul ºi cu totul altceva. De nonºalanþa cu care
unii din „beneficiarii” Internetului lanseazã în lume fel
de fel de bazaconii, având senzaþia cã ele i-ar putea
interesa ºi pe alþii. Cã, de pildã, pe un american, pe un
african sau pe un australian l-ar interesa ce face pisica
unuia. Ori cã nu mai ºtiu cine ar muri de curiozitate sã
afle ce pun pe un grãtar la iarbã verde X-ºii ori Y-grecii
dintr-o urbe. Rãmâi stupefiat ºi te întrebi ce urmãresc: sã
arate ce bine ºtiu ei sã trãiascã în aer liber? Altul (alþii)
lanseazã în lume imagini despre suferinþele lor dupã ce
au contractat virusul Covid 19, ori cine ºtie ce alte
mãruþiºuri, informaþii de nimic ºi pentru nimeni.

Dacã aº sta sã inventariez – fie ºi pentru amuzament,
dacã amuzament o mai fi ºi ãsta! – câte nãzbâtii, trãznãi,
aiureli ºi fleacuri posteazã fitecine pe Internet, mi-ar
trebui, probabil, multe, foarte multe ceasuri de rãbdare ºi
de manevrare a mausului. Rezultatul? Timp irosit aiurea,
de parcã n-aº avea altceva de fãcut: de citit o carte, de
vãzut un film, de ascultat o muzicã, de plimbare în
mijlocul naturii ºi câte ºi mai câte altele. N-am sã înþeleg
(ºi mai ales n-am sã accept nici în ruptul capului!) cum
alþii sunt în stare s-o facã, adãstand, ei ºtiu ce, în faþa
ecranului de la calculator.

Sigur, fiecare e liber sã-ºi petreacã timpul ºi viaþa cum
vrea, cã doar suntem în democraþie ºi libertatea
cuvântului e generalã ºi una pentru toatã lumea.

Pe de altã parte n-am sã pot accepta niciodatã lipsa de
decenþã a unora care intoxicã lumea cu imaginile ºi
informaþii lipsite, de a anume decenþã, de o anume pudoare.
Nu pentru cã aº fi eu un puritan, vezi Doamne, ori un sfânt!

Spunând, scriind asta ajung, iatã, la titlul pe care l-am
dat mai sus: Unde nu e decenþã, nici mãsurã nu este.

Dacã unii sar calul, exagereazã ºi-ºi pierd vremea cu
mãrunþiºuri (care, pesemne, pentru ei sunt atât de importante
încât meritã sã fie ºtiute ºi de alþii) nu e treaba mea sã judec.
ªi nici sã dau, fereascã sfântul, verdicte ºi sfaturi.

Cã s-au scãpat frânele ºi încã se mai scapã de foarte
multe ori o poate constata oricine cu ochiul liber. ªi nu
numai pe Internet, ci ºi în oraº ºi în afara lui, unde multe
clãdiri (mai nou ºi mijloace de transport: autobuze,
metrou, vagoane de tren CFR) s-au mâzgãlit pereþi ºi
faþade, s-a creat imaginea de circ, de iarmaroc în numele
aºa-zisului Grafitti. Un „curent” pe care, se pare, nu-l
mai poate opri nimeni decât intervenind cu forþa ºi cu
paza. Se întâmplã pe unele magistrale de metrou, fãrã
supraveghetor pe fiecare tren, dar cât personal i-ar trebui
municipalitãþii pentru a pãzi strãzi întregi, cartiere ºi
clãdiri, pasaje ºi poduri?

În fine, vom vedea ce va mai fi ºi de aci încolo.
Cãutând o explicaþie, o motivaþie a celor de mai sus,

n-am reuºit sã mi-o pot oferi pe deplin.
A dori cineva sã iasã în evidenþã prin ceva, a dori sã se

afirme într-un fel sau altul în faþa comunitãþii, a grupului
social, a mediului în care trãieºte zi de zi este, pânã la
urmã, omenesc ºi de înþeles. Însã atunci când existã zeci,
dacã nu cumva sute de altfel modalitãþi de a te afirma
decât cele amintite, de a-þi pune în valoare talentul/
talentele personale în aºa fel încât sã-þi facã cinste, sã fi
folositor ºi pentru alþii ºi aceºtia sã te preþuiascã ºi sã te
stimeze pe drept ºi pe merit, de ce sã te pierzi în fleacuri?
De ce, la adãpostul anonimatului, sã te prostituezi (da,
nu greºesc, ãsta e cuvântul!) în fel ºi chip?

E ºi asta o întrebare. Mi-ar putea rãspunde cineva la
ea? Mã îndoiesc…

Un scriitor uitat,
readus în actualitate

La ora când pregãteam pentru tipar numãrul de faþã

lângã clãdirea Parlamentului, pe latura dinspre strada 13
Septembrie (latura dinspre Rondul Regina Maria), pe
gardul ce mãrgineºte parcul din faþa Casei Academiei, pe
o distanþã de cca. 2-3 kilometri a fost amenajatã o vastã
expoziþie fotograficã, probabil cea mai mare de pânã acum
în aer liber, sub genericul din titlul de mai sus.

Panouri mari, de câþiva metri ilustreazã momente din
istoria României, prezintã clãdiri istorice, monumente,
biserici ºi mânãstiri, dar ºi chipuri de voievozi ºi de
meºteºugari, imagini prezentând ocupaþii tradiþionale –
într-un corpus care, în ansamblul lui, se constituie într-o
ineditã monografie a poporului român. Un unicat în materie
de expoziþii ºi totodatã o manifestare care conduce la
ideea cã bogata noastrã istorie a coborât în stradã,
devenind, astfel, accesibilã oricãrui trecãtor prin zonã.

Aceastã iniþiativã a Asociaþiei Culori cu suflet, a
Primãriei sectorului 5 ºi a Centrului cultural de tineret
“ªtefan Iordache” e foarte bine venitã ºi, fãrã îndoialã,
ar trebui popularizatã pe mãsurã, chiar dacã vor exista ºi
destui cârcotaºi ce vor cãuta cu orice chip lipsuri ºi hibe
acestei manifestãri.

Sã sperãm cã expoziþia (din câte ne-am dat seama
realizatã pe materiale rezistente la intemperii) va dura
cât mai mult ºi cã aºa-ziºii creatori de grafitti n-o vor
macula cu cine ºtie ce culori ºi mâzgãleli.

ACTUALITATE

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

Editorial

Florentin Popescu
Unsprezece povestiri

ºi o ficþiune
(Editura Rawex Coms, Bucureºti, 2020)

„Cartea cuprinde câteva parabole ale copilãriei, dar ºi
povestiri inspirate din realitatea imediatã – cea legatã
de virusul Covid 19 ºi nu numai. Acum, la senectute am
descoperit ºi farmecul istoriilor care pot comunica
sentimente ºi gânduri adunate în suflet ºi în memorie de-
a lungul anilor ºi al trãirilor”.

Ion C. ªtefan
Drumul vieþii, înapoi

(Editura Arefeana, Bucureºti, 2020)

„Acest roman este un drum al cãutãrii neîmplinite, dar
cu atât mai fascinantã ºi mai convingãtoare.”.

(Un trecãtor)

Autografe
în premierã

„O mie de ani de culturã ºi
civilizaþie româneascã” – o

expoziþie în aer liber, pe
înþelesul tuturor

Ne-a parvenit la redacþie, printre altele, o carte de

excepþie: Horia Furtunã, de Livia Ciupercã (Editura
Studis, Iaºi, 2020). Un volum
prin care autoarea face un
mare serviciu istoriei literare
de azi ºi de mâine: readuce
în atenþia publicului figura
scriitorului polivalent care a
fost Horia Furtunã (1888-
1952), poet, prozator,
dramaturg, jurist, conferenþiar
ºi director de programe
Radio. Iatã ce scrie autoarea
pe ultima copertã a
volumului: „Aceasta este
CARTEA lui Horia Furtunã.
Cartea lui, începând cu
descoperirea Certificatului
de naºtere (Arhivele
Naþionale Focºani),
documentele de absolvire a Liceului (Arhivele Naþionale
Istorice Centrale, Ministerul Cultelor ºi Instrucþiunii
Publice), Teza de doctorat (B.A.R.), dosarul cãpitanului
de rezervã din Primul Rãzboi Mondial, Prizonieratul în
Germania, 1916-1918 (Arhivele Militare Piteºti),
Certificatul de cãsãtorie (Arhiva Societãþii Române de
Radiodifuziune),  notaþiile subversive (C.N.S.A.S.),
documentele de pensionare, documente unicat, puþinele
volume antume ºi pânã la singurul volum postum
(antologie versuri, 1967). Cartea lui Horia Furtunã, despre
elevul ºi absolventul Liceului „Matei Basarab” din
Bucureºti (1905), studentul, licenþiatul ºi doctorul în
drept (Paris – Sorbona, 1915), prietenul celor mai
populare reviste, de la „Carmen” (1902) ºi pânã la
„Tribuna avocaþilor” (1934-1938), de la „Flacãra” (1914)
ºi pânã la „Revista Fundaþiilor Regale” (1947) etc. … El
ne priveºte prin lumina celor 480 de pagini, pe jumãtate
înflorind în speranþa cã veþi dori sã-i îmbrãþiºaþi, întru
cunoaºtere ºi judecatã criticã, poezia, proza, scenariile
dramatice (apreciate în epocã), conferinþele Radio,
interviurile – în mare parte inedite”.

Prin acribia, rãbdarea ºi nu în ultimã instanþã pasiunea
cu care autoarea s-a aplecat asupra biografiei ºi operei
acestui scriitor, monografia de faþã ni se pare a fi
exemplarã. Nicio afirmaþie, nicio judecatã n-a rãmas
neargumentatã. În plus, ca un corolar, bogata iconografie
(fotografii, fotocopii dupã documente º.a.) dã greutate
unei cãrþi care va deveni cu siguranþã de referinþã. (F.P.)

Coman ªova
Cuvinte de reazem,

Uimirea de a fi
(Editura Tipo Moldova, Iaºi, 2020)

„Dar universul/ ºi lumea/ ºi iubirea/ existã/ fãrã/ de/
margini”.
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Piatra de râu

Pe deasupra mea trece un râu
apa lui e alta ºi mereu alta
M-a obosit atâta schimbare.
Visez o apã de lac
pe care s-o pot cunoaºte
sã-mi fie aproape
sã ne încãlzim împreunã
sã ne îngrijorãm de soartã ...
Sunt piatrã de temelie
nu trãdez
nu alunec nu gem
învãþatã cu greul
mamã de stat acasã
pânã când
se topeºte pãmântul.

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.

Coman Sova,

SCRIITORI DE IERI, SCRIITORI DE AZI

Din piscul de cãtrã Valea Mare se vãd

depãrtãri la deal de apa Frumoasei, sau dincolo
de ape pe clina dimpotrivã, unde suie alte
înãlþimi. Încã nu cunosc bine locurile. În amontele
râului se cheamã «la Tartarãu»: nume redutabil,
aspru ºi colþuros. E vorba sã mergem într-o
dimineaþã într-acolo, la pãstrãvi. Pe culmile de
dincolo se aflã ºi Cioaca Jinarilor, nume tainic al
unor adâncuri nestrãbãtute. Acolo colonelul R.B.
a împuºcat, astã-primãvarã, doi cucoºi de munte.
Au cãzut ºi în alte pãrþi exemplare frumoase de
tetrao urogallus, totuºi – pentru cã încã n-am
vãzut-o – Cioaca asta a Jinarilor rãmâne pentru
mine ceva cu totul aparte, lângã o hrubã de unde
te cobori pe celãlalt tãrâm. Pavel-baci rosteºte
domol sunetele altor cotloane ale munþilor ºi
codrului. Peste toate bate acum soarele de
dimineaþã tot mai covârºitor, în explozii de
puzderii de aur, risipind cele din urmã pâlcuri de
negurã în vãgãuni.

Pe unda Frumoasei au început sã treacã
buºteni, cu opriri, repeziºuri ºi întoarceri de
înotãtori vii. Sãlanele, limpede, îºi strãluceºte
plãcile de cristal care se fugãresc încãlecându-
se, lovindu-se ºi fãrâmându-se în cioburi. Din
umbra rovinelor, pe clina din laturea noastrã se
strecoarã în cotituri furiºate pârãul ªerpilor. Între
Sãlane ºi pârãul ªerpilor, paºte o micã ciurdã de
junei, sub cãlãuza unui pãstor care se ridicã numai
puþintel de la pãmânt în sus. E un copil de zece
ani; îl cheamã Petricã. Are în mânã toiag. Chiuie
la vitele lui, ca sã nu treacã la plantaþii. Le mânã
în anume locuri mai grase, în cotiturile pârãului.
Se aud, stânse de depãrtare, douã tonuri de clopot;
unul mai jos, altul mai înalt. Juncile ºi-au prelins
într-un ungher depãrtat ºi nevãzut miºcãrile
încete. De pe înãlþimea noastrã nu le mai vãd.
Într-un timp mi se pare cã adie din vale un zvon
de triºcã. Petricã pãstorul învaþã rânduiala cea din
veac. Curând nu-l mai aud; s-a pus între el ºi noi
depãrtarea ºi lenea soarelui. Vântul a contenit cu
desãvârºire. Cerul bolteºte un albastru curat. În
juru-ne pretutindeni, pe costiºa plantatã,
strãlucesc steblele de bisacãn, încãrcate de floare
vânãtã.

Am auzit ori ni s-a pãrut cã auzim un strigãt în
depãrtare? Un strigãt foarte slab, pe care l-am
confundat cu tãcerea. A fost strigãt omenesc?
Boncãluitul juncii l-am auzit, însã, aproape
desluºit.

Pavel-baci a stat atent, întorcând urechea ºi
ascultând:

– Dumneata ai auzit ceva?
– Am auzit ceva vag, rãspund eu.
– Dacã ai auzit, atunci trebuie sã se fi întâmplat

ceva; dacã a mugit vita, nici strigãtul copilului n-
a fost pãrere.

– Ce poate sã se întâmple?
– Nu ºtiu. Socot cã avem sã aflãm dupã ce ne

coborâm devale.
Într-adevãr, în fund, la margine de desimi ºi

râpã, se întâmplase o dramã. Strigãtul copilului
ºi mugetul izbucniserã în singurãtate. Rãsunetul
lor plutise vag pânã la noi. În vale nu auzise
nimeni.

Însã în jumãtate de ceas s-a ºtiut ce a fost.
Petricã pãstorul a nimerit la casa prietenilor noºtri
din Braniºtea Domnului, cu capul gol, cu pãrul
vâlvoi ºi cu ochii rãtãciþi pe obrazu-i stropit de
pistrui.

– A dat ursul la junincile noastre! a strigat el.
– Cum? Ce spui tu? l-a întrebat cu uimire

Berta, nevasta lui Petini paznicul.
– A dat ursul! A dat ursul! A ieºit din râpã ºi a

sãrit peste Joiana noastrã cea roºie. De-acu mã
mustrã ºi mã bate mama cã a stricat dihania
juninca noastrã cea mai frumoasã.

– Cum se poate una ca asta? Ce spui tu,
copile? A omorât-o?

– N-a omorât-o, strigã pãstoraºul, cã nu l-am
lãsat eu. Dar de trãit nu cred sã mai trãiascã. Când
am vãzut cã a apucat-o, m-am dus asupra lui, cu
bâta. ªi atunci ursul a vrut sã mã mânce pe mine!

– Vai! Iisuse Hristoase!
– Când am þipat în el bâta, urmeazã Petricã,

ºi-am zbierat la el sã lase pe Joiana pentru cã-i a
noastrã, el a stat ºi a întors capul cãtre mine.

– Cine a întors capul?
– D-apoi cine? Dihania! A lãsat juninca ºi ia

aºa s-a uitat la mine. S-a uitat þintã. Ce-a zis? Dacã
las juninca, musai sã te îmbuc pe tine. A lãsat
juninca ºi a venit dupã mine. Eu am dat fuga la
brad ºi m-am suit în brad. Dar nu era chiar un
brad; era un brãdui. De-acuma, îi zic eu în sinea
mea, ai sã mânci pe dracul; pe mine nu mã mai
ajungi tu aici, în vârf. Grãia ºi ursu, mormãind.
Nu ºtiu ce spunea. Vine la brad ºi prinde sã-l
scuture. – Scuturã tu cã nici nu-mi pasã, zic eu.
Dar pe urmã am vãzut cã el nu scutura. El se suia
în brãdui. Sã ºtii dumneata cã ursul se suie în brad
ca ºi omul. Însã eu, atuncea, nu ºtiam. Credeam
cã stã jos ºi scuturã. Când numai ce-l vãd sub
picioarele mele. Pânã atunci tãcusem ºi mã
strânsesem ghem ºi vorbeam eu singur în gând
cu mine ºi cu dânsul. Tãcuse ºi el. Când am vãzut
cã vrea sã mã apuce cu laba, mi-a venit aºa o
spaimã de la Dumnezeu ºi am rãcnit din rãrunchi
cât am putut eu de tare: «Vâi! mamã!» Cât ce-
am rãcnit eu «vâi mamã!», ursu n-a mai fost sub
mine. ªi-a dat drumul jos ºi s-a dus la dracu!

URSUL

Mihail Sadoveanu

Berta ºi paznicii, ºi domnii de la Braniºte
ascultau pe copil fãrã sã-l creadã. Pãrea cã intrase
într-o rãtãcire. Acuma zâmbea fãrã noimã, ca ºi
cum nici el singur nu înþelegea ºi nu credea
asemenea întâmplare.

– Cum ai zis? râde Berta.
– Am zis: Vâi, mamã!
Râde ºi Petricã, arãtându-ºi toþi dinþii.
– Sã mergem sã vedem, zic domnii.
Se duc cu copilul în lungul pârãului ªerpilor.

Nu gãsesc în cotlonul depãrtat decât juninca cea
cãzutã. N-a murit; zace pe coastã, cu greabãnul
rupt. Trebuie s-o înjunghie cineva, ca sã nu se
mai chinuiascã.

Iatã urmele fiarei, în albia pârãului. Iatã
brãduiul în care s-a cãþãrat Petricã pãstorul. De
cãtrã vârf pânã la poale, trunchiul bradului e
zdrelit de ghiarele ursului, când s-a lãsat sã cadã
cu repeziciune la rãcnetul neaºteptat. S-a dus în
râpã, sãrind alternativ cu dinaintea ºi cu dinapoia,
ºi fuge ºi acuma. S-a temut de mama lui Petricã:
se pare cã-i aprigã muiere. Nu ºtiu cum va
rãspunde înaintea ei bãiatul de fapta sãlbãticiunii.

Pavel-baci îl sfãtuieºte:
– Când va fi sã fie asupra ta primejdia astãlaltã,

chiamã ºi tu ursu. Atunci are sã fugã maicã-ta.
Iar tu vinã iarãºi la pârãu ºi-þi vezi de treabã.
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A consemnat Florentin Popescu

„Nu sunt un copist al vocilor.
Sunt cel mai laconic dintre dramaturgi”

Seniorii literaturii noastre

Dinu Grigorescu

Dinu Grigorescu, dramaturg ºi poet, s-a nãscut la 4 iunie 1938 la Ploieºti. Este fiul Ioanei (n. Popescu) ºi al lui Paul Grigorescu, avocat. Dupã cursurile elementare, fãcute
la Sinaia (1944-1952), a urmat liceul la Bucureºti, unde în 1954 s-a înscris la Facultatea de ªtiinþe Juridice, cursuri fãrã frecvenþã, obþinând diploma de jurist în 1959. A lucrat
ca muncitor pe ºantiere, funcþionar, ºef de birou ºi ºef de serviciu la secretariatul Primãriei Capitalei, ºef al sectorului de administraþie publicã, secretar general al Primãriei
Muncicipiului Bucureºti (1992-1999), consilier al primului ministru (2002-2004), subprefect de Bucureºti, consilier guvernamental.

A fondat, împreunã cu regizorul Tudor Mãrãscu, Societatea Culturalã ºi publicaþia „Scorpion”. A fost director al primului teatru privat post-decembrist cu acelaºi nume
ºi coordonator al Editurii de teatru „Ghepardul”. În prezent desfãºoarã o susþinutã activitate publicisticã, atât la revista „Ciripit de pãsãrele”, pe care a fondat-o ºi pe care o
conduce, cât ºi la alte periodice de culturã. Este distins cu Premiul Asociaþiei Scriitorilor din Bucureºti (1996) ºi cu ordinul „Francisc Miranda”, conferit de preºedintele
Republicii Venezuela, pentru merite culturale ºi relaþii de colaborare cu þãrile Americii latine. Piesele i-au fost jucate la Teatrul de Comedie, la Teatrul Evreiesc de Stat din
Bucureºti ºi la teatrele din Piatra Neamþ, Brãila, Braºov, Bârlad, Reºiþa º.a.

A debutat în volum în 1988, cu piesele Ciripit de pãsãrele, Fluturi de noapte, dupã care a publicat numeroase alte volume de teatru, de poezie ºi eseuri, dintre care
amintim: Regele broaºtelor (1995), Valsul lebedelor (1995), Iadul vesel (1997), Dresura de cuvinte. 60 de poeme scrise pe un geamantan (1998), Foºnetul banilor (2004),
Nuntã cu girofar (2004), Memorii pikante (2008), Barã la barã. Serpentine lirice ºi satirice (2009), Vizita ursului. Atacuri umoristice (2010), Umor demisec. Haz de colecþie
(2010), Salonul oglinzilor. Vivat Caragiale (2012).

Florentin Popescu: O sã încep cu o întrebare la
care, probabil, nu vã aºteptaþi: Cum e, cum se aude,
acum în toamnã, ciripitul pãsãrelelor la Cumpãtu –
Sinaia, unde aveþi reºedinþa de varã chiar pe strada
„Ciripit de pãsãrele”, pe care dvs. aþi numit-o aºa
dupã titlul piesei cu care aþi debutat?

Dinu Grigorescu: Sunt într-un fel de autocarantinã
asumatã. Pãsãrile cerului mã viziteazã zilnic, mã simt
unul de-al lor, mã spioneazã sã le umplu farfuria cu
mâncare, îmi ciripesc asurzitor, comunicã între ele, se
zbenguiesc în credingile prunilor, coboarã vertiginos,
fac pui ºi îi învaþã sã zboare. Învãþ ºi eu de la ele sã
zbor… pe calculator. Acum gaiþele zgomotoase se
distreazã. Doi pui de uliu zboarã pe cerul senin. Fiinþe
fericite, probabil.

Fl. Popescu: ªi cum s-a auzit „ciripitul” aplauzelor
în 1988, când aþi debutat cu volumul Ciripit de
pãsãrele. Fluturi de noapte?

Dinu Grigorescu: Când am scris, în 1976, Ciripit
de pãsãrele m-am inspirat numai de la oameni. Iniþial
piesa s-a numit Margareta neagrã. Ideea de ciripit a
venit mai târziu ºi piesa a fost montatã de d-na Sanda
Manu, cu o scenografie incitantã (Sanda Muºatescu).
S-a jucat ºi la teatrul din Piteºti, în 2014 ºi dl. Matei
Varodin a îmbrãcat personajele în costume ingenioase
– pãsãri. Viziuni ºi viziuni.

Fl. Popescu: Cãlãtoria prin bibliografia dvs. (atât
de bogatã ºi de variatã) este o adevãratã aventurã. Se
înþelege cã ºi câºtigul cititorului este pe mãsurã. De
unde v-a venit chemarea cãtre comedie? E ceva
înnãscut sau dobândit în urma unor lecturi?

Dinu Grigorescu: În 1988 am reuºit performanþa
de a debuta în carte la 58 de ani, când Mazilu, Bãieºu,
Tudor Popescu erau deja afirmaþi. Cartea publicatã la
Editura Eminescu sub conducerea beneficã a d-lui
Valeriu Râpeanu conþinea textele a douã piese deja
jucate. Ciripitul ºi Fluturii de noapte, redactate în luni
de chin cu editorul, poetul ºi romancierul Nicolae
Ioana pe o iarnã geroasã, au fost construite ad-hoc.
Singura mea bucurie a fost cã textele erau deja
cunoscute de public.

Privind retrospectiv, cât pot de obiectiv, viaþa mea a
fost în continuare o aventurã trepidantã, cu multe
lovituri de teatru: între drame ºi comedii am trãit
veritabile tragedii, farse ale destinului, bine este cã
le-am fãcut faþã. Chemarea, pentru comedie a fost
timpurie, neaºteptatã. Provin dintr-o familie culturalã,
cu generaþii anterioare de intelectuali: preoþi, profesori,
juriºti. Într-o vacanþã la Sinaia, în 1957 am vizionat
întâmplãtor, pe scena de la Cazinou, Jocul de-a
vacanþa. Pe Bogoiu îl juca un actor tânãr, total
necunoscut, pe atunci, care se numea Gheorghe
Dinicã…

Fl. Popescu: Vã propun un exerciþiu de detaºare.
Dacã v-aþi privi opera ca un critic sau istoric literar
obiectiv ºi exigent, de unde, din ce dramaturgi clasici
v-aþi revendica (de la noi ºi de aiurea)?

Dinu Grigorescu: Caragiale ºi Alecsandri, Sebastian
ºi Tudor Muºatescu (l-am vizitat acasã), Urmuz, Eugen
Ionescu. M-au influenþat mult ºi pictorii Van Gogh ºi
Ion Þuculescu pentru nonconformismul lor artistic,
brutal…

Fl. Popescu: Dacã nu cumva mã înºealã memoria,
Caragiale spunea undeva cã vede enorm ºi simte
monstruos. Dvs. cum vedeþi lumea din urmã cu câteva
decenii ºi pe cea de azi, din care v-aþi luat/vã luaþi
subiectele?

Dinu Grigorescu: Vãd enorm, simt atrocitãþile,
diformitãþile din viaþã. Aud în mental. Nu sunt un
copist al vocilor. Plec de la idei ºi inventez fapte reale.
E un drum de creaþie invers. Sunt cel mai laconic dintre
dramaturgi.

Fl. Popescu: În multe cazuri, într-un limbaj
didactico-ºcolãresc se spune cã în opera unui scriitor
se pot privi (evident, transpuse artistic ºi metaforic)
multe aspecte ale societãþii în care a trãit/trãieºte
autorul respectiv. Eu, unul, cred cã în comediile dvs.,
atât de inpirate, un ochi atent poate „citi”, ca într-o
oglindã, multe din viciile, apucãturile, „tarele”
societãþii româneºti din ultimele decenii. Am sau n-
am dreptate? Cu alte cuvinte sunteþi unul din nu prea
mulþii noºtri scriitori care au, cum se zice îndeobºte,
prizã imediatã la actualitate. Nu v-a fost/nu vã e teamã
cã v-aþi cam grãbit, cã n-aþi aºteptat ca lucrurile sã
se mai aºeze, ca sã aveþi o perspectivã „istoricã”
asupra evenimentelor?

Dinu Grigorescu: Am trãit paradoxuri, sufocat de
realitate, am dat buzna peste ea. Mi s-au jucat cam
douãzeci de comedii. Contez pe cele înregistrate la
Teatrul naþional radiofonic: Ciripit de pãsãrele (regia
Constantin Dinischiotu), Bunica la Istanbul ºi Valsul
lebedelor (regia Dan Puican), pe Autostrada broaºtelor
ºi pe drama memorialisticã Ultima cafea cu Iuliu
Maniu (regia Mihai Lungeanu), ca ºi pe filmul TV cu
Valsul lebedelor (regia Constantin Dicu). Am avut parte
de mari distribuþii, nume foarte mari: Dem Rãdulescu,
Dorel Viºan, Rodica Mandache, Mircea Rusu, George
Mihãiþã ºi alte vedete. Corupþia anilor ’70 este prezentã
în Nuntã cu dar (jucatã la Braºov ºi Petroºani, regia
Florin Fãtulescu), corupþia în zona administraþiei
locale în Nuntã cu miliardar (jucatã în 1997-1999).
Am luat trei premii de dramaturgie ºi pentru Opera
Omnia.

Un loc aparte în istoria mea îl are debutul de la
Teatrul de Comedie, când marele regizor Lucian
Giurchescu, care a montat Rinocerii lui Eugen Ionescu
la Bucureºti, mi-a aprobat punerea în scenã a unui
text propriu – Ciripit de pãsãrele, cu o distribuþie de
zile mari: Stela Popescu, Vasilica Tastaman, Iurie
Darie, ªtefan Tapalagã, Valentin Plãtãreanu (regia
Sanda Manu). Multe texte sunt nejucate încã: ªarpele
Boa, Maidanezii (Trilogie) Demolarea Sfântului Duh,
Estul sãlbatic, Blonda brunetã, Femeile gonflabile,
Schimbare de sex.

Fl. Popescu: Sunteþi ºi autorul unor volume de
versuri. Care credeþi cã ar putea fi legãtura subtilã
dintre teatru ºi poezie, de vreme ce unii cronicari
socotesc cã în liricã dvs. aveþi un „scenariu sentimental
ºi ironic”?

Dinu Grigorescu: ªi cinicul Caragiale se vedea pe
sine sentimental. Lirica mea (umoristicã) este aproape
necunoscutã (cinci cãrþi: Acvariul cu rechini, Dresura
de cuvinte, Poeme scrise pe un geamantan, Barã la
barã, Bunã dimineaþa Tirol).

Fl. Popescu: ªtiu cã una din marile dureri ale
dramaturgilor români de azi este aceea cã teatrele îi
cam ocolesc, preferând sã punã în scenã piese ale unor
autori de aiurea din lume (probabil din goana dupã
rating), chiar dacã în unele cazuri textele scriitorilor
români sunt, ca valoare, superioare acelora. Cum vedeþi
ieºirea din aceastã situaþie?

Dinu Grigorescu: Tot sper într-o minune. Nuntã
cu girofar a fost publicatã de Fãnuº Neagu în 1999 în
„Literatorul”. Regizorul Mihai Lungeanu a realizat în
2016 un spectacol-lecturã inedit la Clubul
dramaturgilor, organizat de Uniunea Scriitorilor în
colaborare cu Institutul Cultural Român, în distribuþia
a douãzeci ºi trei de actori de la Teatrul Naþional ºi de
la Teatrul de Comedie, tineri actori independenþi. A
fost ceva ºocant. Un text ieºit din tipare, girofarul
simbolizând puterea ºi abuzul demnitarilor. Cum sã
fie jucatã dacã ºi în zilele Centenarului Marii Uniri,
generos sponsorizat de stat, nu s-au gãsit bani pentru
Ultima cafea cu Iuliu Maniu? Nimic nou sub soare.
Nici satirele lui Viorel Cacoveanu, piesele premiate
de Academia Românã, de Uniunea Scriitorilor ale lui
Mircea M. Ionescu nu sunt puse în scenã. D.R. Popescu
e total ignorat. Existã ºi o realã discriminare între
generaþii. Un ghetou cultural insidios, periculos,
dubios, total nedemocratic destinat generaþiei noastre,
condamnatã la tãcere, iar pe de altã parte noua generaþie
se bucurã de toate oportunitãþile. Cum sã te superi pe
copiii tãi?

Fl. Popescu: Pe când ne veþi invita la o nouã
premierã sau la o lansare de carte?

Dinu Grigorescu: Noile, viitoarele cãrþi sunt mai
ales memorialistice: Lumea teatrului (portrete,
reflecþii, cronici, povestea comediilor mele satirice),
apoi continuarea seriei Diplomat fãrã voie (New York,
Viena, Paris), o antologie poeticã (se ocupã de ea Ion
Cocora), Crocodilul mediatic (mã ocup eu de ea),
Dulceaþã de amintiri sinãiene. Mã mai preocupã sã
revãd unele comedii neincluse în Opera Omnia.
Desigur, voi continua ºi activitatea publicisticã
culturalã în revistele proprii („Ciripit de pãsãrele” ºi
„Rinocerul”) care se bucurã de succes, noi colaborãri
la alte publicaþii. Totul þine de sãnãtate ºi de
longevitate. Încerc sã mai recuperez ceva din timpul
pierdut.
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O oazã
de poezie autenticã

Ion Rosioru

Cunoscuta ºi talentata poetã Carmen Tania Grigore (n.1962, la Nehoiu, Buzãu) face o
selecþie riguroasã din volumele sale de poeme apãrute pânã acum ºi anume: Pulsul þãrânii
(2009), Minutul desinceritate(2011), Un sezon cât o viaþã (2012), Secvenþial/Secventially,
ediþie bilingvã româno-englezã (2017) ºi Cu nostalgii la vedere (2018), antologia de
autor intitulându-se Cerberul din clepsidrã (Editura Neuma, Apahida, 2019).

Poezia doamnei Carmen Tania Grigore se naºte dintr-un acut sentiment al presiunii
timpului galopant ºi irepetabil care-i cere sã-l umple cu cât mai multe trãiri imperative:
„mi se ºopteºte cã/ am intrat în delir/ dar funia prin care/ am stãpânit animalul/ zace în
mine/ rãsucitã/ ca un cordon ombilical/ ºtiu ce vorbesc/ mã trec aceste ape/ sau eu pãºesc
prin ele/ ca prin fân/ îmi trebuie un as de treflã/ ºi iarba fiarelor acum/ sã amãgesc
brancardierii/ de altfel amatori de ºoapte:/ staþi pe aproape/ cu o simulare de frison/ voi
expulza/ poemul meu de identitate” (poemul meu de identitate). Poeta dã glas nevoii de
a trãi în puritate ºi candoare, de a-ºi crea un univers doar al ei departe de realitatea veºnic
imaculatã ºi care-o urmãreºte obsedant (uneori realitatea mã sperie, scrisoare pentru
mama, anduranþã la pelin). Întreaga sa poezie militeazã implicit pentru o trãire autenticã,
fãrã compromisuri ºi convenienþe (strigãtor la cer). Dedublarea inerentã a fiinþei implicã
numeroase dileme greu de escaladat (celãlalt eu), poeta pledând pentru un eu nealterat de
capriciile dublului sãu alienant (poem anonim).

Cuvintele rostite nu reuºesc sã catalizeze fiinþa în chip ireproºabil, ci antreneazã erori
de destin ºi întreþin pericolul scufundãrii în abis (invazia cuvintelor, nechibzuinþã).
Discursul devine sentenþios atunci când e vorba de a justifica traseul existenþial sinuos al
femeii ferme în demersurile ei: „într-un anume moment de revelaþie/ probleme de
incontinenþã astralã/ numai Dumnezeu mai poate asambla/ paºii din cenuºã -/ drumul se
bifurcã/ spre alfa ºi omega/ cu o disperare/ datã de fiorul negãrii/ eu - a trebuit sã plec,
pretext/ pentru a mã întoarce/ ºi mã voi întoarce/ pentru a iubi/ sunt procreativã acum/
acele granule de Panta Rhei/ mi-au stimulat îmblânzirea/ ascultaþi/ a început deja pledoaria/
pentru minutul de sinceritate/ pãcat -/eu nu mai pot alerga/ pietrele lui Solomon/ îmi

îngreuneazã rinichii/ nici mãcar nu mai pot filtra cuvintele/ mã îndrãgostesc/ de fiecare
intrus/ pânã când patima îmi este/ anihilatã în bollus/ înlãturând disconfortul/ produs de
metafore” (minutul de sinceritate).

Drumul din discursul liric al poetei este unul plin de experimente iniþiatice ºi de capcane
pe mãsurã, ea simþind imperios nevoia sã revinã mereu ºi mereu la punctul de plecare,
ordonator ºi terapeutic în acelaºi timp, la nevoia de statornicie ºi de echilibru primar
(insula unui dor semantic, monologuri capcanã). Prea multa libertate pare însã s-o
înspãimânte ºi mai bine se simte în captivitatea protectivã (nu am nevoie de libertate).
Aºa se face cã se elogiazã uitarea între douã vârste, femeia lãsându-se ghidatã, ca la dans,
de iniþiativa odihnitoare a bãrbatului (celui care aduce vindecarea). Femeia are peste tot
ºi oricând rolul de stabilitate a cuplului, chiar dacã acest rol nu este unul pe deplin revelat:
„încã nu mã vezi/ dar sunt pretutindeni/ transfiguratã într-o densitate de nea/ chiar dacã
am pierdut o aripã/ planez inconfundabil/ oricât ar fi mãrturisirea de albã/ oricâte canoane
aº provoca” (încã nu mã vezi).

Aºa cum observam ºi la începutul acestor note de lecturã, timpul nu aºteaptã ºi el trebuie
fructificat din punct de vedere poetic, autoarea fiind conºtientã cã talantul ce i s-a dat nu
trebuie nici irosit nici amânat cãci, mai devreme sau mai târziu, ea va da socotealã de cum
l-a exploatat spre a-l înmulþi (desculþã în vârsta de afarã).

Poeta este adepta lucrului pe text, a cizelãrii cu migalã de orfevru a textelor (altceva
decât o stare de inspiraþie). Poemele sale sunt lucrate filigranal, ºoaptele sunt învrâstate
de tãceri semnificative (un semn de afecþiune, poem turnat în cupe înalte, un sezon cât o
viaþã). Poeta are ºtiinþa textualizãrii miniaturalului, a fragilului abia sesizabil cu ochiul
liber ºi a subliminalului din rostiri aluzive (andante prin noapte, îndemn, gând estival).
Cu o sinceritate poeticã dezarmantã, Carmen Tania Grigore surprinde toate trãirile sinelui
în dialectica lui neîntreruptã, cu pierderi ºi regãsiri fastuoase, pendulând între zbucium ºi
acalmie, între doruri mistuitoare ºi bucuriile mãrunte ale fiecãrei zile, între singurãtatea
pustiitoare ºi frenezia arderii în doi (cu promisiuni de regãsire). Curajul ei de a se confesa
aminteºte de lirica eroticã de tinereþe a Mariei Banuº: „adormim cu veioza aprinsã/ lipiþi
unul de altul/ ca dupã un desfrâu/ cu peltea de gutui// dimineaþa sclipim a mirare/ ºi
încercãm sã ne amintim/ cine pe cine l-a îmblânzit// în timp ce tu te scuturi de/ umorul tãu
extrem de fin// eu mã desprind/de toate confesiunile/ pânã devin iarãºi/ extrem de senzualã”
(refresh matinal). Aceste destãinuiri despre nopþile de dragoste paroxisticã se fac, de
regulã, în zorii zilei ºi sunt dintre cele mai lucide (întotdeauna tu, nocturn spre tomnatic).
Lirica sa de dragoste este una a aºteptãrilor febrile ºi a dãruirilor în acelaºi registru afectiv
mereu epurat cu decenþã, mereu la antipodul exacerbãrilor cu care ne-au obiºnuit poeþii
generaþiei optzeciste. Piesele lirice de ordin erotic sunt de-o acurateþe ºi de-o diafanitate
exemplare: „mã înclin cu recunoºtinþã/ orelor rãbdãtoare/ ochii tãi/ îmi surâd anagramat/
eºti sau nu eºti/ cel întârziat în oglindã?/ te ating/ ºi deodatã/ glasul tãu se revarsã/ în
faguri/ cristalizând secundele/ pregãtite sã te primeascã/ sub cunune de vâsc” (niciodatã
târziu). Viaþa este un slalom printre stãri dintre cele mai diverse, singura certitudine viabilã
rãmânând iubirea fãrã de care, vorba Apostolului Pavel, nimic nu existã: „sunt femeia/
adusã de vânt/ direct în braþele tale// am cunoscut/ tristeþea ochiului rãvãºit/ de amãgiri/
tremurul apei/ strãbãtutã de gondolieri/ ahtiaþi dupã poeme/ cu alonjã ispititoare/ amurgul
tulburat/ de pãsãri ieºite întristate/ din monotonia unor/ anotimpuri deturnate// în mâinile
tale/ mã simt cu inima/ abia conceputã/ ºi catapultatã direct/ în luna a noua/ aºtept sã mã
renasc/ pliatã pe acest prezent/ îndatorat ochilor tãi blânzi” (argument ºi primãvarã).

Nu lipsesc din discursul doamnei Carmen Tania Grigore nici secvenþele de poezie civicã
sau de atitudine socialã (între alean ºi armonie, cu nostalgii la vedere).

Poezia doamnei CarmenTania Grigore este una prin excelenþã autoreflexivã, antologia
sa de autor dovedind cu prisosinaã aceastã afirmaþie. Cerberul din clepsidrã este, în
oceanul învolburat al literaturii actuale, o oazã de poezie autenticã!

O ambianþã,
o revistã,
o editurãFlorentin

Popescu

În condiþiile în care autoritãþile naþionale sau locale nu catadicsesc sã

subvenþioneze, sau mãcar sã sprijine într-un fel sau altul activitãþile culturale
cu adevãrat importante, eu unul m-am numãrat ºi mã numãr printre cei puþini
care salutã cu entuziasm împlinirile pe acest tãrâm datorate unor oameni cu
chemare ºi vocaþie pentru valorile spirituale, fie cele intrate în patrimoniul
naþional, fie aflate în desfãºurare ºi relevând darul de a vorbi, concetãþenilor
de azi ºi de mâine despre „oglinda” sufletului ºi a gândului unor oameni.

Este foarte interesant de observat cã mai ales dupã 1989, mulþi „oameni
culturali”, cum îi numea regretatul meu prieten Radu Cârneci, ºi-au luat
destinele în propriile mâini. Aºa se face cã au apãrut în viaþa României câteva
centre în care creativitatea artisticã se desfãºoarã la cote dintre cele mai înalte:
Râmnicu Vâlcea, Târgoviºte, Curtea de Argeº ºi altele.

În acest din urmã oraº urmãresc de mai mulþi ani pulsul unor activitãþi nu
numai remarcabile, ci ºi demne de mare interes pentru oricine iubeºte cultura
naþionalã ºi pe cei care o fãuresc adesea cu riscuri ºi eforturi pe care doar ei le
ºtiu.

În Curtea de Argeº, oraº regal, graþie în primul rând d-lui academician
Gheorghe Pãun, fizician ºi totodatã ºi publicist, poet de notorietate, dar ºi
forurilor locale, de mai multã vreme existã o efervescenþã culturalã cu totul
deosebitã, ale cãrei rezultate sunt de-a dreptul uimitoare în vremurile de azi.

În general noi, oamenii de rând privim cãtre academicieni ca spre niºte
„monumente” aflate într-un cerc inaccesibil muritorilor. Idee complet greºitã,
iar dl. Gheorghe Pãun, membru al acestei prime instituþii ºtiinþifice, vine s-o

corecteze ºi sã demonstreze implicarea unor academicieni în viaþa spiritualã a
cetãþii.

Trãitor în oraºul lui Negru Vodã, d-sa a devenit, de ani buni, omul în jurul
cãruia graviteazã, dacã se poate spune aºa, cam tot ce înseamnã viaþã culturalã
în Curtea de Argeº. Bilanþul d-sale înseamnã, între altele, înfiinþarea unui
„Club de lecturã” – veritabil „cenaclu” de înaltã þinutã, fondarea ºi conducerea
unei reviste care ºi-a dobândit un mare prestigiu – „Curtea de la Argeº” ºi –
mai nou, ca adjunvant binevenit al publicaþiei cu pricina – iniþiativa înfiinþãrii
„Bibliotecii revistei Curtea de la Argeº”.

E adevãrat, unii dintre noi ne mai amintim cã înainte de 1989 în cadrul ºi în
cuprinsul revistei „Argeº” exista o „bibliotecã” în fascicole (dacã nu cumva
ne înºealã memoria, condusã de poetul Gheorghe Tomozei). De data asta,
însã, este vorba de cu totul altceva: de o bibliotecã formatã din cãrþi, ai cãror
autori – cum era ºi firesc! – sunt colaboratori ai revistei „Curtea de la Argeº”.

Temeinic, gospodãreºte ºi fãrã zgomot, aceastã nouã bibliotecã a ajuns deja
la al douãzeci ºi treilea numãr – ceea ce înseamnã cã fondatorul ei s-a gândit
– ºi bine a fãcut! – la faptul cã textele publicate în revistã meritã sã fie
adunate ºi în volume.

Respectivele materiale sunt menite sã vorbeascã cititorului, pe drept cuvânt
ºi serios argumentat, despre profilul ºi raþiunea de a fi a revistei.

Iatã ºi câteva titluri care vin sã demonstreze afirmaþiile de mai sus: Gheorghe
Pãun, Seniori ai culturii, 2 vol., 2014 ºi 2019; Dan D. Farcaº, Gândirea
pluralistã, 2014; Dragoº Vaida, Viitorul din începuturi. Gândurile unui
matematician privind unitatea culturii, 2014; Constanþa Vaida Huliþã, Dragoº
Vaida, Istoria de lângã noi. Cãutând speranþa printre oameni ºi fapte, 2018;
Paula Romanescu, Cherchez la femme, 2019, Ion Pãtraºcu, La pas prin satul
global, 2020; Un centenar de suflet românesc, 100 de poeme (ediþie bilingvã
românã-francezã), selecþie ºi traducere Paula Romanescu, 2020; Poezie fãrã
frontiere, selecþie de poeme de Germain Droogenbroodt ºi traducere de Gabriela
Cãluþiu Sonnenberg, 2020; Lucian Costache, Urmuz sau Despre paradox,
2020.

Cum lesne se poate observa, larga paletã tematicã a volumelor vorbeºte, pe
lângã multe altele, ºi de o anume lipsã de prejudecãþi faþã de teme ºi subiecte,
lãsând sã se înþeleagã larga deschidere a revistei „Curtea de la Argeº” faþã de
fenomenul cultural, indiferent din ce unghi este acesta privit. Lucru mare
câtã vreme alte publicaþii se cantoneazã doar în anumite spaþii tematice, cu
orientãri fatalmente limitate.

Nu încape îndoialã cã peste nu prea mulþi ani „Biblioteca revistei Curtea de
la Argeº” se va constitui într-un corpus de scrieri care vor onora rafturile
oricãrui iubitor de culturã, devenind un reper ºi în viaþa editorialã
contemporanã.

Un exemplu bun, demn de urmat ºi de cãtre alþi colegi ai noºtri, de la alte
publicaþii culturale.
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Bãtrâna cãzu. Picioarele

îi alunecarã înainte, mâinile
încercarã cu spaimã aerul.
Cãzu ºi rãmase nemiºcatã în
cenuºa fierbinte din curte.
„Nu trebuia sã mã scol din
pat”, îºi spuse, dar acum era
prea târziu.

La început privi miratã
cerul, dar deodatã ochii i se
umplurã de lacrimi. „Acum
s-a sfârºit”, îºi spuse
bãtrâna.

Acolo o gãsi moº Þârlea
când se întoarse de la cârciumã. Se aplecã spre ea ºi o
privi mirat, încruntându-ºi sprâncenele. Cãutã în acelaºi
timp sã-ºi fereascã rãsuflarea, dar bãtrâna îl mirosi.

– Iar ai bãut, spuse ea, gata pornitã pe ceartã.
– ªi din groapã ai sã mã întrebi dacã am bãut, vorbi

moºul, subþire.
Vru sã sarã la el cu gura, dar, când se miºcã, o durere

ascuþitã îi tãie rãsuflarea.
– Din groapã n-am sã te mai întreb, spuse ea încet, ºi

fãlcile începurã sã-i tremure.
Era micã ºi slabã, ºi corpul tot i se zbãtea în timp ce

plângea.
– Te poþi ridica?
– Nu mã pot.
– Cum am sã te duc pânã în casã?
– Cheamã ºi tu un vecin.
– Sã râdã de noi, sã vadã cât suntem de neajutoraþi.

Cheamã-þi mai bine copiii din lume. Poate te aud.
– Tu eºti de vinã! Tu i-ai alungat.
– Taci din gurã, proasto! Trebuie sã te duc cumva în

casã. Moºul se uitã cu disperare în jur. Unde e roaba?
– În ºopron dupã cada cu prune. Ce vrei cu ea?
Moº Þârlea nu rãspunse nimic. Se duse în ºopron, curãþã

roaba de gãinaþ ºi o aduse lângã bãtrânã. Încet,
încordându-ºi toate puterile, reuºi s-o urce în roabã.

La început bãtrâna se împotrivi, dar nu avea ce face, în
mijlocul curþii nu putea sã rãmânã… Roata roabei scârþâia
ascuþit, sfâºietor. Moºului i se pãru cã tot bãtrâna se vaietã.

Când ajunse lângã prag, îºi încorda toate puterile, s-o
ridice pe bãtrânã în braþe. Picioarele îi tremurau, se
îndoirã de la genunchi, dar se înfipserã bine în pãmânt.
Moºul se împletici de câteva ori ºi ajunse cu greu pânã
la pat. O aºezã în pat încet, ca nu cumva s-o loveascã.

– Cum ai cãzut? o întrebã moº Þârlea, încet, cum
întreabã doctorii la spital.

– Am alunecat. Prea mã grãbesc. Altele de seama mea
stau lângã sobã. Numai pe noi ne-a bãtut Dumnezeu.

– Nu te-am întrebat ce fac altele la vârsta ta. Te-am
întrebat dacã te doare. De ce nu rãspunzi la ce te-am
întrebat?

– Cu tine cine se poate înþelege? Dracul!... De-aº putea
trãi liniºtitã mãcar douã luni dupã moartea ta!

– Taci, nu mai vorbi. Sã-þi fierb un tei?
– Nu, pune ceva pe mine, mi-e frig.
Era o varã ucigãtor de caldã, când, datoritã cãldurii,

lucrurile se topeau unul în altul, ca într-un cuptor uriaº.
Cãldura asta parcã era prielnicã morþii.

Lui moº Þârlea i se pãru cã moartea i se strecoarã
înãuntru, cã priveºte de dincolo de ferestrele pãtate de
muºte. Rãmase lângã pat, încremenit de groazã,
neîndrãznind sã se miºte. Se duse apoi la uºã ºi o deschise.
Se uitã afarã. Nu era nimeni. Deschise ºi ferestrele.
Cãldura nãvãli greoaie în camerã.

Moºul reveni lângã pat ºi se aºezã pe marginea lui.
Privea în tãcere ochii mari ºi albaºtri ai bãtrânei, plini de
lacrimi, ºi simþi cum gâtul i se usucã de durere. Se priveau
unul pe altul în tãcere, simþind cã ceva se aºezase pe
nesimþite între ei.

– Stai aºa, mã întorc repede, îi spuse bãtrânei ºi plecã
apoi, fugind.

Doctorul era în satul vecin, un kilometru peste deal.
Bãtrânul urcã în fugã dealul. Primele frunze veºtede

ale prunilor, mici ºi galbene, veneau cãtre el. Se opri de
câteva ori, sã rãsufle. Sudoarea i se scurgea pe faþã. Când
ajunse sus, se trânti în iarbã ºi stãtu câteva clipe nemiºcat.
Dar nu putu sã stea mult timp aºa. Se sculã ºi coborî încet
dealul. De cãldurã, îºi descoperi capul cãrunt, dar îl
acoperi repede, cu spaimã aproape: cu capul descoperit
umbli numai dupã mort.

Începurã sã cânte prunii, încet ºi mângâietor. „Bine cã
s-a pornit vântul!” îºi spuse moº Þârlea. Vântul rãcoritor
alungã puþin cãldura, ºi rãcoarea aceasta uºoarã, plãcutã,
umplu sufletul bãtrânului de nãdejde.

Ajunse la dispensar ºi, abia trãgându-ºi sufletul, întrebã
de doctor. O femeie care freca pe jos îi rãspunse cã doctorul
a plecat în satul vecin, pe teren. Întrebã atunci de sorã.
Sora era gravidã ºi avea concediu.

Ieºi din dispensar ºi rãmase prostit în mijlocul
drumului, neºtiind ce sã facã. Porni din nou, cu paºi
mãrunþi uitându-se înainte, stãpânit de dorinþa de a cere
ajutorul cuiva.

Pe sanitar îl gãsi la masã.
– Ce-i, moº Þârlea, ai adus laptele? întrebã sanitarul.
– Nu l-am adus. N-are cine sã mulgã vaca, spuse moºul,

ºi rãmase lângã uºã. Deodatã, izbucni: A bãtrânã e
bolnavã. Cred cã moare!

Gura începu sã-i tremure; îl privea pe sanitar cu spaimã.
– La dispensar ai fost? întrebã sanitarul.
– Am fost. Nu-i nimeni la dispensar. Veniþi

dumneavoastrã, ºi n-are sã vã parã rãu. Dacã se face bine,
iar vã aducem lapte.

Sanitarul se sculã de la masã.
– Hai, sã mergem. ªi nu avea teamã. Pornirã cãtre sat;

sanitarul mergea înainte cu paºi mari, bãtrânul venea
încet în urma lui. Vântul stãtuse, ºi cãldura era la fel de
înãbuºitoare. Pe mãsurã ce se apropiau de casã, moºul
simþea cum cãldura aceasta îl sufocã, cum neliniºtea lui
creºte. Când ajunse în vârful dealului, de unde se vedea
casa lor, nu mai fu în stare sã se miºte. Casa micã i se pãru
strãinã ºi moartã. Îi trecu prin cap sã-l mintã pe sanitar.

– Prea am þinut-o într-o fugã când am venit! Îi prea
cald ºi simt ca mã sufoc de cãldurã. Mã opresc aici ºi mã
mai odihnesc. Vã ajung eu din urmã.

Sanitarul îl privi mirat.
– Câine n-am. Bãtrâna îi în pat în casa de cãtre grãdinã.

Vã ajung eu pânã acasã. Sanitarul plecã. Moº Þârlea se
aºezã jos, îºi scoase pãlãria din cap ºi se ºterse de sudoare.
Stãtu mult timp aºa, privind împietrit casa, aºteptând cu
nerãbdare ca acolo jos sã se petreacã ceva. Dar nu se
întâmplã nimic. Întinderile erau gâtuite de cãldurã.
Cãldura venea în aburi grei peste deal. De acolo de sus,
bãtrânul urmãrea cu atenþie casa. Vãzu o femeie intrând
la ei. Sã vedem cât stã… Nu stãtu mult. Aleargã de-a
lungul uliþei ºi intrã la un vecin… I se pãru cã-i aude
glasul ascuþit… Se aºterne iar liniºtea. ªi moº Þârlea nu-
i în stare sã se miºte. Ar trebui sã fie acolo jos dar nu-i în
stare sã se miºte…

„Înþelege cã ai rãmas singur…. Nu. Nu se ºtie… De ce
te minþi, moºule, leprã bãtrânã, ai rãmas singur ca un
cuc. Pe bãtrânã au luat-o îngerii sau dracul. Îngerii au
luat-o!... Nu, trãieºte!” Moº Þârlea îi aude rãsuflarea
fierbinte ºi nu înþelege cã-ºi aude propria rãsuflare.

Au început sã se miºte frunzele copacilor. Au început sã
îngâne cântece de leagãn! „Frumos cântai cântece de
leagãn. Dar acum ai murit. Nu, n-ai murit. N-ai murit. Nu!”

Sanitarul a ieºit pe poartã, ºi acum urca dealul. Urcã
dealul încet, îºi trece mâna prin pãr, îºi potriveºte haina.
Toate astea le vede moº Þârlea de acolo de sus… „De
aici nu mã vede. Pot sã stau liniºtit, cã nu mã vede”. Dar
nu stã liniºtit. Sanitarul se apropie, ºi lui moº Þârlea îi
este acum fricã cã trebuie sã afle adevãrul. Îi este atât de
fricã sã-l afle, încât se gândeºte sã se ascundã de sanitar.

Nu departe e o groapã adâncã. Moº Þârlea intrã în
groapã. Groapa e mai înaltã ca el. Pãmântul reavãn i se
lipeºte de mâini ºi de haine.

Sanitarul a trecut. Moºul iese din groapã ºi se ascunde
dupã un copac, de unde îl urmãreºte. Îºi ºterge cu groazã
mâinile murdare de pãmânt, de iarba uscatã ºi asprã. ªi
aºteaptã din nou…

Nu dupã mult timp, începurã sã se audã clopotele. În
cãldura seacã ºi împietritã din jur, zgomotul lor puternic
sparse în mii de bucãþi cãldura.

Bãtrânul ºtia. Faþa i se liniºti deodatã, ºi groaza îi
dispãru. Acum era în faþa unui lucru împlinit. Lacrimile
îi ºiroiau pe faþã, dar nu ºtia. Îºi descoperi capul ºi începu
sã coboare încet cãtre sat.

Prune coapte ºi putrede cãdeau pe pãmântul uscat.

Cãldura

Sorin Titel

Gherasim Tic,

În poiana inundatã de

vãpaia rece a lunii, un cerb
pãºtea iarba înrouratã,
înãlþându-ºi când ºi când
capul în adulmecarea
pericolului. Ca ºi cum ar fi
fost plãmada adulterinã a
lunii cu întunericul,
coarnele-i pãreau fãurite din
platinã, blana-i strãlucea în
irizãri scânteietoare.

Nevenindu-i sã creadã cã
totul era aievea, tânãrul vânãtor îºi frecã ochii cu dosul
palmelor, sã se dezmeticeascã, ºi abia încercã gestul
de-a apuca arcul, cã nãluca se topi în întunericul
foºnitor. Din clipa aceea, puse stãpânire pe el un gând
muiat în voluptatea speranþei înºelãtoare de a-l captura.
Într-un licãr de entuziasm se hotãrî sã porneascã în
cãutarea minunatului trofeu. Lãsã în urmã mamã ºi
iubitã, prieteni ºi duºmani. Curând, oamenii devenirã
o amintire, cei dragi, frânturi de gânduri în clipe de
rãgaz.

Nu ºtia cât timp trecuse în hãituiala fãrã istov, dar într-
un târziu privi în jur ºi se sperie: cu vuiet îl împresurau
apele prãvãlitoare ale cascadelor ºi graiurile duºmãnoase

Vânãtorul singuratic
ale fiarelor ce fugeau temãtoare din calea lui.

Din când în când, ca o ispitã dulce în joc de-a v-aþi-
ascunselea, cerbul îi ieºea în cale. Cu suflet dornic de
izbândã, întindea arcul ºi sãgeata sprinþarã spinteca
aerul, dar niciodatã nu-ºi atingea þinta. Ca niºte copii
rãsfãþaþi, veveriþele se zbenguiau pe ramuri ºi-l
însoþeau o vreme, apoi îl pãrãseau, nepricepând de ce
atâta zor spre inima codrului. Desiºurile îl vãmuiau
din haine ºi din trup, el însã n-avea ochi ºi gând decât
pentru cerbul ce-l atrãgea într-o goanã continuã.

În pãdure, între pãmânt ºi cer, clipele se fugãreau în
chip de zi ºi noapte, iar dacã mâna sorþii ar fi crestat
rãboj, s-ar fi mirat de câtã vreme se scursese pe
jgheabul veºniciei. Era singur ºi tolba-i era goalã. Arcul
îi deveni povarã, aºa cã-l aruncã. Îi rãmase doar
pumnalul, pe care ºi-l fãcu tovarãº pentru a ucide.
Vicleanul duh cu chip de cerb zvâcnea trufaº printre
hãþiºuri ºi s-avânta zglobiu spre piscuri. De sus, învãluit
în nori, sfidând nemãrginirea, cu ochi scânteietori cãta
urmãritorul.

Când noaptea se insinua perfid, lipind brad de brad

cu beznã, truditorul vânãtor se odihnea în aºternut de
cetinã mãruntã. În zori, când întunericul aluneca pe
toboganul vãilor, ºi om, ºi fiarã îºi reluau cursa ca-n
prima zi, cu forþe ºi speranþe renãscute. Deodatã,
muntele se subþie ºi deveni un greabãn uriaº de
monstru-mpãdurit. În dreapta, o râpã neagrã, ca o
chemare a morþii, în stânga, un abis ca de-nceput de
lume. Îi fremãtã fiinþa-ntreagã, când, sus pe pisc, vãzu,
lipit de cer, ca o statuie falnicã, cerbul pironit în
aºteptare. Se caþãrã încet ºi anevoie. Picioarele-i erau
grele, mâna – moale. În sfârºit, unul lângã celãlalt.
Cu braþul obosit, ridicã pumnalul. Gâtul zvelt se-ntinse
în aºteptare. Sângele þâºni; un geamãt de fiinþã frântã
reverberã în ceruri ca o chemare în veºnicie. Cu
mâinile tremurânde, vânãtorul mângâie blana-
nsângeratã. Degetele-i alunecarã printre ramurile
coarnelor. Privirea-i zãbovi pe lama lucitoare a
pumnalului. Încremeni. Oare a cui era fruntea plinã
de fãgaºuri ºi încâlcitura deasã ºi cãruntã de pe obraz?
Înspãimântat, se uitã în jur: sus – cer, jos – abis. Vânãtor
ºi trofeu pe vârful unui stei.

Zburând în cercuri largi, vulturii îºi aºteptau ospãþul.
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MEMORII, JURNALE, CONFESIUNI

Mircea Eliade
ÎNCERCAREA

LABIRINTULUI (VI)
Urmare din numãrul trecut

INDIA ESENÞIALÃ
YOGHINI PE HIMALAIA

Claude-Henri Rocquet – În septembrie 1930,

plecaþi din Calcutta înspre Himalaia. Îl pãrãsiþi pe
Dasgupta…

Mircea Eliade – Da, în urma unei cerþi pe care o regret
nespus. ªi el a regretat-o. Dar pe atunci, nu mã interesa
sã rãmân într-un oraº unde fãrã Dasgupta, nu aveam
motive sã mai stau… Am plecat spre Himalaia. M-am
oprit în mai multe oraºe, dar eram hotãrât sã ajung la
Hardwar ºi la Rishikesh, fiindcã acolo încep adevãratele
mãnãstiri. Am avut ºansa sã-l întâlnesc pe Swami
Shivananda. A vorbit cu mahant, stareþul, ºi am obþinut
o colibã, în pãdure… Condiþiile erau foarte simple: sã
fii vegetarian ºi sã nu porþi costum european – se dãdea
o hainã albã. În fiecare dimineaþã îþi „cerºeai” laptele,
mierea, brânza. Am rãmas acolo, la Rishikesh ºase sau
ºapte luni, aproximativ pânã în aprilie.

– Rishikesh e Himalaia, dar nu e Tibetul.
– Ca sã merg în Tibet îmi trebuia un paºaport… Dar,

în 1929, am petrecut trei sau patru sãptãmâni la
Darjeeling, în Sikkim, care e învecinat cu Tibetul. Acolo
domneºte o atmosferã tibetanã. Se vãd bine, de acolo,
munþii din Tibet.

– Cum era peisajul în jurul colibei dumneavoastrã?
– În timp ce Darjeeling se aflã la câteva mii de metri

– deci un peisaj alpin – Rishikesh este pe malul
Gangelui; dar aici Gangele e destul de mic; uneori are
cincizeci de metri, ºi apoi, deodatã, douã sute, uneori
este foarte îngust, douãzeci de metri, zece metri. Era
junglã, pãdure. Pe vremea aceea, acolo nu era nimic,
doar coliba ºi un mic templu hindus. Nu vedeai niciodatã
pe nimeni. În pãdure colibele se înºirau pe o suprafaþã
de doi sau trei kilometri, la o distanþã de douã sute de
metri una de cealaltã, uneori la o sutã cincizeci, sau
cincizeci. De acolo puteai urca spre Lakshmanjula, prima
etapã a pelerinajului meu, ca sã zic aºa. Acolo muntele e
destul de înalt. Existau o serie de grote, ºi în acele grote
trãiau pustnici contemplativi, asceþi, yoghini. Am întâlnit
câþiva.

– ªi cum v-aþi ales un guru?
– Acesta a fost Swami Shivananda, dar pe vremea

aceea era necunoscut, nu publicase încã nimic – abia
mai târziu a publicat vreo trei sute de volume… înainte
de a deveni Swami, Shivananda fusese medic, avea
familie, cunoºtea foarte bine medicina europeanã,
practicase, cred, la Rangoon. Apoi, într-o bunã zi, a
pãrãsit totul. ªi-a lepãdat costumul european ºi a venit
pe jos de la Madras la Rishikesh. I-a trebuit aproape un
an ca sã facã drumul. Era un om care mã interesa pentru
cã avea ºi el o formaþie occidentalã. Ca ºi Dasgupta.
Cunoºtea bine cultura indianã ºi putea sã o comunice
unui occidental. Nu era un erudit dar avea o îndelungatã
experienþã în mãnãstirile din Himalaia, cunoºtea
exerciþiile yoga, tehnicile meditaþiei. ªi era medic; prin
urmare, ne înþelegea bine greutãþile. Deci el m-a îndrumat
puþin în practicile de respiraþie, de meditaþie, de

contemplare. Lucruri pe care le cunoºteam pe de rost
fiindcã studiasem bine nu numai textele ºi comentariile,
dar ascultasem ºi alþi saddhu ºi contemplativi, la Calcutta,
în casa lui Desgupta, ºi la Santinniketan, unde îl
întâlnisem pe Tagore: aveam ocazia sã întâlnesc pe cineva
care a practicat deja o anumitã metodã de meditaþie.
Cunoºteam deci ceva mai mult decât era în cãrþi, dar nu
încercasem niciodatã.

– Vorbeaþi tocmai de junglã. Trebuie sã ne gândim la
tigri ºi la ºerpi?

– Nu-mi amintesc sã fi auzit de tigri dar erau mulþi
ºerpi pe acolo ºi maimuþe, niºte maimuþe extraordinare.
Cred cã am zãrit un ºarpe la trei zile dupã ce m-am instalat
în colibã. Îmi era puþin teamã, aveam impresia cã era o
cobrã. Am aruncat cu o pietricicã ca sã-l îndepãrtez. Un
cãlugãr m-a vãzut ºi mi-a spus (vorbea destul de bine
engleza, era un fost magistrat): „De ce? Chiar dacã era o
cobrã nu trebuie sã vã temeþi de nimic. Nu ne amintim în
aceastã mãnãstire sã fi muºcat vreun ºarpe pe cineva”.
Mã îndoiam, dar am întrebat: „ªi mai jos, la ºes?” „Da,
acolo e adevãrat, dar nu aici”. Coincidenþã sau nu… în
orice caz, de atunci vedeam ºerpi, îi lãsam sã treacã ºi
atâta tot. N-am mai încercat niciodatã sã alung vreun
ºarpe cu o piatrã.

– S-au scurs aproape cincizeci de ani între perioada
novicelui yoghin ºi astãzi, când sunteþi autorul celebru
a trei lucrãri despre yoga. Una are subtitlu: „Nemurire ºi
Libertate”, alta este intitulatã: Techniques du Yoga… Ce
este yoga? O cale misticã, o doctrinã filozoficã, o artã de
a trãi? Este dãtãtoare de mântuire, sau de sãnãtate?

– Ca sã fiu sincer, mã intereseazã prea puþin sã mai
vorbesc despre Yoga, în ultima vreme. Am spus tot ce
credeam cã era important de spus. Am început cu teza
mea, în 1936, intitulatã Yoga, eseu asupra originilor
misticii indiene. Mi s-a reproºat, pe drept cuvânt, ideea
de „misticã”.

– Aþi lucrat sub conducerea lui Dasgupta, ºi chiar el
v-a dictat, cred, comentariul despre Patanjali?

– Da, dar deja mai demult m-a interesat latura tehnicã
a pedagogiei spirituale indiene. Cunoºteam, bineînþeles,
tradiþia speculativã, de la Upaniºade la Shancara
(metafizician ºi comentator al Upaniºadelor). Adicã
filozofia, gnoza, care îi pasionase pe primii indianiºti
occidentali. Pe de altã parte, citisem cãrþi despre ritualuri.
Dar ºtiam cã în afarã de acestea exista ºi o tehnicã
spiritualã, o tehnicã psiho-fiziologicã, ce nu era purã
filozofie ºi nici un sistem de ritualuri. Citisem, într-adevãr,
cãrþi despre Patanjali ºi cãrþile lui John Woodroff (sub
numele de Arthur Avallon) despre tantrism. ªi credeam
cã datoritã acestei metode tantrice, vreau sã spun cu
aceastã serie de exerciþii psiho-fiziologice (pe care am
numit-o „fiziologie misticã”, deoarece este mai curând o
fiziologie imaginarã), aveam o ºansã sã descopãr o
dimensiune neglijatã a spiritualitãþii indiene. Dasgupta
prezentase deja latura filozoficã a acestei metode. Iar eu
gãseam cã este important sã descriu tehnicile în sine ºi sã
prezint yoga într-un orizont comparativ: alãturi de yoga
clasicã, descrisã de Patanjali în Yoga – Sutra, diferitele
yoga „baroce”, marginale, precum ºi yoga practicatã de
Buddha ºi budismul în India, apoi în Tibet, în Japonia ºi
în China. De aceea am voit sã am o experienþã personalã
a acestor practici, a acestor tehnici.

– Nu existã oare nici o legãturã între aceastã dorinþã
ºi „lupta împotriva somnului” din adolescenþã?

– În adolescenþã, aveam mult de citit ºi simþeam cã
nu se poate face mare lucru dacã se doarme ºapte ceasuri,
ºapte ceasuri ºi jumãtate. Am început atunci un exerciþiu
pe care cred cã eu l-am inventat. În fiecare dimineaþã
puneam ceasul sã sune cu douã minute mai devreme.
Într-o sãptãmânã am câºtigat deci un sfert de orã. Ajuns
la ºase ceasuri ºi jumãtate de somn pe noapte, timp de
trei luni, am încetat sã-mi mai grãbesc trezirea, ca sã mã
obiºnuiesc cu aceastã duratã. Apoi am reluat scãderea,
tot cu câte douã minute pe noapte. Am ajuns la patru ore
ºi jumãtate. Apoi într-o zi am avut ameþeli, ºi am oprit
totul. Numeam aceasta cu grandilocvenþa adolescenþei,
„lupta împotriva somnului”… Am citit Educaþia voinþei
de doctorul Payot. Îmi amintesc cã spunea într-o paginã:
„De ce nu ne-ar fi posibil ca, prin simpla intervenþie a

voinþei, sã mâncãm lucruri pe care numai obiceiurile
noastre culturale ne fac sã nu le mâncãm? De exemplu,
fluturi sau albine, viermi ºi cãrãbuºi. Sau chiar o bucatã
de sãpun”. Mã întrebam: „Da, de ce nu?” ºi am început
sã-mi „educ voinþa”… Dar mã tem cã am înþeles greºit
cartea. În orice caz, voiam sã-mi stãpânesc anumite
repulsii ºi anumite tendinþe naturale la un european…
Yoga, într-adevãr, se înrudeºte cu acest efort. Corpul
doreºte miºcarea ºi atunci îl imobilizãm într-o singurã
poziþie – o asana (poziþie yoga); nu te mai comporþi ca
un corp omenesc, ci ca o piatrã sau o plantã. Respiraþia,
în mod firesc, este lipsitã de ritm: dar pranayama ne
obligã sã o ritmãm. Viaþa noastrã psiho-mentalã este
mereu tulburatã – Patanjali o defineºte ca cittavritti,
„vârtejuri ale conºtiinþei” – ºi atunci „concentrarea” ne
permite sã stãpânim fluxul… într-un fel, yoga este o
împotrivire faþã de instinct, faþã de viaþã.

Totuºi, yoga nu m-a atras numai din aceste motive.
Nu, dacã practicile yoga m-au interesat, a fost ºi datoritã
faptului cã-mi era imposibil sã înþeleg India numai prin
ceea ce am învãþat citindu-i pe marii indianiºti ºi cãrþile
lor despre filozofia vedanta, pentru care lumea este iluzie
– maya –, sau prin sistemul monumental al ritualurilor.
Nu puteam sã înþeleg cã India a avut poeþi mari ºi o artã
minunatã. ªtiam cã, pe undeva, exista o a treia cale, nu
mai puþin importantã, ºi cã ea implica practica yoga.
Mai târziu, la Calcutta, am auzit, într-adevãr, cã un anumit
profesor de matematicã lucra în poziþie asana, ºi
ritmându-ºi respiraþia, cu profit. ªtiþi ºi dumneavoastrã
cã Nehru, când era obosit, lua, timp de câteva minute,
poziþia „arborelui” (stat în cap, n.tr.). Sunt exemple, în
aparenþã anecdotice, dar este sigur cã aceastã ºtiinþã ºi
aceastã artã a stãpânirii corpului ºi a gândurilor sunt
foarte importante în istoria culturii ºi a filozofiei indiene
– în fine, a creativitãþii indiene.

– Nu vã voi mai pune întrebãri privind aspectele
teoretice ale filosofiei yoga; câteva cuvinte rostite acum
n-ar putea înlocui cãrþile pe care le-aþi scris. Prefer sã vã
întreb care a fost experienþa dumneavoastrã personalã ºi
ce urmãri a avut asupra vieþii dumneavoastrã?

– Dacã am fost discret asupra iniþierii mele la
Rishikesh, era din motive pe care le ghiciþi. Totuºi se
poate vorbi despre anumite lucruri. De exemplu, de
primele exerciþii de pranayama pe care le-am fãcut, sub
supravegherea acelui guru. Uneori, când reuºeam sã-mi
ritmez respiraþia, mã oprea. Nu înþelegeam de ce. Mã
simþeam doar bine, nu eram deloc obosit… Îmi spunea:
„Sunteþi obosit”. Vedeþi deci cât era de important sã fii
îndrumat de cineva care era medic ºi care cunoºtea din
proprie experienþã practica Yoga. Eram convins de
eficacitatea acestor tehnici. Cred chiar cã am reuºit sã
înþeleg mai bine anumite probleme… Dar, dupã cum v-
am spus, nu vreau sã insist. Pentru cã, în sfârºit, dacã atac
acest subiect, trebuie sã spun totul, ºi deci sã intru în
niºte amãnunte care ar implica analize foarte lungi.

– Totuºi, aº putea sã vã întreb ce aþi putut verifica în
privinþa minunilor care ar însoþi practica yoga? Într-una
din cãrþi, vorbiþi de pãstrarea îndelungatã a tinereþii de
cãtre yoghini: meditaþia într-un timp diferit, lãrgit,
producând ºi în corp o longevitate extraordinarã…

– Unul din vecinii mei, un cãlugãr în pielea goalã, un
naga, trecuse de cincizeci de ani ºi avea un corp ca de
treizeci. Toatã ziua nu fãcea nimic altceva decât sã
mediteze ºi mânca foarte puþin. Eu nu am ajuns la acel
stadiu în care astfel de lucruri sunt posibile. Dar orice
medic vã va spune cã viaþa sãnãtoasã care se duce în
mãnãstiri prelungeºte tinereþea.

– Dar poveºtile cu cearºafuri ude ºi îngheþate care se
pun pe cel ce mediteazã ºi care se usucã, de mai multe
ori, pe noapte?

– Mai mulþi martori occidentali au vãzut aceasta.
Alexandra David-Neel, de exemplu. E ceea ce în tibetanã
se numeºte gtumo. E o cãldurã extraordinarã pe care o
produce corpul ºi care poate, într-adevãr, sã usuce
cearºafurile. În legãturã cu aceastã „cãldurã misticã” sau
mai precis, izvorâtã din ceea ce se numeºte „fiziologie
subtilã”, existã documente foarte serioase. Experienþa
cearºafurilor îngheþate ºi care se usucã repede pe corpul
unui yoghin, este, cu certitudine, un lucru real.

Urmare în numãrul viitor
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Nu cred sã existe oameni

care niciodatã, chiar niciodatã,
sã nu fi fost nevoiþi sã apeleze
la ºtiinþa, conºtiinþa ºi
priceperea unor medici, preoþi

sau profesori, cãci, încã de când se naºte, fiinþa umanã
are nevoie de îngrijirea sãnãtãþii fizice, morale ºi
spirituale. Alãturi de familie, cei ce fac parte din aceste
categorii socio-profesionale (medici, preoþi, profesori)
se aflã în slujba omului, veghind la integritatea corporalã,
mentalã ºi moralã, la formarea ºi educarea acestuia, încã
din fragedã pruncie, pânã la senectute, sau, cum se mai
spune, „de la tinereþe, pân’ la bãtrâneþe”.

Medicul este acela care supravegheazã, trateazã sau
intervine chirurgical pentru ca fiinþa plãpândã, care încã
n-a vãzut lumina zilei, sã vinã pe lume în condiþii
prielnice, integrã corporal, feritã de traume ireparabile.
Tot el este acela care, ca specialist în pediatrie, stabileºte
paºii de urmat pentru o dezvoltare armonioasã, fizicã ºi
psihicã a copilului. Medicii de familie ºi cei pregãtiþi în
diferite specializãri dãruiesc cu generozitate din ºtiinþa
lor celor ce au nevoie, adicã pacienþilor, stabilind
mãsurile de medicinã preventivã (importanþa igienei, a
vaccinãrilor, a unei alimentaþii echilibrate, a practicãrii
exerciþiilor fizice), efectuând, totodatã, intervenþii de
mare risc, cum ar fi operaþiile pe cord deschis la copiii cu
malformaþii congenitale, cele pe creier, la ochi, urechi
etc.

Aceastã perioadã de creºtere coincide cu formarea
spiritualã ºi moralã a copiilor, iar familia, biserica, ºcoala,
societatea, în general, sunt responsabile de evoluþia
pozitivã sau negativã a acestora. De aceea, medicii,
preoþii, profesorii sunt chemaþi ºi aºteptaþi, fiecare în
acord cu domeniul sãu de activitate, sã contribuie la
creºterea unui tineret sãnãtos, nu numai fizic, ci ºi moral,
în sensul inculcãrii ºi transmiterii preceptelor creºtineºti
de iubire ºi respect faþã de aproapele sãu, faþã de familie
ºi societate, orientându-l sã pãºeascã pe calea cea bunã
ºi dreaptã pe tot parcursul vieþii.

La întâlnirile cu sute de absolvenþi de liceu ºi de
facultate, am reþinut, din mãrturisirile acestora, cât de
importantã este contribuþia dascãlilor (învãþãtori,
profesori de liceu sau universitari) în pregãtirea lor
profesionalã, civicã ºi moralã. De cele mai multe ori,
exemplul personal al dascãlilor a fost cãlãuzitor, iar
intervenþia la timp în corectarea unor abateri sau înclinaþii
incompatibile cu etica moralã ºi civicã a fost salutarã ºi
beneficã. Aceºti foºti absolvenþi au devenit, în timp,
profesori ºi formatori, responsabili de instruirea ºi
educarea altor generaþii de noi absolvenþi, specialiºti de
marcã în diverse domenii, care îºi desfãºoarã activitatea
în þarã sau în afara ei, specialiºti cu care ne mândrim.

Toþi cei menþionaþi aici ca educatori ºi formatori de
oameni sãnãtoºi, integri ºi competenþi profesional, meritã
recunoºtinþa, stima ºi respectul nostru, al tuturor, ºi se
cuvine sã fie susþinuþi, sprijiniþi material ºi moral de cãtre
forurile competente.

Dar, în mod cu totul special, m-aº referi la medicii noºtri,
acei profesioniºti de înaltã þinutã, celebri sau anonimi,
cei ce încã din prima tinereþe decid sã opteze pentru o
„meserie” care presupune eforturi pe termen indefinit în
vederea pregãtirii lor în medicina generalã ºi de
specialitate (cardiologie, chirurgie, neurologie,
obstetricã, oftalmologie, otorinolaringologie etc),
profesie frumoasã, dar grea, implicând, totodatã,
stãruinþã, dãruire, spirit de sacrificiu, probitate, eticã,
moralitate.

Fãrã ei, viaþa n-ar decurge cu normalitate ºi nu ne-am
putea bucura pe deplin de ceea ce Natura ne oferã bun,
util ºi frumos.

RESPECT ªI RECUNOªTINÞÃ
PENTRU OAMENII DEOSEBIÞI

Odatã cu înaintarea în vârstã, de cele mai multe ori,
datoritã unui mod de viaþã nesãbuit (supraalimentaþie,
fumat, alcool în exces, sedentarism, stres, accidente etc.),
omul sãnãtos, vrând-nevrând, devine pacient, un bolnav
dificil de tratat, evoluând, cel mai adesea tot din vina
lui, din rãu în mai rãu, având un pronostic de vindecare
„rezervat”, cum se spune adesea.

În cele peste opt decenii de viaþã, am cunoscut o
mulþime de medici, pe unii în calitate de prieteni, pe cei
mai mulþi ca specialiºti de marcã, în diversele ramuri ale
medicinei. Deºi foarte diferiþi ca specializãri, ca zone
geografice de provenienþã, ca temperament ºi fire,
numitorul comun al acestora este profesionalismul,
dãruirea lor pentru gãsirea celor mai adecvate mijloace
de ameliorare sau vindecare a diverselor maladii. Aº mai
adãuga faptul cã sunt oameni deosebiþi, cu atribute
umane aparte, înzestraþi cu harul tãmãduirii ºi, totodatã,
iubitori de artã ºi de frumos, interpreþi de muzicã clasicã,
pictori, scriitori.

Pe unii medici, cercetãtori, savanþi sau creatori de
literaturã nu mi-a fost dat sã-i cunosc personal, ci doar
din scrierile lor. Cine nu a savurat opera literarã a unor
medici români (poeþi, prozatori, dramaturgi, critici),
precum Ion Biberi, Saºa Panã, Dominic Stanca-senior ºi
a multor altora pe care am avut fericitul prilej de a-i
cunoaºte nemijlocit: Aurel Baranga, C.D. Zeletin, Dan
Tãrchilã, Augustin Buzura, Dan Claudiu Tãnãsescu,
Caius Mihãilã ºi alþii.

De o deosebitã importanþã este contribuþia unor medici
români la propãºirea ºtiinþelor medicale, cum ar fi prof.
dr. Carol Davila, prof. dr. I. Cantacuzino, prof. dr. C.I.
Parhon, prof. dr. Victor Babeº, prof. dr. Eugen Palade,
laureat al premiului Nobel pentru medicinã, prof. dr.
Panait Sârbu, acad. dr. Bãlãceanu-Stolnici, prof. dr.
chirurg neurolog Constantin Arseni, prof. dr. Ioan Pop
de Popa, acad. prof. dr. în diabetologie Constantin
Ionescu-Târgoviºte, cel ce, pe lângã meritele sale
ºtiinþifice, mi-a inspirat acest eseu, ºi mulþi alþi medici,
la fel de merituoºi, dar nu-i menþionez pentru cã nu le
cunosc opera ºtiinþificã.

Mai existã o suitã de medici pe care îi cunosc
îndeaproape, cercetãtori ºtiinþifici ºi practicieni
înzestraþi, dãruiþi muncii lor de salvare a vieþilor
omeneºti, cum ar fi: dr. Nicolae Noica, urolog – fostul
meu coleg de liceu –, prof. dr. Niculae Stãncioiu,
consãteanul ºi prietenul meu din tinereþe, al cãrui nume
se aflã pe frontispiciul Institutului Inimii din Cluj, medici
ºi specialiºti Ioan Ivaºcu ºi Petru Dindeal, de la Spitalul
din Orãºtie, dr. Mihai Niculescu, medic specialist la
spitalul de obstetricã „Panait Sârbu” din Bucureºti, prof.
dr. Doina Dimulescu, ºefa secþiei de cardiologie de la
Spitalul Elias, dr. Dan Petica Iordãchescu, dr. Roxana
Popescu, dr. Monica Niculescu, toþi trei medici specialiºti
la Spitalul Elias din Bucureºti, dr. ªtefan ªuþeanu,
reumatolog la Spitalul Cantacuzino, dr. Silvia Samoilã,
medic specialist în O.R.L., care, ca printr-o magie, te
face sã auzi pânã ºi cântecul cucului la marginea codrului,
prof dr. Petre Geavlete de la Spitalul Sfântul Ioan, dr.
Radu Ciudin, excelent cardiolog la Spitalul Fundeni, dr.
Mioara Puican, medic specialist stomatolog la care mulþi
români expatriaþi revin, pentru o perioadã în þarã, pentru
a-i solicita sprijinul, ºi nu în ultimul rând, medicul
nutriþionist, prof dr. Constantin Dumitrescu, pe care-l
ºtiu de când era un eminent student la medicinã ºi de
care mã leagã o caldã ºi aleasã prietenie.

N-am menþionat numele medicilor de mai sus pentru a
mã „pune bine” cu ei, cum s-ar putea zice, mulþi
nemaifiind printre noi, ci pentru a-mi arãta recunoºtinþa
profundã ºi preþuirea pentru munca lor exemplarã.

Mare pãcat cã societatea româneascã actualã este

organizatã astfel încât profesioniºtii noºtri de excepþie
nu se bucurã de drepturile materiale pe care le meritã, ba,
mai mult, unii sunt pensionaþi forþat exact în etapa în
care au acumulat o vastã pregãtire teoreticã ºi practicã
profesionalã ºi experienþa necesarã realizãrii actului
medical. Aºa se face cã bolnavii nu pot beneficia de
experienþa multor medici specialiºti de top, pentru cã li
s-au închis porþile spitalelor, vãzându-se obligaþi „sã stea
acasã”, cu niºte pensii mai mult decât modeste, ca niºte
inutili societãþii.

ªi ar mai fi un aspect. Din lipsa de modernizare ºi de
dotare a spitalelor publice, a salarizãrii umilitoare, mulþi
medici se vãd în situaþia de a-ºi pune cunoºtinþele
dobândite în România în slujba pacienþilor din alte þãri,
unde sunt apreciaþi ºi foarte bine retribuiþi. Unii se întorc
mai specializaþi, mai bine antrenaþi în folosirea aparaturii
medicale de ultimã generaþie, revin în þarã poate ºi pentru
cã au ajuns la concluzia cã „fie pâinea cât de rea, mai
bunã e-n þara mea”. Dar cei mai mulþi medici plecaþi
rãmân pentru totdeauna departe de þara în care s-au nãscut,
iar românii suportã consecinþele.

Oare societatea noastrã, forurile îndrituite sã vegheze
la siguranþa naþiunii, la protecþia sãnãtãþii populaþiei,
mai ales a generaþiilor tinere, nu au nimic de spus, nu au
nimic de fãcut?

Este cunoscut faptul cã mulþi bolnavi n-au avut ºansa
de a beneficia de asistenþã de specialitate în spitale pentru
cã autoritãþile oficiale au decis, la un moment dat, sã
desfiinþeze numeroase unitãþi spitaliceºti ºi chiar
cabinete de consultaþii, în loc sã construiascã clinici ºi
laboratoare în toate zonele þãrii, pe care sã le doteze cu
aparaturã medicalã de investigaþii ºi tratament.

Este posibil sã se gãseascã ºi unii „cârcotaºi” care m-ar
putea suspecta de prea multã admiraþie faþã de munca
medicilor ºi cã n-am abordat ºi aspectele negative din
activitatea acestora.

Sunt gata sã recunosc ca „nu existã pãdure fãrã uscãturi”
ºi cã nici Soarele, cel mai strãlucitor astru de pe bolta
cereascã, nu-i mulþumeºte pe toþi, unii plângându-se cã
acesta nu lumineazã îndeajuns toate vãile, alþii cã razele
lui sunt prea strãlucitoare, chiar arzãtoare.

Sigur cã sunt medici ºi medici, la fel cum existã oameni
ºi neoameni, ca în toate sectoarele de activitate.

De aceea, mi se pare firesc ca acelora care condiþioneazã
efectuarea actului medical de o platã suplimentarã
nejustificabilã sã li se aplice mãsurile coercitive
corespunzãtoare, astfel încât sã nu mai existe acte de
corupþie în sectorul sanitar, iar fiecare cetãþean sã se
bucure de efectul benefic al asigurãrilor medicale, aºa
cum este în alte þãri civilizate.

Aº menþiona, totodatã, cã n-am auzit ca medicii noºtri
plecaþi la diverse clinici din lume sã fie acuzaþi de
malpraxis sau de corupþie.

La noi a crescut apetitul pentru scandal, pentru
spectacolul umilitor, amplu mediatizat, mai ales când
„împricinatul”, care n-a fost încã declarat culpabil, este
un medic specialist vestit ºi solicitat de numeroºi
pacienþi.

Oare la medici nu funcþioneazã prezumþia de
nevinovãþie?

Cum îºi mai pot redobândi aceºtia reputaþia, în caz de
eroare judiciarã?

Desigur, Dura lex, sed lex, legea fiind egalã în aplicarea
ei pentru toþi, indiferent de profesie sau poziþie socialã.

ªi totuºi! Nu cred cã trebuie sã distrugem pãdurea
pentru a gãsi copacul gãunos!

Eu rãmân unul dintre optimiºtii incorigibili, convins
cã România poate sã devinã o þarã prosperã, care sã se
sprijine, în propãºirea ei, pe toþi specialiºtii crescuþi ºi
educaþi în spiritul muncii, al generozitãþii ºi al Omeniei.
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La  aniversarã

Fireasca bucurie e lumina

Fireasca bucurie e lumina
ca un vânt nãvãlind dimineaþa
pe strãzile oraºului murdar
peste strigãtele vânzãtorilor de fier vechi
ºi ale beþivilor scurºi din mahmureala
nopþii trecute
peste coºmarul care mi-a sfârtecat somnul
peste tot, peste toate, lumina
firavã ca o adolescentã urcând
din lacurile amintirii într-o tulpinã de nufãr
ca însãºi Nataºa Rostova, dumnezeirea lui Tolstoi
dansând într-o poianã de mesteceni albi
E tot ce nu mai poate fi dat
e suprema rãsplatã
pentru viaþa în care
începe sã nu mai încapã nimic altceva
nici iubire mãcar, nici credinþa mãcar
cã mai poate sã fie ziua de mâine
Iatã, stau ºi mã bucur ca un câine bãtrân
pe pragul zilei de astãzi
de luminã ºi de culorile verii
ce se vãd tot mai palid,
mai tulbure, însã, tot mai rar...

Când ploua în Colentina

Când ploua în Colentina
oborenii se descãlþau de boierie
îºi suflecau nevestele
pornind la vale, spre râul uriaº
tocmai dincolo de cârciuma Focºani,
de zahanaua Bran, la Pod
traversau Colentina în Lumea Nouã
a lui Andronache, a mãrilor de porumb
a Bãrãganului scitic nãvãlind în oraº
a þiganilor de mãtase cu ochi languroºi
Ehei, când ploua în Colentina
eu eram tânãr ºi zãpãcit
beam douã romuri superioare
la Brotãcei, la Cavaleru’
ori ºi mai rãu
la cârciuma din faþa pieþei
pe urmã, fãceam ca toatã lumea
îmi scoteam pantofii cu bot de raþã
îmi suflecam pantalonii de tergal
scoteam cãmaºa ºi o fluturam
ca pe un steag al nebuniei de douãzeci de ani
Doamne, ce frumos era
ce total era, ce miºto pe lume
cum urlau þiganii tineri ºi musculoºi
din faþa magazinului de mobilã ieftinã
numai miºto, aºa urlau ei
ºi eu eram fericit
când ploua în Colentina, atunci...

Noapte de septembrie

În noaptea asta o sã explodez pe strãzi
voi sparge gardul la Tei, voi intra
spre Brotãcei, tãrâmul interzis

cu baterii de corãbioarã voi trage
asupra armatei de amintiri ce nãvãleºte
în patria tinereþii mele
primul rãnit va fi Fane, þambalagiul ºtirb
care cânta sfâºietor
La bolta cu trei capace
unde toþi ºmecherii zace
ºmecherii din tot raionu’
ºi din Gran Pantelimonu’
El va fugi cãtre Plumbuita
se va cãlugãri lângã prietenul meu
Pãrintele Tatu, regele vinului roºu
sânge de iepure, amin, zic vouã
pe urmã eu, pãrãsitul de prieteni,
de îngeri ºi de femei închipuite
voi fugi spre Sud, spre Zahanaua Bran,
raiul momiþelor, al tuslamalei calde,
al cãruþaºilor bolnavi de melancolie
ºi de pierderile la barbut
ºi mai departe, spre Andronache
acolo unde înfloreºte oceanul de porumb,
unde copiii de þãrani din Ilfovul etern
vin sã priveascã spre Oraº
acolo unde, într-un cântec cinstit,
lãutãresc, negru pânã-n cerul gurii
Lina Malina, amanta verii
se vinde tuturor pãcatelor noastre
Doamne, Dumnezeule, într-o noapte

                 de septembrie
sufletul meu a fugit din poarta raiului
Colentina, paradisul promis
prin care am intrat în istoria bolnavã
a marelui oraº, Bucureºti...

De unde vine toamna

În oraºul meu levantin, cãlãtor
toamna vine dinspre Obor
se târãºte ca o ºopârlã uriaºã din Bãrãgan
din mãrile de colilie unde treierau
cu caii, tãtarii sãlbatici ai Hoardei de Aur
ºopârlã ºuierând ºerpeºte ca un vânt
traistã-goalã îi ziceau bãtrânii mei
intrã printre tarabele þãranilor eterni,
ale þiganilor ºi mai eterni, printre

     buticurile chinezeºti
ca niºte minione ieºite la produs
rãstoarnã toate principiile economiei

           de viaþã
se scuturã de solzi, nãpârleºte leneº
pe Calea Moºilor unde s-a rãtãcit
ca un vis de fum Tramvaiul Unu
abia pe urmã vede oraºul cel mare
hlizindu-se spre Centru
abia într-un târziu ajunge la mine
în Grãdina Icoanei, acolo doar
se cuibãreºte cuminte în iarbã
lângã neliniºtile mele
de bucureºtean venetic
Hei, hei, domnule, doamnã
la al cincilea semnal am simþit
cã e târziu de tot, cã e toamnã...

Litania ploii

Suflete-al meu,
în albastrul de ziuã, Îngerul

iubirii se aratã înveºmântat în mantia
de fum ºi-mi ºopteºte sã scriu despre tine,

despre cum stai adunat pe o margine de lume
ºi mã strigi ºi mã chemi din adâncul fiinþei tale,
cu numele cel nou ºi te rogi împreunã cu mine,
iar în clipa de tainã, eu încep sã vãd, sã-nþeleg
cum mã rup de trupul meu vechi, de numele
meu vechi ºi acoperitã de Lumina albã, mã

înalþ cãtre Cer, în cântecele pãsãrii ce
viseazã îndrãgostitã de arborele

ploii, de Suflarea sfântã,
din care, cândva,

ne-am ivit!

Litania cuvintelor

Pe atunci
pãreai orb ºi treceai

neºtiut între lumi, paºii tãi se
opreau lângã mine, apoi se-nãlþau

ºi în somn te purtau ºi visai parfumul
de ambrã al pletelor mele rãvãºite în

vântul de searã ce ne atingea cu sfialã
pleoapele, palmele ºi încet începeai

sã vezi, sã auzi, ca un foc lumina
chipul tãu pe cumpãna nopþii,

gândurile hoinare

se adunau,
îngânau cântecul

apei ºi vedeam cum un Înger
pribeag îþi scria numele pe o sferã

de aer ce plutea între Cer ºi Pãmânt,
o himerã ieºea din aburul Lunii, uneori
pãrea verde, alteori de un roºu profund,
iar din coama ei adunam cuvintele vii,

cuvintele rotunde, ce se-nteþeau în
amurgul pustiu ca niºte

ploi de aur!

Litania merelor

Un vânt
sãlbatic înfioarã merii

ºi Îngerii pogoarã-ncet, s-aprindã
candela-n chilia bãtrânului anahoret,
ce-n rugã îºi adunã anii ºi scrie pe un
þãrm de vis, litanii albe de-nchinare,

pe care-n zori le-aruncã-n mare,
s-aline rãnile uitate ºi sufletele

ce au plâns!...

Din pomi cad
mere purpurii ºi sfere de

luminã-mi par, ce lunecã prin
ierburi arse ºi rãspândesc miresme
dulci, pe-un orizont cu flori de jar.
Agale, prin grãdinã vine mama ºi

cu sfialã se apleacã sã culeagã
mere, în timp ce tata þine-n

palme o ramurã

din mãrul înflorit
a doua oarã, iar eu privindu-i

pe pãrinþi, îmi pare cã-n grãdina
noastrã vãd o icoanã cu doi sfinþi,

când tata-mi pune-n braþe flori
ºi mama îmi oferã mere, dar

nu-nþeleg ce vor sã-mi
spunã, fiindcã în

tainã

îmi ºoptesc,
iar mama-mi pare mai

frumoasã când paºii-i tremurã
uºori, sub mãrul care se roteºte ºi

înfloreºte-n ochii noºtri deschiºi în
cântece de îngeri înãlþate-n zori

ºi-n ruga mea dintru aceastã
carte gãtitã parcã pentru

sãrbãtori!

Iuliana
Paloda-Popescu

Dragã Coman ªova,
Dragã Florentin Popescu,

Vã trimit ºi eu ceva care depãºeºte cadrul rubricii mele din raionul

„Publicisticã”, unde prim-secretar e fratele meu, Jean Andreiþã.
Fiind vorba de numãrul din octombrie, am dorit sã mã rãsfãþ un

pic ºi sã trimit câteva poeme proprii ºi personale, nu mai mult de „o
coloanã”, cum ziceam noi pe vremurile ãlelalte, coloanã pe care
intenþionez sã încerc scrierea unui volum nou de poezii, care se va
chema Baladele Micului Paris.

V-aº ruga sã le publicaþi dimpreunã cu aceastã scrisoare-prefaþã,
tocmai pentru cã e vorba despre oraºul nostru, „Bucureºtiul iubit”,
cum îi zicea un cântec româno-sovietic din anii ’60. Dupã cum vedeþi,
cu acest prilej mi-am schimbat ºi poza. Nu mai e cea de june-prim de
la Scaunul electric ori Portrete, ceaþã ºi fum. E poza realistã a unui

cetãþean care, urmând exemplul mentorului sãu spiritual, umblã „cu bastonul prin Bucureºti”.
Dar, prietenii mei vechi, e octombrie, luna în care, în urmã cu aproape trei sferturi de veac,

maica mea, învãþãtoarea din Mehedinþi, a avut o bucurie pe care n-a sãrbãtorit-o de prea
multe ori. Îngãduiþi s-o facã azi.

Cu prietenie,
      Nicolae Dan Fruntelatã

Nicolae Dan
Fruntelatã
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DRAMATURGIE

Corabia

(continuare în pag. 11)

PERSONAJELE:
MARINAR 1-Culai
MARINAR 2 Gicã
MARINAR 3 - Liu
DOCTORUL - Nae
CELE TREI FEMEI
AªTEPTATE:
MERY, acrobatã prietena
Marinarului 1
DUMITRIÞA prietena
Marinarului 2
PUªA prietena
Marinarului 3

TABLOUL I

Acþiunea piesei se petrece pe puntea unei nave oceanografice
de cercetare. Este foarte cald ºi foarte liniºte. Trei marinari, în
pijamale albe, stau pe o bancã. Replicile se vor succeda la
intervale ritmice. Atmosferã monotonã. Totul este alb: banca pe
care stau, florile din glastre, puntea vasului, feþele personajelor,
linia orizontului, totul.

La deschiderea cortinei, Marinar 1, 2 ºi 3 stau nemiºcaþi
câteva secunde, apoi Marinar 3 degajeazã încet ca într-un film
dat cu încetinitorul pânã la o glastrã cu flori, o ia în braþe ºi
vine cu ea, la fel de încet, înapoi la bancã, într-o stare de
somnolenþã. Apoi, cu respiraþii largi, miroase floarea. Acþiunea
aceasta se repetã de câteva ori, pânã când Marinar 1, întinzându-
se peste Marinar 2 ia o floare ºi începe sã o miroase ºi el;
acelaºi joc.

MARINAR 1: Ce fel de flori or mai fi si astea?
MARINAR 3: Albe... flori albe sunt. Uitã-te bine din toate

pãrþile ºi tot albe sunt.
MARINAR 2: (dupã o pauzã) Albe! Albe sunt Culai !
MARINAR 1: (dupã o altã pauzã) Eu vãd ca-s albe. Dar ce

nume au? Bumbiþei, dediþei, ciuboþica cucului, ciumãfaie,
mãsãslarniþã, mãtrãgunã, ce?

MARINAR 3: (iar pauzã) Aflã tãlicã de la mine cã sunt flori
exotice.  Aesculus hiponimicus.

MARINAR 2: Hiponimicus.....
MARINAR 1: Astea de câmp? Câte flori am cules eu de pe

Cârlomanu ca sã nu mai spun de pe malurile Bistriþii, de peste
vale, s-avem noi atâtea parale cã nu ne-ar mai trebui aventuri pe
apele mã-sii.

MARINAR 3: Mã gurã spartã, vorbiºi si tu din cuca
Ceahlãului. ªi de ce sã nu fie de câmp?

MARINAR 2: Eu cred Gicuºor, cã sunt.... pupine.
MARINAR 1: Pupine albe? Fugi de-aici!
MARINAR 2: (cãtre Marinar 1 si 3) ªi dacã sunt pupine, cã

pupine sunt toatã ziua, ar trebui sã aibã altã culoare?
MARINAR 3: N-am vãzut niciodatã pupine albe. Dar nu te

contrazic. Or fi!
MARINAR 1: Zi-mi ºi mie, pupinele astea, cresc în pãmânt?
MARINAR 2: Nu e sigur... vegetaþia se schimbã, apar aiurea

pe unde nu te-aºtepþi tot soiul de plante noi.
MARINAR 3: Seamãnã cu pupinele!
MARINAR 1: Seamãnã dar nu rãsar. (pauzã lungã) Pãmânt!

Cresc în pãmânt, vã întreb?
MARINAR 2: Cresc în pãmânt”? Dar în ce sã creascã, spune

tu.
MARINAR 1: Nu te mai strãmba atâta.
MARINAR 3: Spuneai ca nu pot fi pupine. De ce nu pot?
MARINAR 1: N-au nici un pic de miros.
MARINAR 3: (priveºte florile) Astea seamãnã cu pupinele!
MARINAR 1: Mai degrabã cu masticaria, dacã ºtiþi cu ce se

mãnâncã.
MARINAR 2: Masticaria are miros pãtrunzãtor ºi e mov.
MARINAR 3: Apoi, masticaria este exoticã ºi nu înfloreºte

în iulie ca pupinele.
MARINAR 1: Înfloreºte în mai.
MARINAR 2: Nu se poate în mai. Acum suntem în

septembrie...
MARINAR 1: Ai rãmas în urmã, matrozule, suntem la

mijlocul lui mai.
MARINAR 2: Imposibil. Este luna august în toi. Nu vedeþi

ce cald e? Sunt în stare sã fac pariu. Sfârºitul lui august ºi
începutul lui septembrie poate, dar nu cred. Fac pariu!

MARINAR 1: Pariezi degeaba. Suntem la tropice.
MARINAR 2: Pariu! (toþi întind mâinile) Staþi sã mã duc

întâi sã-l întreb pe cãpitan.
MARINAR 3: Cãpitanul nu ºtie sã calculeze nici azimutul.

E din ãia cu doctoratul....
MARINAR 1: (cãtre MARINAR 2): Du-te! O ºti, mãcar, în

ce lunã suntem.
MARINAR 2: (iese)
MARINAR 1: (îºi aprinde un trabuc, fumeazã).
MARINAR 3 : (îºi aprinde si el un trabuc. Se uitã în zare.

Tac. Tac ºi fumeazã).
MARINAR 1: Cum ai spus tu cã se cheamã florile acestea?

(pipãie florile; atinge cu trabucul o petalã, petala arde, apoi
toatã floarea; surprins): Aoleu! Sunt de plastic!?

MARINAR 3: (face rotocoale de fum).
MARINAR 1: Nu cresc în pãmânt! V-am zis eu! Decor.
MARINAR 3: Ah! Pãmântul, pãmântul. (pauzã lungã; cei

doi tac ºi fumeazã acum din acelaºi trabuc, intrã MARINAR 2)
MARINAR 2: Cãpitanul a dispãrut! (cei trei se uitã lung

unul la altul)
MARINAR 1: (dã foc la frunzuliþele celorlalte flori din

glastre)
MARINAR 2: Ard?
MARINAR 1: (cu bucurie): ªi au miros acum. Da’, ce miros...
MARINAR 3: Miroase a pãmânt ars. Te pomeneºti cã erau

flori adevãrate!
MARINAR 2: (îl îneacã fumul: pauzã lungã; florile au ars)
MARINAR 1: Foarte interesant...
MARINAR 2: Suntem în 13 ianuarie!
MARINAR 3: Cum? De unde eºti aºa de sigur?
MARINAR 2: Mi-a spus secundul!
MARINAR 3: Secundul minte. Secunzii mint întotdeauna.
MARINAR 1: Zile prea cãlduroase pentru ianuarie.
MARINAR 2: ªi n-a venit nici o urare de “La mulþi ani”! Îþi

ureazã ai tãi...a ta. Nimic. Nu-i adevãrat!
MARINAR 1: Ce-ai spus?
MARINAR 2: Vreo urare de Anul Nou de la ai tãi...de la a ta.

De la Mery, acrobata!
MARINAR 1: Dupã ce am plecat de-acasã de nebun..... Ce

urare sã-mi mai trimitã? (cãtre MARINAR 2)
MARINAR 3: Tu ai primit ?
MARINAR 2: Da.
MARINAR 1: De ce spui minciuni?
MARINAR 2: (imitându-l) Di dor!
MARINAR 1: Suntem doborâþi di dor! (pauzã lungã).
MARINAR 2: Da, dar n-a fost de la Dumitriþa!
MARINAR 3: Nu ne-ai spus cã e plecatã la muncã, se câºtige

mai bine decât la noi...? Ai uitat?....
MARINAR 2: (cu gândul în altã parte) Când vrei ceva, când

te seacã ceva la inimã, nu se poate. Când nu vrei... când eºti
indiferent atunci....

MARINAR 1: Aºa-i, ceara mã-sii.
MARINAR 3: Nici mie nu mi-au venit veºti... de nu mai þin

minte de când. Poate m-au ºi uitat..... De cinci ani pe apã...
MARINAR 1: De la cine aºtepþi? Nu de la Puºa?
MARINAR 3: Aºtept ºi tot aºtept... de la Ea. De la cine

altcineva? Cã n-o am decât pe Ea.
MARINAR 2: (cãtre MARINAR 1) ªi tu?
MARINAR 1: ªi eu. Da. Îhî!
MARINAR 2: (cãtre MARINAR 3): Deci existã o Ea? ªi

nu ne-ai spus nimic?
MARINAR 3: (cu gândul departe) Da! Existã o Ea...V-am

spus dar aþi uitat.
MARINAR 2: A mea, Dumitriþa, îmi trimite mesaje în fiecare

zi. Îmi scrie... pe Facebook. Când are program de voie, îmi scrie
pe acest Facebook. Îmi spune tot ce a fãcut luni, marþi, miercuri,
joi, în toate zilele. ªi scrie acolo cu litere mari, ca sã rãmânã:
“Luni m-am sculat la ºapte jumate. Pe la opt jumate am trecut pe
strada noastrã, pe sub castanii noºtri, mã gândesc la tine. Tot
timpul mã gândesc la tine “Love you”!!. A învãþat ºi englezã
mititica, e la modã. (explicativ) Sunt ºi în Ferentari castani pe
unde ne plimbam noi. ªi ea îmi scrie despre castanii noºtri ºi
“Love you”... Foarte sensibilã ºi devotatã femeie. ªi harnicã. În
fiecare zi la ora opt jumate, trece pe sub castani ºi se gândeºte la
mine... “love you!!”, bine cã ºtie puþinã englezã... sã se descurce
- a plecat la muncã.... în Germania, þarã civilizatã. Îmi spune orã
cu orã ce face acolo, câte fire numãrã, e o meserie ºi asta, sã
numeri fire, sã numeri petale, sã numeri zilele. Îmi scrie ce filme
a vãzut, ce rochii ºi-a cumpãrat, cum mã aºteaptã, scrie tot, cu
mare exactitate, de parcã ar numãra fire.

MARINAR 3: Cum o cheamã?
MARINAR 2: De ce mã întrerupi? Dumitriþa! Pe-a ta cum o

cheamã?
MARINAR 3: A mea mi-i soþie.
MARINAR 2: ªi n-are nume?
MARINAR 3: Are. Puºa. A fost ziua ei. ªi eu, cu scufundãrile

mele, am uitat. Cum am uitat? Cred cã boala m-a fãcut sã uit.
MARINAR 1: Adevãrat.
MARINAR 2: A mea îmi trimite zilnic semnale.
MARINAR 1: Minþi!
MARINAR 2: Ce ºtiþi voi. Eu o aud cum silabiseºte când

scrie... o aud. Nu prea era atrasã... de Facebook ãsta, dar pentru
mine....

MARINAR 3: Sã facem un pariu!
MARINAR 2: Iar?
MARINAR 3: Iar! Ce-ar fi sã trimitem toþi trei câte un mesaj,

un SOS!, fetelor noastre ºi sã vedem care vine mai repede. Cel
a cãrui fatã vine mai repede, sã câºtige.

MARINAR 2: Eºti nebun. Dar îmi place ideea. Sã le scriem
sã fie aici vineri. Mai petrecem ºi noi, cã e o plictisealã pe ocean...
mamã-mamã.

MARINAR 1: Mi-e dor de miºcare, de pãmânt, de iarbã
verde, de flori de tei. Ne-a stat sângele, ne-am depãrtat prea mult
de pãmânt, de asta aiurãm. ªi nici mãcar nu ne scufundãm. Plutim
ºi plutim. Prea plutim! O furtunã! Dã-ne, Poseidoane, o furtunã!
Sfinte Ilie, nu ne lãsa!

MARINAR 3: Eu pun la bãtaie toþi banii.
MARINAR 2: Þin mâna.
MARINAR 1: Merg ºi eu. Cu a mea, cu Mery, câºtig precis.
MARINAR 2: Eu voi câºtiga!
MARINAR 3: Nu þipa! Nu þipa aºa, animalule!. Ne spargi

timpanele. Trebuie sã facem un regulament al jocului.
MARINAR 1: Sã facem! Tot n-avem altã treabã.
MARINAR 2: Întâi, cuvintele pe care le trecem în mesaj

trebuie sã fie aceleaºi pentru toate trei.
MARINAR 3: OK!
MARINAR 1: Niciun OK. (ceilalþi doi îl privesc). Fiecare sã

scrie ce cuvinte crede el cã pot s-o facã pe Ea sã se urneascã, sã
lase sparanghelul ºi sã vinã încoace. Nu? De exemplu, eu i-aº
spune: Fetiþo, vino urgent, grav bolnav, mã înec...

MARINAR 3: Eºti diliu. Ai vãzut tu marinar înecat? Trebuie
sã-i scrii ceva fãrã... vãicãreli.

MARINAR 1: Dar trebuie s-o impresioneze.
MARINAR 3: Fãrã vãicãreli! (pauzã). Sã le scriem scurt,

marinãreºte. Vino vineri, paralela..., trebuie sã le dãm
coordonatele exacte, câte grade latitudine ºi punctul, ºi celelalte.
Apoi longitudinea, atâtea grade ºi atâtea minute, punctul cardinal,
totul exact. Datele precise, ca sã poatã ajunge aici.

MARINAR 1: Sã nu nimereascã pe la alte adrese. Ce-ar fi sã
le scriem sec: “Vino vineri, te aºtept.”

MARINAR 2: A mea lucreazã la Statul paralel, acolo se ºtie
tot, o îndrumã la fix.

MARINAR 3: A ta o sã vinã. Dar trebuie controlatã sã n-aibã
paraziþi.

MARINAR 2: Sã spunem aºa: “Vino, draga mea, urgent, etc.
ªi dãm datele cuvenite deplasãrii.

MARINAR 1: Þie-þi convine. A ta e mai aproape, dar Mery
a mea de la capãtul celãlalt al Pãmântului?

MARINAR 2: A ta ºi nu numai a ta, toate ºi toþi, ar trebui sã
ºtie ce spune poezia : “La capãtul celãlalt al lumii/ dacã sunt/ ca
un ac magnetic/ pe firul fãrã sfârºit al Iubirii/ pasul meu se
îndreaptã/ spre tine!” ªi-o vezi venind... cum mã vezi ºi cum te
vãd!

MARINAR 3: A mea, Puºa, trebuie sã strãbatã o distanþã cât
raza Pãmântului. ªi nu citeºte poezii. Scrie! Dar nu citeºte!

MARINAR 1: Sã citeascã ºi sã strãbatã. Telegrama trebuie
sã sune aºa: “Lasã totul. Vino... Te iubesc!”

MARINAR 2: ªi sã adãugãm : oceanul e liniºtit, vântul nu
bate, apele-s limpezi. Nu sunt rechini, s-au tras mai la mal. Cald,
cald!

MARINAR 3: De-þi vine sã te topeºti ºi sã curgi de pe punte
în apã, apoi în pãmânt, adânc, adânc. Asta sã n-o scriem.

(intrã DOCTORUL).
DOCTORUL: De ce nu staþi în pat? De ce nu sunteþi la pat,

copii? De ce faceþi efort? Ce temperaturã aveþi?
MARINAR 1 : De fierbere.
DOCTORUL: Ce, vreþi sã-i molipsiþi ºi pe ceilalþi cu respiraþia

voastrã?
MARINAR 1, 2, 3: Care ceilalþi?
DOCTORUL: Aþi luat pilulele?
MARINAR 2: Pe toate.
DOCTORUL: Cum pe toate, sunteþi nebuni? Scoateþi limba!
MARINAR 2: Vã rugãm sã ne daþi drumul din carantina asta,

cã rãmânem în urmã faþã de ceilalþi cercetãtori.
DOCTORUL: Care ceilalþi? Cascã gura: Aaaaaa!
MARINAR 2: Aaaaa!
DOCTORUL: Ai fumat, nenorocitule! Cascã ºi tu. Aaaaa!
MARINAR 1: Aaaa!
MARINAR 3: Aaaa!
MARINAR 1: Vream sã ieºim din capcana asta!
DOCTORUL: O sã ieºiþi când o sã vã spun eu, nu când vreþi

voi.
MARINAR 2: Pânã vineri! Avem întâlnire...
DOCTORUL: Tu în niciun caz nu ieºi, n-ai, încã, nici trei ani

de când eºti în infirmerie ºi boala s-a agravat.
MARINAR 2: Vineri, morþi-copþi, trebuie sã fim pe punte, în

costum frumos de marinar, cu panglicile fluturând.
DOCTORUL: Dar ce-i vineri?
MARINAR 3: Avem întâlnire. Dacã nu vin în carne ºi oase,

vin sub formã de... fantome... Si tot vin. Aºa am visat! ªi visele
se împlinesc.

DOCTORUL: Hai, la pat. Puneþi-vã termometrul! (þipã)
Moale miºcarea, copii! Hai, hai, hai! Trebuie sã vã fac spãlãturile
la toþi.

(cei trei se acoperã cu cearceafurile ºi rãmân nemiºcaþi)

TABLOUL II

Cei trei pe puntea vasului privesc în zare. ªi-au instalat lunete
ºi, pe rând, scruteazã cu încordare orizontul. Din când în când
se uitã cu aparatele în sus. Toropealã, aer somnolent, culori
pastelate. Niciuna dintre cele trei „ele” nu se zãreºte. Cei trei
fumeazã dintr-o pipã.

MARINAR 2: Eu am spus cã nu! Nu ºi nu! Am greºit. Prea
reci cuvintele, prea adevãrate, la urma urmei. Pentru femei
asemenea cuvinte, fãrã imaginaþie, fãrã cãldurã, fãrã puþinã poezie,
chin, participare, ajutooor!, nu se prind. Am scris de mântuialã.
Ca niºte repetenþi. Repetenþilor! Cuvintele pe care le-am scris
noi mai degrabã le aruncãm pe gârlã. Cuvinte care nu pot urni
din loc nici o balenã, nici o Riftia pachyptila, nicio moluscã din
Insulele Galapagos. Femeia are o fire sensibilã, aparte, a dracului

Coman Sova,

Piesã într-un act ºi
douã tablouri
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de bambus
fire mai are, cã nu rãspunde... Când þi-e pãmântul mai drag, ea e
în aer ca sã zic aºa. Nu rãspunde...de nimic ce face. ªi câte mai
face.

MARINAR 1: Poate -i numai o întârziere, n-or fi nimerit
dragele de ele longitudinea cã de latitudine nu mai vorbesc…

MARINAR 3: Ei! ªi ce e aºa mare filozofie longitudinea
pentru fetele noastre moderne. Or sã vinã. De venit, vin. A mea,
sunt sigur cã vine.

Numai dacã, fereascã-ne Zeul apelor, nu le-o fi dat drumul de
la servici. Putem presupune ºi aceastã ipotezã. Nu le-au dat drumul
ºi... Asta-i.  Nu. A mea.nu se lasã. Gãseºte o soluþie. Îi cunosc
familia. Toþi cu munci de rãspundere.

MARINAR 1: Asta nu împiedicã.
MARINAR 3: (Se uitã lung. Pauzã) Nu împiedicã? Ce vrei

sã spui?
MARINAR 1: (îl priveºte lung) Nu vorbeam cu tine! Sunt

gândurile mele,
Liuþã. Cu gradele e învãþatã, dar cu longitudinea poate fi o

problemã ºi pentru cineva experimentat. Ce ºtiu eu de longitudine?
ªtiu cã este “ distanþa unghiularã a unui punct de pe glob faþã de
ecuator, mãsuratã pe meridianul care trece prin acel punct ºi
exprimatã în grade, minute ºi secunde”. Aºa o fi. Dar pentru asta
trebuie sã ºtii ºi limba turcã, ca sã înþelegi.

MARINAR 2: (vorbeºte singur) Poate n-au gãsit, domnule,
nicio ocazie

MARINAR 3: (vorbeºte singur) Dacã se stârnea vreo furtunã,
hai, aº fi înþeles, sunt marinar, aº fi înþeles, dar, dar aºa...

MARINAR 1: (vorbeºte singur) E împotriva înþelegerii mele
limitate - c-aºa m-o caracterizat superiorul”- (cãtre MARINAR 2)
ªi de ce zici- parcã tu ai zis- cã ai încredere în femei. (s-a înfuriat
peste mãsurã) Mai susþii aºa ceva ºi acum?

MARINAR 2: (îl ignorã)
MARINAR 3: (imperturbabil) Dacã a fost vreo furtunã ºi n-

am fost anunþaþi?
MARINAR 2: Dacã ele se luptã acum cu valurile ºi noi...

Frumos ne ºade, n-am ce zice.(cãtre MARINAR 1) Hai! Dã-i
înainte!

MARINAR 1: (indignat cãtre MARINAR 2) Ce valuri? Unde
vezi tu valuri. (rãcneºte) Drepþi! Nu se aude? Matrozi!!! Drepþi!
(îi smulge o panglicã de la basca de marinar).

MARINAR 2: (imperturbabil) Fel de fel de valuri, fraþilor, ºi
noi stãm aici, pe punte, în oceanul ãsta, ce ocean o mai fi ºi ãsta,
cã toate seamãnã ca douã picãturi de apã... În oceanul asta ºi le
vorbim de rãu ºi le judecãm... (se înfurie ºi el) Asta n-o sã accept
niciodatã! (cãtre MARINAR 1) Niciodatã!

MARINAR 3: Dar Manole?
MARINAR 2: (ca lovit în creºtetul capului, îl întreabã dupã

o lungã pauzã) Care Manole?
MARINAR 1: Nici eu nu ºtiu cine-i acest Manole.
MARINAR 3: Atunci...?
MARINAR 2: Atunci, ce? De ce te uiþi aºa? Ce atunci?
MARINAR 1: Spune-ne cine-i individul?
MARINAR 3: Manole? V-am povestit de-atâtea ori. Aºa se

explicã faptul cã n-am prins specia uriaºã de pogonofore...
MARINAR 1: Vorbeºti în dodii.
MARINAR 3: Acela a ºtiut sã-ºi aleagã femeia. A lui a venit!

A ajuns la timp! ªi ce situaþie meteorologicã era!
MARINAR 2: ªi el nici n-a chemat-o, mi se pare, a venit de

capul ei, prin vânt ºi ploaie, potop era ºi el se ruga sã nu vinã... În
genunchi se ruga sã nu mai vinã.  Asta iubire. Am început sã-mi
amintesc.

MARINAR 3: Ba a chemat-o, a chemat-o! ªi ceilalþi ºi-au
chemat nevestele, dar numai Ea a venit. Ana!

MARINAR 1: (terestru) Cât s-o fi fãcut ceasul?
MARINAR 3: (se uitã pe cer) Patru treizeci ºi ºapte de minute

ºi cinci secunde.
MARINAR 1: Cât? Ce vrei sã spui, cã noi stãm aici de

(numãrã pe degete) de 12 ceasuri, douã zeci ºi unu de minute ºi
patruºpatru de secunde?

MARINAR 2: Imposibil! De 12 ore poate nu, dar de vreo
nouã ore tot stãm.

MARINAR 3: Atunci, dupã pãrerea ta, ceasul ar fi patru
treizeci ºi ºapte de minute ºi zece secunde?

MARINAR 1: Exact. ªi ele, tot dupã calculul nostru, ar fi
trebuit sã ajungã aici pe punte, la ora patru cincizeci ºi douã de
minute ºi cincizeci ºi douã de secunde. Înseamnã cã încã n-au
întârziat.

MARINAR 2: (cãtre MARINAR 3) Manole i-a stabilit ora?
MARINAR 3: (îl priveºte alb)
MARINAR 1: Manole i-a stabilit ora? Te întreabã omul.
MARINAR 3: Nu ºtiu. Dar pânã seara era ºi ziditã.
MARINAR 1: (dupã o pauzã) ªi crezi cã a fãcut o treabã

bunã Meºterul?
MARINAR 2: Da. Nu!!  E legendã. Are altã semnificaþie...
MARINAR 1: (tare) E legendã, ne-legendã, a zidit-o!
MARINAR 2: Ale noastre nu-s învãþate cu drumuri aºa de

lungi ºi cu legende.
MARINAR 2: E ºi vina noastrã...
MARINAR 1: Se vede limpede.
MARINAR 3: (dupã o pauzã lungã) Eu îmi reproºez cã n-

am dus-o nicãieri, aºa s-ar fi învãþat cu drumurile. Mie nu-mi
plac excursiile.

MARINAR 2: Nu-þi plac?

MARINAR 3: Greu mã convingea.
MARINAR 2: Nici natura?
MARINAR 3: Natura îi place. Ea se entuziasmeazã de naturã.

Am vãzut o grãdinã botanicã amândoi, rãcoare, pãmânt afânat,
flori adevãrate, miresme, totul rãcoros. Vai, ce pãmânt grozav
era în grãdina aceea. (cãtre MARINAR 1) Auzita-i Culai?
Smãlþuit cu iarbã, dediþei, albãstrele, floarea Paºtelui, covor gros,
vegetaþie bogatã, nenicule.

MARINAR 2 (iluminat): Cum de nu mi-am dat seama? Am
uitat cu desãvârºire. A mea sã nu vinã! Sã nu mai vinã, a mea!
Bãieþi, am uitat, a mea nu ºtie, mititica, sã înoate! Deºi este
gimnastã. Merge pe bârnã, face exerciþii la sol, cu cercurile, cu
mãciucile, la paralele. N-a mai avut timp si de înot.

MARINAR 3: Poate a pornit-o aºa, la noroc, ºtii cum sunt
femeile. Odatã ne fac niºte surprize... de rãmâi mascã!

MARINAR 2: Îi e fricã de apã. De aici a pornit ºi admiraþia
pentru mine, ca înotãtor!. De atunci.... m-a vãzut în fluture, la
înotul pe spate, eram performer!

MARINAR 3: Dacã-i aºa, ai s-o vezi venind. Femeile când
iubesc, fac minuni. Nu-þi fã griji. Vine!

MARINAR 2: (privind cu luneta în zare, strigã) Înoatã
cineva încoace! Înoatã cineva încoace!!!

MARINAR 1: (se uitã prin lunetã) Nu-i a mea.
MARINAR 3: (cãtre MARINAR 2) Ai fãcut insolaþie, matroz.

Stãm pe punte de ºapte ore, cu soarele în cap, vino sã te stropesc
cu furtunul.

MARINAR 1: (se uitã cu luneta) Într-adevãr, sã ºtiþi cã e
cineva, vine cineva, se zbate cineva acolo, în zare.

MARINAR 3: (se uitã cu luneta) Da, matrozilor. Puteþi pune
banii jos, e a mea. O cunosc dupã braþe!

MARINAR 1: Nu se distinge încã nimic, dar e un punct care
înainteazã spre noi.

MARINAR 2: Merge în picioare?
MARINAR 3: (ia luneta) Punctul acela e o corabie, o micã

ambarcaþiune. (se uitã ºi cu binoclu) Da, o corabie.(uimit).O
corabie de bambus!

MARINAR 1: O corabie de bambus? (Ia luneta. Cerceteazã)
Da. Vin toate trei, cioatcã. S-or fi întâlnit pe drum, au fãcut rost
de corabia asta de pe la vreun muzeu. Victorie! Vin împreunã.
Aþi vãzut?

MARINAR 3: (cãtre MARINAR 1) Mai toarnã-mi puþinã
apã pe cap. Stropeºte-mã, matroz! Corabie de bambus! Nu-mi
vine sã cred, cu toate cã este normal, pentru niºte femei care
iubesc. Dar bucuria...

MARINAR 1: (îl stropeºte cu furtunul) Ar fi fost prea de tot
sã nu vinã. Chiar dacã ar fi fost o perturbaþie pe liniile de navigaþie
ºi tot...cu o corabie de bambus se ajungea. Cu aceste corãbii s-
au rãspândit oamenii pe toate meridianele, pe toate insulele ºi
insuliþele. Pe toate continentele. Cu plute de bambus care rezistã
la orice perturbaþie.

MARINAR 2: Ce perturbaþie visezi?
MARINAR 1: Sã presupunem, prin absurd, cã ar fi fost

vreo perturbaþie.
MARINAR 3: Ia sã nu mai presupui.... (se uitã pe cer; e

lunã plinã) E ora!!! Aranjaþi-vã panglicile. Visul meu se
adevereºte. (cãtre MARINAR 1) Uite-le cã se apropie! (îi dã
luneta).

MARINAR 2: Ne-au observat, ridicã steagul alb!
MARINAR 1: Procedeazã dupã regulament.
MARINAR 2: Din instinct, cã n-au de unde sã ºtie

regulamentul. Eu n-am suflat o vorbã. Femeia are un instinct
perfecþionat. Doxa. E una singurã, cu steagul!

MARINAR 2: (se uitã prin lunetã) Dar unde-or fi celelalte
doua?

MARINAR 3: Poate se fardeazã, ºtii cum procedeazã ele...
Orice-am zice, pentru femei un drum atât de lung e obositor.

MARINAR 1: Bunã idee am avut sã trimitem telegramele
noastre. Bine ticluite mesajele noastre. Bravo bãieþi!

MARINAR 2: Putem vorbi ºi noi acum pe îndelete cu ele, sã
se simtã bine, sã le facem curte, matrozi, sa le cãdem în genunchi,
meritã, sã nu le parã rãu cã au venit pânã aici... Cãlãtoria aceasta
sã rãmânã un moment de neuitat în iubirea noastrã. “Sunteþi
reginele noastre!” sã le spunem.

MARINAR 1: Stropiþi-mã cu apã. Puternic! (îl stropesc)
MARINAR 3: A mea a fost ideea.
MARINAR 2: Ce idee?
MARINAR 3: Cu mesajele. Aþi ºi uitat?
MARINAR 2: Nu-i adevãrat, ideea a fost a mea.
MARINAR 1: Ar trebui sã oprim niþel vasul, harabaua asta

de vas. Sau chiar sã le ieºim în întâmpinare.
MARINAR 2: Nu putem de oceanografi.
MARINAR 3: Care oceanografi?
MARINAR 1: Ce au oceanografii cu vasul nostru?
MARINAR 2: Pãi ei îl conduc.
MARINAR 3: De când?
MARINAR 1: De când spãlãm puntea, întindem pânzele, ºi

ce mai e nevoie pe punte!
MARINAR 3: Aºa ne trebuie, matroz. Frumoasã concepþie,

sã n-avem ºi noi dreptul la viaþã personalã.
MARINAR 2: Cine te opreºte?
MARINAR 1: ªi dacã nu ne opreºte nimeni? Uite, corabia

de bambus se depãrteazã, nu se poate pune cu namila noastrã de
vas care merge aiurea.

MARINAR 3: Vezi c-ai fãcut temperaturã. Corabia se apropie,
se apropie. Oare superiorii or sã ne dea voie cu ele pe vas?

MARINAR 1: Ieºim la raport.
MARINAR 3: Mai bine sã-i punem în faþa faptului împlinit.

Farmecul feminin învinge. O sã încãlcãm puþin regulamentul,
dar e un caz excepþional... cu niºte naufragiate. Le trecem la
naufragiate. N-aveam ce face. Trebuiau salvate. (Se aruncã în
apã. Ceilalþi doi nu observã)

MARINAR 2: Dacã le-ar da prin cap sã-ºi avarieze mica
ambarcaþiune prin preajma noastrã.

MARINAR 1: Dar dacã spune secundul, “Fiecare cu vasul
lui”? Ce facem? S-au deplasat fetele degeaba, pânã aici.

MARINAR 2: Naufragiem ºi noi! Sãrim în apã sã ne
pescuiascã ele.

MARINAR 1: Sã dezertãm?
MARINAR 2: Pentru iubire!
MARINAR 1: Curtea Marþialã ne mãnâncã, matroz!
MARINAR 2: N-o sã se observe, suntem bolnavi. Nu eram

în funcþiune. Nu vezi ce pustiu e aici? Nu ne vede nimeni. Doar
dânsele...

MARINAR 1: Dar dacã dânsele n-or sã ne observe. Cã s-a
înnoptat.

MARINAR 2: Liniºteºte-te! Gãsim o soluþie. Aflã cã nu mã
aºteptam ca ele sã rãspundã aºa prompt.

MARINAR 1: Ceea ce mã surprinde, însã, e faptul cã ne-au
nimerit. Eu, recunosc, n-aº fi nimerit, cu toatã specialitatea mea,
cu tot simþul meu de orientare în vraiºtea apelor.

MARINAR 2: (se uitã prin binoclu) E numai una. Da, vãd
foarte clar, uite-o aici, în cruce Înainteazã destul de repede. Parcã-
i purtatã de delfini.

MARINAR 1: S-au mai vãzut cazuri.
MARINAR 2: (se uitã prin lunetã) Fac semne disperate!

Cred cã strigã ceva. Da, strigã ceva din rãsputeri
MARINAR 1: (luând binoclul) Nu cumva ai vedenii din

cauza încordãrii?
MARINAR 2: (ca în transã) Ei, vedenii! Ce vedenii? Strigã!

O aud, o aud, are flori în braþe, pãmânt pe tãlpi, vine de pe uscat,
iat-o! (Se aruncã în mare. Dupã un timp urcã cu ea în braþe, se
agitã)

MARINAR 2: A leºinat! Doctorul!
MARINAR 1: Doctorul! Repede, repede, Urgenþã. (strigã)

Domnul doctor!
MARINAR 2: (cu „Ea” în braþe) Ce uºoarã e!
MARINAR 1: E extenuatã....E leºinatã! (strigã) Domnul

doctor Nae! (strigã mai tare) Domnul Profesor Nae!
MARINAR 2: Mã apucã ameþeala. Are aripi!
MARINAR 1: Dã-i o palma-douã, poate cã-ºi revine. (se

apropie)
MARINAR 2: Nu! Nu, nu te apropia! Îºi revine ea ºi fãrã

palme.
MARINAR 1: Nu þi se pare curios cã nu scoate niciun cuvânt?
MARINAR 2: O sa scoatã ea ºi cuvinte. E copleºitã de emoþie.

Vai!
MARINAR 1: Ce este?
MARINAR 2: Se trezeºte.
MARINAR 1: (cãtre MARINAR 2) Ce s-a întâmplat cu tine?

Ce ai?
MARINAR 2: (îl priveºte lung)
MARINAR 1: Eu sunt, ce, nu mã recunoºti?
MARINAR 2: Aleea.... cu castani...
MARINAR 1: (cãtre Ea) Cum ai nimerit paralela, iubito?
MARINAR 2: A nimerit-o ºi gata! O vezi aici, a nimerit-o!
MARINAR 1: De unde o fi fãcut rost de corabia asta de

bambus?
MARINAR 2: Bine cã a fãcut rost. A salvat onoarea

marinãreascã.
MARINAR 1: Ce vrea sã facã?
MARINAR 2: Umblã pe punte aºa... Cu miºcare graþioasã...

(cei doi urmãresc plimbarea femeii ºi radiazã de fericire)
MARINARUL 1: Parcã vrea sã îºi ia zborul....
(Intrã DOCTORUL)
DOCTORUL: Ce e ? Ce s-a întâmplat? De ce v-aþi îmbrãcat

ca niºte paparude?
MARINAR 2: Ssssst, liniºte! ªi-a revenit... Nu mai e nevoie.

Nu vedeþi ce-i în faþa noastrã?  Ce desãvârºire, doctore. Toate
femeile sunt desãvârºite pentru cã sunt fãcute din pãmânt, flori ºi
cer ºi culorile curcubeului. Doamne, ce perfecte ºi ce colorate
sunt când iubesc. Priveºte, domnule doctor, ce graþios pãºeºte.
Îmi vine sã mã aºtern sub paºii ei.

DOCTORUL: Stai aºa! Drepþi! Voi aþi luat-o razna rãu de
tot. Nu vedeþi cã-i o pasãre. Sau ce-o fi arãtarea asta! La pat, fuga
marº! Unde-i bolnavul Liu ?

MARINAR 1: A sãrit în apã, cã mai sunt douã.
DOCTORUL: (autoritar) Fuga marº la pat!
MARINAR 1: Încã o clipã, domn profesor, s-o mai privim o

leacã. Minune venitã pe ape. Braþe ºi umeri ºi sâni adevãraþi,
crini. Priveºte, domn profesor, dacã eºti Marinar.

DOCTORUL: Bãieþi, zãu, treziþi-vã! Ce e cu voi, fraþilor?
Treziþi-vã. Bine, poftim, o mai privim cât o mai privim - ºi apoi...
s-o lãsãm sã zboare!

MARINAR 2: Cum sã zboare?
DOCTORUL: Cum se zboarã! Aºa cum zboarã o arãtare.

Zboarã ºi gata. Suntem sãnãtoºi. Ce sã caute femei pe vas?
MARINAR 2: Sã caute, doctore, sã caute sau sã le cãutãm

noi. Acum sunt aici. Pe mare, în cer, pe pãmânt, oriunde sã fie,
dar sã fie ºi ele. Sã fie cu noi cã fãrã ele ne clãtinãm. Piere lumea.
Dacã n-ar fi fost ele, ne pierea neamul.

DOCTORUL: S-a agravat boala în voi. Aþi luat-o razna rãu.
În pat! Hai, la culcare! Nu vedeþi cã e noapte, trecut de miezul
nopþii, nu suntem decât noi pe punte ºi pãsãrile astea, ce-or fi
ele... Noi ºi Luna..

(continuare în pag. 12)
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Seniorii literaturii noastre
„Convergenþa dintre diplomaþie, culturã ºi istorie rãmâne

mereu actualã pentru popoarele care se respectã”
Urmare din numãrul trecutF.P.: Aºadar, activitatea

diplomaticã este beneficã
pentru promovarea literaturii.
În ce mãsurã diplomaþia poate
ajuta un literat în promovarea

culturi tãrii sale în þara în care este acreditat?
N.M.: Nu numai a literaturii, ci în ansamblu, istoria,

spiritualitatea, artele, raporturile culturale, imaginea României în
general. Când am reapãrut la Varºovia, în al doilea mandat /
1974/, preºedintele Uniunii Scriitorilor, J. Iwaszkiewicz m-a
salutat spunându-mi: Domnule Nicolae mã bucur cã te revãd.
Dumneata eºti condamnat la polonitate! A avut gura auritã. Nici
Parisul ceva mai târziu, unde am fost primul director al Centrului
Cultural, nici Skopje, ca ºef al misiunii, nu mi-au priit precum
climatul varºovian. Acolo - respectând toate rigorile -, fãceam tot
ce îmi doream pentru a asigura o imagine corectã a României.
Amintesc cã în anii 70-80, România nu avea la Varºovia un
Centru Cultural, care ar fi însemnat cheltuieli prea mari, cu
siguranþã nu de anvergura celor de azi. S-a negociat problema
deschiderii ani buni, fãrã nici un rezultat; totul se bloca la faptul
cã Polonia nu asigura un local central pe mãsurã pentru o asemenea
instituþie româneascã. Decidenþii conºtientizaserã din plin cã se
poate ºi aºa. Corespondenþii de presã, care aveau ºi alte misiuni,
au fost menþinuþi, cel puþin la Varºovia, tot timpul. Personal am
introdus subiectul deschiderii Centrelor Culturale, bibliotecilor,
ca sã nu sune pompos, pânã ºi în tematica discuþiilor la nivel
înalt. Aceasta  în mai multe rânduri. În prealabil, chestiunea era
dezbãtutã la nivel de experþi din Ministerele de Externe. Nimic
nu s-a miºcat din loc pe motiv cã Polonia nu asigura reciprocitatea
la sediile clãdirilor propuse de Bucureºti pe Dacia, pe Polonã pe
Ana Ipãtescu etc. Pe mine Centrele Culturale strãine din Varºovia,
care funcþionau din plin, mã inspirau pentru a cere factorilor
polonezi sã ne asigure reciprocitate, aºa cum o fãceau pentru
celelalte þãri frãþeºti, cum le plãcea decidenþilor polonezi sã le
spunã. Cu mari insistenþe, reuºeam ca în Planurile culturale
bilaterale sã fie introduse unele prevederi mai largi, la care sã
apelez la nevoie, fiind acte guvernamentale, pentru înfãptuirea
lor. Astfel s-a discutat ani de zile chestiunea realizãrii unei
cooproducþii cinematografice pe o temã de interes comun:
sprijinul acordat de România transportului aurului polonez în
septembrie 1939 pe teritoriul þãrii noastre. Am susþinut mult
aceastã idee nobilã, cunoscut fiindu-mi cã polonezii punctau
totdeauna ajutorul maghiar, care niciodatã n-a fost la nivelul
celui românesc, datoritã ºi atitutudinii hortiste la izbucnirea
rãzboiului. Abia dupã vizita fãcutã de Edward Gierek la Sinaia,
în octombrie 1976, prin mulþumirea adusã poporului român
pentru sprijinul acordat în 1939, textul fiind publicat în Scânteia
ºi Tribuna Ludu, mi-a deschis uºile celor care blocaserã proiectul
la secþiile comitetului central al partidului. Sã mã asigur cã va fi
o reuºitã din punct de vedere al prezentãrii corecte istorice am
optat ca românii sã asigure scenariul filmului, polonezii regia,
unde stãteau mai bine. Am militat ca aceasta sã fie fãcutã de
Wajda sau Kawalerowicz, mari artiºti pe care îi cunoºteam. Cei
doi n-au putut sã se implice, fiind angajaþi în alte proiecte / Wajda
lucra la filmul Omul de marmurã – dupã evenimentele de la
Radom din 1976/, iar Kawalerowicz la o peliculã despre
Napoleon. Pânã la urmã s-a ajuns de comun acord ca regia sã fie
asiguratã de Poreba, cu o distribuþie comunã de mare þinutã din
partea României. A durat însã ani ºi ani de la proiect la realizare.
În domeniul învãþãmântului, în ciuda faptului cã limba românã
se preda în Polonia, la Cracovia, din 1921, funcþiona doar o
secþie în cadrul catedrei de romanisticã. La Bucureºti, din 1948 a
funcþionat catedra de limbã polonã. Foloseam fiecare prilej pentru
a se asigura reciprocitatea. ªi s-a asigurat cu vârf ºi îndesat,
pentru cã au apãrut ºi alte catedre, la insistenþele unor lectori pe
care îi cunoºteam de mare valoare didacticã ºi ºtiinþificã, precum
Henryk Misterski la Poznan sau cu lectori români la Lublin ori
Wroc³aw. ªtiam din perioada studenþiei cã prezenþa Istoriei
României este extrem de deficitarã. Tot ce privea trecutul
românesc se redacta prin prisma bibliografiei maghiare, ungurii
erau specialiºti în aceastã materie. Am avut ºansa sã îl cunosc pe
conferenþiarul universitar dr. Juliusz Demel, care conºtientizaserã
la fel de bine ca ºi mine acest aspect. Aºa s-a nãscut ideea apariþiei
unei Istorii corecte a României. A muncit câþiva ani ºi a fãcut un
text – cum am convenit – pe baza surselor româneºti. Editura
Ossolineum din Wroc³aw – cu care a contractat publicarea
volumului în seria Istoria popoarelor lumii, - a apelat potrivit

uzanþelor la trei recenzenþi. Doi dintre ei au fost filo-maghiari ºi
i-au respins autorului manuscrisul. Intervenind la directorul
Editurii, pe care îl cunoºteam bine, a dat din umeri la nedumerirea
mea. I-am adus tot felul de argumente în favoarea apariþiei, cred
cã am fãcut patru sau cinci drumuri la Wroc³aw, pentru a participa
ºi la alte acþiuni, dar nu îl urneam din loc. Atunci i-am sugerat ca
Academiile de ºtiinþã din cele douã þãri sã se pronunþe cu privire
la veridicitatea prezentãrii, propunere pe care a agreat-o. Institutul
de istorie din Bucureºti, director era profesorul ªtefãnescu, a
redactat un referat de 90 de pagini, care a fost hotãrâtor în editarea
lucrãrii în 10.000 de exemplare ºi apoi în 50. 000. Juliusz Demel
mi-a mulþumit personal în prefaþã lucrãrii pentru sprijinul acordat.
La sugestia mea, în anii urmãtori Juliusz Demel a elaborat prima
monografie despre Alexandru Ioan Cuza ºi alte contribuþii. La
PIW a apãrut într-o ediþie de lux Dacii de Daicoviciu, urmatã de
o expoziþie de proporþii la Cracovia despre Aurul dacic. Pentru
fiecare domeniu în parte am exemple. Cunoscut fiindu-mi cultul
pe care profesorul meu de artã universalã, J. Bia³ostocki, îl
manifesta faþã de Brâncuºi, am solicitat cu prilejul marcãrii
Centenarului marelui artist o expoziþie consacratã artistului. Ea a
fost prezentatã la Varºovia, dar mai ales la Lodz, la Muzeul de
artã modernã, unde a fost gãzduitã câteva luni, însoþitã de
conferinþe etc. Într-o întâlnire ocazionalã avutã cu ministrul
culturi, Lucian Motyka, vorbindu-i de aceste manifestãri de
succes, i-am cerut ca un Liceu de arte plastice din Polonia sã
poarte numele nemuritorului din Hobiþa, lucru care s-a realizat ºi
cu cât fast. Ca, în urmã cu câþiva ani sã primesc un email de la
directorul ªcolii de arte plastice din Szczecin prin care mã ruga
sã particip la o aniversarea a Liceului, comunicându-mi cã
directoarea Centrului Cultural Român de la Varºovia nu îi
rãspunde la solicitãrile sale, profesorii ºi el amintindu-ºi de
prezenþa mea prin 1977 sau 1978 la festivitatea care a avut loc.
Chiar m-am simþit tuºat. Am dat în vileag întâmplarea în presã ºi
pânã la urmã, cu greu, totul s-a rezolvat. Dar nu pânã la capãt.

Prietenia care m-a legat de directorul general al Teatrului Mare
din Varºovia, Sliwinski ºi a celui artistic, Krêtz, a dus la montarea
– pentru prima datã în istoria de 250 de ani a teatrului - , a operei
Oedip de George Enescu, ca reciprocitate cu montarea la Opera
Românã a Conacului fermecat de Moniuszko. A fost un mare
succes în plan artistic ºi muzical.

Un alt obietiv a fost prezenþa eminescianã în Polonia. Am
salutat cu diferite ocazii apariþia în 1961 al celui de al doilea
florilegiu în Polonia. Primul – 26 de poeme – transpuse de Emil
Zegadlowicz, printre care ºi Împãrat ºi proletar a apãrut în 1933,
datoritã implicãrii poetului Aron Cotruº, ataºat cultural la Varºovia
timp de 7 ani. Cu mari insistenþe, folosindu-mã de Centenarul
dobândirii independenþei de stat a României, a unei relaþii cordiale
avute cu directorul Casei editoriale PIW, fost diplomat la Roma,
S. Wasilewski, am realizat apariþia ediþiei a II-a. Am avut-o
aproape pe Danuta Bienkowska, care a acceptat sã traducã
monografia lui Cãlinescu despre viaþa ºi creaþia eminescianã la
Editura Czytelnik, unde director era un editor rasat, K. Bêbenek.
Ca volumul sã fie mai atractiv în rândul tineretului i s-a dat titlul:
Poetul dragostei. Aceasta a fost prima etapã. Tot cu ea am plãnuit
sã pregãteascã un florilegiu nou din poezia lui Eminescu pentru
Editura Ludowa Spó³dzielnia Wydawnicza, Casã editorialã care
tipãrea de ani de zile seria – Poeþi Universali – florilegiu tipãrit
într-un tiraj de 10.000 de exemplare. Cele mai reuºite texte din
noua ediþie Danuta Bieñkowska le-a folosit la editarea Antologiei
de poezie româneascã /aproape 700 de pagini/, tipãritã în 1989.
De atunci, Mihai Eminescu – cum o tot repet de ani de zile – este
istorie la Varºovia, unde funcþioneazã un Institut Cultural, care
cu prilejul Centenarului României, ca oaspete de onoare al Târgului
de carte de la Varºovia, n-a introdus printre exponate nici una din
cele peste 80 de cãrþi publicate de mine, bineînþeles, nici Receptarea
lui Eminescu în limba polonã, despre care Alex ªtefãnescu a
scris cã este un spectacol intelectual, care se bazeazã pe o
impresionantã documentaþie, dar ºi pe o viziune proprie asupra
destinului istoric al poporului polon.

Gafa fãcutã de directoare n-a dus decât la degradarea ei, dar nu
ºi la rechemarea sau lãsarea ei la vatrã. Am aflat cã stagiul unui
asemenea diplomat /ofiþer/ la noi este de zece ani. Sunt multe
aspecte de relatat cu privire la întrebarea pusã, dar sã ne oprim
aici – cu recomandarea de a citi opusul de care am amintit.

F.P.: Aþi publicat câteva cãrþi despre Ioan Paul al II-lea...
N.M.: Nu câteva – 19! Anul acesta, cu prilejul Centenarului

Pontifului Nepereche, a apãrut la Editura Academiei Române –

monografia Sfântul Ioan Paul cel Mare /cca 700 pagini/. Este una
din lucrãrile la care þin foarte mult. De treizeci de ani, din ianuarie
1990 lucrez la cunoaºterea ºi rãspândirea creaþiei marelui Pontif în
România. Am început cu publicarea Poemelor sale în toatã presa
româneascã ºi în volum, în 1992, pentru prima datã într-o þarã
ortodoxã, a dramei sale Dugheana bijutierului, pusã în scenã în
1991, într-o distribuþie de excepþie de regizorul, Constantin
Dinischiotu, ºi a altor lucrãri. Pentru mine prin viaþa, creaþia ºi
faptele sale, Papa Wojty³a a schimbat cursul istoriei la sfârºitul
secolului trecut. Papa Ioan Paul al II-lea s-a impus prin faptele
sale, prin dãruirea ºi hotãrârea cu care a condus barca credinþei
timp de aproape 27 de ani (dintre cei mai furtunoºi din istoria
mileniului trecut), cât ºi prin implicarea directã ºi constantã – ca un
lider vertical ºi credibil pentru pace, dreptate ºi echitate socialã –
într-o lume în puternicã derivã pe multiple planuri. Contribuþia
adusã la nãruirea rãului a fost hotãrâtoare. Sã nu uitãm spusele lui
Gorbaciov: „Tot ceea ce s-a petrecut în Europa de Est în ultimii
ani nu ar fi fost posibil fãrã prezenþa acestui papã, fãrã rolul sãu
extrem de important, între care ºi rolul politic pe care El l-a jucat
pe scena politicã mondialã. Ioan Paul al II-lea a fost umanistul
numãrul 1 pe aceastã planetã. A înfãptuit multe nu numai pentru
catolici, ci pentru lumea întreagã.”

F.P.: Am remarcat cã Vaticanul v-a fost recunoscãtor. Sfântul
Pãrinte Francisc v-a acordat în 2015 ordinul: Pro Ecclesia et
Pontifice. Îl mai are cineva în România.

N.M.: Cred cã nu! ªtiu cã l-a primit fosta Reginã a Olandei
Beatrix. ªi l-a trecut pe primul loc, printre numeroasele ordine ºi
distincþii primite de-a lungul vieþii. Nici în Polonia nu sunt multe
persoane care sã fi primit aceastã onorantã distincþie.

F.P.: La ce lucreazã în prezent poetul, eseistul, aforistul,
istoricul, istoricul literar Nicolae Mareº?

N.M.: Am finalizat monografia – Lucian Blaga – traducãtor
ºi traductolog. Este o lucrare foarte importantã pentru viaþa ºi
creaþia marelui nostru poet, filosof, dramaturg, diplomat. Aceastã
laturã a activitãþii sale numai exegeþii cei mai sensibil ai culturii
româneºti au pus-o în valoare. Autorul Poemelor luminii a tradus
cca. 2000 de pagini, patru milenii de poezie. Iar istoricii literari în
vogã nici nu amintesc acest lucru. Nu ºtiu dacã din ignoranþã sau
rea credinþã, Amintesc faptul cã în 2021, cultura româneascã va
marca 100 de ani de la debutul sãu, ca traducãtor, în paginile
Gândirii; acum, în august 2020, s-au împlinit 65 de ani de la
apariþia capodoperei Faust de Goethe. Lucrarea proaspãt finalizatã
prezintã, pe baza a 30 de documente inedite, cum s-a plãmãdit în
româneºte aceastã capodoperã a literaturii universale, solidaritatea
de breaslã a patru mari germanologi: Alexandru Philippide, Adrian
Maniu, Tudor Vianu ºi Alfred Margul Sperber, care au apãrat cu
demnitate prin referatele întocmite la cererea ESPLA apariþia
traducerii pe care Mihai Beniuc ºi alþi proletcultiºtii doreau sã o
respingã. Am redactat totul pe baza Dosarului Blaga – zãvorât la
Arhiva Academiei Române – oferit de redactorii fostei edituri
ESPLA spre pãstrare înaltului for ºtiinþific. De asemenea, sper sã
finalizez ºi sã tipãresc lucrarea Eroi veºnic vii, despre militarii
români din Primul Rãzboi Mondial, morþi în lagãrele de concentrare
prusace din Pomerania: Gdansk, Tuchola, Czersk, £ambowice,
Markajmy ºi din alte zeci de cimitire, care se aflã acum pe teritoriul
polonez. Sunt peste 10.000 de ostaºi morþi în 1917-1918 în chinuri
groaznice ºi peste care decenii la rândul s-a aºternut mantia uitãrii
ºi a nepãsãrii, inclusiv a autoritãþilor actuale. Aceasta, în ciuda
propunerilor insistente fãcute din 2007 pânã în prezent, pentru
cinstirea lor, mai ales cu ocazia marcãrii Centenarului Marii Uniri.
Din anul amintit n-a fost sãptãmânã lãsatã de Dumnezeu în care sã
nu acþionez în aceastã direcþie. Vreau sã las istoriei numele celor pe
care i-am identificat ºi calvarul vieþii lor, prezentând – în paralel –
cum au acþionat alte þãri civilizate în condiþii similare. Alte douã
aspecte voi releva. Faptul cã societatea civilã româneascã a sãdit în
memoria acelor eroi un simbol viu – peste 2 milioane de arbori –
record mondial. Lucrarea va fi ilustratã de bunul meu prieten,
marele artist polonez, pe care l-ai publicat în paginile revistei pe
care o pãstoreºti, Czesaw Dzwigaj. Va fi omagiul adus lor de un
român ºi un polonez. Parafrazând-o pe Elena Vãcãrescu, diplomata
care în 1924, a inscripþionat monumentul Eroilor Români morþi pe
câmpurile de luptã din Franþa, voi prefaþa unul din capitole cu
versurile: Pe-al vostru vis eroic, simþindu-vã stãpâni/ Dormiþi,
vegheaþi de proaspeþi carpatini/ Dormiþi eroi români! Sper, totodatã,
ca pânã la sfârºitul anului sã finalizez o nouã culegere de maxime
ºi aforisme, care va avea, probabil, titlul: Sclipiri zilnice.

Nicolae Mares,

MARINAR 2: Luna?
MARINAR 1: Ce vrea sã facã?
MARINAR 2: Nu ºtiu. Se dezbracã. Are o ranã la braþ.
MARINAR 1: E rãnitã? Doctore! Fã ceva. E o Urgenþã!
MARINAR 2: (priveºte fascinat “femeia”) Continuã sã se

dezbrace.
DOCTORUL: (se freacã la ochi)
MARINAR 2: Uite! Coboarã la apã.
MARINAR 1: Sã n-o lãsãm!

(urmare din pagina 11)
Corabia de bambus

MARINAR 2: A coborât!! (Sare peste bord, se aude vocea
strigând) Staaaai! Vin ºi eu. Triiiiiþa! Staaaaai!

(Sare în apã ºi MARINARUL 1)
MARINAR 1: (strigând) Matroz. Gicã!!!
DOCTORUL: (sare în apã) Înapoi! Înapoi!
(Întuneric. Pauzã. Se aprinde, din nou, lumina)
Cei trei marinari stau pe banca lor albã. I se face loc si

Doctorului.
Atmosferã de vis. Cele trei femei se lanseazã într-un spectacol

fascinant cu dans la barã, acrobaþie, karaoke, pantomime etc. -
totul la latitudinea, inventivitatea ºi inspiraþia regizorului -
Doctorul este fascinat de spectacol.

Cortinã de întuneric. Scurta pauza. Muzicã. Se reaprind toate
luminile.

Cei trei Marinari sunt culcaþi în paturile lor albe.
DOCTORUL - le pune termometrul, le ia pulsul (ca pe

vremuri), numãrã bãtãile inimii, uitându-se la ceas.... Se mirã
-. Se uitã la termometru.

– Þã-Þã-Þã. E grav de tot... Nu mai am ce face! O sã vã bag la
terapie intensivã!

SFÂRªIT
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POEZIE UNIVERSALÃ LA KM 0

Nikiforos Vrettakos

În româneºte de Valeriu Birlan

Titus Vîjeu

Considerat în perioada de

apogeu a creaþiei sale drept „cel
de-al treilea laureat Nobel al
Greciei”, dupã Gheorghios
Seferis (1963) ºi Odisseas Elytis
(1979), Nikiforos Vrettakos s-a
stins din viaþã la 4 august 1991
fãrã a izbuti sã dobândeascã
graþiile Academiei Suedeze. Cu

toate acestea, el a rãmas unul din marii lirici contemporani
ai patriei sale. C. Th. Dimaras socoate în cuprinzãtoarea
sa Istorie a literaturii neogreceºti (Editura pentru
Literaturã Universalã -1968) cã poetul „închide, într-o
formã uneori absolut liberã, o inspiraþie sobrã ºi clasicã,
de o admirabilã puritate, în concepþie, ca ºi în realizare”
(op. cit. pag. 550). Încadrat de autor în grupul ce a purces
„din formele clasice ale cuvântului, alãturi de Iannis
Ritsos, Iorgos Vafopoulos ºi Zissis Iconomos, Vrettakos
s-a dovedit de la începutul carierei poetice ca un poet la
care grija pentru artã a triumfat”.

Primele imagini ce i-au alimentat poezia fuseserã
furnizate de realitãþile aºezãrii din Lakonia unde vãzuse
lumina zilei într-un moment simbolic (1ianuarie 1912)
ºi unde avea sã-ºi înceapã, ºaptezeci ºi nouã de ani mai
târziu, somnul de veci. Acolo la Krokees, sat anonim din
Peloponez cãruia i-a adus o certã celebritate a deprins
contrastele ce dominã lumea, prima carte pãstrând în titlu,
Kato apo skies kai fota (Sub umbre ºi lumini) acest joc
al diferenþei. Era un poet adolescent ce se pregãtea sã-ºi
continue educaþia în capitalã, nu doar la universitate
(pãrãsitã pentru a se putea întreþine din munci diverse)
dar ºi în bibliotecile ori muzeele publice ale Atenei.
Invazia italianã ºi ulterior germanã a Greciei l-a aflat în
mijlocul armatei regale ºi apoi al Rezistenþei populare.
Moartea – în plin rãzboi – a lui Kostis Palamas (1859-

1943) l-a îndurerat ca pe orice patriot grec, mai ales cã
acest patriarh al literaturii neo-greceºti îi citise ºi preþuise
primele plachete de versuri, inclusiv Epistole tou kiknou
(Scrisoarea lebedei -1937) ce marcase un reper important
în evoluþia liricii sale. O aleasã prietenie avea sã-l lege de
Vrettakos ºi de un alt mare poet ºi dramaturg grec,
Anghelos Sikelianos (1884-1951),
cel ce fusese preocupat în tinereþe
de transformarea locului sacru de
la Delfi într-un centru spiritual
mondial ce ar fi putut dãinui prin
Serbãrile Delfice consacrate în
primul rând revitalizãrii tragediei
antice dacã la orizont nu s-ar fi
profilat o altã tragedie
contemporanã, aceea al celui de-al
doilea rãzboi mondial. Acel rãzboi
în care poetul a fost nevoit sã
schimbe condeiul pe arme pentru a
apãra libertatea. Poate de aceea
când, între 1967 ºi 1974 patria sa
se afla sub dictatura unor colonei
brutali ºi alergici la fenomenul
culturii, Nikiforos Vrettakos s-a
autoexilat în Elveþia ºi Italia,
devenite baze de pornire pentru
turnee europene în cuprinsul cãrora ºi-a proclamat prin
poezie credinþa în dreptul omului la o existenþã demnã ºi
neultragiatã de ordine militare absurde. Poemele scrise în
acest exil voluntar aveau sã-l inspire pe Mikis Theodorakis
ºi pe alþi compozitori greci, devenind prin punerea lor pe
muzicã mesaje de largã circulaþie.

Cãrþile sale de poezie [To taxidi tou Arhangelou
(Cãlãtoria Arhanghelului - 1938), O taighetos kai e siope
(Muntele Taighet ºi tãcerea - 1949), O hronos kai to
potami (Timpul ºi fluviul - 1957)] se alãturã unor cãrþi de

prozã [To gymno paidi (Bãiatul gol - 1939), Brosta sto
idio potami (În faþa aceluiaºi râu – 1972)] sau unor
eseuri emblematice precum cel consacrat în1959
marelui Nikos Kazantzakis [N. K. e agonia tou kai to
ergo tou (N. K. – agonia ºi opera sa)].

O piesã de teatru Anguish, scrisã în timpul anilor de
exil, a fost tipãritã în Statele Unite ale Americii.
Caracterul ei este unul autobiografic iar titlul – similar
celui dedicat lui Kazantzakis vorbeºte despre agonia

unui timp strãbãtut cu demnitate de un
poet „al pãcii ºi-al iubirii”.

Un excepþional portret al lui
Vrettakos aparþine poetului Ion Brad:

„Îmi vine sã zic cã acest spartan e
mai filosof decât mulþi atenieni. Mã
uitam la faþa lui de mãslin chinuit, pe
care timpul ºi bãtãliile sociale ºi-au
înscris avatarurile lor dureroase ºi nu-
mi venea sã cred cã ochii acestui poet
pot fi atât de senini.

Cobora din când în când la Atena
din sihãstria lui care se chema Krokees,
satul lui natal din câmpia mãnoasã a
Spartei, ca ºi când ar fi fãcut o concesie
lumii, dupã ce aceasta l-a hãrþuit o
viaþã întreagã.”

Regretatul poet Ion Brad, fost timp
de aproape zece ani ambasador al
României în capitala Greciei, s-a

dovedit unul din cei mai activi promotori ai poeziei
neo-eline în România, reuºind sã atragã atenþia unui
mare numãr de mai tineri confraþi asupra valorilor lirice
ale unuia dintre leagãnele civilizaþiei europene. Între
aceºtia se aflã, fãrã îndoialã ºi Valeriu Birlan, discipol
preþuit de Ion Brad ºi care a publicat în 2012 la Princeps
Edit din Iaºi o substanþialã culegere de poeme aparþinând
lui Nikiforos Vrettakos cu introducerea, prezentarea ºi
traducerea sa în limba românã. Din aceastã carte vã
oferim câteva poezii.

CARTEA MEA

Al meu trup este aceastã carte.
Din ea, am scuturat ce-a fost pãmânt.
Cine-o atinge, atinge trupu-n care sunt.
Al meu trup este aceastã carte.
Am îmbrãcat-o-n etern veºmânt
Sã þinã al morþii frig departe.
Al meu trup este aceastã carte.
Luaþi, duceþi, abisuri, ore, pãmânt.

FÃRÃ TINE

Fãrã tine n-ar fi gãsit
apã porumbeii.
Fãrã tine n-ar fi luminat
Dumnezeu fântânile sale.
Mãrul îºi împrãºtie-n vânt
florile; în poalã
aduci apã din cer,
lumini de spice ºi deasupra ta
lunã de vrãbii.

ADUN CÃZUTELE SPICE

Adun cãzutele spice sã-þi trimit puþinã pâine;
   adun,

cu mãna-mi frântã, cât soare a mai rãmas,
sã þi-l trimit, sã te-mbraci. Te-a cuprins frigul.
De Paºte, rochia cea verde s-o porþi.
Or s-alerge copiii cu flori, or sã iasã porumbeii
ºi maica ta, cu-o poalã plinã de iubire.
Apucã pe orice drum, peste orice culme, întreabã

pe oricare pom.

Auzi? Drumurile întregului pãmânt duc în
      inima mea.

Privind lumina, ai grijã sã nu uiþi. Auzi? Sã vii!

COR

Existã tristeþi pe care nimeni nu le ºtie.
Existã adâncuri pe care nu le scruteazã
soarele. Munþi de tãcere înconjoarã buzele.
ªi toþi martorii tac. Ochii nu pot grãi.
Nu existã scãri atât de mari sã cobori
pânã acolo unde se zbuciumã
nucleul omului. De-ar vorbi tãcerea,
de-ar bate vântul, de s-ar dezlãnþui furtuna,

s-ar dezrãdãcina toþi copacii.

DRUMUL ªI ETERNITATEA

Mãtase ºi luminã – ca o uºoarã
panglicã-n vânt – acest drum.
Nici pulbere, nici greutate.
ªi de mã-ncred în lumina
grãmãditã-nainte-mi, eternitatea, pe care
pânã cu puþin timp în urmã nimic
nu ne-o vestea, a-nceput sã se vadã.
Nu ne despart de ea nici cinci minute.

SCRISUL DE PE PIATRÃ

ªi piatra de care mã prind sã urc pe munte
îmi e de ajutor; iar când stau lângã ea,
tovãrãºie îmi þine (chiar dacã n-a devenit încã
embrion sau filã). Cred cã existã, în goliciunea-i

ce nimic nu-nseamnã, o scriere nedescoperitã,
aºa cum e pe-ntinderea lucitoare a apei,
ori pe-adierea de vânt. Fiorul
sfântului ei scris îl disting, dar
literele îmi scapã.

CHEIA DE AUR

Creangã-nfloritã pe care o poþi atinge
vreau poemul sã-mi fie. ªi nu numai sunetele
muzicii lui Orfeu sã dialogheze lin
cu sãlbãticiunile. Vorbele mele precum
lumina ochilor sã farmece.
Cheia de aur a simplitãþii cuvântului
spre toate creaturile din jur
iubirea o are.

UN ALT ODISEU

Întreaga-i viaþã – o cãlãtorie spre o patrie
fãrã frontiere, fãrã opreliºti de munþi
ºi de astre. Fãrã întoarcere. O prelungeºte
urmãrind formele luminii în timpul repaosului
sau în ºirul de-ntâmplãri. Limitele inimii sale
au devenit aceleaºi cu limitele razelor
de soare. Un alt Odiseu
ce ºi-a-mpãrþit peste tot Ithaca.
Punctul pus în miºcare e pretutindeni.
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TEATRU ªI FILM LA KM 0

Douã evenimente de anvergurã naþionalã

Nicolae Cabel

Memoria, ca o capcanã (III)
Se cuvine, chiar din

goana condeiului, sã
evoc oameni din
Sahia, dupã primele
contacte din
primãvara lui 1970...

Instituþia era organizatã, dupã normele epocii, în virtutea
statutului rezervat României de cãtre marile puteri, la
finele celei de a doua mare conflagraþie mondialã...

Fiinþau sãptãmînalul “Jurnal de actualitãþi” (dispãrut
la apariþia televiziuni, cu toate cã Compania Fox prelua,
din ceea ce edita SAHIA, cu regularitate, subiecte pentru
jurnalele sale)º secþia pentru aºa numitul “Documentar
artistic”, secþia pentru “ªtiinþã popularizatã”, ulterior
“Documentar ºtiinþific”, “Letopiseþul”, rebotezat
“Cinecronicã”... Aflam cã avuseserã existenþe pasagere
unele periodice precum Jurnalul agricol, un altul pentru
pionieri... Voi reveni cu amãnunte pe mãsurã ce voi prelua,
de la colegul ºi prietenul operator de film (azi denumit
“Director de imagine”) Romeo Chiriac, documentarea
pe care el, cu acribie, a onorat-o, lucrînd acolo cu ani
înaintea mea...

Primul contact cu Directorul Aristid Moldovan a fost
destul de oficial. L-am simþit extrem de prudent, riguros ºi
parcimonios în exprimare... Ulterior, în ani, l-am cunoscut
foarte bine, admirîndu-i tactul de rafinat diplomat. Era
reflexul unei înzestrãri nativeº nuanþatã rafinat de
proverbiala, consecventa dãruire întru lumea ºahului... Se
impusese de la sine, în studio, “moda” acestui sport. Îmi
aduc aminte de doi împãtimiþi: Virgil Constantinescu,
regizor la dublaje (comentarea în limbi strãine a unora
dintre documentarele noastre) ºi Ion Visu, regizor ºi mult
timp titularul “Jurnalului de actualitãþi”... Rãmîn celebre

întîlnirile sahiote, în “arena” unor pauze, în care martorii
doar mustãceau cîntãrind mutãrile ºi aºteptînd rîndul la
duelul propriu... Dacã þin bine minte, între combatanþi se
aliniau ºi operatorii de imagine Costea Ionescu-Tonciu,
Romeo Chiriac, N.N. Marinescu-Pasãre, iar de la secþia
sunet “ºoricelul” Radu Chiriþã, Vasile Constantin (lord sui
generis) sau supranumitul Coacã, exuberant-dinamic cu
numele Ion Chiriþã, ultimii doi redutabili tehnicieni de
sunet... Disputele se încingeau, repet, în pauze, pe mica
terasã deschisã, spre Bulevardul Kalinin, azi Mircea Eliade,
sau pe singura masã rezervatã operatorilor, din subsolul
ticsit cu dulapurile metalice ale acestora (aparate de filmat,
trepiede, alte multe accesorii ºi pelicula ce se pregãtea pentru
filmarea imediatã)... ªi tot acolo, o vreme, era un bufet,
absolut binevenit – cafea, sendviciuri – , cu un oficiant
exemplar, Doamna Justina, micã “întreprindere” demolatã
în urma unor intrigi tipic “mioritice”... Între împãtimiþii de
ºah, acum, nu trebuie sã-l omit pe Pompiliu Gâlmeanu,
regizor, cel cu ton pedant-doctoral, sau pe un alt distins-
inteligent coleg, Dumitru Done care, dacã þin bine minte,
între ºahiºti, se amuza ca sac de box, în aceste partide
amicale... Dar, m-am dus cam mult (sigur voi reveni pentru
pitorescul acelor scene irepetabile) în lumea ºahului sahiot...
Memoria afectivã mã obligã la o parantezã eminamente
subiectivã: deºi era cunoscut în lumea oamenilor de film
pentru propensiunea întru sportul minþii, deprins în lungile
internãri prin sanatorii, profesorul meu, Victor Iliu, ne cerea,
ca viitori regizori, sã nu cãdem în capcana acestui sport,
tocmai pentru cã schemele pe care le propune/impune pot
fi nocive creativitãþii noastre... Respectînd proporþiile
experienþei pe care o am, nu pot dezavua aceastã opticã...
Profesia mea e prea puþin compatibilã cu scheme de gîndire,
cum însãºi manifestãrile naturii umane nu sînt predictibile...

E cazul sã deschid puþin “uºa” altei zone atît de dragã
mie, prin însãºi raþiunea ei de a fi – ilustrarea
muzicalã...Ce virtuþi are, voi decela în altã intervenþie...

Studioul avea o Fonotecã exemplarã... Se completa
periodic prin preluãri de la Buftea, din Fonoteca
Radiodifuziunii sau cu piese originale compuse special
pentru filme realizate în studio... Citez aleatoriu: Lucian
Meþianu, Costin Miereanu, Tiberiu Olah, Marius
Popp... Cu ultimii doi am avut ºansa unei colaborãri de
þinutã... Cu Tiberiu Olah, la filmul-portret “Victor Iliu”
ºi sinteza “România ‘77", iar cu arhitectul-muzician
Marius Popp la douã filme despre construcþia Barajului
de la Siriu, pe Valea rîului Buzãu...

Aºadar, regizor muzical, dupã nomenclatorul
profesiilor, din epocã... Aº începe evocarea cu veteranul
Theodor Mitache, venit din vechea gardã a
cinematografiºtilor români... Înalt, uºor adus de spate,
taciturn, elegant în tot ºi-n toate, zgîrcit la vorbã...
Înþelesesem cã era un rasat meloman, autodidact în felul
sãu, profesia primã fiind avocatura... Nu am colaborat
cu domnia sa, opþiunea mea în materie de ilustrare-
coloanã sonorã, fiind sã zicem, una iconoclastã...
Trebuie sã recunosc, ilustrarea pe care o semna era
elegant-expresivã filmului respectiv, selectînd dînsul,
cu precãdere, în arealul muzicii clasice... În studio, la
ora aceea, în genere, instrucþia profesionalã era uºor
eclecticã, de la studii moscovite, la absolvenþe din anii
’50, la I.A.T.C. sau temeinic autodidactã...

Despre ceilalþi colegi, regizori muzicali, pe larg, în
episodul urmãtor... Acum îi voi numi doar: Mihaela
Sergescu, Mihai Viiºoreanu, Eugen Popescu, Andrei
Bretz, Radu Zamfirescu...

Dinu Grigorescu
De multã vreme

Naþionalul craiovean a atins excelenþa. Dacã factorii
responsabili se chinuie de ani ºi ani sã facã o ºosea
rapidã de ocolire a Balºului, unde mersul barã la barã
este draconic, magistrala culturalã Marin Sorescu –
William Shakespeare, în schimb, existã ºi funcþioneazã
ireproºabil graþie inspiraþiei, muncii, tenacitãþii,
verticalitãþii unui teatru cu adevãrat naþional ºi
internaþional. Astãzi culegem roadele coapte în câteva
decenii, datorate talentului excepþional al unei generaþii
de mari actori ºi mari regizori (Silviu Purcãrete e doar
unul dintre ei, dar au mai fost ºi alþii). Integrala
Caragiale s-a constituit, într-un mare eveniment la
timpul respectiv. ªi regizorul Mircea Corniºteanu a
„pãstorit” acolo cam douãzeci de ani.

Meritele, ce par dispersate, se adunã, totuºi, în suma
rotundã a succesului. Dar eroul este Emil Boroghinã,
care meritã nu doar o medalie, ci ºi o statuie.

Grevatã pe acest eveniment teatral aniversar, a XXX-
a Galã UNITER s-a desfãºurat fluent, economic,
comprimatã în condiþiile de restricþie ºi protecþie
publicã, provocatã de încãpãþânarea pandemiei de a
nu se evapora în eterul misterios din care a venit tam
nesam.

Orice rãu se spune cã ar conþine ºi un bine. Gala a
fost axatã exclusiv ºi succint pe nominalizaþi ºi
premianþi. Lãbãrþirile de altãdatã au fost elimiate,

Sãrbãtorirea a 170 de ani de la întemeierea
Teatrului craiovean.

A XXX-a Galã a Premiiilor UNITER
redundante, fãrã discursuri interminabile.

Excelent ca de fiecare datã, Ion Caramitru, un actor
emblematic al primei noastre scene s-a prezentat distins,
cu papion ºi având în spate o echipã tehnicã formidabilã.

Judecând dupã mascã, eram în plin carnaval veneþian.
Gala s-a desfãºurat în parcul ce poartã numele unui
primar al Craiovei, Romanescu, intrat în istorie. Actualul
primar, Mihai Genoiu, culisat ºi exact, tinde spre acelaºi
lucru.

Ca întotdeauna, sponsorii evenimentului au fost la
vedere: În prim plan delegaþia Raiffeisen Bank, apoi
reprezentantul Marii Britanii, prezent printr-o proiecþie
video. Marea Britanie este, în treacãt fie spus, ºi
sponsorul primului teatru privat din România.

Premiul pentru dramaturgie a fost decernat unei tinere
scriitoare, Ana Maria Corneanu, de cãtre principesa
Margareta, custodele Coroanei, care a avut un discurs
emoþionant, într-o limbã curat româneascã.

Vedeta serii a fost marea artistã Rodica Mandache,
care a primit unul din premiile speciale UNITER pentru
întreaga activitate (premiul a fost înmânat de cãtre
Ministrul Culturii).

Un moment emoþionant a fost cel în care s-au evocat
figurile unor mari dispãruþi: Lucian Pintilie, Tamara
Buciuceanu, Alexandru Darie, Viorel Comãnici ºi
campionul longevitãþii – George Carabin.

În ce mã priveºte, am fost implicat emoþional, o datã
prin fiica mea Alexandra Ares, a cãrei piesã (Frumoasa

adormitã ºi trezitã) a fost nominalizatã la Secþiunea
„Teatru radiofonic”. Premiul UNITER al secþiunii
fiind obþinut (a cincea oarã!) de cel care mi-a regizat
Autostrada broaºtelor ºi Ultima cafea cu Iuliu Maniu,
dl. Mihai Lungeanu. Poate concura cineva cu
Hamlet?

Premiile pentru cei mai buni actori în roluri
principale au fost obþinute de Anca Hanu (pentru
Chiriþa Bârzoi din „Chiriþa în concert”, dupã Vasile
Alecsandri ºi Matei Millo, un spectacol concert de
Ada Milea la Teatrul Naþional Cluj-Napoca) ºi
Lucian Ionescu (pentru Gomez Addams din
spectacolul „Familia Addams”, regia, coregrafia ºi
costumele Rãzvan Mazilu la Teatrul Excelsior
Bucureºti).

Cei mai buni actori în roluri secundare au fost
desemnaþi Puºa Darie (pentru Mama din spectacolul
„Dansul Delhi” de Ivan Vîrîpaev, regia Radu Ifrim
la Teatrul Naþional „Vasile Alecsandri” Iaºi) ºi
Cristian Grosu (pentru Caliban din spectacolul
„Furtuna” de William Shakespeare, regia Gábor
Tompa la Teatrul Naþional Cluj-Napoca).

Trofee pentru întreaga activitate au primit actorii
Rodica Mandache ºi Mircea Rusu, regizorul
Dragoº Galgoþiu, scenograful Constantin
Ciobotariu ºi criticul Mya Liontescu. Dramaturgie:
Ana Maria Corneanu.
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CRONICI

Magda Ursache

Ioan N. Rosca,

Întâmplarea a fãcut

sã deschid, în acelaºi
timp, epistolarul lui
Iordan Datcu, o carte
–profesor, Creºtinul, în
lumea digitalã de
Preot Ioan C. Teºu ºi
un roman de Michel
H o u e l l e b e c q ,
Posibilitatea unei
insule. Nici mie nu-mi
sunã bine, ca ºi
francezului, viitorul
digital. Mã

înspãimântã chiar, de vreme ce ficþionarul vede cã, într-un
viitor nu prea îndepãrtat, doar câinele Fox rãmâne „uman”
într-o lume de clone. Câinele nu-ºi recunoaºte clona de
stãpân, alege sã nu se mai hrãneascã ºi moare. Da, recunosc,
sunt un creier vechi într-o lume nouã, excesiv digitalizatã.
Sunt aproape de capãtul drumului ºi mai toatã existenþa
n-am deþinut cine ºtie ce tehnologie, dispozitive high-
tech, etc. E-book sau carte tipãritã? Rãmân la carte de
hârtie, iubirea mea clasicã, aºa cum prefer scrisul de mânã.

Generaþia click clicheazã-clicheazã-clicheazã pânã la
„demenþã digitalã”, internetul a fost supranumit „cocaina
electronicã”, de adãugat obsesia Googling. ªi toate astea
pânã la a ajunge Alone Together (titlul lui Sherry Turkle,
din 2017). Fractura în comunicare a generaþiei click este
evidentã.

Precizare: nu tehnologia, aparatura, dispozitivele sunt
rele, ci uzul/abuzul de ele, ajungând sã ne controleze viaþa.
Vin „figurile pixelizate”, atrage atenþia Houellebecq,
plasat în familia scriitorilor pesimiºti. Urmeazã alt
comunism cu avataruri, nu cu personaje reale?

În ce mã priveºte, nanotehnica nu mã intereseazã. Nu
m-a atins teama cã nu am la mine mobilul ori laptopul.
Prietenii ºtiu cã nu rãspund la SMS-uri, cã intru rar pe
Messenger; când plec sã mã plimb, mã izolez eficient.
Îmi pãzesc mintea ca pe ochii din cap ºi ochii. Mai ales
de când am aflat cã un sfert dintr-o viaþã de lungime
medie, 11 ani, îl pierzi pe internet, pe reþele de socializare,
pe verificãri de e-mailuri. Câtã cheltuire de timp! Timp
furat din relaþiile cu persoane reale, face to face.

Pãrintele Ioan Teºu vorbeºte de sindromul FOMO (fear
of missing out),de diminuarea empatiei, de distanþare
emoþionalã, de singurãtate în doi (fiecare cu laptopul
din dotare, caprtivat de el, nu de persoana iubitã). Se va

File din rãzboiul culturã vs. subculturã
ajunge ca ºi divorþul sã fie online, prin SMS, pe whats-
up? Cine n-a observat cã e-mailul înseamnã comunicare
grãbitã, rece; cã dialogul e sec, pare lipsit de afecþiune.
Eu însãmi rãspund scurt la e-mailuri. Din 365 de zile sã-
mi petrec 36 de zile digital? Refuz asta.

Aceastã lungã introducere mi-a fost indusã de o carte
groasã de corespondenþã pe hârtie : Iordan Datcu ºi
Constantin Eretescu în scrisori, RCR Editorial, Bucureºti,
2020. Dupã Epistolarul lui Christian Schenk, e cartea care
mi-a adus o senzaþie de bine. Cei doi prieteni nu-ºi dau
mii de de e-mailuri pe an (statistica!), rãmân offline, se
regãsesc în þarã la propriu, nu în cãlãtorii virtuale. Fac
efortul de a-ºi scrie de mânã,timbreazã scrisorile, aºteaptã
rãspuns poºtal… Ia mai mult timp decât un click, dar
prietenia obligã, iar ea, prietenia, la nevoie se cunoaºte.
L-am întrebat pe Iordan Datcu: Când aþi avut timp sã scrieþi
atâtea scrisori? Rãspuns: „13 ani”. Din 2007 în 2020.
Prietenie devotatã, numele tãu este Iordan Datcu.

Constantin Eretescu vine de la Cetatea Albã. Basarabenii
au „harul împotrivirii”. Asta crede I. Datcu despre Const.
Eretescu, asta credea ºi Petru Ursache despre Andrei Vartic
(v. O cruce de basarabean), o cred ºi eu despre Ion Lazu
sau Nicolae Dabija sau Leo Butnaru.

Cã istoria, istoria literaturii, dar ºi folclorul au devenit
extremã urgenþã o ºtiu amândoi corespondenþii. Lui Iordan
Datcu nu-i place „denunþarea mitizãrii scriitorilor”, „dusã
prea departe” de Eugen Negrici, nici Viaþa unui om singur
de Adrian Marino, „o carte neagrã, în care neagã mai tot
ce este românesc, cu deosebire þãrãnimea ºi tradiþiile ei”
(scrisoare din martie 2010). Cât despre Boia, este „un
istoric programat pe demitizarea þãrii ºi a oamenilor ei de
seamã” (Bucureºti, 27 XI, 2012).

Constantin Eretescu (elev ºi discipol al Profesorului Mihai
Pop, ca ºi Petru Ursache) ºi-a luat þara-n cap, ajungând la
Providence, SUA. Cenzura aflase în 1979 cã urma sã plece
ºi etnologul a fost exclus din Dicþionarul folcloriºtilor. Nu
ºi-a luat ochii, mintea, sufletul de pe România. Ce vrea
Eretescu pentru þara lui? Eliminarea corupþiei, sistem
juridic real, lichidarea (utopie?) inegalitãþilor sociale. Plus
cã „tãrâmul fãgãduinþei”, America, „nu e aºa” Persistã ºi
acolo, în paradisul visat, „nedreptãþi, suferinþã, sãrãcie,
disperare.” De ce adolescenþi înarmaþi îºi împuºcã, în ºcoli,
colegi ºi profesori?

De la Providence, îi scrie lui Iordan Datcu, în 6 noiembrie
2007, cã propunerea ca „Revista de etnografie ºi folclor”
sã aparã în limbi strãine i se pare eronatã. Cum sã
promovezi cultura ºi tradiþia altfel decât în limba ta? ªi
câte rele nu se întâmplã în cultura românã: în octombrie

2012, sediul pierdut al IEF „C. Brãiloiu”, urmare a unui
act falsificat, deºi soþia lui Take Ionescu donase clãdirea
statului. Pentru Madonna se gãsesc bani (oct. 2009), nu
ºi pentru Festivalul Enescu. În acelaºi octombrie, Ioana
Bot scrie negativ, cu ecou în Parlament, despre editarea
manuscriselor Eminescu. Ediþia magistralã ar fi, în opinia
doamnei (care jeleºte banii cheltuiþi de Eugen Simion),
bunã doar ca „suvenir la nunþi, botezuri ºi absolviri. “

Cei doi etnologi încurajeazã revista „Rãstimp”,
scoasã de Isidor Chicet la Drobeta. ªi asta pentru cã
„Anuarul Arhivei de Folclor”„n-a apãrut de douã
decenii” (Iordan Datcu), iar Muzeul Etnografic al
Transilvaniei” n-are bani de timbre, sã trimitã Anuarul
colaboratorilor.

Statornici în preþuire reciprocã, C. Eretescu ºi I. Datcu
îºi scriu despre eforturile de a scoate o carte. Dupã munci
ºi zile, onorariile nu vin. În lipsa redactorilor avivaþi,
apar sute de greºeli. Soarta editurilor mari e cunoscutã.
Minerva privatizatã, Editura Eminescu exilatã într-o
cãmãruþã de subsol. Iar cãrþile bune nu se vând. Piaristica
o lanseazã pe filosoafa Mihaela Rãdulescu.

Iordan Datcu tipãreºte opere majore: recuperãri,
reevaluãri, sinteze literare, la vreme de demitificare, de
reexaminare cu scopul de a diminua. Portretul fãcut de
C. Eretescu este exact: „om cu balanþa în mânã ºi cu
simþul dreptãþii”, „om cu harul cronicii”, „iute în a marca
prezenþa unui fapt ºi eveniment care se petrece în
meserie”. Iar Sanda Golopenþia – Eretescu adaugã:
„Felul în care lucraþi ne dã curaj. Existã o contagiune
bunã,în care credem ºi de care ne lãsãm prinºi” (scrisoare
din 14 iulie, 2011).

Da, „omul cu balanþa în mânã” nu uitã sã-l omagieze
pe Ovidiu Papadima, cu care a susþinut în 1979
doctoratul, când ar fi împlinit 100 de ani, în 2009. Un
gând pios pentru Paul H. Stahl, Nicolae Bot, Octavian
Buhociu, Al. I. Amzulescu,Gh. Mihãilã, Ion ªeulean,
trecuþi dincolo între 1990 ºi 2012. Dar ºi la moartea lui
Gabriel Stãnescu,în noiembrie 2010, în ultima zi a
Târgului de carte „Gaudeamus”, unde trebuia sã-l
întâlnim ºi noi, Petru Ursache ºi cu mine.

C. Eretescu recunoaºte cã articolul jubiliar din
„Rãstimp”(vara 2012) „este cel mai frumos ºi adevãrat
lucru scris despre mine. Vã sunt recunoscãtor.” Adresa
este strada Strãbunã. Iar prietenul de peste marea apã
conchide, cu un zâmbet, cã Iordan Datcu „nu putea sta
decât pe strada Strãbunã”.

Frumoasã carte, onoare binemeritatã celor care au
scris-o!

Titlul noului volum de

poeme al lui Dan
Anghelescu, Stare de
urgenþã, apãrut la editura
Eikon în 2.020, ne spune,
cât se poate de clar ºi
precis, cã poetul ºi-a smuls
poemele din sufletul sãu
aplecat asupra realitãþii

imediate. Acelaºi înþeles ne comunicã ºi titlurile
majoritãþii poemelor din totalul celor patruzeci ºi ºapte
care alcãtuiesc volumul, încheiat cu o selecþie din
referinþele critice la opera autorului. Prozopoemele
continuã starea poeticã de urgenþã sau de alertã, fixatã
încã în titlurile formate dintr-o propoziþie sau o frazã,
complete sau incomplete ºi fragmentate prin linioare, ca
ºi textele care urmeazã. Poetul resimte “regala solitudine”
(p. 10), “funii de/ agorafobie/...distanþe galactice...” (p.
11), “lamentoul de gãri pustii”, “tristeþea/ unor duminici/
din supermarket” (p. 12), “o pãrãsire uriaºã” (p. 13), faptul
cã “ºi tu/ eºti chiar/ obiectul...unui experiment mondial”
sau cã “orice/ tristeþe/ acum/ e/ liberã/ sã circule/ numai
la orele/ fixe/ riguros stabilite” (p. 14). Auto-izolat,
realitatea îi este prezentatã poetului, se subînþelege, de
televizor: “curg jurnaliºtii/ ºmenarii/ virgil gunoieru’/
nea tãsicã/ ºeful de turã la morgã/ bãtrâna/ beþivã
cerºetoarea/ cu ºtate de platã secrete/ licã tâmpitu’ gropar/
la Sfânta Mãrie/ ºi ºefa/ de la/ taxe-impozite.” El se
lamenteazã cã “vin zorii/ va fi încã o zi/ cu uºile ºi
geamul/ închise ermetic” (p. 34) ºi de faptul cã “zilele
frumoase/ ºi oarbe/ îþi sunt/ confiscate/ cum/ ºi parcul/
iarba/ ºi lucrurile/ mersul/ ºi prietenii” (p. 36).

În contrast cu imaginile izolãrii ºi însingurãrii, Dan
Anghelescu viseazã frumos la “ceru-n desfrâuri/ de galen-
aramã/ ºi inuri/ scrobite de nouri”, la “toþi munþii/ în
goanã/ albastre rapsodii...din margini/ de zodii” (p. 34)
ºi, îndeosebi, la cineva care ºtie sã contrazicã “declinul
subtil/ al lucrurilor” printr-un singur zâmbet: “tu/ îmi

Dan Anghelescu – mefient
în lumea postmodernã în stil postmodernist

zâmbeºti cât sã se rãstoarne/ mari înfloriri peste/ întregul/
oraº…” (p. 12).

Poezia lui Dan Anghelescu din noul volum, ca ºi creaþia
sa poeticã anterioarã, nu este, însã, una de notaþie ºi
interpretarea ei în aceastã cheie ar fi superfluã. Ea este,
aºa cum scriam în eseul la cartea sa ªi atunci ar fi trebuit
sã vorbesc (Libra, 2009), “o poezie a concretului
transfigurat ontologic”. În aceleaºi prozopoeme el
asociazã insolit, uneori sub forma unor aforisme autonome,
reflecþiile poetice ocazionate de existenþa imediatã cu
altele, independente sau conexe cu situaþiile concret
determinate, în care îºi exprimã angoasa privind criza
civilizaþiei actuale. Imaginile capãtã proporþii general
umane ºi chiar cosmice. Temerea sa este legatã de
tehnologizarea ºi robotizarea crescândã a vieþii umane,
care tind sã elimine latura contemplativã a personalitãþii
umane, a creativitãþii ºi revelaþiei ºi sã limiteze omul la
abilitãþi tehnice, sã-l reifice. În particular, poetul se
îngrijoreazã de dispariþia poeziei, a artei în genere. În
consecinþã, reapare “obiecto-fiinþul” din volumele
anterioare, o imagine genericã pentru transformarea a orice,
inclusiv a limbajului care manipuleazã, ca ºi a omului
manipulat în obiect lipsit de suflet adevãrat, autentic.
Obiecto-fiinþul capãtã ºi forma verbalã, a acþiunii de
reificare: “sã/ te/ obiecto-fiinþi” (p. 45). Poetul nu ºtie
dacã “pustiul/ e pe cale / de-a deveni un/ concept al
viitorului/ de-ne-desluºit sau/ un tribut/ al delirului?” (p.
52). El se gândeºte la un nou început, “al/ memoriei
neprihãnite”, atunci când “il vaut mieux devenir/ la
préhistoire de nous-mêmes...” (p. 35).

Poet de mare profunzime ºi sensibilitate, cu o viziune
lucid-criticã asupra pericolelor potenþiale sau ºi reale ale
civilizaþiei actuale, Dan Anghelescu se împotriveºte
epocii postmoderne printr-o poeticã postmodernã. Aºadar,
existã un paradox al poeziei dananghelesciene, care
constã în contrastul dintre mesajul ei, care pledeazã pentru
solidaritate umanã, pentru valorile perene de adevãr,
cinste, frumos ºi sacru, ca liant al oamenilor de azi ºi
dintotdeauna, ºi exprimarea pledoariei sale prin tehnica

poeticã postmodernistã a fragmentãrii discursului liric
prin multiple modalitãþi. În general, el apeleazã la
aglomerarea imaginilor, guvernate de o imaginaþie
insolitã, a cãrei raþiune este tocmai aceea de a transcende
normele raþiunii. Este vorba, totuºi, de un
semideconstructivism, pentru cã notaþiile concrete
aglutinate, fie fapte ºi gesturi cotidiene, fie chiar ºi
numele generice ale celor care practicã diferite
profesiuni, converg spre un sens sau o stare de spirit,
care exprimã, mai general, o mefienþã faþã de civilizaþia
postmodernã ºi o ancorare în nedefinitul, spre a nu zice
neantul, care ar urma sã se instaureze.

Lipsa majusculelor ºi a punctuaþiei – o altã modalitate
postmodernistã - denotã absorbirea sensurilor precise,
bine distincte unele de altele, într-o orchestraþie de
ansamblu, în care mai profunde sunt meta-sensurile
integratoare, care exprimã o vacuitate, o inexistenþã, o
dispariþie a concretului într-un fond metafizic ºi apofatic.
Aºa cum remarca Theodor Damian, “Dan Anghelescu
vorbeºte despre meta ca ºi cum ar fi pregustat deja veºnicia
ºi odatã ce ai pregustat-o nu mai eºti al tãu, ci al ei”,
redând-o prin termini opuºi concretului finit, definit, cum
ar fi “netimpul, nesfârºirea nopþii, locuirea în nu-ºtiu-
unde-ºi-cum, ºi multe alte astfel de imagini.” (cititat din
Referinþele critice de la sfârºitul volumului, p. 77).

Divizarea textului prin puncte de suspensie
marcheazã, de regulã, o întrerupere a memoriei, a
fluxului imagistic, iar despãrþirea cuvintelor prin liniuþe
verzale suplineºte, uneori, lipsa virgulelor, dar, de cele
mai multe ori, este operatã dupã reguli ºtiute numai de
cãtre poet.

Prin tehnica poeziei postmoderniste, Dan Anghelescu
reuºeºte sã sugereze caracterul eterogen al lumii
postmoderne, pulverizarea acesteia într-o multitudine
de manifestãri incomunicabile, dar, totodatã, ºi sã o
mineze din interior, în mãsura în care destructurarea
textului se soldeazã cu reflecþii care, oricât de diverse,
sunt ºi congruente, corespunzând structurii profund
afective a poetului, care trãieºte acut posibila decãdere
a omului, tocmai pentru cã doreºte continua lui elevaþie.
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“Dornic de modernizare /
renegat de modernism”

Cine ar fi putut imagina la 1826, în urma unei epidemii ce

a rãrit sufletele Principatului Moldovei, ca tocmai orfanul de
nici ºase ani al rãposaþilor Mihai ºi Smaranda Tattarescu sã
ridice în inima þãrii temelia învãþãmântului artistic românesc?
Greu ar fi fost de intuit atunci, anvergura pasiunii sale ori
amploarea spaþiului în care semnãtura sa avea sã marcheze o
perioadã distinctã a picturii religioase!

Nu ar fi fost mai uºor de închipuit nici ca astãzi, la bicentenarul
naºterii, acelaºi Gheorghe Tattarescu sã poatã încã surprinde,
prin dezvãluirea acelei faþete a creaþiei rãmasã ascunsã în
intimitatea atelierului. O micã parte a fragilei comori stãpâneºte
simezele Palatului Suþu, din 8 iulie ºi pânã în 8 noiembrie 2020,
cuprinzând tot parcursul lui brumar, luna aniversãrii artistului.

Scoasã la luminã din interiorul mapelor de lucru: desene, schiþe
pregãtitoare ale picturilor în ulei, precum ºi compoziþii supuse
punctului de fugã grafiate în planºe de mari dimensiuni, expoziþia
s-a deschis publicului sub titlul Studii de perspectivã. Toate
lucrãrile, realizate între 1845 ºi 1851, anii în care tânãrul pictor s-
a definit din punct de vedere artistic în contact direct cu
neoclasicismul italian, sunt martori ai perfecþionãrii sale sub
îndrumarea profesorilor de la  Academia San Luca din Roma.
Pãtrunzând în acest laborator propriu de cercetare, unde hârtia
pãstreazã mãrturii discrete ale traseelor compoziþionale, calcule
grafice ale geometriei spaþiului, detalii arhitectonice proiectate în
diferite puncte de perspectivã ºi frânturi ale etapelor de studiu, de
la structura anatomicã a personajelor ºi pânã la drapaj, întreaga sa
personalitate capãtã consistenþã. Pe lângã determinare ºi seriozitate,
paºi rãbdãtori ºi minuþie, rãzbate o calitate neaºteptatã a
plasticianului, lipsitã de interes în epocã: expresivitatea liniei.
Capabilã de infinite tonalitãþi, începând cu forþa negrului aºa cum
o cere de pildã, autoritar, oratorul din Þãranul de la Dunãre sau
topindu-se treptat în surdina abia perceptibilã din rumoarea
îndepãrtatã a auditoriului, traseul ei uneori decupeazã sec structuri, alteori capteazã viaþã sub
viguroase unduiri. Plusul de farmec adãugat de substanþiale adnotãri în peniþã confirmã deopotrivã
sârguinþa depusã pentru stãpânirea limbii italiene.

Printre cele 9 impunãtoare studii realizate în desen, restaurate ºi selecþionate spre expunere (din
circa 50 aparþinând fondului Muzeului Municipiului Bucureºti) se regãseºte ºi varianta finalã a
compoziþiei care i-a adus notorietate artistului de 28 de ani. Transpusã pe pânzã a câºtigat în 1848
Premiul I al competiþiei Concorso artistico dai Panteon, organizatã de cel mai însemnat for artistic
al vremii, sub înaltul patronaj al Papei ºi adresat tuturor artiºtilor aflaþi în Cetatea Eternã. Subiectul
biblic, impus, se referã la scena salvãrii Dinei de cãtre fraþii ei, Simeon ºi Levi, prin uciderea

rãpitorilor. Respectând riguros
exigenþele academice, cu abilitãþi
dovedite în construirea unui spaþiu
dinamic (de aceastã datã prin
intersectãri ale traseelor grafice) sau a
dramatismului, folosind jocul
contrastelor, pictorul va îndrãzni
curând sã realizeze câteva dintre cele
mai faimoase tablouri ale sale:
Renaºterea României, în 1850 la Roma,
iar anul urmãtor, portretul lui Nicolae
Bãlcescu, exilat la Paris, cel ce îl
îndemnase sã studieze în strãinãtate ºi
de care îl legau vechi amintiri, vârsta
apropiatã ºi mai ales idealurile
paºoptiste. Patriot înflãcãrat, Tattarescu
coresponda cu mulþi dintre susþinãtorii
miºcãrii (Al. G. Golescu ºi C. Al.
Kretzulescu etc).

Bagajul de cunoºtinþe asimilat îi
servea perfect aspiraþiile, aducând un suflu de modernitate pe care arta autohtonã nu îl deþinea
la cea vreme. Portretele sale depãºeau stadiul de identificare a rangului ºi averii prin detalii
semnificative de port ºi bijuterii, concentrând atenþia spre particularitatea trãsãturilor sufleteºti.
Compoziþiile cu teme de anvergurã (Unirea Principatelor, 11 februarie 1866), pornite din
canonul clasicizant ºi limbajul alegoriei, atât de adecvat nãzuinþelor epocii, ºi-au gãsit rezolvãri
ingenioase într-o rafinatã decantare cromaticã, cu detalii simbolice ºi efuziuni strunite.

Dupã Unirea din 1859, animat de acelaºi crez ca ºi Theodor Aman, dornic de a-ºi împãrtãºi
acumulãrile, a înaintat oficialitãþilor propunerea de înfiinþare a unei instituþii de nivel european
a învãþãmântului artistic în Capitalã. Aprobatã de Domnitorul Al. I. Cuza, s-a materializat în
decembrie 1864 prin insistenþa lui Dimitrie Bolintineanu, Ministrul Cultelor ºi Instrucþiunii
Publice. Gh. Tattarescu, angajat profesor ºi pentru scurt timp director al ªcolii de Belle Arte
dupã Th. Aman, a conceput un program de studiu complex ºi coerent, un sistem de acordare a
burselor ºi angajare a profesorilor.

Dar cea mai importantã parte a vieþii a dedicat-o picturii religioase, în aceeaºi consecventã
dorinþã de perfecþionare, de a ridica spaþiul de cult bizantin la mãreþia ºi nobleþea unui cadru
propice contemplãrii, asemeni celui occidental, mult mai aerisit în ce priveºte decoraþia. Scenele
biblice lucrate în viziunea stilisticã a picturii de ºevalet presupunea ºi schimbarea tehnicii
frescei (pigment pe tencuialã udã) cu pictura în ulei pe zid, cea din urmã permiþând modeleul
ºi intervenþii ulterioare. Pictorul, elev al ªcolii de Zugravi de la Buzãu al cãrui director, N.
Teodorescu îi era unchi, tutore ºi profesor, stãpânea deplin meºteºugul affresco la care a ucenicit
din copilãrie ºi pe care îl abandona.

Paradoxal, atât înfiinþarea ºcolii de muraliºti, cât ºi finanþarea bursei sale de studii se datorau
aceluiaºi luminat Episcop al Buzãului, Chesarie.

Peste 50 de biserici importante din Bucureºti ºi din þarã se identificã cu numele sãu, cu un stil
rãmas singular, dar emblematic pentru o epocã, fãrã ca spiritul bizantin al locului sã se lase copleºit.

O decoraþie care demonstreazã cã forma F-

ului avea o mare însemnãtate în cultura
neoliticului cucutenian, aproape la fel de mare
ca S-ul, este ºi aceasta. Imaginea se prezintã ca un
fragment al unei decoraþii fãrã sfârºit. Modelul
roºcat al F-ului, cu înclinarea spre dreapta, ca în
scrierea cursivã de mânã, îºi desfãºoarã înºiruirea

alternativã – când în picioare, când rãsturnatã – în interiorul unor meandre
unghiulare albe. Ca în toate imaginile pictate pe vase observãm un mare
respect pentru model. Transpunerea lui necesitã multã trudã. Împãrþirea
suprafeþei plane în subdiviziuni minuþios calculate se impune pentru redarea
corectã a modelului. Noi, astãzi, folosim pentru aceastã operaþie rigla, echerul
ºi hârtia milimetricã. Avem convingerea cã fãrã instrumente cu care sã facã
aceleaºi operaþii, strãbunii nu aveau cum transpune pe suprafaþa vasului
acest model. Alãturãm formei definitive a imaginii ºi o planºã care reprezintã
unul din stadiile de cercetare a acestui ornament.

Un alt ornament care uimeºte prin imaginea rezultatã în urma multor secole
de cercetãri în domeniul creaþiei decorative, este acesta. Înºiruirea în registre
orizontale suprapuse a unor module decorative înclinate care amintesc de
litera F, e mult miºcatã de rãsturnarea piesei din doi în doi, ca într-un dans
frenetic. La fel ca în situaþia precedentã, imaginea albã e regãsitã în cea
întunecatã a fondului, ca umbra omului în soare. Modelul îºi poate extinde
suprafaþa la infinit, ca arabescul din arta islamicã. Se poate decora cu el,
teoretic, întreaga suprafaþã a pãmântului, sau a întregului univers cunoscut.
Nu putem descifra realul sens al acestor F-uri, dar înlãnþuirea rectangularã a
lor ºi orientarea tuturor liniilor în acelaºi unghi al oblicitãþii sugereazã
miºcarea perpetuã ºi perfect orchestratã a întregului univers.

Într-o altã decorare, F-urile sunt orientate cu înclinarea spre vest, inversã
celor din imaginile anterioare. Meandrele unghiulare albe îºi au o fericitã
soluþionare plasticã prin folosirea unor tuºe generoase, care orchestreazã

plãcut cu supleþea rafinatã a F-urilor. Exactitatea ºi lejeritatea cu care
primitivii îºi transpuneau cu pensula aceste modele pe pereþii rotunzi sau
sferici ai vaselor, uimeºte cercetãtorii de azi. Înºiruirea ochilor de sus, fiecare
în suprafaþa unui triunghi, sugereazã atenþia divinitãþii în dirijarea ordonatã
a frãmântãrilor terestre, iar practic leagã forma noastrã decorativã de
ornamentul din sectorul superior al vasului. Acroºarea altor semne în suprafaþa
triunghiurilor albe de jos nu se explicã prin apropierea sau trecerea la alt
ornament. Fiindcã ele nu-ºi repetã
forma, nu pot fi considerate
elemente decorative care
completeazã un rest de suprafaþã.
Purtãtorii culturii Cucuteni erau aºi
ai formei decorative justificate.
Aceste semne sugereazã mai mult
conotaþia unor asteriscuri ce
întregesc semnificaþia pictogramei
principale.

O intervenþie cu elemente
decorative strãine de unitatea
stilisticã a ornamentului standar-
dizat de multe secole în societatea
timpului, este ºi alãturarea acestor
mici grupãri de semne în spaþiile
triunghiulare de sus ale frizei
decorative cu ºerpi. Rupte de
armonia perfect închisã a formelor,
credem cã semnele în discuþie au
fost ataºate ulterior, din dorinþa de a
adapta interpretãri noi la sensul
iniþial al ornamentului.

Adãugãri de semne mici, strãine de ornamentul tradiþional, apar ºi pe alte
vase. Ataºãm pentru exemplificare fragmentul unei decoraþii unde figureazã
ºi un set de astfel de notaþii (baza vasului din figura 92). Nu ºtim dacã
purtãtorii culturii Cucuteni cunoºteau ºi o formã de scriere. Semnele pe care
la prezentãm sugereazã cã ar fi posibil. Prin contribuþia cercetãtorilor
specialiºti sperãm sã fie dezlegatã ºi aceastã dilemã.

Cãlãtorie în istoria
multimilenarã a
ceramicii (XXV)

Urmare în numãrul viitor

Urmare din numãrul trecut

Dalia Bialcovski Radu Adrian

Gheorghe Tattarescu,
Autoportret

Gheorghe Tattarescu, Simeon ºi Levi
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Rugãciune
Ea suferise cea de-a doua operaþie, destul

de complicatã, ºi acum zãcea pe un pat de
spital. El stãtea ziua lângã patul ei dar spre
searã o rudã apropiatã venea ºi îl schimba
deoarece el a doua zi mai avea ºi serviciu.
Era deja a patra zi ºi ea nu-ºi revenea dupã
operaþie ºi nici nu se întrevedea vreo
îmbunãtãþire în starea ei.

Plecã de la spital plin de gânduri negre. O
luã pe jos spre casã. La un moment dat când ridicã privirea observã cã
se aflã în faþa unei biserici. Nu era un creºtin practicant. Nu cunoºtea
decât rugãciunea „Tatãl nostru”. Nu era ateu dar nici nu credea într-un
Dumnezeu cu barbã albã, lungã, care ºtia tot ce se întâmplã în lume ºi
chiar ºi gândurile tuturor ºi aranja lucrurile în lume pentru a se
desfãºura în ritmul ºi cu rezultatele dorite de El. Nu credea în acel
Dumnezeu nemilos care de la început ºi-a ales un popor, ca fiind
„poporul ales” ºi pe ceilalþi i-a oropsit, ba în multe cazuri i-a exterminat
ºi nici în Dumnezeul în numele cãruia, în istorie s-au fãcut cele mai
mari atrocitãþi. Sigur credea într-un spirit universal, prea erau multe
coincidenþe: Pãmântul se afla în poziþia, faþã de Soare, destul de
limitatã, în care apa se poate gãsi în stare lichidã ºi apoi are un satelit
natural care produce mareele ce au permis ca viaþa incipientã sã iasã
din supa primordialã ºi sã colonizeze Pãmântul. Pânã ºi dimensiunea
Lunii era astfel ca, pe cer sã aibã exact acelaºi diametru cu al Soarelui,
acoperind în timpul eclipselor de Soare exact discul luminos ºi se
roteºte în jurul Pãmântului prezentând mereu aceeaºi faþã, rotaþie care
trebuie sincronizatã perfect cu propria ei rotaþie. Parcã totul a fost
fãcut cu bunã ºtiinþã sã fie aºa. Aº mai putea enumera încã multe alte
coincidenþe, printre care ºi existenþa omului, care cred eu cã, nu se
trãgea din maimuþã.

Dar acum, nu ºtia ce imbold îl fãcu sã intre în bisericã ºi îngenunchie
în faþa icoanei „Maicii Domnului” ºi, dupã ce repetã de câteva ori
singura rugãciune cunoscutã de el, începu sã se roage aºa cum gândul
îl îndemna.

La sfârºit, se ridicã anevoie ºi pãrãsi incinta bisericii. Cum ajunse
afarã, începu sã-i sune telefonul. Ruda care rãmãsese la spital îl anunþa
cu bucurie cã de câteva minute soþia lui se trezise, ba mai mult îºi
revenise.

Se grãbi sã ajungã la spital ºi când intrã în salonul unde pânã atunci ea
zãcuse inertã, o vãzu în picioare lângã fereastrã privind cerul, norii ºi copacii.
Se întoarse ºi-i spuse, de parcã atunci se despãrþirã: „Frumoasã e viaþa”.

A fost o vreme, nu foarte demult, ori a fost demult de tot ºi nu mai sunt eu

în stare sã realizez aceastã dimensiune, când eram toþi foarte tineri, naivi,
zãpãciþi de toate aromele vârstei, când eram siguri cã n-o sã îmbãtrânim
niciodatã.

Decupez din acea vreme un segment când eram gazetar la ziarul tineretului,
o sã vã transcriu ºi numele (ca sã nu credeþi cã am vreo jenã ori vreo teamã),
„Scânteia tineretului”. Eram o sutã de oameni acolo, gazetari toþi, prieteni aproape toþi, în stare de
gânduri frumoase, dar ºi de teribilisme, învãþam sã scriem, sã umblãm prin þara asta necunoscutã, sã
iubim. Fiecare din noi avea în buzunar un paºaport pentru eternitate. Unii au ajuns scriitori cunoscuþi,
alþii au plecat în alte zãri, cei mai mulþi au rãmas gazetari ai sectei care ºi-a fãcut din „cursa de fluturi”,
cum i-am zis eu acestei profesii pãguboase în titlul unei cãrþi târzii, singurul þel.

Dar a venit Doamna Neagrã, avea în mânã coasa neantului, a început sã umble bezmetic ºi printre
noi, cei tineri, frumoºi, zãpãciþi de beþia vârstei noastre. A plecat Gicã Cucu, fotoreporterul uriaº,
prietenul desãvârºit, suflet candriu de papugiu, fratele meu din dunga Ferentarilor, au urmat alþii ºi
alþii, încã îi vãd, încã îi aud, încã îi strig, unul dupã altul, sã mã ierte Dumnezeu dacã l-am uitat pe
vreunul. Georgicã Ecliserescu, fotbalist ºi pescar, ºmecher de cartier bucureºtean (nea Dane, îmi spunea
el mie, redactorul lui ºef, visul meu e sã am un maºinoi cu volan mare ºi sã-l conduc din picior!), Oreste
Ungureanu, secretarul fost rugbist, apoi Relu Perva, externistul, fost inter la UTA la juniori ºi colegul
meu de facultate, apoi Vasile Cãbulea, moþul tipic, ziarist pãtimaº de sport care era cel mai loial
ardelean ºi cel mai prost ºofer de Trabant, apoi alþii despre care nici n-am auzit la timp. Am auzit de
Conu’, de Zãinescu A. I., poet ºi gazetar pursânge, de Plecan, fotoreporter de mare talent iar dintre
scriitorii noºtri, de poeþii Laurenþiu Olan ºi Corneliu Ostahie ºi de prozatorul Costicã Stan.

Zilele trecute am aflat cã a plecat Blândul Ben, Emil Marinache, uriaºul din Teiu-Argeº, indestructibilul
Ben care ne dãdea putere la toþi cu umorul lui ºi cu optimismul celui care ºtie cã nimic nu e mai important
decât trandafirul. Lui Emil „i se rupea”, adicã, de toþi cei mulþi care ne împresurau cu indicaþii ºi cu norme
pe care noi, tineri de tot, nici nu le înþelegeam de multe ori. A fost secundul meu pe o corabie buimacã a
presei româneºti („Scânteia tineretului” era al treilea ziar al þãrii atunci, nu vã jucaþi!), unde se întâmplau
aproape zilnic lucruri memorabile. Unde scria Nae Militaru, ºi el plecat devreme la Doamna Neagrã,
despre un ringhiºpil în care se învârteau boºii unei comune hunedorene, unde Jean Andreiþã scria reportaje
gen Purcaru (ºi el fost luptãtor de-al nostru), unde fãceã criticã literarã C. Stãnescu, un fel de Catilina dur,
unde semna comentarii politice Cionny, ªerban Cionoff, spirit viu ºi nepotolit, unde se nãºteau scriitori
de prozã ca Pavel Perfil, Constantin Stan ºi Dan Mucenic.

Doamne, Doamne, am senzaþia cã umblu cu o droaie de lumânãri în mânã printr-un cimitir al iluziilor
de care am fost bolnav o viaþã întreagã.

M-a sunat prietenul meu, fratele meu, Jean Andreiþã ºi mi-a spus cã Blândul Ben, Emil Marinache, a
plecat la strãmoºii lui din Teiu-Argeº.

M-au nãpãdit toate aceste amintiri care nu sunt numai ale mele, ci aparþin unei generaþii întregi. E
toamnã, începe sã fie ceaþã ºi fum. De pe þãrmul nostru ne mai facem cu mâna ºi cu gândul.

Dumnezeu sã-l odihneascã pe Blândul Ben, pe ursul puternic ºi zâmbitor care ne-a bucurat tinereþea!

O amintire frumoasã:
Blândul Ben

RAPSODIE ÎN TOAMNÃ

Viaþa în fiºe de roman

Vasile Szolga

Nicolae Dan
Fruntelatã

Portrete, ceaþã ºi fum

Neagu Udroiu

Pãdurile, câte mai sunt,

pudrate cu pastã arãmie ºi
cutreierate de vânt molatic,
coboarã când agitat când alene,
flancate de cele douã cursuri de
apã, Bistriþa ºi Trotuº, pentru a
saluta împreunã ivirea în peisaj
a Siretului.

Bacãul îºi vede de ale sale.
Vizitatori din alte zãri vin aproape sã-i asculte poezia ºi
muzicile, discrete ºi persitente. Alecsandi ºi Bacovia se
simt acasã ºi torc agale un fir poetic, fiecare în felul sãu
un cunoscãtor al locurilor îþi prinde bine. În cazul meu s-
a întâmplat sã fie jurnalistul Cornel Cepariu, vechi
camarad de arme, ºlefuit ca un diamant în materie de
cunoaºtere de locuri, persoane ºi remarcabile personaje.
Cu el am început popasul bãcãuan, cu el alãturi îl vom
încheia dupã multe ceasuri cât am zãbovit în zonã.

Centrul cultural internaþional „George Apostu” este o
adresã de sãrbãtoare. Par, clãdiri ºi obiecte de artã, adunate
pe suprafaþa unei cãrþi poºtale ilustrate, dominatã de
clorofilã, florã decorativã ºi smãlþuitã de farmecul
întâmplãrilor ce se consumã în auzul ºoaptelor Bistriþei.
Aici a fost programatã întâlnirea noastrã-Corneliu Vlad
ºi cu mine suntem de faþã la prezentarea ultimelor noastre
apariþii în cadrul editurii Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti-
preºedintele acestui prestigios organism profesional -
Doru Dinu Glãvan este de faþã. Director, apa vie a
calendarului cultural gãzduit de incinta seducãtoare a
Centrului Apostu, discret populat cu lucrãrile sale
inconfundabile, este un actor, Gheorghe Geo Popa iar
publicul este recrutat dupã caz. Azi, de pildã, n-au lipsit
soprana Andreia Stoian, Carmen Mihalache, directorul
revistei Ateneu, Pe urmele lui Radu Cârneci ºi cât nu

doar în douã zile, Bãlãiþã, - de spus cã buzoianul Florentin
Popescu din Chiojdul a cãtãnit în zonã, ca sã continui:
Marius Manta, critic literar, Ion Fercu scriitor, Ion Dãnilã,
profesor universitar, Constantin Dãnilã, om de catedrã,
premiat de Academie, inginerul fermier, fost deputat, Ion
Melinte, Dumitru Brãneanu, preºedintele filialei Bacãu
a Uniunii Scriitorilor, Narcis Jitaru, subprefect de Bacãu,
omul de afaceri cu nume de cronicar celebru Ioan
Neculce, Cãtãlin Bejann, directorul unui post TV urmãrit
în teritoriu, Marius Curachi jurnalist notoriu, Ion Bãlan
jurnalist legat de EoroTV. În salã, de asemenea, alþi
oameni politici ºi de culturã.

Pânã la Teþcani e puþin de mers. Conacul întins
protejeazã, dându-i un plus de farmec, casa boiereascã
unde ajungea George Enescu, organizatã întocmai cum
ºi-a dorit prinþesa Maruca Cantacuzino-Þeþcanu, devenitã
prin cãsãtorie Enescu. Prezenþa marelui as al muzicii este
prinsã cu fir de borangic într-o maramã de sãrbãtoare. La
pianul de colo se aºeza însuºi Maestrul. Vioara din vitrinã
o sprijinea cu obrazul în îngemãnarea arcuºului. Prin
fereastrã se zãreºte profilul de bronz, adus aici în speranþa
cã va supraveghea somnul celui aflat încã într0o
necropolã parizianã. Ghid educat ºi sensibil, Cameluþa
Rusu, este ghid în aceastã incintã populatã de îngeri pe
care cineva, într-o clipã de crasã neinspiraþie a
transformat-o într-o filislã de provincie a siritului
enescian. Marin Vlad, un localnic se dovedeºte de mare
folos în recuperarea memoriei lui Enescu pe plaiurile
Bistriþei.

La Moineºti s-a nãscut Tristan Tzara. Ne aminteºte de
asta bustul aflat la vedere, dar ºi grupajele sculpturale
convocate sã evoce Dadaismul ºi avânturile energetice
provocate. Locul sãu de veci este tot în pãmânt francez,
la Montparnas. Piatra de mormânt are mãrimea unui bloc
de desen ºcolar, ales parcã tocmai sã nu semene cu altul.

Pe suprafaþa acestuia, aranjate într-un chip insolit stau
flori proaspete. Ca ºi cum cineva ar veni din când in
când de la Cabaretul Voltaire pentru a se convinge cã nu-
ºi uitã trecutul.

Drumul pe care mergem duce spre Transilvania. Graniþa
de altãdatã este tot mai aproape. Ghimeº-Palanca este
numele pasului care servea ºi serveºte ºi azi trecerii în
ambele sensuri. Palanca, aºezare de oameni gospodari
are un primar pe mãsurã. Înalt, bine fãcut, priceput la
vorbã ºi, cum îl ºtie toatã lumea, dedicat faptelor.
Vorbeºte în cunoºtinþã de cauzã. Se numeºte Adrian
Palistran. Are alãturi pe directorul bibliotecii comunale
Liliana Atomulesei, care este ºi coordonatoarea
ansamblului folcloric local „La porþile neamului”,
cunoscut mai peste tot. Vom merge împreunã în marginea
comunei, la locul unde este mormântul unui luptãtor.
Este vorba de Liviu Rebreanu. Fratele scriitorului a
inspirat romanul „Pãdurea sânzuraþilor”. Informaºii
adiacente: Dupã rãzboi, îmi spunea Fany Rebreanu, într-
o prelungã convorbire, aflat în vizitã în locuinþa fiicei
sale din Cotroceni - erau de faþã ºi Puia ºi soþul, Vasilescu,
primul crainic sportiv al Radiodifuziunii-despre vizita
unui camarad: i-a adus o fotografie din Galiþia, Înfãþiºând
mulþime de militari omorâþi în ºtreang. Emil avusese o
soartã similarã. Scriitorul a hotãrât sã ajungã la Ghimeº-
Palanca pentru a împlini dorinþa din urmã a fratelui: sã-
ºi poarte somnul de veci în pãmânt românesc. A venit la
faþa locului ºi a identificat mormântul. A cãutat-o pe
iubita ofiþerului Rebreanu de la care a þi obþinut efecte
ce îi aparþinuserã: capela ofiþereascã ºi galoanele militare
de care fusese deposedat în drum spre ºtreang. Care
ºtreang fusese acolo, pe dâmbul dimpotrivã, pe teritoriu
strãin la acea datã. Osemintele au fost reînhumate, prin
demersul fratelui, aici, pe ridicãtura de pãmânt de
dincoace de graniþa de atunci. Scriitorul a participat la
ceremonia reînhumãrii. Pe tãpºanul alãturat este
amenajatã o colecþie documentarã edificatoare pentru
existenþa celui dispãrut.
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Gheorghe Andrei Neagu, Tristeþea lui Dumnezeu (Editura UZP, Bucureºti, 2019)
Miron Þic, La taifas cu oameni dragi sufletului meu, interviuri (Editura Amanda

Edit, Bucureºti, 2020)
Ion C. ªtefan, Drumul vieþii, înapoi (Editura Arefeana, Bucureºti, 2020)
Vasile Szolga, Destin (Editura Betta, Bucureºti, 2020)
Iustin Moraru, Nectarul clipei, versuri (Editura Junimea, Iaºi, 2020)
Tudor Meiloiu, Onor la General (Editura Rawex Coms, Bucureºti, 2020)
Raia Rogac, Zidari întru veºnicirea Neamului, convorbiri, recenzii, eseuri (Editura

Zodia Fecioarei, Piteºti, 2020)
Germain Droogenbroodt, Gabriela Cãluþiu Sonnenberg, Poezie fãrã frontiere

(Editura Tiparg, Piteºti, 2020)
Liviu Lungu, Luan Topciu, Albania: o istorie în date. Despre Kanun. Personalitãþi

(Editura, Asdreni, Craiova, 2020)
Constanþa Popescu, Mai tânãrã cu o insomnie, versuri (Editura Bibliotheca,

Târgoviºte, 2020)
Stan Brebenel, Fascinaþia lecturii (Editura Teocora, Buzãu, 2020)
ªerban Codrin, Ion Budai Deleanu. Þiganiada recititã ºi rânduitã în versete

(Editura Betta, Bucureºti, 2020)
Ovidiu Þuþuianu, Prometeu dezlãnþuit, versuri (Editura Editgraph, Buzãu, 2019)
Nicolae Dan Fruntelatã, Altamire, versuri (Editura Semne, Bucureºti, 2020)
Nicolae Dan Fruntelatã, Boabe de piper crud, (Editura Semne, Bucureºti, 2020)
Anastasia Dumitru, Vocaþia mãrturisirii, 2. Încolþirea Basarabiei (Fundaþia

Culturalã Memoria, Bucureºti, 2020)
Iustin Moraru, Scãri ºi capcane, versuri (Editura ªcoala Ardeleanã, Cluj-Napoca,

2020)
Constantin Pãdureanu, Focuri stinse, versuri (Editura Betta, Bucureºti, 2020)
xxx Anotimpuri, antologie de poezie (Editura Betta, Bucureºti, 2020)
Elena Mitru, Portrete româneºti de peste ocean, II (Editura Rawex Coms, Bucureºti,

2020)
Marin Moscu, Izvorul iubirii, versuri (Editura Pim, Iaºi, 2020)
Marcel Miron, Poeme din anticamera vieþii (Editura Timpul, Iaºi, 2020)

Gina Zaharia, Jocul talismanelor, poezii, Editura Editgraph, Buzãu, 2019)
Magda Ursache, Ridicã-te, Gyr, ridicã-te, Crainic! (Editura Eikon, Bucureºti, 2020)
Coman ªova, Cuvinte de reazem – Uimirea de a fi, versuri (Editura Tipo Moldova,

Iaºi, 2020)
Coman ªova, Bãrbatul care trece, versuri (Editura Tipo Moldova, Iaºi, 2020)
Teodor Bulza, Umbra care mã însoþeºte (Editura David Press Print, Timiºoara, 2016)
Titus Vîjeu, F – de la Film, Dumitru Radu Popescu scenaristul unor îngeri veseli,

scenaristul unor îngeri triºti (Editura Noi Media Print, Bucureºti, 2019)
Theodor Codreanu, Dumitru Radu Popescu, Istoria absurdoidã (Editura Tipo

Moldova, Iaºi, 2020)
Livia Ciupercã, Horia Furtunã, monografie (Editura Studis, Iaºi, 2020)
Theodor-George Calcan, Amneziile doamnei Voltaire, versuri (Editura Junimea,

Iaºi, 2020)
Nicolae Dragoº, De la lume pentru lume (Editura Mãiastra, Târgu Jiu, 2020)
Calistrat Costin, Zboruri în genunchi, versuri (Editura Ateneul Scriitorilor, Bacãu,

2020)
Tudor Cicu, Don Quijote pleacã la rãzboi (Editura Betta, Bucureºti, 2019)
Gheorghe Pãun, La curtea lui Urmuz (Editura Ars Docendi, Bucureºti, 2020)
xxx Sinaia, Armura de cuvinte, antologie de cenaclu (Editura Amanda Edit, Bucureºti,

2019)
xxx ªcoala prozatorilor târgoviºteni. Receptarea criticã a operei lui Petru Creþia

(Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2020)
Emil Niculescu, Masca, versuri (Editura Rafet, Râmnicu Sãrat, 2020)
Florentin Popescu, Unsprezece povestiri ºi o ficþiune (Editura Rawex Coms,

Bucureºti, 2020)
Maria Niculescu, Prinþul Sonet (Editura Rawex Coms, Bucureºti, 2020)
ªtefania Oproescu, Dezordinea galopului (Editura Studis, Iaºi, 2020)
Dumitru Tâlvescu, Prosperia (Editura ªcoala Ardeleanã, Cluj-Napoca, 2018)
Dan Floricã, Înþelepciune din înþelepciune (Editura Perpessicius, Bucureºti, 2016)
Dan Floricã, Cãlãtori prin munþii Europei (Editura Betta, Bucureºti, 2020)

Cãrþi primite la redacþie

Aurel Ivan
Brezeanu

DE VEGHE

Privire de copil
ºi chip de zâmbet,
de ce te pierzi în infinite cãutãri?
Dezmiardã-þi versul
ºi alintã-þi gândul,
sã nu te pierd în tainice mirãri!
Întinde-þi mâna
ca sã-þi dau puterea
sã fii al timpului învingãtor!
Alungã-mã,
dar nu îmi pierde urma:
nu sunt decât un înger pãzitor.

Nu te alint,
dar te veghez în mine,
îþi calc pe urme
fãrã sã respir,
nu te ating,
chem îngeri
sã te-aline,
când eu mã cert,
mã iert
ºi-apoi mã mir.

LUMINA DIN
NOAPTEA EI

E târziu pentru stele.
Cerul se goleºte.
Doar Luna,
lipsitã  de ele,
priveºte.

Se-aruncã în mare,
lumina-i e rece.
Se pierde
ºi cade,
ºi geme,
ºi trece.

Se-ascunde,
spunând: am murit.
Atunci, ea înalþã
tot dorul,
sã nu pãrãseascã
tãrâmul iubit.

Pe cer ea aºazã lumina
Din noaptea sãracã de el,
iar cercul de foc al iubirii
Se-nchide, rotund, în mister.
Aruncã spre Lunã cu vise.
Sunt toate al ei început.
Nimic nu mai moare
ºi stele ucise
se nasc din durere,
din lut.
Ar prinde contur,
Ar trimite un semn,
Ar trãi înc-o datã
Cu el, pentru el.
Se-apropie parcã:
E Luna... la fel.
Dar când s-o atingã,
dispare... ªi-i ia veºnicia,
se-neacã în cer.
Ea rãmâne uitatã
de Lunã,
de el.

Se pierde ºi lasã
În urmã-i neant.
Un gând o frãmântã:
e singur, uitat.

Dar, iatã, în zboru-i
Un vis mai aduce un vis.
ªi-apoi, rând pe rând,
Se adunã în stoluri
simþiri,
Ce se-avântã-n abis.
ªi Luna trãieºte
din nou.
Pe cerul ei e stãpânã.
Ea – singurã...
Fãrã ecou
ºi mâine
la ea sã rãmânã.

Lumina din nopþile ei
Culorile Lunii îmbracã.
O Lunã ºi astãzi,
O Lunã ºi ieri...
O Lunã ºi mâine!
ªi veºnic...
Nu pleacã!

Coman ªova

Voi aþi plecat...Îmi este atât de greu sã scriu acum, când el a devenit

plecare despre un bun, nobil ºi neiutat
prieten cum a fost CORNEL RUSU.

Ne-am întâlnit pe sãlile Institutului de
Teatru în anii ‘53 când el era o persoana
cunoscutã, din filmul Mitrea Cocor, unde
juca pe Mitrea adolescent, iar actorul
Septimiu Sever îl continua la maturitate.
O vedetã! Înalt, cu privire inteligentã, o
voce melodioasã, clarã, bine timbratã.

În vara acelui an, având amândoi ºi
preocupãri literare, ne-am gândit sã
încercãm un examen ºi la Facultatea de
filologie - secþia literaturã ºi criticã
literarã Mihai Eminescu (secþie nou
înfiinþatã, cuprinzând ºi ªcoala de
literaturã de pe Kiseleff 10). La aceastã

secþie ca sã fii acceptat, trebuia sã depui
un dosar cu lucrãri literare. Am scris
amândoi, la el acasã, vreo opt zile si nopþi
cât am putut fiecare. Am depus la termen
dosarul cerut. Victorie ! Eu am rãmas, iar
prietenul meu, Cornel a devenit actor la
Teatrul Nottara din Bucureºti. ªi de
acolo... surprizã! La Opera Românã. A
debutat cu rolul principal din opera Faust.
Un triumf. Un bãrbat înalt, frumos
miºcându-se pe scenã ca la el acasã. O
voce ºi o prezenþã scenicã a unui tenor
surprinzãtor. De invidiat. Apoi a devenit
Prinþul Operetei jucând cu succes tot
repertoriul lui Ion Dacian. Ca scriitor a

publicat romanul “Întâmplãri din zilele nopþii albe”,
apoi “Întâmplãri la domiciliu, povestiri fantastice”. În
anul 1976 a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din
România.

“Prinþul Operetei anilor ‘70 - ‘90, scrie la fel de
captivant cum cântã. Vocea interioarã a scriitorului e la
înãlþimea forþei emoþionale ºi a strãlucirii tenorului. A
treia sa carte fantasticã dezvãluie o viziune globalã
asupra eternului uman. Prin ea, personalitate
plurivalentã a lui Cornel Rusu ni se înfãþiºeazã în toatã
complexitatea sa” (scria presa).

În una din ultimele noastre întâlniri, evocând atâþia
alþi prieteni de care ne-am despãrþit, Cornel a rãmas pe
gânduri ºi ...tãrãgãnat, cu o voce abia ºoptitã, a rostit
un epitaf ª “ Voi aþi plecat ºi aþi rãmas plecare/ Ca
stelele cãdem ºi fiecare/ Ne vom topi în liniºtea cea
mare/ Nu suntem decât... o aºteptare.”
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Vitralii
Zãgaz împotriva uitãrii

APERCU
În fereastrã -
sub îngãduinþa Bãtrânului.
Stau ca ºi cum, cineva ar trebui
sã-ºi aducã aminte de mine.
Zilele trec - 
umbre pe drum miºcãtoare,
smulse chiar rãsuflãrii mele.
Împing cu privirea în aerul vitreg
douã stãncuþe-npietrite, -
printr-o împrejurare de suspin
ºi însingurare.
Era prin anii cincizeci ºi cinci -
cincizeci ºi ºase, ai celuilalt secol.
Într-o joi - ca azi.
Cineva, insul cu braþul înarmat,
aveam sã aflu mai târziu -
se pornise pe treabã.
Înalt ºi negru.
În marginea ºanþului, cãzut,
un bãrbat blond rãsuflând uºurat.
Soarele puþin, controversat -
lovea pieziº
ºi o femeie tânãrã încã, rãtãcitã,
spãla cu poala rochiei
faþa luminatã de moarte.
Aceasta îmi e amintirea
ducând cu ea suferinþa
ca pe un talisman - un foc
de puºcã tras dinspre Câmpie.
În numele a ce?! Întreb.

G. Th.
Popescu

Am în faþã o revistã mai puþin cunoscutã publicului larg; din pãcate, prea puþin cunoscutã ºi

celor interesaþi de cultura românã în general, de literaturã în special: revista „Antilethe”, anul
III, nr. 3 (9) 2020. O publicaþie de mãrimea unei coli A4, cu o copertã elegantã, în culoarea
ruginie a vechilor zapise voievodale (dar ºi a edictelor regale). Prima întrebare rãsare din titlu:
De ce Antilethe? Caut în DEX, dar mã opresc în istorie. În antichitate, existau ºase râuri care
separau Infernul de lumea celor vii: 1. Acheron, râul tristeþii; 2. Cocytus, râul plângerii; 3.
Piriphlegethon, râul de foc; 4. Mnemosynne, râul memoriei; 5. Styx, râul urii – ºi Lethe, râul
uitãrii. Asupra acestui râu s-au oprit editorii insolitei reviste cu mister ce se vrea dezlegat.

Aºadar, o revistã împotriva uitãrii: Antilethe. Sã nu uitãm, ce? Sã nu-i uitãm pe urgisiþii
creatori din exil; în mod deosebit, pe scriitori – care, obligaþi sã ia calea strãinãtãþii, pentru a scãpa de teroarea
mortalã a ateo-bolºevismului, au creat o literaturã de neîndoielnicã valoare, purtând în suflet – oriunde s-au aflat: în
Canada, Spania, Italia, Germania ori, mai ales, Franþa – iubirea pentru þara natalã ºi dorul pribeagului. Antilethe,
revista, tocmai asta îºi propune: nu doar sã nu-i uitãm, ci, pãstrându-le memoria, sã valorificãm, în spaþiul românesc
descãtuºat de comunism, importanta lor operã scrisã în condiþiile grele ale exilului, publicând-o, difuzând-o, fãcând-
o cât mai larg accesibilã cititorului român din þarã.

ªi-au luat aceastã grea ºi frumoasã misie doi scriitori, Mihaela Albu, director fondator, ºi Dan Anghelescu,
redactor-ºef – amândoi, buni cunoscãtori ai literaturii exilului, trãitori, mai multã sau mai puþinã vreme, alãturi de
cei cercetaþi acum. Director onorific: academicianul Basarab Nicolescu, el însuºi (auto)exilat la Paris, o personalitate
de talie internaþionalã a ºtiinþei ºi culturii. Scopul publicaþiei îl expune limpede, sine ira et studio, Mihaela Albu,
în „Argument”: „Nu afirmãm nici cã operele sau publicaþiile din exil intrã în concurenþã cu cele din þarã, nici cã
unele sunt superioare celorlalte… Ceea ce afirmãm cu tãrie ºi încercãm prin aceastã revistã este sã conºtientizãm
cititorul român contemporan cã mai existã o laturã a culturii noastre încã insuficient (sau deloc) cunoscutã”.
Valoarea acestui exil cultural este limpede subliniatã într-o scurtã zicere a lui Virgil Ierunca: „României, exilul i-a
dat ºansa prezenþei ei neîntrerupte într-un fel de actualitate vie”. „Antilethe” – act de culturã oportun, cu atât mai
necesar, cu cât aici, acasã, acum, în România post-decembristã, sub poalele democraþiei noastre originale, se ridicã
voci cu limbã de viperã criticând tot ceea ce s-a creat bun în socialism, denigrând istoria românilor din antichitate
pânã azi, batjocorindu-i voievozii ºi cãrturarii, mânjind cu catranul urii blazonul de nobleþe al unui popor unic. Mai
mult, sunt luaþi în pleasna limbii otrãvite înseºi marile personalitãþi ale exilului – Mircea Eliade, Emil Cioran,
Vintilã Horia, Horia Stamatu, Pamfil ªeicaru, Paul Goma – alãturi de colegii lor de generaþie ºi crez rãmaºi în þarã,
omorâþi în puºcãrii ori ieºiþi dupã ani grei de detenþie: Mircea Vulcãnescu, Vasile Voiculescu, Radu Gyr, Nichifor
Crainic, Petre Þuþea, Constantin Noica, Dumitru Stãniloae.

Proaspãtul numãr al revistei „Antilethe” (3/2020) este consacrat Centenarului Virgil Ierunca (nãscut la 16 august
1920, în comuna Lãdeºti-Vâlcea; decedat la 28 septembrie 2006, la Paris) – un bogat mozaic portretistic, alcãtuit
din reproduceri din opera omagiatului: poezie, memorialisticã, articole, reviste, portrete al unor „prieteni care au
fost”, corespondenþã. Pandant: evocarea medicului Francisc Ion Dworschak (nãscut la Vâlcea, din mamã româncã ºi
tatã ceh) coleg de liceu ºi prieten în adolescenþã cu Virgil Ierunca. De reþinut, eseul lui Dan Anghelescu despre acest
doctor, stabilit în Canada, care, deºi la vârsta senectuþii, animat de zicerea lui Juvenal („Facit indignatio versum!”
– „Indignarea face versuri!”) a scris douã importante cãrþi despre nedreptãþirea a doi mari români: „În apãrarea lui
Mircea Eliade” ºi „Descoperirea insulinei ºi Nicolae Paulescu”.

Între scrierile lui Virgil Ierunca, douã mi-au atras atenþia în mod deosebit, în „Antilethe”: Jurnalul ºi Caete de dor
(Metafizicã ºi poezie). Aº cita câteva propoziþii din „Jurnal”: 25 februarie 1949: „Seara, la Eugen Ionescu. De cum
am venit la Paris m-am repezit sã-l cunosc. Era unul din idolii mei secreþi. În nodul cravatei i-am adus tãietura din
„Monitorul Oficial” cu decretul lui de condamnare ca unul care a ofensat „armata democratã”. ªi, de la început,
Eugen Ionescu a fost foarte atent cu neliniºtile mele. M-a primit ca pe un frate mai mic. (…) Rodica Ionescu (soþia
dramaturgului – n. n.) gãsise o explicaþie a deschiderii lui Eugen faþã de mine: înainte de a mã fi cunoscut, Eugen
Ionescu se socotea omul cel mai pesimist de pe lume. Acum – zicea ea – are nevoie sã mã vadã. Sunt atât de
întunecat, atât de amãrât, atât de profund nefericit, încât, vãzându-mã, Eugen se descoperã, pe loc, un optimist”.

În legãturã cu revista „Caete de dor”, cu publicistica în general, trebuie amintit cã Virgil Ierunca avea, din þarã,
experienþa ºi freamãtul necesare: colaborse la ziare ºi reviste de înalþã þinutã culturalã ºi moralã: Timpul ºi Ecoul
(director, Grigore Gafencu) Revista Fundaþiilor Regale, Vremea, Lumea, Kalende, Viaþa Româneascã. Pentru Caete
de dor a rãbdat de foame (ºi alte privaþiuni) finanþând, cu puþinii bani ce-i câºtiga, tipãrirea revistei timp de zece ani
(1951-1960). Despre revistã ºi mentorul ei, într-o scrisoare primitã de la Alexandru Busuioceau, din Madrid (altã
personalitate emblematicã a exilului românesc) la 23 decembrie 1955: „Dragã Ierunca. Am întârziat câteva zile sã-
þi rãspund fiindcã voiam sã citesc revista. Nu-þi pot spune toatã impresia cum aº vrea din cauza mea. Rezum într-un
singur cuvânt: Caete de dor înseamnã azi literaturã româneascã ajunsã din nou la o conºtiinþã aºa cum era firesc
dupã mai mult de zece ani de exil. Ce ai realizat în numãrul din urmã îþi îngãduie sã realizezi de-atunci ºi restul. (…)
Nu pot sã nu-þi spun ceea ce îmi stã în gând: cã te socotesc un om drept ºi curajos”.

…În semn de preþuire a marelui exilat, Editura Humanitas (director Gabriel Liiceanu, care, întâmplãtor sau nu, a
beneficiat din plin de sprijinul ºi ospitalitatea soþilor Virgil Ierunca ºi Monica Lovinescu, la Paris) a botezat o
librãrie deschisã în Rm. Vâlcea cu numele Virgil Ierunca. Evenimentul l-a miºcat profund pe scriitor, care, neputând
fi prezent la inaugurare (boalã) a trimis un mesaj (în chiar ziua inaugurãrii, 31 august 2000) din care citez: „Cât de
rãu îmi pare cã nu pot sã fiu de faþã acum, când în „oraºul cel mai frumos de pe lume”, cum mi-a plãcut mereu sã
numesc Râmnicu-Vâlcea, ia fiinþã ceea ce ar fi putut fi un vis din copilãrie… N-aº fi îndrãznit nici în registrul oniric,
cãruia totul îi este îngãduit, sã-l duc pânã pe acest prag incredibil: librãria sã-mi poarte numele. / Datorez, spre
sfârºitul vieþii, acest salt în imposibil, generozitãþii lui Gabriel Liiceanu, cãruia, ca ºi editurii ºi librãriilor Humanitas,
n-am destule cuvinte de mulþumire”.

…Mihaela Albu ºi Dan Anghelescu au fost zilele acestea la Rm. Vâlcea, invitaþi sã lanseze mai multe cãrþi proprii
ºi revista „Antilethe”. La întoarcere mi-au spus cã Librãria Virgil Ierunca nu mai existã; firma cu numele scriitorului
a fost înlocuitã cu o firmã numitã Humanitas.

…Mã întorc cu gândul la o poezie mai veche a lui Virgil Ierunca („Prologul copacilor”, în „Caete de dor, 8/1954)
o premoniþie – ºi recit împreunã cu poetul:

De la o fereastrã strãinã, dintr-o casã strãinã, dintr-un ceas strãin,
Prin copacii aceºtia bat vânturile turbate ale dorului.
Sunt iarãºi acolo, lângã morþi ºi lângã pãrinþi,
Vecin cu pãmântul, chemat în pãmânt.
Acolo, adicã acasã, „lângã morþi ºi lângã pãrinþi”, unii dintre cei cãrora le-ai fãcut bine þi-au ºters ºi numele, Poete.

Ion
Andreitã,
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ATELIERUL ARTELOR VIZUALE

TABÃRA  DE SCULPTURÃ
“MÃGURA” BUZÃU

„Prilejuitã de aniversarea a 1600 de ani de la prima
atestare documentarã a Buzãului, Tabãra reuneºte –
simbolic, dupã 16 ediþii – opere ale sculptorilor români
contemporani, constituindu-se într-o originalã istorie a
acestui gen de artã, ilustratã magistral de câteva sute de
opere. Dacã n-aþi vizitat-o încã, mergeþi s-o vedeþi,
fiindcã meritã!” (Florentin Popescu)


