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Sãrbãtoriþii noºtri în Lunile Gustar ºi Rãpciune

ACTUALITATE

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

Florentin Popescu

Impas la fiecare pas
 Vremea turnului de fildeº în care se izolau odinioarã

scriitorii (cu precãdere poeþii) a trecut demult ºi prin
urmare, noi, oamenii condeiului din ziua de azi ne simþim
afectaþi (la modul propriu ºi prozaic al termenului) – fie
direct, fie mai pe ocolite – cam de tot „ce miºcã-n þara
asta”, vorba marelui poet.

Pandemia, cu tot cortegiul ei de necazuri (de la
îmbolnãviri ºi chiar decese ale unor concetãþeni,
mãsurile de protecþie impuse de guvernanþi, incomode
pentru toþi, izolarea ºi lipsa de socializare etc. etc.) ne-a
marcat ºi ne marcheazã în continuare de la vlãdicã pânã
la opincã.

Dupã punerea la dispoziþia þãrii a celor, zice-se, circa
o sutã douãzeci de milioane de doze de vaccin de la mai
multe firme, s-a produs (ºi existã în continuare!) o
adevãratã bramburealã. S-a pus ºi se pune în continuare
problema vaccinãrii ºi nevaccinãrii. Þara, graþie în mare
mãsurã ºi  gestionãrii defectuoase a crizei de cãtre
guvernanþi, s-a împãrþit în douã. Brambureala de la nivel
naþional se conjugã cu cea de la nivel mondial;  s-a
ajuns sã se emitã certificate aºa-zise „verzi” pentru cei
vaccinaþi, în vreme ce oamenilor din cealaltã categorie,
a celor care au refuzat/refuzã vaccinul (din motive de ei
ºtiute) au început sã li se îngrãdeascã anumite drepturi.
Probabil cã era/este normal, pânã la un punct sã se
întâmple aºa, dar dacã interdicþiile cu pricina sunt impuse
aleatoriu, selectiv ºi preferenþial, (cum se întâmplã în
România) se nasc fel de fel de întrebãri (De ce la
manifestãri culturale sunt permise participãri de pânã la
ºaptezeci ºi cinci de mii de persoane, iar la mitinguri de
protest numai cinci sute?).

În ce ne priveºte credem, la fel ca milioane de români, cã
agresivitatea campaniei de vaccinare, fãrã aportul unor
specialiºti în medicinã, a avut/are un efect invers decât cel
scontat de guvernanþi.

Românul, care din generaþie în generaþie, de-a lungul
istoriei, a trecut prin multe necazuri, a ajuns sã fie un ins
suspicios, rezervat în faþa unor mãsuri oficiale, dar mai ales
în faþa necunoscutului (în acest caz al posibilelor,
neprevãzutelor efecte post-vaccinare în timp, în viitor, dat
fiind cã s-a recunoscut la nivel mondial cã vaccinul
antiCovid este experimental pânã în 2023. De aici poate ºi
eºecul campaniei dusã de guvernul þãrii pentru vaccinare.

În fine, sunt teorii ºi teorii ºi pro ºi contra vaccinului
ºi nu ne-am propus sã detaliem numeroase opinii în
legãturã cu ele.

Parcã am fi urmãriþi de un blestem. La fiecare pas ne
aºteaptã un impas. Se pare cã cel mai mare la ora actualã
este cel al guvernului care, invocând lipsa de bani, a
luat tot felul de mãsuri care se întorc împotriva interesului
general al românilor.

Salariile au îngheþat, pensiile la fel, preþurile au
explodat la toate bunurile de consum, în timp ce
guvernanþii, prin vocea primului ministru catã sã ne
convingã de faptul cã nivelul de viaþã ne-a crescut, iar
þara se aflã pe un drum bun.

Care drum bun, întrebãm noi (ºi întreabã orice om din
România), când nu se fac investiþii, când mulþi oameni
sunt trimiºi în ºomaj ºi când, în cãutarea unui trai decent
pentru familiile lor, foarte mulþi concetãþeni ºi-au luat
lumea în cap, au plecat din þarã ºi muncesc pe la alþii?

S-au luat ºi se iau în continuare mãsuri adesea aberante
(cum ar fi cele de înlocuire din documentele individuale a
termenilor de tatã ºi mamã cu Pãrintele 1 ºi Pãrintele 2, sau
Gen în loc de Sex. Etc. Etc.

Una peste alta, dacã stãm sã judecãm drept (ºi vreau sã
cred cã cei mai mulþi dintre compatrioþii noºtri nu ºi-au
pierdut minþile din motive de pandemie sau din alte
motive ºi chiar gândesc cu luciditate) cele de mai sus ºi
încã ºi altele sunt, poate, complementare marilor probleme
cu care se confruntã actualmente þara: prãbuºirea
demograficã, sãrãcia, scãderea nivelului de trai, lipsa de
orizont pentru viitor, degradarea învãþãmântului,
abandonul ºcolar, lipsa de mãsuri care sã ducã la creºterea
economicã ºi, implicit, a calitãþii vieþii.

Ne aflãm, cum am spus ºi în titlul acestui editorial, într-
un mare impas. Sau poate chiar mai multe. Singura soluþie
pentru a-l/a le depãºi ar fi o consultare a societãþii civile
în mai toate problemele. Dar câtã vreme toate mãsurile
guvernamentale sunt lipsite de transparenˆã, e greu de
crezut cã se va putea ajunge acolo.

Editorial Autografe
în premierã

Candid Stoica
Paiaþe, mãºti, grimase, gãºti

(Editura Eikon, Bucureºti, 2021)

„A apãrut... e caldã, fierbinte, aºteaptã sã fie devoratã...
Ehehei, dar ce nu veþi gãsi în paginile ei: mirobolanta
lume a teatrului, portrete de artiºti, spectacole fabuloase
ºi spectacole de „rahat”, spectacolul politic ºi politica
teatralã, amantlâcuri, bârfe, intrigi, mitomani ºi
demagogi, oportuniºti ºi închipuiþi, bâlbe geniale,
ministeriabili eºuaþi, iubiri fatale, prietenii neuitate,
directori de teatru orbi, aspiranþi la glorie ºi multe altele
pe care nu le puteþi afla decât citind cartea. Citiþi-o,

rãsfoiþi-o, vã aºteaptã!”

Ion Haineº
Synthesis

(Editura Rawex Coms, Bucureºti, 2020)

Daniel Tei
La rãscruce de  lumi

(Editura Semne, Bucureºti, 2021)

„Am adunat în acest volum texte mai vechi ºi mai noi,
publicate în diverse reviste din þarã ºi din strãinãtate.
Cartea este, într-un fel, o sintezã a preocupãrilor mele
literare, a unei activitãþi îndelungate pe care, acum, la o

vârstã înaintatã, mi-o fac cadou.”

Trecuserã câþiva ani buni dupã 1989 în care ziaristica de la

noi naviga în derivã, aproape la întâmplare, fiindcã slujitorii acestei
nobile profesii încã nu se organizaserã într-o uniune care sã-i
facã mai puternici ºi mai convingãtori în ochii publicului ºi mai
ales ai autoritãþilor, când dl. Doru Dinu Glãvan, vaºnic slujitor al
presei audio s-a hotãrât „sã ia taurul de coarne” ºi sã-i strângã în
jurul d-sale pe colegii profesioniºti din toate sectoarele breslei.
ªi astfel a luat fiinþã „Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti” (denumire
care stabileºte cu precizie deosebirea de ziariºtii „amatori” – ºi
dupã 1989 au fost/sunt ºi din aceºtia destui ºi mai peste tot) care
reuneºte oameni dãruiþi cu sufletul ºi trupul profesiei, conceputã
de fiecare dintre ei ca un mod de existenþã ºi de conectare directã
la evenimentele þãrii.

În doar câþiva ani UZPR s-a remarcat prin manifestãri culturale
de prestigiu. Are ºi o revistã – veritabilã oglindã a vieþii ºi activitãþii
obºtei, ceea ce spune mult despre acest domeniu al scrisului.

Nu vorbim aci „Pro domo” (în treacãt fie spus UZPR nu ne-a
invitat pânã acum la niciuna din manifestãrile ei), dar trebuie sã
recunoaºtem cã dl. Doru Dinu Glãvan a produs o adevãratã
resurecþie a acestei bresle, fapt care nu este de ici de colea ºi care
adevereºte un adevãr existent de când lumea, bine ºi frumos
exprimat într-o veche zicalã româneascã: Omul sfinþeºte locul.
Felicitãri domnule Doru Dinu Glãvan! S-o þineþi tot aºa fiindcã
sunteþi pe un drum bun!

Gândurile de mai sus ne-au fost prilejuite de Gala Premiilor
UZPR pe anul 2020, desfãºuratã duminicã, 25 iulie 2021, la
TVR 3, la o orã de mare audienþã. O galã pe care o putem
considera ºi ca pe o „defilare” a presei româneºti de azi, cu
participarea celor mai talentaþi membri ai ei.

Deºi lista premiaþilor a fost fãcutã publicã ºi de alþii mai înainte,
ne-am gândit s-o reproducem ºi noi în semn de preþuire a laureaþilor:

Secþiunea carte: Antoaneta Rãdoi, Dan Teodorescu, Corneliu
Filip, Evelina Pãuna, Viorel Roman, Petre Crãciun, Mircea M. Ionescu.

Diaspora: Dana Opriþã, Mircea Popi, Theodor Damian.
Publicaþii: revista CERTITUDINEA, al cãrei „ispravnic de

concept” este Miron Manega.
Graficã: Eugen Negrea, Vasile Rãvescu, Marin Constantin.
Online: Constantin Gumann, Ioan Cojocaru.
Presa scrisã: Daniela Gumann, Dumitru Þimerman, Elisabeta

Iosif, Ion Tiþa Cãlin, Nicolae Bãciuþ, Nicolae Grigorie Lãcriþa,
Veronica Balaj.

Radio: Viorica ªtefan (Virgin Radio), Monica Stoica (Radio
România Actualitãþi), Ramona Alexandrescu (Radio
Bucureºti), Mihaela Ioniþã (Bucureºti FM)

Televiziune: Eva Lazcko (Satu Mare, Informaþia TV), Valeriu
Ioan (Satu Mare) TVR Program Moldova, TVR Moldova
(emisunea Obiectiv Comun).

Marele premiu de televiziune pentru TVR – proiectul Teleºcoala
(coordonatori Camelia Boºtinã ºi Valentina Ionescu).

Adresãm felicitãri tuturor celor care au organizat acest frumos
ºi totodatã simbolic eveniment!

Ne bucurãm cã printre laureaþi se aflã ºi scriitori ºi publiciºti
colaboratori ai „Bucureºtiului literar ºi artistic”.

Cã un astfel de premiu înseamnã mult mai mult decât un
stimulent (mai ales pentru laureaþii tineri) nu încape îndoialã.
Avem, astfel, toate motivele sã credem cã presa de mâine va intra

pe mâini bune. (Fl. Popescu)

Resurecþia unei profesii de
largã audienþã: Ziaristica.
Felicitãri domnule Doru

Dinu Glãvan!

În plinã caniculã Editura Rawex Coms ºi redacþia revistei

noastre au primit un oaspete drag de peste Ocean, tocmai de la
New York: scriitorul, teologul ºi publicistul Theodor Damian,
între altele ºi corespondentul special al „Bucureºtiului literar ºi
artistic” din marele oraº american.

Însoþit de doamna Claudia Damian ºi de cãtre fiul lor Andrei,
în scurtul popas la Bucureºti oaspetele ºi-a gãsit vreme sã participe
ºi la o întâlnire cu câþiva realizatori ºi colaboratori ai revistei
„Bucureºtiul literar ºi artistic”: Raluca Tudor, Doina ºi Nicolae
Georgescu, Passionaria Stoicescu, Ioan N. Roºca, Iuliana-Paloda
Popescu ºi Florentin Popescu.

Dupã mai bine de un an în care au fost despãrþiþi de pandemie,
oaspeþii ºi gazdele au avut sã-ºi spunã multe, bucurându-se, în
final, ºi de câteva ore petrecute împreunã lângã o halbã de bere în
Centrul Vechi al Capitalei.

Pentru cine nu ºtie facem precizarea cã, mai nou, revista Luminã
Linã/ Gracious Light, pãstoritã de prietenul nostru Theodor
Damian se tipãreºte la Editura Rawex Coms, de sub teascurile
cãreia a ieºit de curând ºi vol. Cateheze literare, semnat de acelaºi

Theodor Damian. (Redacþia)

Oaspeþi dragi de peste Ocean

„Pe parcursul elaborãrii acestui volum, pentru a nu
aproxima - pentru a nu cãdea «pe lângã date», multe de-
acum, iatã, cinci-ºase decenii - am apelat firesc la
«memoria» a douã bãtrâne caiete de ºcoalã, devenite,

cronologic, docile jurnale de... încercãri.”



33333

Bucureºtiul literar ºi artistic,  Anul XI, nr. 8-9 (119-120), august-septembrie 2021

SCRIITORI DE IERI, SCRIITORI DE AZI

Puls

În sângele care trece prin inimã

de ºaptezeci ºi douã de ori pe minut

ºi de o sutã patruzeci de ori

când viaþa o cere

în silabele tâmplelor arse

în toate cele mãrturisite

ºi nemãrturisite

Sunt eu

împodobit de erori

ca o livadã de fructe.

Într-o duminicã

Într-o duminicã,

umblând prin pãdure

dupã liniºte,

am alunecat pe venele subþiri

ºi rãcoroase

ale unui arbore multisecular

pânã în rãdãcini.

Ce încrengãturi, ce umbre,

câte semne…

Vocile semãnau

cu vocile pe care le ºtiam

de deasupra.

Mã întâlnesc cu cineva

pe care-l cunoºteam bine,

de parcã aº fi fost eu

în oglindã.

– Ce faci?

– Nu vezi?!

Þin liniºtea pe umeri.

Adio

Cu o zi de septembrie

în pletele-i lungi,

marea se depãrteazã.

O urmãresc, de pe malul înalt,

pânã departe

ºi mai departe,

depãrtându-se…

Sub semnul acesta

apune marea.

Trupurile fetelor, valuri de spumã,

ºoptesc un adio

cu iulie între sâni…

Coman Sova,Dacia Infelix
Dominic Stanca

- fragment -
[...]

III

Searã pâcloasã – un noiembrie negru – abia rãzbãtea

pânã-n drum lumina murdarã din crâºma lui Ion Tivãruº.
Mai era una a lui Þârlea, zis Siuflea, în Suseni, dar eu

mergeam la cea a lui Tivãruº, cã era mai aproape, mai bine
aprovizionatã – avea ºi articole de bãcãnie – ºi
mai eram ºi ceva rubedenii. Înãuntru: fum
încolãcit peste îmbulzealã de oameni. Intrasem
sã cumpãr gaz pentru lampã; mergeam adesea
sã cumpãr gaz pentru lampã – cãdea în sarcina
mea s-o fac, de vreme ce scriam pânã noaptea
târziu ºi n-aveam luminã electricã. Unchiul
meu, preotul, el citea ziarul ziua, tolãnit în pat
îndatã dupã prânz; seara se culca repede, odatã
cu seara. Era un om bãtrân unchiul meu – adicã
unchiul mamei, eu îi eram într-un fel strãnepot;
cãrþile, câte-or fi fost ºi care stãteau prãfuite pe
rafturi, ºi sfinte ºi lumeºti, le citise demult,
predicile lui din sãrbãtori ºi duminici,
caligrafiate frumos în caiet, le scrisese de mult,
acum nu mai scria decât scrisori din când în
când – ziua, înainte de prânz – ºi nu mai citea
decât ziarul, tolãnit în pat – în patul lui de stejar
– ziarul ºi-l aducea singur de la Tivãruº, dar
gazul trebuia sã-l cumpãr eu – aºa ne-nþelesesem. Cârciuma
era plinã de oameni, numai bãrbaþi, pentru cã numai
bãrbaþii se numesc oameni. Femeile sunt femei. N-am auzit
niciodatã pe vreunul sã-i spunã femeii lui: „oama mea”.
Numai femeia spune bãrbatului ei: „omul meu”. – „Omul
meu s-a dus la oraº. Omul meu arã, omul meu doarme,
omul meu sapã pe luncã. Dacã vrea omul meu. Dacã-mi dã
omul meu. Omul meu e la crâºmã...” Ele nu intrau acolo
decât pentru câteva clipe, sã cumpere sare sau zahãr,
chibrituri, piper, scorþiºoarã, gaz pentru lampã, untdelemn
pentru copt. ªi nu stãteau decât foarte puþin, sã nu le vadã
oamenii lor zãbovind acolo ca oamenii. Ieºeau repede, ca
femeile, nu se uitau la omul lor nici cu reproº, nici cu
pãrere de rãu cã ºade la masã ºi bea, cã prãpãdeºte parale.
Nu se uitau decât la fata lui Tivãruº – la Liuþica –pânã le
vindea ce-i cereau, apoi nu se uitau decât în podele pânã
ieºeau. Afarã, ridicau ochii spre lume ori spre cer ºi ziceau:
Doamne, bate-l pe omul meu cã stricã toþi banii! Bãrbaþii
însã – adicã oamenii – zãboveau la mese, zãboveau mult,
în fiecare searã, mai cu seamã toamna ºi iarna când n-
aveau ce munci. Fumul gros de tabac ºerpuia peste ei –
peste oameni – ºi mirosul iute de þuicã întoarsã, de vin ars
ºi de spirt de secarã  înþepa, prin aerul dens, ca þânþarii.
Tivãruº avea ºi povarnã. Þuica nouã, rachiul nou, în
noiembrie, fiert în cazan de aramã, în povarna lui de la
râu. Iar eu, dacã n-aº fi intrat, n-aº sta acum sã înºir atâtea
cuvinte; n-ar fi urmat nimic din câte-au urmat. Dar pânã
sã-mi umplu bidonul cu gaz, pânã sã vinã Liuþica, pânã sã
coboare în beci, mi-a fost dat sã aud o poveste. O „poveste”
fiindcã nici eu n-aº fi crezut-o pe atunci întâmplare
fireascã, ci o nãstruºnicie amarã de-a lui Iacob Dãnesc de
pe uliþa Gruiului... Iacob Dãnesc vedea smei ºi balauri,
vedea foc pe comori, auzea voci în scorburi de sãlcii, Iacob
Dãnesc vedea stele cãzute prin miriºti ºi când se apropia
sã le prindã, stelele þâºneau fiecare la locul lor de pe cer.
Coborau sã se adape cu rouã, explica el, dogorâte de foc ºi
luminã, în pustietatea de sus. Iacob Dãnesc vorbea cu
ºopârlele ºi cu bufniþa de pe ºura lui Iova. ªopârlele erau
femeile rele de muscã, întoarse în lume în chip de ºopârle.
Iacob Dãnesc prindea strigoii la ugerul vacilor, noaptea,
cu capcanã de sârmã, ticluitã de el, dar întotdeauna se
întâmpla sã cânte cocoºul ºi strigoii prinºi în capcanã se
preschimbau în fum sau cenuºã – ºi nu-i putea dovedi care
au fost ºi cã sunt strigoi... Iacob Dãnesc îl vãzuse pe
Dumnezeu în câteva rânduri, ba lângã o salcie veche, ba
lâng-o apã stãtutã; ºi apa se limpezea, se fãcea strãvezie
de câte ori se privea în ea Dumnezeu... Dumnezeu are un
singur ochi – spunea Iacob Dãnesc – în frunte, ca un
triunghi, dar cu ochiul Lui vede tot ceea ce vedem noi,
pãmântenii, fãcuþi de El cu doi ochi ºi tot ce vãd albinele
fãcute de El cu patruzeci ºi patru de ochi ºi tot ceea ce nu
vedem noi cu doi ochi ºi nici chiar albinele cu patruzeci ºi
patru de ochi... Aºa spunea Iacob Dãnesc. Poveºtile, pe
atunci, se mai lipeau de mine, mã fermecau, mã închideau
în mreaja lor nãzdrãvanã, îmi aþâþau fantezia pentru alte

poveºti, îmi ispiteau setea de a ºti, pentru alte cunoaºteri,
ºi dorul de ducã – ah, dorul de ducã! – pentru alte cãrãri,
nesfârºite cãrãri, nefireºti, neumblate. Aveam cincisprezece
ani, doar cincisprezece ani! frumoasã vârstã, de vreme ce
n-am uitat nici pânã în ziua de azi!

Iacob zicea:
„Îl vãzui! Îmbrãcat ca ºi mine, cu opinci ca ºi mine,

roºcovan ca ºi mine, numai pãrul ºi barba cum a dat
Dumnezeu... Cãram gunoiul pe câmp, era ieri de cu ziuã,
era încã ceaþã, era încã frig. Apucai prin pârâu, cã-i drumul
mai scurt. Când sã dau în hotar, dau de el, dau de dac. Nu
râde, Manase, dac era, zãu, nu roman, nici român. N-am
zis drac, am zis dac! Dacii, strãmoºii adicã. Îl vãzui! Îl
vãzui cum rãsare din ceaþã, credeam cã-i strigoi. Strigoi
dup-al treilea cântat?! Strigoi de cu ziuã?! Strigoii nu

stau – pier odatã cu noaptea. Era
dac, nu strigoi. Avea o suliþã lungã,
lungã de un stânjen... pe-atât. – Ce
te tot înzdrâmboi, idiotule? Nu era
drac, Manase.

– Încotro? zice el. Ai carte sã
treci?

– Carte? Ce carte?
– De drum, cu ºtampilã.
– De drum?... De la cine?
El, ca ºi cum trebuia sã ºtiu de la

cine, zice rãstit:
– De la rege.
– Cum, de la rege? zic eu uimit.

Da’ ce?! Nu-i mai voie sã trecem
pe-aici fãrã carte la mânã? Permis
de la rege pentr-un car de baligã?

– Mã, zice el, tu pe ce lume te
crezi? Rãzboiu-i rãzboi, nu-i ca-n

timpuri de pace. Crezi cã mai umbli pe-aici alandala?...
ªi sub baligã, ce-i?

Zic:
– Scândurã goalã.
El, hârºt cu þãpoiul în car, îmi rãsuci bãlegarul.
– Du-te-n trãznet, nebune! ºi dau s-o pornesc. El îmi

pune þãpoiul în piept.
– Dacã treci, treci prin el!
Mã temui; era crunt.
– Dac-ãi fi inimic? zice el.
– Inimic?
– Inimic. Cercetaº inimic.
Mã gândii: inimic? Ce vorb-o fi asta?
El: Inimicii-s aici, la cale de-o poºtã. Te faci cã nu ºtii.
Stãtui iar pe gând... Ce tot  îndrugã?... Inimicii-s aici?...

În ziare nimic, la radio nimic, nici o ºtire, nimeni nu-mi
spuse nimic...

– Ce inimic?
– Romanii. Nu ºtii?
– Romanii, zic, sau românii?
– Romanii! Românii suntem noi – cum o sã fim inimici,

strigã rãspicat. N-auziºi trâmbiþa lor? Toatã noaptea de
azi trâmbiþau dinspre Dînc. Nu vãzuºi foc pe Olump?...
Vine Traian cu oºtirea din Roma!

– Nu zãu?! Mã crucii ºi-l lãsai sã batã câmpii cum
vrea. Dacã nu mi-ar fi stat cu suliþa în coastã, l-aº fi croit
cu gârbaciul ºi nu mai stãteam sã-l ascult. ªi vorbea ca ºi
noi, pricepeam tot ce zice, numai cã silea mai apãsat pe
cuvinte ºi în loc de S zicea Z ºi în loc de V, B...

– Ei, acu hai, îi zisei, îi târziu; dã-mi drumul sã plec. Dar
el nu, cã nu pot sã trec, s-o iau înapoi, sã urc pânã-n grui ºi
de-acolo pe drumul de care... Nu era nici un om primprejur
(niciodatã nu era un om pe alocuri când i se întâmpla lui
Iacob Dãnesc sã vadã ce nu-i de vãzut) – se rãsfira ceaþa,
dar nu zãream nici un om. Altfel aº fi strigat dupã voi, sã-
l vedeþi ori sã-mi daþi ajutor. Dar voi nu eraþi; numai noi,
eu ºi el pe tot câmpul. „Ãsta-i în stare sã-mi sfârtice
pieptul...” zic eu. „Nu-mi pun mintea cu el...” Mã-ntorsei
cum a zis, apucai pe uliþa popii ºi de acolo spre grui. Nu
ieºirãþi nici unul din case, mã temeam sã strig, cã-mi
sfârtecã pieptul... când are omul nevoie de voi, nu veniþi!...
Din grui mã uitai sã-l vãd. Era tot acolo, dar nu mai era: se
destrãma ca un fum, încâlcit prin rãchite – fuiege de ceaþã
din rãchitã-n rãchitã – ºi se fãcu nevãzut în curând.
Vãzduhul curat; se fãcu ziuã întreagã. – Nu râde, Manase,
batã-te Dumnezeu de tâmpit, dacã-þi spun cã-l vãzui?! ªi
nu eram beat, zãu n-am fost beat! ªi n-a fost strigoi, a fost
dac. Acum ziceþi ce-þi zice, dar eu toatã noaptea de azi am
auzit trâmbiþând dinspre Dînc ºi am vãzut foc pe Olump.
Voi nu l-aþi vãzut? Voi n-aþi auzit trâmbiþând?

Oamenii nu-i rãspunserã numaidecât. Dãdurã din cap,
alþii din coate, þuþuind, ºi cel mai tânãr – Manase ªchiopesc
duse paharul la gurã ºi, dupã ce-l bãu pânã-n fund, îl puse
cu  zgomot pe masã, ºi-apoi îºi dãdu o pãrere intimã:

– Mã Iacobe, mã, tu nu eºti normal.

IV

Bozabora venise sã-ºi caute murga. O pierduse prin
lãstãriºul de sãlcii ºi striga dupã ea : Izabora! Îl auzeam
de pe deal, unde mã tolãnisem la soare.

Bozabora era mic ºi uscat ºi nimeni nu credea cã are
multã minte. Iapa scãpase din stava regalã; stava era sus,
la Costeºti. Trebuia s-o gãseascã, plãtea pentru ea. O
vãzuse un om de cu ziuã pãscând lãstãriºul. O vãzuserã
ºi câþiva copii rãtãcitã pe acolo. „Caut-o mai bine, strigau,
s-a ascuns în desiº!” ªi omul cãuta înainte ºi mârâia
înciudat: „Calce-o zmeii de iapã, unde s-a dus?”

Copiii râdeau ºi unul din ei îmi trase cu ochiul ºi
spuse în dialectul celor de pe râu:

– N-are nici o ia’, numa’ crede cã are, nu-i nici o sta’
la Coste’, numa’ crede cã e! Nu-i da’, îi român din Berii...
Nu-l cheamã Bo’, îl cheamã Io’ Trandafi’ din Sãrã’...

Ceea ce, în grai pe înþeles, se tãlmãceºte aºa:
– N-are nici o iapã, numai crede cã are; nu-i nici o

stavã mai sus, numai crede; nu-i dac din Costeºti, îi român
din Sereca ºi nici nu-l cheamã Bozabora, ci Ion Trandafir.
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DIALOGURI CULTURALE LA KM 0

A consemnat Florentin Popescu

„Eseurile mele au fost o replicã datã evoluþiei negative
sau absurde a societãþii româneºti, pierderii demnitãþilor
umane ºi naþionale în contextul unei nesãbuite mondializãri”

Seniorii literaturii noastre

Ion I. Brãtianu

Ion I. Brãtianu, poet, eseist ºi publicist s-a nãscut la Bucureºti la 19 aprilie 1939, este fiul colonelului Ion C. Brãtianu ºi al Agripinei von Stratulat. Este diplomat în studii
tehnice în telecomunicaþii televiziune ºi absolvent al Institutului de ªtiinþe Economice ºi Comerciale din Paris, specializat în marketing, relaþii internaþionale ºi ºtiinþe
juridice. Descendent al celebrei familii liberale a Brãtienilor, acesta a suferit încã din copilãrie persecuþiile regimului totalitar comunist, ceva mai târziu fiind nevoit sã
emigreze în Franþa. Dupã 16 ani de exil, în 20 mai 1990 revine în þarã ºi este ales deputat pe listele Uniunii Liberale Brãtianu, ulterior deþinând ºi funcþia de ministru secretar
de stat ºi preºedinte al Agenþiei Române pentru Promovarea Investiþiilor ºi Asistenþã Economicã din Strãinãtate. Totodatã a desfãºurat ºi o bogatã activitate publicisticã,
semnând versuri, cronici, pamflete, eseuri. În 1990 a înfiinþat Fundaþia Culturalã ce îi poartã numele, în cadrul cãreia au loc lansãri de carte, expoziþii, simpozioane etc.

Scrieri: Viaþa-n roz când e albastrã (1996), Cel mai hulit dintre pãmânteni (1996), Revoluþia de glaspapir (1996), Voi sunteþi urmaºii Romei? (1996), Postumele tinereþii
(versuri, 1998), Memorandul durerii sau „Cestiunea Românã” (1999), L’Union Européene: une machine infernale (2000), Mereu actualul Þuþea (2004), Privatizarea
adevãrului (2012), File din biblioteca Brãtienilor (2013), Regãsirea nemuririi (2017). Despre personalitatea lui Ion I. Brãtianu au scris: Acad. Rãzvan Theodorescu, Acad.

Dan Berindei, prof. Ion Dodu Bãlan, Fãnuº Neagu, Ileana Vulpescu, Adrian Pãunescu º.a.

(continuare în pag. 19)

Florentin Popescu: Rostul interviurilor noastre, puse sub
acest generic este acela de a le prezenta cititorilor figuri de
scriitori, editori, critici literari, publiciºti, alþi oameni de culturã,
care au ajuns la senectute ºi au în spatele lor o activitate ºi o
bibliografie nu numai interesante, ci ºi – de multe ori – prea
puþin cunoscute publicului larg.

Convinºi cã astfel de dialoguri pot fi, de ce nu?, convingãtoare
chiar mai mult decât mãrturiile scrise, considerãm cã facem un
lucru necesar ºi util, mai ales pentru generaþiile mai noi, nu
întotdeauna îndeajuns de iniþiate în spaþiul larg al literaturii ºi
culturii.

Privind lucrurile prin aceastã grilã, vã rog, domnule Ion I.
Brãtianu sã ne daþi câteva date, mai puþin sau chiar deloc
cunoscute, despre dumneavoastrã ºi despre ilustra familie a
Brãtienilor. Vã rog sã mã credeþi cã nici mie, nici promoþiile de
elevi ºi de studenþi de dinaintea mea ºi de dupã mine, pânã în
1990 nu ni s-a spus mai nimic despre Familia Brãtianu, numele
ei fiind þinut, cum se ºtie, sub obroc în anii comunismului.

ION I. BRÃTIANU: Fac parte din ramura mai mult sau mai
puþin uitatã a Familiei Brãtianu, toþi având acelaºi ascendent
cunoscut, atestat documentar: Pitarul Eftimie din Brãtieni, trãitor
la finele secolului XVI-lea.

Bunicul meu patern General de divizie Constantin I. Brãtianu,
membru corespondent al Academiei Române, savant de renume
mondial, era vãr primar cu Ion I.C. Brãtianu ºi Dimitrie Brãtianu.

Cãsãtorit cu Elena Iorgulescu, are trei copii pe Florica (n.1884),
Constantin (Bebe- n.1887) ºi Ion C. Brãtianu(n. 1889).

Tatãl meu, locotenent colonel Ion C. Brãtianu, îºi face studiile
primare ºi secundare la Liceul Sf. Sava, iar la fel ca ºi tatãl sãu
îmbrãþiºeazã cariera militarã, la început la ªcoala de Cavalerie din
Bucureºti ºi apoi la ªcoala Militarã de Infanterie, care o absolvã
în 1910. În 1912 participã la Rãzboiul Balcanic, iar pe durata
Primului Rãzboi Mondial (1916-1918) participã la campaniile de
pe Valea Oltului ºi de pe Valea Jiului, fãcând acte de eroism în
luptele cu adversarii.

Rãnit în luptele de pe Valea Cernei primeºte mai multe medalii
ºi decoraþii. În timpul celui de-al doilea Rãzboi Mondial este
folosit la munca de birou la Marele Stat Major sau la cercuri
militare teritoriale. Erou al luptelor de pe Valea Cernei, tatãl meu
închide ochii pentru totdeauna la 2 februarie 1946.

Constantin Bebe Brãtianu cel de al doilea bãiat al bunicului,
fratele tatãlui meu, doctor în drept la Paris (în 1913). Dupã studiile
fãcute în strãinãtate se întoarce în þarã ºi are ordin de chemare
pentru campania militarã din Bulgaria. Dupã mobilizare lucreazã
o vreme la Institutul Pasteur la produsul antiholeric dat fiind
pericolul epidemiilor de holerã, în perspectiva altui conflict militar.
Concomitent are intenþia sã se înscrie în Baroul Bucureºti, dar
planul cade, întrucât Ionel I.C. Brãtianu îi schimbã proiectele ºi
într-un fel sensul vieþii. Aºa cum va declara: “În iarnã, când mã
pregãteam sã mã înscriu la Baroul Capitalei sunt chemat de Ionel
Brãtianu care îmi cere ca, în cazul venirii sale la guvern, sã primesc
postul de ºef al sãu de Cabinet. Astfel s-a sãvârºit intrarea mea în
politicã, fãrã sã fi avut vreo aptitudine sau aplicare specialã”.

A fost ºef de cabinet al lui Ionel I.C. Brãtianu pe toatã perioada
prim ministeriatelor, de mai multe ori deputat, iar dupã 23 august
a îndeplinit funcþia de Ministru al înzestrãri armatei în guvernul
Sãnãtescu ºi Rãdescu. Dupã moartea tatãlui meu, am fost luat în
îngrijirea paternã de acesta pânã când a fost arestat la 5 mai 1950.
Dupã ce i s-a dat sã mãnânce mãmãliga cu sticla pisatã, a fost
transferat din închisoarea Sighet la Vãcãreºti ºi de acolo la Spitalul
Colþea, unde a murit pe 21 ianuarie 1956, dupã o detenþie de 5 ani
ºi 6 luni fãrã sã fie judecat ºi condamnat. Eu am rãmas pentru a
doua oarã orfan.

F.P.: Vorbiþi-ne, vã rog, mai întâi despre copilãria dvs.! Ce vã
mai amintiþi de atunci? Povestiþi-ne despre tovarãºii de copilãrie,
despre colegii de ºcoalã ºi despre tot ce credeþi cã meritã amintit
din acea vreme!

I.I.B.: Aºtept ca acest lucru sã-l povestesc celui care va dori sã
îmi scrie biografia, deoarece nu pot ca într-un interviu sã
zugrãvesc batjocorirea mea în faþa colegilor mei de unii profesori,
ce mã considerau o progeniturã toxicã a duºmanilor noii orânduiri
socialiste.

Pentru a-ºi arãta ataºamentul faþã de Partidul Muncitoresc
Stalinist trebuia persecutat ºi pedepsit pe nedrept o odraslã a
duºmanilor poporului.

Trãiam într-o vãditã umilinþã în faþa colegilor mei de ºcoalã din
care unii dintre ei nu înþelegeau de ce sunt supus acestui tratament.

Femeia de serviciu a ºcolii, îi povestea mamei tot ce auzea prin
cancelarie despre mine, de la unii profesori ce doreau sã fie bine
cotaþi din punct de vedere ideologic.

Nu pot sã rãspund la aceastã întrebare care ar cuprinde zeci de
pagini. Însã aº putea sã relatez un episod despre admiterea mea
la ªcoala Medie Tehnicã de Poºtã ºi Telecomunicaþii nr. 1, care
se afla pe Calea Vãcãreºti nr. 111. La admitere trebuia sã dau
examen la literaturã ºi matematicã. La literaturã nu aveam
probleme, fiind cotat de toþi profesorii pe care i-am avut, ca
având o înclinaþie specialã spre aceastã materie. La matematicã
fãceam meditaþii date gratuit de Profesorul ªoimescu, un
bucovinean, care a fost ºi profesorul mamei ºi mãtuºii mele la
Cernãuþi. Odatã, când eram cu mãtuºa mea ne-am întâlnit cu
Profesorul de matematicã în tramvai. S-au bucurat nespus de
aceastã regãsire în Bucureºti. Profesorul a spus cã ar fi bucuros
dacã ar putea sã mã ajute sau sã mã mediteze la matematicã,
specialitatea lui.

Acesta m-a adoptat ca ºi cum aº fi fost nepotul sau bãiatul lui
ºi îi fãcea o deosebitã plãcere de câte ori veneam la el sã îmi fac
temele la matematicã. Astfel mi-a inoculat ºi mie pasiunea pentru
aceastã materie, pentru care nu aveam o chemare deosebitã. Cu
el am pregãtit dupã terminarea celor ºapte clase primare admitere
ce urma sã o dau la ºcoala mai sus amintitã.

Dupã susþinerea examenului de admitere nu mã vãd pe lista
celor admiºi. Mãtuºa mea se duce la ºcoalã ºi întreabã ce vor face
cei care nu au reuºit la examen, dând ochii direct cu directorul
ºcolii, Vasile Rãileanu. Acesta o întreabã – „Mamã al cãrui elev
sunteþi dumneavoastrã? Ea rãspunde spunându-i numele meu.
Ah!, a exclamat directorul, cu Brãtianu este cu totul altceva, el a
reuºit, chiar pe locul unu, dar nu pot sã-l trec pe listã din cauza
originii lui, eu locuiesc chiar în faþa proprietãþii lui de 20 de
hectare din Bucureºti. Continuând discuþia, a urmat un “respiro”
fiecare depãnându-ºi amintiri comune din Bucovina ocupatã, de
unde amândoi se refugiaserã. În cele din urmã, din discuþie în
discuþie se gãseºte o soluþie ca sã fiu admis: sã mã treacã cu
creionul ultimul în catalogul provizoriu care tocmai se întocmise
ºi dacã nu o sã se întâmple nimic în primul trimestru, o sã fiu
înscris în noul catalog la litera corespunzãtoare din alfabet.

Deºi se schimbaserã cataloagele profesorii veneau tot timpul
cu catalogul provizoriu în clasã ºi mã întrebau de ce nu se schimbã
pentru cã la celelalte clase s-a schimbat. La acestã întrebare deºi
cunoºteam rãspunsul nu puteam sã-l dau sau sã comentez ceva.
Într-un târziu am fost trecut în noul catalog ºi am devenit elevul
acestei ºcoli.

F.P.: Aþi emigrat ºi aþi trãit mulþi ani în Franþa. În ce condiþii
ºi când s-a produs plecarea dvs. din þarã?

I.I.B.: ªi la aceastã întrebare vã rãspund foarte succint deoarece
detalierea acestei întâmplãrii ar cuprinde un capitol foarte mare al
biografiei mele.

Prin anii 70 se putea pleca cu autobuzul, în excursie pentru o
zi la Ruse numai cu buletinul pe baza unei liste de 30-40 persoane
aprobate de Serviciile de securitate. Am fãcut de mai multe ori
cerere de plecare într-o astfel de excursie numai cã la numãrul ce
era în dreptul numelui meu în tabel acesta era încercuit cu roºu ºi
scria NU. Nu încetam sã fac mereu cerere de plecare pentru
Ruse ºi la Paris chipurile pentru tratament medical.

Într-o zi primesc o invitaþie de la Miliþie ca în ziua de... la orele
de... sã fiu prezent la Serviciul de Evidenþa Persoanelor. Dupã
aceea am aflat cã era vorba de Serviciul Paºapoarte. Mama era
îngrijoratã ºi spunea cã dacã nu mã potolesc or sã mã aresteze.
Am început sã îmi fac un mic bagaj în care am pus periuþã ºi
pastã de dinþi, prosop, pijama etc. într-o sacoºã sport, cu care m-
am dus la ziua ºi ora indicate conform invitaþiei. Ajuns acolo, m-
am prezentat ofiþerului de serviciu care m-a pus sã aºtept pe o
bancã în extremitatea cealaltã a sãlii de intrare. Am aºteptat ºi
dupã o orã, vãd cã la intrare se opreºte un Mercedes negru,
maºinã ce erau în dotarea nomenclaturiºtilor de rang înalt în
aceea epocã, din care a coborât un om cu pãrul alb. Ofiþerul de
serviciu mi-a aruncat o fulgerãtoare privire ce m-a “electrocutat”
ºi militãreºte s-a dus sã-l întâmpine ºi sã-l salute pe noul venit ºi
sã urce cu el treptele ce duceau la primul etaj.

Din privirea pe care mi-a aruncat-o simþeam cã omul care a
coborât din maºinã ar avea legãturã cu convocarea mea. Mã
gândeam cã dupã fizionomia noului venit acesta nu putea sã fie
comanditarul unor acte de torturã sau de înjurii cu care mã
obiºnuisem.

Dupã câteva minute a coborât ºi mi-a spus sã urc ºi eu dupã el
la etajul întâi ºi m-a dus la Serviciul de paºapoarte, unde pe locul
acestuia stãtea persoana ce a coborât din Mercedes. Pe acel birou
erau mai multe paºapoarte, iar eu vedeam pentru prima datã cum
aratã un paºaport. Politicos m-a rugat sã iau loc pe un scaun în
faþa biroului ºi a început sã îmi punã câteva întrebãri în legãturã
cu cererile mele dupã care m-a întrebat direct ce rudã sunt cu

Bebe Brãtianu. I-am spus cã este unchiul, fratele tatãlui meu,
care ºi-a asumat rolul patern dupã moartea tatãlui. Am continuat
ºi i-am spus cã este prima oarã când spun cã sunt rudã cu Brãtianu,
cãci negam acest lucru la toþi care mã întrebau, atunci când trebuia
sã îmi declin identitatea. A început apoi o discuþie despre persoana
care mi-a fãcut chemarea, dacã ºtiu cã tratamentele medicale în
Franþa costã foarte mulþi bani etc. I-am spus cã cel care m-a
chemat a fãcut toate demersurile necesare ca sã am asistenþã
medicalã gratuitã etc. etc. L-am întrebat de ce a pomenit direct de
numele unchiului meu Bebe Brãtianu ºi mi-a povestit cã tatãl lui
a fost argat la ferma lui Bebe Brãtianu de la Gârla Mare ºi el l-a
cunoscut. Ba, mai mult, deseori îl însoþea în peregrinãrile pe care
unghiul le fãcea pe moºie. Într-o zi domnul Bebe Brãtianu i-a
spus tatãlui meu: „Bãiatul tãu este prea deºtept ºi nu vrea sã fie
pãlmaº ca ºi tine, aºa cã ar vreau sã-l ducã la ºcoalã la Bucureºti
sã înveþe mai departe carte”, el – Bebe Brãtianu asigurându-i
toatã întreþinerea. Tatãl meu a fost de acord ºi se bucura totdeauna
când veneam în vacanþã la Gârla.

Printre altele, acest domn mi-a mai spus cã ºi acum pãstreazã
cu plãcere ca amintire ceasul de buzunar pe care Bebe Brãtianu i
l-a fãcut cadou ºi pe care trebuia sã-l întoarcã la 24 de ore. ªi
discuþia a continuat, m-a întrebat ce am în sacoºã si dacã am 25
de lei la mine. I-am rãspuns afirmativ ºi atunci mi-a spus: – Te
duci te rog la CEC plãteºti 25 de lei taxã de paºaport ºi vii cu
chitanþa la mine, eu te aºtept aici sã vii cu ea. Dacã securitatea nu
se opune, eu îþi dau drumul, am mai dat ºi la alþii Brãtieni. L-am
asigurat cã nu voi face scandal politic acolo, iar el mi-a replicat cã
pot face ce vreau.

Aceasta este pe scurt rezumatul episodului plecãrii mele.
F.P.: E grea viaþa în exil?
I.I.B.: Este pentru cei ce nu au calificãrii profesionale cerute

pe piaþa muncii. Eu nu am beneficiat de avantajele exilatului
politic în vremea rãzboiului rece. Erau mulþi exilaþi care îºi criticau
þara de baºtinã ºi nu regimul comunist impus din exterior. Am
crezut cã este o chestie de demnitate umanã sã cauþi sã cultivi
cultura ºi tradiþia þãrii în care te-ai nãscut ºi sã evoci ºi sã te
mândreºti cu personalitãþile româneºti ce s-au impus pe plan
mondial.

F.P.: Dupã 1990 aþi revenit în þarã ºi având „microbul”
politicii liberale în sânge, aþi intrat în viaþa politicã. Aþi ajuns ºi
în Parlamentul României. De abia dupã aceea - ºi nu tocmai în
lumina adevãrului – a început lumea sã vã cunoascã. Inºi
grobieni, fãrã pic de culturã istoricã ºi fãrã maniere au început
sã vã maculeze imaginea ºi sã vã ia în derâdere, deºi eraþi bine
intenþionat ºi aþi abordat public teme fundamentale ale
momentului: necesitatea unei legi a presei, oprirea defriºãrii
pãdurilor, nevoia unei legi a lustraþiei º.a. Referitor la prestaþiile
dvs. din Parlament, acad. Vasile Gionea nota undeva: „Pe
deasupra criticilor adresate oamenilor politici ºi, îndeosebi,
„Celor cu puterea în mânã”, se simte vibrând coarda patriotului,
a patriotului moralist, dovedindu-ºi prin aceasta, mai
convingãtor decât prin orice document succesoral, descendenþa
brãtienitã”. Aºadar, cum v-a marcat experienþa parlamentarã,
vãzutã azi, dupã douãzeci de ani?

I.I.B.: În primul rând aº vrea sã complectez relatãrile
academicianului Vasile Gionea:

“Când se anunþa în Camera Deputaþilor cã vrea sã ia cuvântul,
deputaþii care erau pe coridoare sau la bufet nãvãleau în salã ºi
toþi erau numai ochi ºi urechi, mulþi din ei fiindcã savurau umorul
ºi spiritul satiric al cuvântãrilor sale, alþii, ca sã-i admite curajul
atacurilor de spadasin înnãscut, iar alþii patriotismul cald care se
degajã din orice intervenþie a sa”.

Tot în completarea întrebãrii dumneavoastrã vreau sã
menþionez cã prin intervenþiile mele am salvat Cimitirul Bellu de
la distrugere, am atras atenþia asupra lipsei de orizont ºi de
finalitate, pe care o avea cãciulirea þãrii în faþa FMI-ului ºi a
Bãncii Mondiale. Am vizitat câteva penitenciare ºi am atras atenþia
ºi în Parlament asupra situaþiei deþinuþilor ºi a deþinuþilor post
revoluþionari din închisorile româneºti. Am fost primul deputat
post revoluþionar care a coborât în subteran ºi a liniºtit apele în
Valea Jiului. Am atras atenþia asupra pericolului reprezentat de
formaþiunea UDMR care va fi arbitru în toate guvernãrile ce vor
urma. Am condamnat unele abuzuri fãcute de Biserica Ortodoxã
Românã, abuzuri ce au dus la proliferarea unor aºa zise culte ºi
secte religioase, care au dus la abandonarea credinþei strãmoºeºti
în favoarea unor practici neortodoxe ºi de rãtãcire creºtinã. Am
cerut votul de neîncredere în nenumãrate rânduri în guvernãrile
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Poezia ca
modus vivendi

Ion Rosioru

La margine de suflet (Editura Betta, Bucureºti, 2019) este cea de a cincisprezecea carte a

Manuelei Cerasela Jerlãianu (n.1976), poemele ei, unul mai tulburãtor decât altul, structurate în douã

cicluri tematice consistente: La margine de timp ºi Iubiri risipite, bucurându-se de prefaþa semnatã

de reputatul Cristian Petru Bãlan, respectiv de postfaþa la fel de avântatã ºi mereu la obiect, a doamnei

Cezarina Adamescu.

Poemul cu care demareazã cartea este un strigãt de neputinþã în faþa timpului care nu mai are rãbdare,

de va fi avut vreodatã, ca oamenii sã-ºi definitiveze proiectele de niciun fel. Acest strigãt aminteºte de

suferinþa supremã a dacilor ºi anume aceea de a nu fi nemuritori asemenea zeilor în care credeau cu toatã

fiinþa lor. Poeta s-ar dori undeva unde aripa timpului sã n-o mai atingã ºi nici sã n-o mai antreneze în

fuga lui ireparabilã. ªi ea este mereu dureros de conºtientã de relativitatea perceperii acestui timp întru

totul zãdãrnicitor, de unde ºi disconfortul afectiv al celui ce se raporteazã la el: „Timpul stã cocoþat în

teiul centenar/ Care priveºte la casa mea,/ Dar dacã stau la soare/ Începe sã zboare cât îl þin puterile/

Înspre apus/ ªi i se ard aripile/ Aºa cum arde în inima mea cãlãtoarea iubire” (Neconcordanþã). Efectul

corosiv al timpului este vizibil oriunde ºi oricând, poeta trecând în revistã toate aceste semne care-i

vorbesc tainic ca unei iniþiate (Cad flori de stele). Sau: „Trec toamnele prin oase alergând/ ªi iarna

lunecã pe coaste/ Un epitaf de viaþã dezlegând/ Despre aceia ce-au cãzut la oaste” (Trec toamnele).

Discursul poetic atinge nu o singurã datã tensiunea ºi frumuseþea aforismului gnomic, cu adieri dinspre

Eminescu: „În orice om e-o zbatere profundã/ ªi-n orice zi pãºeºte demn prin ea/ În scurgerea de timp

care-l cufundã/ În cãutãri pornind o luptã grea” (În orice om e-o zbatere). Aluziile culturale ºi livreºti, ca

procedee ale intertextualitãþii, sunt, de altfel, prezente frecvent în lirica Manuelei Cerasela Jerlãianu,

precum în aceste sonuri vag bacoviene: „Aripile vieþii larg deschise/ Fâlfâind un pic prin þintirim/ S-au

grãbit ºi au rãmas închise/ În cavou unde-o sã locuim”  (Zilele s-au dus rostogolite). Tema centralã a

primului ciclu de poeme este ºi rãmâne timpul: secundele sunt grele, secundele îngheaþã, secundele ºuierã

la þãrmul timpului, tropotul anilor calcã pe secunde, timpul aleargã spre nadir iar poeta regretã timpul în

care visa cai verzi ºi care s-a dus pentru totdeauna (Azi ne despãrþim). În faþa acestei cavalcade a

timpului, ei nu-i rãmâne decât sã aºtepte resemnatã în nimicnicia condiþiei umane dintotdeauna: „Acum

aºtept timpul sã mã mãsoare/ de la un capãt la altul” (Am ajuns la plus infinit). Rãmân, însã, amintirile

iubirilor consumate sau doar visate, aceste nestingându-se definitiv niciodatã atâta vreme cât poeta le-a dat

ºansa convertirii lor în poeme (Totul rãmâne ars). În lirica eroticã a autoarei, ecoul este unul dãinuitor

(Strigã-mã). Poemele de dragoste au în ele ceva testamentar sau, de ce nu, oracular: „Risipeºte-mã în tine/

într-un timp rãmas trecut/ ºi cu slovele iubirii/ dãruieºte-mi un sãrut.// Risipeºte-mã în tine/ într-un timp ce

n-a venit/ ºi cunoaºte-mã mai bine/ vezi ce ºtiu ºi ce-am gândit.// Rãsuceºte cheia-n soartã/ cu al slovelor

frunziº/ ºi prin timpul tãu mã poartã/ pentru zilele hãþiº” (Risipeºte-mã în tine).

Poeta îi pune timpului fel de fel de întrebãri: de unde vine? unde se duce? ce lasã în urmã? ªi tot ea

îºi rãspunde cã posteritãþii nu-i rãmâne nimic altceva în afarã de poezie (Totul rãmâne vers Drept care

se strãduieºte poeme cât mai frumoase ºi incantatorii:  „E noapte iar, e noapte iar…/ A câta oarã e noapte

iar?/ E noapte iar, cu ochi de jar,/ Ce va sã treacã, albã luminã/ Prin gândul morþii, citindu-mi sorþii,/ ªi-

o sã revinã la noapte iar/ ªi-mi e-n zadar, îmi e-n zadar,/ Timpu-i zidar în calendar…/ Cu glas de fiarã,

în mine zbiarã,/ E noapte iar” (E noapte iarã). De cele mai multe ori, însã, poeta se situeazã în afara

timpului, mereu în neconcordanþã cu el (Mi-e târziu). Însã, abstracþie de timp nu poate face: îl aude

curgând, caii timpului îi brãzdeazã trupul cu plugul (În noi dimineaþa curgea iute). Poeta îºi imagineazã

contopiri paroxistice cu cel drag (Când ai sã-mi fii), însã acelaºi timp nemilos poate zãdãrnici visurile

de iubire ale poetei, lui nepãsându-i de nimeni ºi de nimic, preocupat doar de propria-i trecere (Timpul
curge întruna). Îndrãgostiþii încearcã în zadar sã se debaraseze de constrângerile timpului ºi de

durerile pe care acesta le provoacã, dar totul rãmâne doar o amãgire veºnic amânatã. Iubirea nu existã

niciodatã decât ca suferinþã. Lecþia din lirica eroticã eminescianã a fost perfect asimilatã de aceastã

poetã, cu specificarea cã aici, cum era de aºteptat, bãrbatul este cel care trãdeazã ºi nu femeia care

cunoaºte trãirea statornicã a Penelopei. Chiar dacã i-ar striga faustic clipei sã se opreascã, îndrãgostita

n-are niciodatã certitudinea cã secunda de fericire îi va da ascultare ºi i se va supune. Incertitudinea pare

a fi starea tutelarã a poetei, ca în antologicul poem intitulat Nu mai ºtiu cine sunt: „Nu mai ºtiu cine

sunt, nu mai ºtiu cine eºti,/ Nu mai ºtiu de iubesc, nu mai ºtiu de iubeºti./ Mã întreb unde eºti, mã întreb

unde sunt/ Pe pãmântul iubirii ce-mi pare rotund” etc. etc. Dar, în generozitatea ei olimpianã fãrã

margini, poeta ajunge, în cele din urmã, sã ierte acest timp care a rãnit-o de atâtea ºi atâtea ori:

„Secundele se pierd în  gânduri, toate,/ Printre cuvintele ce le strãbat,/ Dar orice-ar fi, azi timpul nu mai

poate/ Sã-mi mai rãneascã sufletu-ntristat” (Timpul care mã încearcã e rãnit) Marea, poate chiar

singura, încredere a poetei este în mântuirea prin poezie,/ De aici vine lauda adusã creaþiei ºi celor care

se aflã în slujba ei: „Dimineaþa curge, blândã ca un gând,/ Eu înalþ trãirea clipelor în cânt” (Peste noi
lumina cade repetat). Iubirea e doar dorinþã, verbele sunt fie la condiþional optativ, fie la conjunctivul

prezent sau, cel mai adesea, la imperativ (Spune-mi, Îþi cer sã-þi aminteºti, Aº vrea, Cuprinde-mã,

De-aº deveni nemuritoare etc.). Certitudinea cã prin scris va dãinui mult mai mult decât prin iubirea

care este supusã vremelniciei este constant exprimatã în cartea aici în discuþie: „Rãmân aievea ca ºi tine/

Cu anii care trec arzând/ ªi-n viscolul ce mâine vine/ Mã-nalþ pe aripi de cuvânt” (Mã-nalþ pe aripi de
cuvânt). Trãirea prin ºi întru poezie a devenit singurul ei modus vivendi acceptat ºi propulsat ca atare

cu stoicism ºi mândrie de nezdruncinat (O lebãdã cuminte, De ce-aº fi tristã?, Iubirea sângereazã).

Tot zbuciumul sufletesc al fiinþei aflate într-un spaþiu limitat pânã la a deveni sufocant se adunã în

poeme de mare tensiune dramaticã ºi sfâºietoare frumuseþe a zicerii: „Sã mor trãind iubirea ce astãzi mã

doboarã/ ªi sã trãiesc murirea ce-n viscol sã coboarã./ Sub ramura de vise uscatã sub fereastrã/ Sã mã

mai nasc o datã trãind iubirea noastrã” (Te aºtept cu doina vieþii). Folosim, în încheierea acestor

impresii de lecturã, o prezentare care i se face pe Internet de cãtre un exeget al cãrui nume nu l-am putut,

din pãcate, depista:

„Poezia poetei Manuela Cerasela Jerlãianu este posesoare a unui vibrant ritm interior înnobilat de

muzicalitatea sferelor ideilor pure, de rima datã de unicitatea mãiastrã a limbii române. Sinceritatea

trãirilor poetei creeazã emoþii puternice. Este o poezie care se trage din cântec ºi folclorul milenar al

poporului român. Este o poezie aºa cum nu s-a mai scris de mult, ce conþine alegoria viaþã-moarte,

adoraþia iubirii, plinã de încântare, jeluire ºi dor aºa cum o regãseºti doar în doine, desfãºurate în timpuri

primordiale.”

Practica lecturii
ºi exerciþiul critic

Florentin
Popescu

În anul 2005, când Titi Damian debuta editorial cu o naraþiune de mai largã

întindere (Fagul, roman, Editura Bizantinã, Bucureºti) ºi îi salutam venirea în

literaturã printr-un articol entuziast, „Un nou romancier” nu bãnuiam nici pe

departe cã acest autor este ºi un critic literar redutabil. Aceastã a doua ipostazã a

d-sale avea sã fie demonstratã ulterior, dacã putem zice aºa, de mai multe cãrþi

(Interioare de conºtiinþã, 2015, Fidelitatea memoriei colective, 2017, Exegeze

contemporane, 2019, Lecturi la miezul nopþii, 2019) cãrora li s-au adãugat, ca un

binevenit adjuvant, câteva volume de eseuri, însemnãri ºi pagini memorialistice.

Înainte de toate om al lecturii (a predat literatura românã la clase liceale pânã la

pensionare), apoi prozator original ºi de cursã lungã (romanul Fagul era primul

volum dintr-o trilogie aducând pentru prima oarã în literaturã lumea satului

muntenesc în anii grei ai colectivizãrii forþate), dl. Titi Damian ni se pare a fi unul

dintre nu prea mulþii noºtri scriitori profunzi, care contrazice din capul locului

prejudecata potrivit cãreia o mare productivitate a scrisului literar ar conþine în

sine ºi un anume sâmbure de superficialitate ori de abordare fugitivã a subiectelor.

Aceastã impresie ne este confirmatã ºi de recentul sãu volum (Damian Stãnoiu,

monografie, Editgraph, Buzãu, 2020), elaborat în urma unei vaste documentãri ºi

cu o acribie filologicã demnã de toatã preþuirea.

În cazul de faþã autorul nu numai cã a empatizat cu opera literarã a celui

monografiat, ci a ºi avut/are anume afinitãþi cu cel care a devenit celebru mai ales

prin prozele inspirate de lumea cãlugãrilor ºi a mãnãstirilor în general. Chiar

critic profesionist dacã ai fi nu poþi sã te apropii de opera unui scriitor, sã-i desluºeºti

mesajele ºi firidele adesea tãinuite, dacã între tine ºi acela nu se creeazã acea

legãturã misterioasã dusã pânã dincolo de informaþii ºi de texte. Legãturã care se

continuã ºi dupã ce dialogul cu „personajul” tãu s-a încheiat..

Masivã (570 de pagini, format mijlociu) monografia d-lui Titi Damian respectã

ºi totodatã nu respectã regulile încetãþenite în critica ºi istoria literarã în ce priveºte

acest tip de scrieri:

Respectã regulile în sensul cã autorul nu omite nimic din ceea ce trebuie sã

cuprindã o monografie (în primul rând, informaþiile biobibliografice, apoi

dispunerea materialului pe o schemã datã etc.). Nu respectã (nu în sensul cã le-ar

încãlca, ci dimpotrivã, le aduce adaosuri pertinente ºi necesare privind

întrepãtrunderea subiectelor din prozele lui Damian Stãnoiu cu elemente ºi

momente din viaþa scriitorului, apoi locurile ºi mediile prin care acesta a trecut,

oamenii cu care a venit în contact ºi toate acestea la un loc i-au inspirat într-o

proporþie covârºitoare textele. Texte de o varietate tematicã uluitoare, copleºitoare.

Într-un anume fel dl. Titi Damian face ºi un act de dreptate tizului sãu, Damian,

întrucât, se ºtie, în ciuda multelor ediþii din opera aceluia, realizate în ultimii

cincizeci de ani (ºi care s-au focalizat îndeosebi pe textele de prozã din lumea

mãnãstirilor, ignorându-se faptul cã scriitorul a semnat ºi multe alte lucrãri care n-

au ca subiect cinurile cãlugãreºti, apoi cãrþi pentru copii º.a.

„Opera lui Damian Stãnoiu – ne previne autorul încã de pe prima clapã a

monografiei – se impune a fi receptatã ºi restituitã astãzi cititorului printr-o altã

cheie criticã, moralã ºi psihologicã ºi, desigur, din perspectiva modernitãþii.

Remarcabil este faptul cã o bunã parte din creaþia lui Damian Stãnoiu ºi-a pãstrat

farmecul, savoarea, prospeþimea, expresivitatea ºi vigoarea iniþiale”.

Pornind de la aceste precepte ce þin ºi de o concluzie pe cât de succintã tot pe

atât de exactã, monograful de acum ne ghideazã cu competenþã, atent ºi participativ

sentimental pe urmele celui pe care ºi l-a ales ca personaj, situându-l totodatã

într-o ramã istoricã ºi tematicã, dând o raitã ºi printre bibliografia altor scriitori

care se circumscriu literaturii acestei tematici, relevând apropieri ºi diferenþe,

exprimând opinii solid argumentate, citând din cronicarii, istoricii literari ºi

editorii care l-au precedat ºi oferind în acest chip o vastã oglindã a receptãrii

literaturii lui Damian Stãnoiu, atât în timpul vieþii cât ºi în posteritate.

Aº zice, folosind o expresie mai puþin academicã, dar mai sugestivã, cã dl. Titi

Damian s-a „înhãmat” la o muncã de cercetare, de scormonire a arhivelor, a presei

timpului ºi a altor surse documentare la care puþini contemporani ani noºtri se

mai încumetã azi.

Titi Damian a fãcut-o cu rãbdarea ºi priceperea cu care, probabil, preda pânã nu

demult elevilor lecþiile de literaturã. ªi i-a reuºit.

Cartea se citeºte cu plãcere ºi, evident, reprezintã un câºtig pentru cel care o

parcurge, cãruia îi deschide orizonturi de cunoaºtere ºi de informare nebãnuite.

Pentru istoria noastrã literarã volumul va reprezenta un reper neocolit. Totodatã

el va fi foarte preþios, oricine va fi interesat atât de Damian Stãnoiu, ca scriitor, cât

ºi de epoca în care acestuia i-a fost dat sã trãiascã ºi sã scrie.

Monografia Damian Stãnoiu este, indiscutabil, cea mai bunã scriere criticã de

pânã acum a d-lui Titi Damian.
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ANIVERSÃRI, COMEMORÃRI

Marian
Nencescu

Situat, literar vorbind, între

naþionalismul progresist de la
începutul veacului al XX-lea, care
a luat la noi forma poporanismului,
ºi modernismul de tip impresionist,
ce a schimbat rapid decorul literar
românesc, trecând de la poezia

tradiþionalistã a lui Coºbuc ºi Goga, direct la
„avangardismul” lui Arghezi ºi Ion Barbu, mentorul Vieþii
Româneºti, Garabet Ibrãileanu (23 mai 1871, Tg. Frumos
- 11 martie 1936, Bucureºti) a rãmas în cultura noastrã,
cum bine observa N. Manolescu, în Istoria criticã a
literaturii române (ed. a II-a revãzutã ºi adãugitã, Bucureºti,
Ed. Academiei, 2019), un „prizonier între douã lumi”,
fiind receptat de contemporani ca un critic „progresist”,
un adept al autenticitãþii în defavoarea convenþiilor de tip
burghez, iar de posteritate ca un romancier „retro”, autor
al unuia dintre „puþinele noastre romane autentice de
dragoste”, Adela (1933, Premiul Naþional pentru Prozã al
Societãþii Scriitorilor Români), un roman „precoital”, cum
îl numeºte acelaºi Nicolae Manolescu, al cãrui farmec vine
„din extrema sa pudoare” (Un roman de dragoste, Prefaþã,
Bucureºti, Ed. Jurnalul Naþional, 2009).

Vorbind despre abilitãþile criticului literar, ca exponent
al descifrãrii/iluminãrii, strãfulgerãrii sensului operei
de artã, în raport cu sistemul individual de receptare
esteticã, criticul Radu Voinescu observa, în studiul
Libertate ºi metodã, cã un comentator autentic al
fenomenului literar nu ar trebui sã rãmânã consecvent
unui curent, sau unei epoci, cu atât mai puþin unei
orientãri estetice de tinereþe, ci, din contrã, ar trebui „sã
se fereascã de omenescul din el, de vanitãþi ºi de iluzii”
(Libertatea criticii, Iaºi, Ed. Junimea, 2021, p.13). Un
astfel de critic, ce a avut intuiþia cercetãrii literaturii
(naþionale) ca pe un ansamblu de opere diverse, „un
univers cu multiple feþe ºi tot atâtea cãi de explorat”, a
fost ºi G. Ibrãileanu, una dintre cele mai influente
personalitãþi culturale ale veacului trecut, mentor ºi
teoretician literar, promotor al criticii „ºtiinþifice”,
alimentatã de deschideri diverse (de la istoria literaturii,
la psihologie, psihanalizã ºi chiar antropologie), totul
conducând spre o pluralitate de metode, adecvate
„structurii, intenþionalitãþii ºi stilului operei de artã”, o
ilustrare a ceea ce sociologia literarã a numit, „al treilea
mare moment critic din cultura românã, dupã T.
Maiorescu ºi Dobrogeanu-Gherea”.

Privind astfel lucrurile, înþelegem mai bine drumul literar
ºi critic al lui G. Ibrãileanu, ce a trecut, nu fãrã urmãri de
naturã esteticã, peste debutul sãu din presa socialistã, al
cãrui susþinãtor entuziast a fost în vremea când colabora
la foaia sãptãmânalã Munca (1890), a miºcãrii
muncitoreºti, ajungând pânã la gestul extrem de renegare
expresã a ideologiei socialiste, fãcând chiar apel la
Schopenhauer pentru a-ºi motiva noua sa orientare literarã,
Poporanismul (dupã titlul articolului omonim publicat în
ziarul Curentul Nou, de la Galaþi, în 1906), ce i-a deschis
calea spre colaborarea directã cu C. Stere, ºi, implicit, cu
Viaþa Româneascã, publicaþie apãrutã în martie 1906
(tipãritã neîntrerupt, pânã în 1916), ºi de a cãrui serie nouã
- începând cu nr. 1, 1 martie 1920 - îºi va lega definitiv
numele.  Pentru a lãmuri definitiv acest episod „socialist”
din biografia criticului, meritã amintite consideraþiile sale
din studiul Curentul eminescian (apãrut în volumul
Scriitori ºi curente, 1909), o continuare ideaticã a lucrãrii
Spiritul critic în cultura româneascã (1908), ce a stârnit
în epocã o avalanºã de opinii, ºi a alimentat polemica sa
cu Nicolae Iorga, similarã polemicii dintre T. Maiorescu
ºi Dobrogeanu-Gherea, pe tema raportului între „arta
pentru artã ºi arta cu tendinþã”. Vorbind despre „programul
politico-social” al lui Eminescu, aºa cum a fost el formulat
în articolul Influenþa austriacã, publicat în ziarul Timpul,
Ibrãileanu insistã pe ideea cã „pricina socialã a
pesimismului eminescian, ca ºi a altor scriitori din
generaþia trecutã (s.n.) este pierderea clasei mijlocii”. Mai
mult, Ibrãileanu insistã: „Utopia retrogradã a lui Eminescu
este utopia revoluþionarã a socialiºtilor” (Scriitori români,
II, Chiºinãu, Ed. Litera, 1997, p. 20). În realitate, aºa cum
va observa ºi sociologul liberal, ̂ tefan Zeletin în articolul
Burghezia românã (1925), socialismul românesc nu s-a
împotrivit nici ideologic, ºi nici politic, ascensiunii
capitalismului. Teza lui Ibrãileanu despre „utopia

Prizonier între douã epoci:
Garabet Ibrãileanu

ºi dubla (sa) naturã criticã
revoluþionarã a socialiºtilor”, asociatã eronat cu
„pesimismul” eminescian („Eminescu nu va idealiza, de
pildã, gloria, nu va fi un ambiþios, pentru cã asta presupune
energie în lupta vieþii. Eminescu, lipsit de energia vieþii, a
idealizat retragerea din luptã, mai cu seamã în Glossa,
care este catehismul abuliei”( s.n.), (Op.cit., p. 19), nu are
de altfel, temei filosofic, fiind, cel mult, o recenzie a
studiului lui Gherea Din ideile fundamentale ale
socialismului ºtiinþific, în care se susþinea teza, obiectivã
de altfel, despre caracterul
utopic al socialismului
românesc. Ceea ce se poate
reþine din acest episod pasager
în evoluþia criticã a lui G.
Ibrãileanu este cã spiritul sãu
ecletic, chiar impresionist, îºi
are izvorul în ceea ce s-ar putea
numi „ºcoala nouã” de criticã,
o iniþiativã de tip sociologic, ce
i-a cãlãuzit debutul literar,
dizolvatã dupã 1900, odatã cu
„stingerea” miºcãrii socialiste
autohtone, ºi renãscutã, în cazul
sãu, odatã cu aderarea la
curentul poporanist, promovat
în prima decadã a Vieþii
Româneºti (1906-1916).

Pentru a înþelege mai bine
conceptele de istorie ºi teorie
literarã formulate de G.
Ibrãileanu, deopotrivã în
Notele (sale) de curs, de la
Universitatea ieºeanã (Istoria
literaturii moderne, Epoca
Eminescu, ibidem, Epoca Conachi, ibidem, Curs de
esteticã literarã, 1926), ca ºi în Spiritul critic în cultura
româneascã, meritã amintite ºi comentariile lui Leon
Volovici („rabinul laic” de la Ierusalim, cum îl numea
Norman Manea) despre Naþionalist Ideologye and
Antisemitism. The case of Romanian intellectuals în 1930
(Pergamon Press), unde autorul aminteºte de cazul lui B.
Fundoianu, care trimitea, în anii ‘30, spre publicare în
Viaþa Româneascã, poezii „patriotice” despre daci ºi
romani. Fenomenul, vãzut de Leon Volovici ca o
prelungire rezidualã a vechiului romantism ideologic,
despre care vorbea ºi G. Ibrãileanu în studiile amintite,
perpetuat permanent la noi prin câteva „mituri
productive”, a contribuit la constituirea ºi promovarea
unei viziuni sociale anti-istorizantã, ce a produs
poporanismul, dar ºi viziunea statului autarhic ºi
corporatist. Pe aceeaºi temã, Emil Cioran, constata, într-
un articol din 1935: „Miturile unei naþiuni sunt
adevãrurile ei vitale. Faptul cã acestea pot sã nu
corespundã adevãrului istoric nu are nicio importanþã...”.

Folosind acest material ideologic complex, moºtenire
a unei educaþii din tinereþe, G. Ibrãileanu a compus un
adevãrat edificiu istorico-literar, o construcþie polemicã
ºi totodatã unitarã, constituitã, dupã cum observa acelaºi
Leon Volovici din „cercuri concentrice” respectiv „critica
esteticã, psihologicã ºi sociologicã”, ce au în centru
„scriitorul ºi opera sa”. Numitã de G. Ibrãileanu „criticã
ºtiinþificã”, aceastã metodã de cercetare are la bazã
conceptele critice ale lui Gherea ºi Hypolite Taine, în
special teza privind condiþionalitatea dintre mediul
social ºi opera literarã. În acest sens, observã Leon
Volovici: „Spiritul critic... este mai mult o operã de
istorie ºi sociologie, decât literarã”. Fãrã a mai insista
asupra determinismului, prin care G. Ibrãileanu încearcã
sã explice succesiunea fenomenelor literare, vom constata
cã, cel puþin în douã cazuri, criticul renunþã la metodã ºi
acceptã cã autorii analizaþi „ies din clasificaþie”:
Eminescu ºi Caragiale. Capitolul Critica socialã
extremã: Eminescu, din Spiritul critic... abundã în
observaþii de naturã „sociologicã”: „Dupã 1880 ca
urmare a înmulþirii ºcolilor (?-s.n.) îºi face apariþia la
noi „proletariatul intelectual” (de pildã, grupul de
scriitori din romanul Dan, de Al. Vlahuþã). În acest sens,
reacþionarismul ºi antistrãinismul (s.- G.I.) lui Eminescu
sunt rezultatul criticii filosofiei de stat germane (?-n.n.).
„Eminescu este un junimist care duce la extrem critica
junimistã”, este concluzia lui Ibrãileanu” (Spiritul
critic..., op.cit., p. 146). Concluzionând, spiritul critic

se impune la noi prin trei paºi: influenþa strãinã,
asimilarea ei necriticã ºi, în fine, construirea filonului
critic, evident poporanist, „apogeul creaþiei culte
româneºti, pe deplin asimilatã”. „Ce a moºtenit literatura
românã de la cultura veche?, se întreba Ibrãileanu. Toate
genurile literare. Un singur lucru e clar - limba literarã de
azi e limba veche, sau cel puþin aceasta este baza ei”
(Cursul de istoria literaturii române moderne, Epoca
Conachi). Analizând cazul Caragiale, G. Ibrãileanu
constatã cã reprezintã o formã de evoluþie a spiritului
critic autohton. „Cel mai mare creator de viaþã din
întreaga noastrã literaturã”, Caragiale este, dupã G.
Ibrãileanu, o exemplificare a tendinþei politico-critice a
liberalismului. Faptul cã marele nostru literat n-a fost
indiferent, în materie de politicã, i se pare semnificativ
lui G. Ibrãileanu. Explicaþia pe care o dã, este însã

paradoxalã. Caragiale a urmat un ideal
politic progresist, în cazul sãu înrudit cu
idealul conservator. De unde vine aceastã
criticã virulentã „caragealianã” la adresa
„ciocoilor”? Explicaþia lui Ibrãileanu se
situeazã pe coordonatele gheriste: „Clasele
extreme, de la vârful ºi de la baza piramidei
erau jignite de starea de lucruri de la
mijlocul piramidei” (Op.cit., p. 206). În
aceste condiþii, aproape cã nu ne mai mirã
admiraþia constantã a lui Ibrãileanu pentru
Dobrogeanu-Gherea, pe care îl considera
„un moment al criticii moldoveneºti”,
fondator al criticii ºtinþifice la noi, ce punea
„esteticul” (teza de bazã, maiorescianã) pe
ultimul plan, fundamentale rãmânând
determinismul ºi sociologismul.

Istoric ºi critic literar erudit, scormonitor
de arhive, Ibrãileanu a avut înaintea lui
Mihail Dragomirescu, intuiþia sintezelor
literare. Studiile sale critice, cu deosebire
Spiritul critic în cultura româneascã, au
meritul de a impune un mod organizat de
analizã a fenomenului literar, grupat pe
curente, ºcoli, tendinþe, oferind ºi o
explicaþie sociologicã ºi psihologicã asupra

operelor ºi autorilor, fapt ce i-a adus ºi renumele de „Taine
al nostru”. Depãºind cu brio critica sociologicã, G.
Ibrãileanu a evitat cãderea în dogmatism, prin intuiþia fãrã
greº a talentului: „Obiectivitatea omului de ºtiinþã este ºi
capacitatea de a analiza frumosul, de a-l adapta la punctul
de vedere ºi la concepþia operelor”, spunea marele critic.

În 1931, G. Ibrãileanu, situat la apogeul carierei critice,
dupã apariþia volumului Studii literare (1930, Ed. Viaþa
Româneascã), unde publicase studiile Creaþie ºi analizã
ºi Numele proprii în opera lui Caragiale, îi acordã un
interviu lui Tudor Teodorescu-Braniºte (Adevãrul, XLV,
nr. 14812, 14 aprilie 1932), în care face referire la un
viitor roman original: „Stere a scris unul (În preajma
Revoluþiei, 8 volume - n.n.) eu la fel, îl mai punem pe
Botez (Ion/Iancu Botez, 1872-1947, publicist ºi
traducãtor, fondator la Vieþii Româneºti - n.n.) sã scrie
unul ºi ne compromitem toþi bãtrânii de la Viaþa
Româneascã” (Adela, Ed. Jurnalul Naþional, 2009, p.
215), apoi continuã: „Drept vorbind, nu e  un roman. E o
carte de analizã sufleteascã. Se petrece pe la 1890 ºi ceva.
Generaþiei de azi nu cred sã-i placã...” (s.n.).

Cu siguranþã, romanul Adela, mai precis, un roman-
jurnal, e greu de încadrat literar. În carte sunt descrise, cu
infinitã discreþie, stãri, emoþii, trãiri ale naratorului,
doctorul Codrescu, alias Ibrãileanu, ce anunþã, cu  tobe ºi
surle „cãderea redutei misterului feminin” (N. Manolescu,
Un roman de dragoste, op.cit., p. 16). Iatã câteva secvenþe:
„Îi simþeam cãldura trupului de la distanþã. Aveam
sentimentul cã o dezbrac puþin. I-am sãrutat mâna multã
vreme, între încheieturile degetelor, dându-i deoparte
mâneca îngustã a pardesiului. Braþul avea miros de ambrã.
Ea tãcea cu faþa întoarsã...” (Op.cit., p. 166). Romanul, cu
toate prejudecãþile impuse de o epocã excesiv pudicã,
reprezintã, pentru ezitantul ºi excesiv cerebralul G.
Ibrãileanu, o probã de mãiestrie artisticã. Problema
„melancolicã a dragostei târzii”, nu e doar un aspect
personal (cadrul convenþional al „jurnalului” este o
capcanã literarã - n.n.), cât o altã faþã a eternului Banchet
platonic. Ieºirea din scenã a Adelei, intens regizatã, are
ceva din tragediile shakespeariene. Iubirea neîmplinitã
este chiar scopul literar al  acestei provocãri: Eros modelat
de Filia rãmâne soluþia acestei mistificãri conºtiente, cãci
tot Ibrãileanu ne învaþã: „Nu te certa cu viaþa, nu fii o
fiinþã abstractã! (Privind viaþa, op.cit., p. 46). Retras,
suferind, ipohondru, aparent nesocial, G. Ibrãileanu
rãmâne, prin opera sa, modelul de critic cu dublã naturã:
abstract ºi impenetrabil pe „dinafarã”, cald, uman, sensibil
în intimitatea sa creatoare.
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Claude-Henri Rocquet – În perioada acestor ani, aþi întâlnit

oameni eminenþi, anume pe Ortega y Gasset ºi pe Eugenio d’Ors...
Mircea Eliade – Pe Ortega l-am întâlnit la Lisabona. Deºi nu se

mai considera ca fiind în exil, nu voia încã sã se întoarcã la Madrid.
Venea destul de des sã ia cina cu noi ºi atunci discutam îndelung. Îl
admiram mult. Îi admiram capacitatea de a-ºi continua munca, în
ciuda tuturor problemelor pe care le avea: personale, politice... Pe
atunci pregãtea cartea despre Leibniz. Era de o ironie muºcãtoare;
când vorbea, îþi era puþin teamã de el. Un aristocrat. Vorbea o francezã
desãvârºitã, ºi prefera sã vorbeascã franþuzeºte chiar ºi cu nemþii. ªi
mai ales cu un anumit ziarist german care vorbea ºi el foarte bine
aceastã limbã, deoarece petrecuse zece ani la Paris ºi era corespondent
al unui mare ziar. Trebuie sã spun cã acest german nu era nazist.
Participase la complotul împotriva lui Hitler, iar familia sa fusese
executatã... Ortega regreta, fãrã îndoialã, cã era mai puþin cunoscut
în Franþa decât în Germania, unde aproape toate cãrþile îi erau traduse.
Cred cã în Franþa nu i s-a tradus decât Essais espagnols, care
cuprindeau La Révolte des masses în editura Stock. Este un eseu
care ar putea fi recitit, fiind din cale-afarã de actual, fiindcã masele
sunt din ce în ce mai subjugate de ideologii. Tot ce spunea, de altfel,
în legãturã cu istoria rãmâne foarte interesant, precum ºi ce a scris
despre culturile „marginale”: de exemplu, cultura spaniolã integratã
în cultura europeanã, dar nu cum ar fi dorit-o el. Efortul sãu pentru
a trezi conºtiinþa spaniolã la o anumitã formã de hispanism ºi,
concomitent, la un fel de „europenism” gãsesc cã este însemnat.
Este un om care îºi pune deja problema maºinii: trebuie sã ajungem
la un dialog cu maºinismul. Da, îl admiram mult. Nu era numai un
profesor de filozofie, un excelent eseist ºi minunatul scriitor pe care
îl cunoaºteþi, era ºi un mare ziarist. ªi el credea, ca ºi profesorul
meu, Nae Ionescu, cã astãzi ziarul este adevãrata arenã, ºi nu revistele
sau cãrþile; prin ziar gãseºti calea spre public, prin el poþi sã-l
influenþezi, sã-l „cultivi”. În Spania, Ortega este în permanenþã citit,
reeditat, comentat. Nu înþeleg de ce în Franþa nu prea este cunoscut
ºi atât de puþin tradus.

– ªi d’Ors?
– Mergeam destul de des la Madrid ca sã cumpãr cãrþi ºi acolo

l-am întâlnit de douã, trei ori pe Eugenio d’Ors ºi am zãbovit
împreunã. Avea un fel de-a fi mai plãcut decât Ortega, zâmbea
mereu. Cred cã marea sa ambiþie era sã fie bine cunoscut în Franþa.
Admiram în el ziaristul genial, diletantul genial. Îi admiram eleganþa
literarã, erudiþia. Ortega ºi d’Ors se asemãnau din acest punct de
vedere. Amândoi au preluat ceva de la Unamuno, chiar dacã se
separã adesea de el... Îi admiram Jurnalul, Nuovo Glossario,
Jurnalul descoperirilor sale intelectuale: în fiecare zi scria o paginã
în care spunea exact ce a descoperit sau a gândit în acea zi, sau în
ajun; ºi toate acestea le publica treptat. ªi-a propus sã nu se repete
niciodatã. Admiram acest efort de trezire, aceastã hotãrâre de a-ºi
pune în fiecare zi alte întrebãri ºi încercarea de a rãspunde la ele.
Este o operã interesantã dar cu totul necunoscutã. Cele cinci sau
ºase volume câte numãrã Nuovo Glossario sunt epuizate în
Spania ºi nu au fost niciodatã traduse. În rest, avea vederi ciudate
asupra stilului manuelin, iar cartea sa despre baroc este celebrã. În
aceeaºi ordine de idei a scris un fel de filozofie a stilului. Cupolã
ºi monarhie. E o filozofie a formelor, o filozofie a culturii,
elaboratã de un tradiþionalist. Existã ºi o traducere în francezã.
Dacã gãsiþi cartea la un anticar, citiþi-o, e pasionantã.

– Ceea ce nu mi-aþi spus este cã Eugenio d’Ors îl admira pe
Mircea Eliade.

– E adevãrat. Cunoºtea Zalmoxe, ºi i-a plãcut mult Le Mythe
de l’Eternel Retour. Aceastã admiraþie fusese pregãtitã printr-
un schimb de scrisori ºi prin câteva lungi conversaþii.

– În 3 octombrie 1949, scriaþi: „Eugenio d’Ors îmi trimite un
nou articol despre Le Mythe de l’Eternel Retour . Titlul
articolului: „Se trata de un libro muy importante” (E vorba despre
o carte foarte importantã, n. tr.), Mai mult decât orice alt critic al
cãrui referat l-am citit, Eugenio d’Ors este entuziasmat, pentru
cã am pus în luminã structura platonicianã a ontologiilor arhaice
ºi tradiþionale („populare”)”. Este adevãrat cã mai adãugaþi: „Dar
aºtept sã fie înþeles ºi celãlalt aspect al interpretãrii mele, cu
privire la abolirea ritualã a timpului, ºi, în consecinþã, la necesitatea
„repetãrii”. Conversaþiile pe care le-am avut pânã acum în legãturã
cu acest aspect au fost dezamãgitoare...”. În continuare, lui d’Ors
îi va plãcea ºi Traité...

– Da, a fost ultima mea lucrare pe care a putut-o citi. A murit,
cred, în anul urmãtor.

– L-aþi invocat ºi pe Unamuno, apropos de Eugenio d’Ors ºi
de Ortega.

– Nu l-am cunoscut. A murit, cred, în 1936, ºi eu am plecat în
Spania pentru prima datã în 1941. Dar am avut totdeauna o mare
admiraþie pentru el. Opera sa este foarte importantã ºi ea va fi,
într-o zi, pretutindeni descoperitã. Are un anumit „existenþialism”
care îmi place mult. Îmi place, de asemenea, marele poet ce a
devenit ºi care a fost descoperit la douãzeci de ani dupã moartea
sa, când i s-au publicat ultimele poeme. Da, este un om admirabil,
ºi opera sa este esenþialã, fiindcã a reuºit sã arate rãdãcinile
„viscerale” ale culturii. Ca ºi Gabriel Marcel, Unamuno insista
asupra importanþei corpului. Gabriel Marcel spunea cã filozofia
ignorã corpul, ignorã cã omul este o fiinþã încarnatã. Aºadar, ºi
Unamuno insistã asupra importanþei spirituale a cãrnii, a corpului,
a sângelui, a tot ceea ce numea „experienþa visceralã a spiritului”.
Toate acestea sunt foarte originale ºi noi. Apoi, mai avea un
nesecat talent de scriitor, de poet, de prozator, de eseist...

Aceste Întrevederi vor fi, printre altele, ºi un îndemn de a
relua aceºti autori atât de puþin citiþi, ºi care sunt, de fapt, trei mari
scriitori, Ortega, d’Ors, ºi Unamuno.

– La Londra aþi întâlnit un român care a fost destul de cunoscut,
apoi, uitat, ºi care astãzi e reeditat: Matila Ghica...

– Da, Matila Ghica era consilier cultural la ambasada românã.
Înainte de a-l întâlni citisem, bineînþeles, Le Nombre d’or
(Numãrul de aur, n.tr.), dar nu-i cunoºteam frumosul roman La
Pluie d’étoiles (Ploaia de stele, n.tr.). Aveam admiraþie pentru
el ºi, în ciuda diferenþei de vârstã, ne-am împrietenit. Avea o
culturã uimitoare, ºtiinþificã precum ºi literarã ºi istoricã. ªtiþi cã
fusese ofiþer de marinã, apoi ataºat naval la Petersburg ºi la
Londra. Dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, a ocupat catedra
de esteticã la universitatea din Los Angeles. În afarã de munca sa
personalã, citea cel puþin o carte pe zi. De aceea era abonat la
cinci cabinete de lecturã! Avea uneori opinii neobiºnuite; credea,
de pildã, cã rãzboiul care tocmai începuse, era o supremã
înfruntare între douã ordine cavalereºti: Templierii ºi Cavalerii
Teutoni. Într-o zi mi-a arãtat fotografia unei familii destul de
numeroase, grupatã pe scara somptuoasã a unei vile; la o fereastrã
de la etajul al doilea, se putea desluºi chipul uºor voalat al unei
doamne bãtrâne. Or, aceastã doamnã, a precizat Matila Ghica cu
vocea lui seninã ºi profundã, murise de câteva luni, în momentul
fotografierii...

La Paris, l-am întâlnit o singurã datã, în 1950; terminase de
scris un roman poliþist pe care intenþiona sã-l publice sub un
pseudonim. În ultimii sãi ani a dus-o destul de greu: traducea
orice carte pentru Payot, accepta orice muncã, deºi trecuse de
optzeci de ani.

PARIS; 1945

Claude-Henri Rocquet – În 1945, aþi ales sã nu vã mai

întoarceþi în România, ºi sã trãiþi la Paris. De ce aceastã alegere?
Mircea Eliade – 1945: România intra într-un proces istoric care

era aproape evident – schimbarea brutalã ºi impusã din afarã a
instituþiilor politice ºi sociale. Pe de altã parte, dupã cei patru ani
petrecuþi la Lisabona, simþeam nevoia sã trãiesc într-un oraº unde
voi putea frecventa biblioteci foarte bogate. Începusem Traité
d’Histoire des religions la Londra, datoritã British Museum-
ului ºi am continuat la Oxford, datoritã minunatei biblioteci a
universitãþii; la Lisabona n-am putut sã lucrez serios la Traité...
M-am instalat pentru câtva timp la Paris, pentru câþiva ani poate, ca
sã lucrez ºi sã termin aceastã carte. ªi am avut norocul sã fiu, nu
peste mult, invitat de profesorul Georges Dumézil sã þin un curs
liber la Ecole des Hautes études. ªi tot Georges Dumézil m-a
introdus la Gallimard ºi mi-a scris prefaþa la Traité...

– Profesorul Dumézil vã primeºte. Cu toate acestea, aþi început
atunci, ºi Jurnalul a pãstrat mãrturia, o viaþã de lipsuri, de mare
nesiguranþã în privinþa zilei de mâine. Totodatã este o perioadã de
muncã intensã, nu numai ºtiinþificã, dar ºi literarã. Puteþi sã ne
vorbiþi despre aceastã viaþã „de student sãrac”, cum o numiþi, de
truditor, de om de ºtiinþã, de scriitor?

– Sãrac, pentru cã trãiam într-o camerã de hotel ºi-mi pregãteam
prânzul pe un reºou. Iar dupã cãsãtorie, Cristinel ºi cu mine luam
masa într-un restaurant mic din cartier. Deci, în sensul acesta,
sãrãcia. Marea dificultate era lucrul, acum trebuia sã scriu în
francezã. ªi ºtiam cã franceza mea nu va fi franceza perfectã a lui
Ionescu sau a lui Cioran, ci o francezã foarte asemãnãtoare cu
latina din Evul Mediu, sau cu limba koiné, adicã greaca ce se
vorbea ºi în care se scria în epoca elenistã în Egipt, ca ºi în Italia,
în Asia Minorã, precum ºi în Irlanda. Nu eram terorizat de stil, ca
Cioran, deoarece el adora limba francezã în sine ca pe o adevãratã
capodoperã, ºi nu voia sã umileascã sau sã rãneascã aceastã
minunatã limbã. Din fericire, eu nu aveam aceste scrupule, voiam
doar sã scriu o francezã exactã ºi limpede, atâta tot. Am lucrat,
am scris mai multe cãrþi în francezã care, bineînþeles, au fost
revãzute de anumiþi prieteni, mai ales de Jean Gouillard.

– Care sunt lucrãrile pe care le scriaþi atunci?
– Tratatul era aproape terminat. Am scris Le Mythe de l’Eternel

Retour ºi primele articole care au fost reunite în Images et
Symboles. De asemenea, un lung articol despre ºamanism, ºi alte
articole în revista Paru, în Nouvelle Revue française ºi în revista
Critique, la care m-a invitat Georges Bataille.

– ªtiu cã Georges Dumézil vã admira pentru cã aþi reuºit sã
faceþi o lucrare atât de eruditã în condiþii atât de vitrege.

– Da, se întreba cum se poate pune la punct ºi chiar scrie o
carte ca Tratatul, într-o camerã de hotel. Dar aºa a fost!
Bineînþeles, cercetam bibliotecile, însã stãteam mult timp ºi la
masa mea de lucru, îndeosebi noaptea, pentru cã ziua se auzeau
zgomotele vecinilor.

– A existat ºi un demon, potrivnic muncii dumneavoastrã
ºtiinþifice, demonul lecturii – aceea a lui Balzac – ºi cel al scrisului.

– Da, pe Balzac l-am iubit întotdeauna, dar dintr-o datã, fiindcã
eram la Paris, am fost cu adevãrat cucerit. M-am adâncit în lectura Urmare în numãrul viitor

lui. Am început chiar sã scriu o viaþã a lui Balzac în românã, pe
care visam sã o public în România, cu ocazia centenarului morþii
sale. Am pierdut multã vreme în aceastã aventurã, dar nu regret;
ºi vedeþi, Balzac e tot acolo, pe rafturile mele.

– ªi tot cam pe atunci începeaþi sã scrieþi Forêt interdite?
– Mai târziu, în 1949. Înainte am scris câteva nuvele. Din când

în când, simþeam nevoia sã-mi regãsesc izvoarele, pãmântul natal.
În exil, pãmântul natal e limba, e visul. ªi atunci, scriam nuvele.

– Ceea ce nu reiese din cuvintele dumneavoastrã de azi e
suferinþa privaþiunilor de atunci. Fiindcã nu trãiaþi numai în
condiþii vitrege ci trãiaþi ºi o rupturã cu trecutul. Dar cu toate
acestea, citindu-vã Jurnalul, am impresia cã aceastã rupturã ºi
aceastã pierdere vi se pãreau încãrcate de sens. N-au fost ele
oare, pentru dumneavoastrã, ca experienþa unei morþi iniþiatice ºi
a unei renaºteri?

– Da, aºa cum v-am spus, cred cã ceea ce exprimã mai bine ºi
defineºte mai exact condiþia umanã, sunt o serie de încercãri
iniþiatice, vreau sã spun de morþi ºi de învieri... Pe de altã parte,
e adevãrat, era o rupturã, simþeam cã, pentru moment, nu puteam
sã scriu sau sã public numai în românã. Dar, în acelaºi timp,
trãiam exilul ºi, pentru mine, acest exil nu era o rupturã totalã cu
trecutul meu ºi nici cu cultura românã. Mã simþeam în exil exact
cum se simþea un evreu din Alexandria în diasporã. Diaspora din
Alexandria ºi din Roma era într-un fel de relaþie dialecticã cu
patria, cu Palestina. Pentru mine, exilul fãcea parte din destinul
român.

– Nu mã gândeam numai la exil, ci la pierderi: de exemplu, la
aceea a manuscriselor dumneavoastrã, când aþi încercat sã
reconstituiþi din memorie scrierile pierdute.

– Pierderea lor, da, o resimþeam. Am aflat mai târziu cã o bunã
parte din corespondenþã ºi din manuscrise se pierduse. Apoi am
acceptat. M-am împãcat cu ideea acestei pierderi. Am reluat totul
de la început, am continuat.

– În Parisul anului 1945, nu-i întâlneaþi pe existenþialiºti, ci pe
Bataille, Breton, Véra Daumal, Teilhard de Chardin ºi, bineînþeles,
pe orientaliºti ºi pe indianiºti. În Jurnalul dumneavoastrã nu se
gãseºte nici o menþiune privitoare la Sartre, Camus, Simone de
Beauvoir, Merleau-Ponty...

– Îi citeam ºi cred cã am notat chiar multe lucruri în legãturã cu
ei, dar când am pregãtit alegerea fragmentelor – o treime, uneori
o cincime din manuscrisul original –, n-am reþinut pasajele în
care, de pildã, vorbesc despre celebra conferinþã a lui Sartre
„Existenþialismul este un umanism”; am luat ºi eu parte la ea, dar
acestea sunt deja lucruri binecunoscute ºi care fac parte integrantã
din atmosfera noastrã culturalã... Am preferat alte fragmente. ªi
apoi, relaþiile mele cu Bataille, Aimé Patri, chiar ºi cu Breton, cu
câþiva orientaliºti, Filliozat, Paul Mus ºi Renou, erau mai susþinute
decât cu filozofii orientaliºti. Bataille voia cu orice preþ sã mã
întâlneascã deoarece îi plãcea mult cartea mea din 1936, despre
yoga. Am descoperit în el un om care se interesa mult de istoria
religiilor. Încerca sã construiascã o istorie a spiritului, ºi aceea a
religiilor fãcea parte din aceastã operã imensã. Era fascinat de
fenomenul erotic ºi aº fi dorit sã înþeleg de ce. Ne-am întreþinut
îndelung despre tantrism. Mi-a cerut sã public o carte despre
tantrism în colecþia sa din „Editions de Minuit”. N-am avut vreme
sã o scriu.

– Cum judecaþi opera lui Bataille?
– N-am citit tot ºi ezit sã mã pronunþ. Dar e o gândire care mã

stimula totdeauna ºi, uneori, mã irita. Gãseam în ea lucruri pe
care le respingeam, dar, în acelaºi timp, ºtiam cã neacceptarea lor
se datora faptului de a nu fi înþeles încã totul. În orice caz, e
vorba de un spirit foarte original ºi important pentru cultura
francezã contemporanã.

– Odatã cu Bataille, i-aþi întâlnit poate pe Caillois ºi pe Leiris?
– Pe Leiris, nu. Îl cunoºteam bine pe Caillois. I-am utilizat ºi

citit cãrþile, articolele. Ceea ce mã atrãgea la el, era universalismul
ºi enciclopedismul sãu. Este un om al Renaºterii care se
intereseazã în aceeaºi mãsurã de romantismul german ca ºi de
miturile din Amazonia, de romanul poliþist ca ºi de arta poeticã.

– ªi pe Breton?
– Îl admiram ca poet, ca om, ºi chiar fizic. Îl întâlneam adesea

la doctorul Nunwald ºi la Aimé Patri. Mã uitam la el ºi eram
fascinat de capul sãu leonin. Era un om a cãrui prezenþã am
simþit-o aproape magic. Eram foarte mirat cã citise cãrþulia mea
despre tehnicile yoga. Iar el se mira de coincident ia
oppositorum realizatã de yoga, ºi care se apropia de situaþia
paradoxalã descrisã de el în faimoasa formulã: „Un punct în care
sus ºi jos... înceteazã sã mai fie concepute ca fiind cotradictorii”.
Era surprins ºi fericit sã descopere coincidentia oppositorum
de tip yoga. Se interesa de yoga, de tantrism ºi de alchimie,
despre care am vorbit îndelung. Curiozitatea sa era stârnitã de
lumea imaginarã dezvãluitã în textele de alchimie.

– În Jurnal, printre întâlnirile menþionate, se mai gãseºte aceea
cu Teilhard ºi Chardin.

– L-am vãzut de vreo trei ori în camera sa de pe strada
Monsieur, în casa cãlugãrilor ieziiþi. Pe vremea aceea era cu
desãvârºire necunoscut ca filozof. Cãrþile sale nu puteau fi
publicate, o ºtiþi. Publica numai articole ºtiinþifice. Am avut
întrevederi ºi eram fascinat de teoria evoluþiei pe care a formulat-
o, ºi de punctul Omega, mi se pãrea chiar cã ea contrazicea
teologia catolicã: plasarea lui Cristos în ultima galaxie aminteºte
mai curând de budismul mahayana decât de creºtinism. Era totuºi
un om care mã fascina, care mã interesa nespus. Iar mai târziu,
am fost fericit sã-i citesc cãrþile. Atunci am înþeles în ce mãsurã
gândirea sa era creºtinã, ºi cât era de originalã, de curajoasã.
Teilhard reacþioneazã împotriva unor tendinþe maniheiste care s-
au infiltrat în creºtinismul occidental. Chardin aratã valoarea
religioasã a Materiei ºi a Vieþii. Ceea ce îmi aminteºte de
„creºtinismul cosmic” al þãranilor din Europa rãsãriteanã, pentru
care lumea este „sfântã”, deoarece a fost sfinþitã de încarnarea,
moartea ºi învierea lui Isus Cristos.
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ESEURI, CONSEMNÃRI

Dan Puric
“– Mãi bãiete, tu ºtii care-i diferenþa

fundamentalã dintre un actor prost ºi unul bun?”

Omul din faþa mea, care-mi pusese brusc aceastã

întrebare, surprinzându-mã, era profesorul de arta

actorului dintr-o modestã ªcoalã Popularã de Artã din

Bucureºti, pe care o frecventam asiduu cu nãdejdea

nedisimulatã cã într-o zi voi putea sã trec la examenul

de admitere de la Institutul de Artã Teatralã ºi

Cinematograficã ºi cã am sã pot deveni actor. De origine

basarabean, nãscut la Cetatea Albã, profesorul Traian

Aelenii era nepotul acelei unice ºi atât de sensibile poete,

Magda Isanos, a cãrei mãtuºã fusese Elena Alistar

Romanescu, medicul ºi omul politic de excepþie, care a

fãcut parte din Sfatul Þãrii. Aveam în faþa mea fulgerarea

nestinsã a unui neam întreg, revelaþia unei inteligenþe

aparte, care în fracþiuni de secundã spulbera toate

anesteziile intelectuale ºi sufleteºti la care ne supusese

încet ºi sigur comunismul.

Luat prin surprindere de felul tranºant cu care îmi

pusese aceastã întrebare, impresionat, derutat ºi dezarmat

în acelaºi timp, îmi aduc aminte cã i-am rãspuns parcã pe

comanda unui pilot automat:

“– Nu, nu ºtiu care e diferenþa!”, ca apoi, dupã o

scurtã pauzã, sã mã surprind bâiguind „Poate succesul

sau insuccesul la public sã fie diferenþa.”

“– Nu, mã puiule!” îmi retezã rapid încercarea de

compromis inteligenþa neviciatã a profesorului meu, ce

purta dupã sine moºtenirea de diamant a românilor

basarabeni. „Lasã tu succesul sau insuccesul! Asta sunt

verigi de gradul doi, trei. Sunt consecinþe... Mãi puiule”,

îºi continuã el cu o sfântã autoritate argumentaþia,

„Primul, actorul ãla prost, îºi mimeazã competenþele. Pe

când, cel de-al doilea, actorul bun ºi le exercitã. Asta e

marea diferenþã!... NU-ªI MIMEAZÃ COMPETENÞELE,

CI ªI LE EXERCITÃ!” Repetã el ca pe un avertisment

pe care aveam sã-l reþin toatã viaþa.

Anii au trecut ºi dintr-o datã, pe ecranul televizorului

proaspãt eliberat de sinistra propagandã comunistã, a

apãrut în mod neaºteptat chipul de sfânt chinuit al unui

om în vârstã, care avea în ochi, parcã, toate tristeþile

neºtiute ºi tãcute ale acestui popor.

“– Domnule, dumneata ºtii ce este Ilfovita?

(denumire pornitã de la judeþul Ilfov) îl întrebã bãtrânul

provocator, socratic, pe junele reporter ce-i stãtea în faþã.

“– Nu ºtiu!”, rãspunse acesta timid.

“– Ilfovita”, reluã calm bãtrânul, cu privirea-i

sfredelitoare ºi parcã hrãnitã în ascuns de absolutul de a

fi român, „Ilfovita, domnul meu, este imbecilitatea

româneascã, care se defineºte prin AFLAREA ÎN

TREABÃ. Înþelegi mata?”, cãutã sã se asigure bãtrânul

cã a fost înþeles de cãtre tânãrul interlocutor. „Aflarea în

treabã la români, domnul meu, este aceastã sfântã

imbecilitate autohtonã, de care nu vrem sã ne dezicem

în ruptul capului!”, sublinie el încã o datã.

Bãtrânul acela cu basca într-o parte, de sub care

tresãreau înteligenþi ºi vii doi ochi plini de lacrimi

neºtiute, cu faþã de mucenic creºtin reînviat prin nu ºtiu

ce minune, era martirul ºi marele gânditor român Petre

Þuþea. Fost economist, eseist, jurist, publicist ºi politician

de excepþie în perioada interbelicã, ºi mai presus de toate,

pentru mulþi ani, fost deþinut politic, era ca ºi profesorul

Aelenii Traian, tãria de nezdrunciant a inteligenþei

româneºti, ce defineºte imponderabil acest popor. Nu ºtiu

de ce, dar felul de a gândit ºi mai ales de a privi cu

veºnicia unui neam prin istoria gãunoasã a zilei, mi-a

adus aminte de acea expresie atât de cuprinzãtoare pentru

felul nostru de a fi ºi mai ales de a dãinui, printr-o

inteligenþã necontaminatã de nimic, a lui Samuil Micu

Klein, acel faimos reprezentant al ªcolii Ardelene, istoric,

filolog, lexicograf ºi mai ales filosof iluminist român,

care încercând sã traducã în bietul vocabular valah de

atunci noþiunea de „gândire românã”, nu a gãsit decât

echivalentul duios de stângaci, dar fantastic de expresiv,

de „þapãnã cunoºtinþã”, ca ºi cum lava unui vulcan

neºtiut ieºise la suprafaþã ca sã arate forþa de temut a

unor nelãmurite adâncuri.

Mie, aceastã sforþare din þâþâni a limbii române, care

cunoscuse de milenii înþelepciunea ce-i marca profund

fibra, dar care acum, ca ºi în cazul lui Dimitrie Cantemir,

se întâlnea pentru prima oarã cu filosofia, mi se pare a fi

copleºitoare. Cãci „þapãnã cunoºtinþã” este cu mult mai

mult decât „gândirea profundã”. Are în ea nu numai

adâncimi insondabile, ci ca un fel de veºnicã biruinþã a

înãlþimii spiritului, care nu clipeºte la vânzoleala

continuã ºi trecãtoare a marginilor de jos, geloase pe

înãlþimea lui.

Ceva care nu numai cã nu plãteºte niciun impozit

istoriei efemere sau gândirii speculative ce scapã de multe

ori prin manºeta filosofiei, dar care, privind-o, te înalþã

ºi pe tine spre nebãnuite zãri ºi tãrii sufleteºti. Cãci tot

astfel se exprima ºi marele istoric Nicolae Iorga, când a

venit vorba sã mãrturiseascã despre înãlþimea cugetului

eminescian care nu fãcea nicio concesie valurilor de

mediocritate ºi de oportunism, ce se spãrgeau

neputincioase de þãrmul însingurat al geniului lui

românesc. „Mimarea competenþelor”, acea sinistrã

ºmecherie ajunsã pandemie socialã pentru românul

descurcãreþ ce ne înconjoarã din toate pãrþile pânã la

sufocare.

„Fã-te cã lucrezi!”, imperativul viclean al strategiei

penibilei noastre supravieþuiri. „Aflarea în treabã”,

metastaza minciunii, venitã sã dubleze, tripleze, sã

înmulþeascã la infinit holograma unui lucru autentic,

umbre toxice ale adevãrului cu scopul de a-l compromite,

de a-l înconjura cu fantome sortite sã sape parazitar încet,

încet, la piedestalul sacru al lucrului bine fãcut. Aceastã

cangrenã a sufletului degenerat românesc a fost

instituþionalizatã metodic de comunism, ca astãzi sã

devinã organic asimilatã, transformatã într-o a doua

naturã, fiziologizatã în mod democratic în jungla

sãlbaticã a iresponsabilitãþilor ºi a infinitelor falsuri care

ne înconjoarã de pretutindeni, reclamându-ºi agresiv la

nivel de masã legitimitatea. ªi astfel, „ne facem” cã-i

preþuim pe martirii închisorilor comuniste, „ne facem”

cã ne comemorãm eroii cãzuþi în sfânta datorie sub brazda

acestei veºnic sfâºiate þãri. „Ne facem” cã ne iubim þara,

„ne facem” cã suntem români ºi mai ales „ne facem” cã

trãim. „Ne mimãm jalnic competenþele” ca niºte actori

rataþi într-o piesã mediocrã, cum afirma cu tãrie ºi durere

minunea aceea de român basarabean Traian Ailenii. „Ne

aflãm veºnic în treabã, ratându-ne astfel treaba autenticã

de a fi, menirea noastrã istoricã, sensul nostru de a fi în

lume, cum spunea acel sfânt martir al neamului Petre

ˆuþea.

În cursurile sale de teologie, Nechifor Crainic sublinia

o subtilã diferenþã, cã eroul moare pentru þarã, pentru

sfântul ei pãmânt, iar martirul moare pentru Dumnezeu.

Gândind retrospectiv, la rândul nostru, putem afirma în

mod nezdruncinat cã niciunul dintre ei, martiri sau eroi,

„nu s-au fãcut” cã mor, ci AU MURIT, ºtiind cã din crucea

lor înfiptã în glie, va rãsãri într-o zi, sub ploaia de lacrimi

a acestui popor, Sfânta Înviere a neamului românesc!

Dar noi am avut EROI-MARTIRI, cãci apãrându-ne

pãmântul, apãram chipul Lui Dumnezeu oglindit în el!

Iar dacã astãzi „barbarii civilizaþiei” trec cu caii lor

mãrunþi, cãlcând în copitele fugare cimitirele noastre de

amintiri vii, dãrâmând în goanã biserica mântuirii noastre,

mie nu-mi rãmâne sã spun decât ceea ce a exprimat

profetic Lion Feuchtwanger: „Templele au fost prefãcute

în grajduri, dar zeii trãiesc mai departe!”

Sã nu ne facem cã...

Revista „Monitorul de Suceava” –

de vineri, 4 iunie 2021 – ne aduce, sub

semnãtura Danei Humoreanu, o veste

îmbucurãtoare pentru literatura românã

actualã: volumul de poveºti pentru

copii „Mierlã Neagrã pe zãpadã albã”,

al scriitoarei ºi jurnalistei sucevene

Doina Cernica, a fost desemnat „Cartea

lunii iunie”, de cãtre Institutul

Bukovina al Universitãþii din

Augsburg-Germania (ºtire apãrutã ºi

pe pagina de Facebook a instituþiei).

De promovarea acestei cãrþi în spaþiul

german s-a ocupat reprezentanta

Consiliului Regiunii Schwaben,

Katharina Haberkorn.

Volumul, care cuprinde 11

poveºti, a apãrut în anul 2020, la

apreciata editurã Muºatinii din

Suceava (cu vãditã ºi beneficã

aplecare cãtre literatura românã

contemporanã).

De menþionat cã acestei

recunoaºteri i-a precedat un alt fapt

îmbucurãtor: povestea “Barza care

venea de demult”, din acest volum,

a fost distinsã cu „Le Prix de

l`Etoile”, de cãtre Centrul European

pentru Promovarea Artelor ºi

Literaturii din Thionville-Franþa.

Cartea lunii iunie, la Augsburg-Germania:
Mierlã Neagrã pe zãpadã albã, de Doina Cernica

Ion Andreiþã

La 11 octombrie 2021 revista

“Bucureºtiul literar ºi artistic” aniverseazã

zece ani de apariþie neîntreruptã.

Ne-ar bucura ºi ne-ar fi de un real folos

dacã ne-aþi trimite în scris - la adresele

din caseta redacþionalã (pag. 19) -

aprecierile dv. pentru revistã, precum ºi

propuneri,  sugestii pentru îmbunãtãþirea

numerelor viitoare.

Unele dintre ele vom fi publicate în

numãrul nostru aniversar.

În atenþia
cititorilor noºtri!

Redacþia
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POEZIE ROMÂNEASCÃ LA KM 0

,Gheorghe Pitut

SONETE

PRIMUL VERB

„Lucraþi mereu, nu disperaþi!”
aceasta-i o chemare sfântã,
nu cel ce scrie vã cuvântã
ci toþi eroii apostaþi.

Atât veghea-veþi la Carpaþi
cât lenea minþii e înfrântã
ºi cât materia vã-ncântã
din mii de stãri s-o dezlegaþi.

Nici nu existã vreun îndemn
mai vechi de care s-ascultaþi,
lucrarea este primul semn

de libertate între fraþi,
încât ºi soarele solemn
a spus: „Lucraþi, nu disperaþi!”

LA NOI

Nu pun dispreþ nicicând pe nime
dar eu îmi pãrtinesc poporul,
oricum ar fi – el e izvorul
ºi steaua fixã de vechime;

el a slujit o albãstrime
ce coloreazã viitorul
c-un fel mai cosmic în decorul
vieþii popoarelor sublime.

La noi un om e ca o casã,
pe deal o casã-i ca o þarã
ºi þara seamãnã c-o masã

a cerului înalt de varã
unde luceafãrul coboarã
sã-ºi ia lucirea ne-nþeleasã.

NU ALTE LUCRURI

Deci fericirea este viaþa,
nu alte lucruri ale vieþii,
de-aceea par naivi drumeþii
ce spun cã-i zi doar dimineaþa.

Ce sãnãtate dau: verdeaþa
din codrii veºnici ºi atleþii
ºi munþii mãrfurilor pieþii
când boala veacului e greaþa

de sine ºi de cunoscuta
durere de a fi tot altul
pe-acelaºi ax firav când suta

de mii de ani pierdu înaltul
sistem nãscut ca-n vis de caldul
fel simplu al mulþimii, sluta!

Hamburg, 1971

ZORI
Barbarei-Elena

Deci am ajuns ºi eu sã spun
precum aº fi trãit optzeci
de ani, cã ieri ºi azi ºi-n veci –
din toate – darul cel mai bun

este sã fii copil nebun
s-alergi, sã zbori peste poteci,
pierdut în codru sã-þi petreci
noaptea cu sori ce nu apun.

De zori ºi frunze inundat
brusc sã adormi lângã un trunchi
când pãsãrile au zburat

ºi-ncet în cel mai dulce unghi
sã te trezeºti halucinat
de-o cãprioarã în genunchi.

INTUIÞIE

Poeþii buni îºi însuºesc
doar timpul ºi nimic nu furã
cel mult dacã privesc cu urã
când lãcomia-i lup obºtesc

stare din care intuiesc
adânca lipsã de mãsurã
nãscutã din ideea durã
cã întreg neamul omenesc

s-ar ferici în mod firesc
ajuns la ipostaza purã
ºi idealã de naturã

când sufletele se-mpietresc
de sãrãcie ºi cãldurã
iar lãcomia-i lup obºtesc.

DIN TIMP

Nici geniile nu mai þin
când a trecut poporul lor
din timp în somnul timpilor –
ca-n varã fulgerul alpin.

În Babilon va fi fost plin
pãmântul tot ºi sclipitor
de faima celor ce nu mor,
azi mai uitaþi decât un vin

bãut de sclavi pe la amiezi.
Poporul meu e un destin
cu roþi ce-mi trec peste obraz

dar viaþa cui sã i-o închin
de nu acestui cosmic crin
privit de stele în extaz.

POPORUL

Poporul este cel mai mare,
apoi urmeazã geniul lui
ºi grija mare a timpului
de-al þine-n braþe cu vigoare

mereu ca munþii dinspre soare,
uºor ca pana focului
sã dea un spirit locului ºi sã-l fixeze-n neuitare.

Poporul este cel mai mare
apoi urmeazã geniul lui
ºi grija mare-a timpului

de veacurile viitoare
sub mãreþia cerului.
Poporul viu e cel mai mare

NAªTERE

Dormeam, vegheam?
era în zori când am vãzut întâia oarã
nãscând în munþi o cãprioarã
ºi munþii s-au aprins de flori;

ieºeau din moarte vânãtori
ºi vãile se luminarã,
arsã de sete mama-fiarã
intrã în foc, la trecãtori.

Când m-am trezit strângeam la piept
cãldura lumii, puiul ei,
pãmântul era plin de zei

mãrunþi, dar luminaþi direct
de razele victoriei
unui destin mai bun ºi drept.

[august 1978]

NELINIªTE

Mai spune ºi tu despre mine vânt,
mai reprezintã-mã tu, ploaie
când gândurile mi se-ndoaie
cu razele cãtre pãmânt;

doar voi aþi mai avea cuvânt
când biata lume ca o oaie
se lasã dusã în convoaie
inconºtiente spre mormânt.

Visez? O sã pierim cu toþii
sub mari ciuperci de cositor
nevinovaþi, dar strânºi ca hoþii

pe transcendentul coridor?
O, soare umple gura morþii,
Trãsneºte-n vastul ei decor!

[8 noiembrie 1980]

CÂND CRENGI SE ÎNDOIAU

Nu poþi trãi când n-ai nimic,
Un lac sau munte bunãoarã
ªi-un drum cãtre bãtrâna moarã
Sã-þi macini timpul pic cu pic.

Fiind copil pãream peltic
Dar tot ºtiam vorbi de-o þarã
Unde copiii n-au sã moarã
Nicicum, nicicând, pentru nimic.

În noapte ºi-n grãdina lui
Tioncul cânta seninului
Iar stelele dormeau pe casã

Când crengi se îndoiau de flori
Grele ca marile comori
Ascunse în pãdurea deasã.

SINGUR

Eu tot mã mai întreb ce este
senzaþia de-a fi cu mine
singur, ca orbul din vitrine
ori vulturul rãnit pe creste,

abia atunci, numa-n aceste
clipe când sufletul devine
strãin de rãu ca ºi de bine
viaþa-mi pare o poveste

cu mult mai veche decât muza,
mai irealã decât norul
când Platon-întemeietorul

pleca învins numai de scuza
cã nici puterea, nici poporul
nu-l pricepeau la Siracuza.

UMBRÃ

Umbrã pãmântului fãcui
ªi eu vreo patruzeci de ani
Dar mintea n-o vândui pe bani
Cãci ea nu-i marfa nimãnui.

Nici nu admit cã mã nãscui
Mai breaz decât acei þãrani –
Cu codrii-n veci contemporani
ªi cu lumina soarelui.

Orgolii, vanitãþi n-avui
Decât sã scriu ceva nervos
Pentru poporul cel de jos

în spiritul simþirii lui –
Ca roþile Ardealului

ªi-apoi s-ajung un mort frumos.

     (In memoriam)
(1940-1991)
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Cafeneaua literarã româneascã –I. PELTZ
Cafeneaua Capºa

[...]
Între alþi fideli ai cafenelei era ºi Alexandru Teodor

Stamatiad, poet de „foarte mare talent”, cum se
autocaracteriza. Era un exemplar straniu al faunei
literaturii de pe vremuri; foarte egoist, foarte susceptibil,
de o vanitate bolnãvicioasã.

Înalt ºi chipeº, avea niºte mustãþi frumoase de care era
cu drept cuvânt, mândru – ca ºi de poezia sa.

Cazaban nu-l ierta ºi vorbele sale de duh, sãgeþile sale
nimereau locul nevralgic: în vanitatea bolnãvicioasã a
insului.

– Am scris ceva formidabil! rãsuna vocea lui Stamatiad
în cafeneaua înþesatã de scriitori.

Lumea tãcea: nu-i plãcea sã-l stârneascã în nici un fel.
Numai Cazaban îi dãdea replica:
– Ce vorbeºti?
– Nu mã crezi?
– Ba te cred! Eu te cred, pentru cã nu te-am citit

decât o datã, ºi-mi ajunge!
– Ce vrei sã zici?
– Cã eu te cred pe cuvânt. Dar cititorii n-o sã te

creadã!...
Altãdatã Stamatiad intra furios pe uºã. Ochii îi erau

sângerii ºi faþa rãvãºitã. Auzise de o nouã glumã
fãcutã pe seama lui de Cazaban. Se îndrepta spre masa
scriitorului ºi, fãrã bunã-ziua, fãrã nici o introducere,
striga:

– Îmi stã mintea-n loc!
– De mult! îi dã replica, foarte calm, Cazaban,

stârnind hazul tuturor.
Stamatiad era ºi profesor de limba francezã. La orã

el citea din opera sa. Unii dintre liceeni i-au prins
slãbiciunea, se declarau mari admiratori ai poetului –
profesor.

[...]
Stan Palanca venea cu alte gânduri la Capºa: venea sã

facã o criticã oralã scriitorilor infatuaþi, carieriºti, ipocriþi.
Intra în cafenea ºi rãmânea proptit de uºã. Chelnerii nu
se atingeau de el, deºi în câteva rânduri au încercat sã-l
evacueze. Dar Stan Palanca se lupta cu atâta înverºunare,
încât chelnerii nu puteau sã-l clinteascã din loc. Se þinea
cu ambele mâini de uºã; se isca scandal ºi, pânã la urmã,
„agresorii” se retrãgeau.

De atunci Stan Palanca era lãsat sã-ºi spunã oful.
– Hahalerelor, þipa el de la uºã, rotindu-ºi ochii prin

cafenea. Staþi ºi huzuriþi aici ºi foamea se plimbã prin
cetate! Mããã...

Stan fãcea cu capul spre Caton Theodorian, de pildã,
pe care nu-l înghiþea:

Mããã.... ãla cu sticla în ochi, ãla cu nasu’ de cearã...
mã, cioroi borât... ascultã aici: degeaba te ismeneºti. Eºti
pierdut! Nu intri în istoria literaturii...

Fãcea o pauzã, prefacându-se cã e gata sã dea
„executantului” o replicã:

– Ia mai zi!... Taci, ai? Caracudã! Paparudã!
Papãlapte!

Trecea la altul, la Minulescu, de pildã:
– Trecãtor pe bulevardele vieþii, Minulescu, poetul

Ion Minulescu, – da, el da! – rãmâne! ªi dupã altã pauzã:
– Ai zis ceva?
Cum nimeni nu cuteza sã „zicã” nimic, Stan Palanca

fãcea cu braþul întins un fel de salut:
– Adio, hahalerelor, carieriºtilor, ismeniþilor,

fasonaþilor!
ªi înainte de a trânti uºa:
– Huooo!
De câte ori îl zãrea pe fereastrã, Alexandru Teodor

Stamatiad se ridica, speriat ºi grãbit, înaintând spre uºa
de serviciu.

Stan Palanca, între altele, a scris versurile unei romanþe,
Smaranda, care a avut un succes rãsunãtor. (Se cântã ºi
azi din când în când la radio.)

ªi-a strâns ºi într-o carte poeziile, din care unele aveau
mare circulaþie în lumea vagabonzilor, a chefliilor, a
„amicilor” de bodegã.

Mã plimbam din când în când cu el pe strãzile
mahalalelor bucureºtene pe care amândoi le iubeam.
Întârziam din când în când cu el la un pahar, mândru de
prezenþa noastrã, ne oferea propria-i camerã, unde se mai
adunau ºi alþi „protejaþi”. Stan Palanca ºtia sã cânte, ºtia
sã spunã versuri, ºtia sã povesteascã ºi avea o sensibilitate
de artist.

Era conºtient de darurile sale, dar ºi de slãbiciunile
sale. ªi dacã n-a fost niciodatã un autentic „capºist”, n-a

fost fiindcã n-a vrut. Era mai spiritual ca atâþia care îºi
fãceau veacul acolo, avea replica mai promptã ca a
multora.

– Nu viu la Capºa – mi-a spus – pentru cã nu-mi face
plãcere sã-l vãd pe alde Stamatiad, sau pe alde Ion Sân
Giorgiu sau pe alde Diogheniade. Nu-mi face plãcere –
asta-i tot! Când vin – am un singur scop: sã-i „ard” pe
ismeniþii ãºtia! Intru, îmi spun cupletul ºi mã rãcoresc!...

...De multe ori se abãtea pe la cafenea pictorul ºi
desenatorul N. Tonitza. Ne împrietenisem ºi adesea
fãceam câte un popas la vreo cârciumã de cartier. Ne
plãcea amândurora sã întârziem ºi într-unul din parcurile
oraºului.

L-am întâlnit la Capºa ºi pe Sandu Teleajen, care mi-a
povestit cum a debutat. Era elev de liceu, posedat, de pe
atunci, de diavolul poeziei. ªi într-o zi s-a înfãþiºat

marelui nostru George Coºbuc cu un caieþel de versuri:
„Badea George” l-a primit cu bunãvoinþã, aºa cum

primea el pe orice tânãr care bãtea la porþile gloriei, i-a
citit cu atenþie poeziile ºi l-a întrebat:

– ªi cum zici cã te cheamã?
– Morcovescu!
Coºbuc a rãmas câteva clipe pe gânduri?
– Mde, fãcu el în cele din urmã. Morcovescu!
ªi clãtinând din cap:
– Nu, nu merge! Un poet cu numele ãsta!... De unde

eºti dumneata?
ªi tânãrul elev de liceu i-a spus de unde obârºea.
– Vreo apã n-aveþi pe-acolo?
– Ba da: Teleajenul!
Faþa lui Coºbuc se luminã.
– Teleajenul? Foarte bine! Atunci sã semnezi aºa:

Sandu Teleajen!
Ce sã-i rãspundã tânãrul sfios pe care îl chema

Morcovescu?
– Vã mulþumesc, maestre, a rostit el, sufocat de emoþie.

Aºa am sã iscãlesc!
ªi de-atunci Morcovescu a intrat în literaturã ºi în

teatru cu acest nume Sandu Teleajen.
Figuri ºi întâmplãri... Amintiri – când vesele – când

triste... Apariþii de tot felul: ºterse, ridicole, unele, – vii,
luminoase – altele...

TUDOR ARGHEZI
Capºa ºi capºismul

[...]

Provincialul crede cã la Capºa face purici oriºicine.

Trebuie rezistenþã ºi spirit. Mesele sunt alãturate, localul

e mic ºi toatã lumea stã pe o canapea lungã de pluº.

Capºa e un parlament universal. Cine vrea sã devie capºist

trebuie sã fie, cum se zice la Braºov, zolid. El soseºte, la

o cafea, intrã în vorbã cu un capºist inveterat ºi a doua

oarã nu mai dã pe la Capºa; fie cã se abþine definitiv, fie

cã rãsuflã într-o zi printr-o revistã. Urechile aud, mintea

rosteºte ºi eºti clasat definitiv, iar zincul în lexicon, la

litera z. Capºistul e un individ inteligent ºi primejdios ºi

critica realã se face la Capºa, nu în presa literarã. Dacã

eºti prost la Capºa, este imposibil – zice capºistul – sã fii

inteligent altundeva, mãcar în scris.

[...]

De-altminteri, iubiþii mei confraþi, cafeneaua e o

trebuinþã civilizatã a oraºelor mari ºi din punctul de

vedere al intereselor stricte. La Capºa eºti sigur sã gãseºti

un concetãþean pe care l-ai cãuta zadarnic la biurou, în

laborator sau acasã. Capºa e încruciºarea tuturor

drumurilor ºi toate drumurile duc la Capºa o datã pe zi.

În occidentul cel mare, cafeneaua primeazã la toate orele

de pe cadran. Acolo oamenii sunt politicoºi, sunt sociabili

înainte de sosirea societãþii viitoare celei fãrã de prihanã;

ei se adunã ziua, îºi aduc familiile seara. Oamenii se

cunosc, vor sã se cunoascã, se controleazã, se

întovãrãºesc. Cafeneaua e-o legãturã, e un examen

permanent. La noi în þarã cafenelele din Timiºoara ºi din

Oradea-Mare sunt staþiuni confortabile luxoase, pentru

oamenii crescuþi în educaþia respectului de aproapele

lor. O muzicã bunã se asociazã la agrementul de-a trãi

mai viu decât într-un muzeu de urºi umpluþi cu paie.

NEAGU RÃDULESCU
Turnul Babel

[...]

Fialkowsky... Kübler... Schreiber... Terasa... Capºa...

Café de la Paix... Corso...

Câte amintiri! Câþi ani de glorie!

Cronica vieþii scriitoreºti de la Fialkowsky, de la

Kübler sau madam Curcã, aºa cum era poreclitã

cafeneaua de la Terasã, ar fi trebuit s-o alcãtuiascã

un Ion Neculce, glumeþ al vremurilor acelea. Eu nu

mã pot încumeta s-o fac, fiindcã eu cunosc doar zilele

de agonie ale Capºei ºi un sfânt Gheorghe posomorât,

când ne-am mutat calabalâcul ºi veninul, vis-á-vis

la Café de la Paix, intronând într-o cafenea plinã de dame

de consumaþie ºi boxeuri, dezordinea ºi gãlãgia specificã

discuþiilor literare ºi a ºvarþurilor neplãtite ºi trecute la

cont. Dacã urechea mi-a prins ceva despre madam Curcã

ºi Terasã, e de vinã Mihail Sorbul, conul Iancu Brezeanu,

Al. Cazaban sau Jul. Giurgea.

[...]

Nu cred sã existe scriitor român care sã nu-ºi fi pierdut

cât de puþin timp la masa unei cafenele.

Fiindcã:

La cafenea se bârfeºte (întrebaþi-l pe vânãtorul Al.

Cazaban).

La cafenea afli cã X a scris o carte proastã sau bunã.

(Scriitorul român nu mai citeºte de la optsprezece ani. El

se informeazã, nu de altceva, dar ca nu-ºi distrugã

personalitatea.)

La cafenea, dacã n-ai decât patru clase primare, dupã

douã luni frecvenþã dar directive în artã ºi poþi deveni

critic literar temut.

La cafenea afli ce magnat suportã o „pilã” (adicã îþi

rãspunde la un omagiu pe o carte sau chiar numai pe-o

scrisoricã duioasã cu câteva hârtii). Deci gãseºti

modalitatea de a vieþui comod, cu burta risipitã pe

canapeaua roºie, ca într-un Eden de corali al Pacificului...

La cafenea iarna e cald ºi camera Poetului nu are sobã.

Dimpotrivã, vara cafeneaua e ca o pivniþã ºi nu simþi

nevoia sã te trimitã Societatea Scriitorilor Români la

Buºteni sau la Sâmbãta de Sus. Deci economie pentru o

pungã în care mai mult fluierã piculinele vântului decât

se aude þonþoroiul de tinichea al polilor.

Sunt scriitori care trei sferturi din zi înlemnesc lângã o

ceaºcã de ºvarþ ºi alþii care dau din lunã în lunã câte un

ceas prin acest institut de culturã... Chestie de

temperament. Dar ºi de tacticã ºi glorie.

Cãci numai cafeneaua te poate lansa cu tam-tam-ul

negrilor ei, aºa dupã cum te ºi poate prãbuºi, dându-te

de-a-berbeleacul de la prima inepþie tipãritã...

Cãci la noi, numai cafeneaua urzeºte dificila pânzã de

pãianjen a gloriei. Scara de mãtase pe care poþi sã urci,

sau de pe care pot sã-þi lunece picioarele în gol.

Din cafenea am vãzut crescând miniºtri, mari

industriaºi, bancheri, profesori universitari, directori de

gazetã... Totul este sã ºtii când s-o abandonezi, cãci

câteodatã cafeneaua – mãtuºa asta cu cafeluþe, tabieturi

ºi taifas – te prinde aºa de mult în mrejele ei, cã atunci

când ieºi din ea ºi te trezeºti în stradã, îþi sunt tâmplele

Casa Capºa
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o istorie însolitã a literaturii noastre (II)
ninse ºi confraþii te aratã cu degetul.

– Un ratat! Pãcat! Era bãiat bun.

Atunci totul e pierdut. Trebuie sã te întorci în fum ºi în

miros acru de ºvarþ, sã asculþi aceleaºi ºuete demodate,

aceleaºi aberaþii ºi fanteziste programe politice, sã priveºti

rând pe rând cum îi cad dinþii vecinului, sã dormi cu

gazeta în mânã, sã visezi dacã mai poþi ºi mai ai la ce.

[...]

GEORGE SBÂRCEA
„Discuþiile de la cafenea se

prelungeau pânã noaptea târziu ”

[...]

Nu ºtiu la ce s-a gândit Ion Vinea când l-am întâlnit,

dupã rãzboi, pe Calea Victoriei, într-un târziu de toamnã.

La amiazã fusese o arºiþã de cuptor. Peste oraº se boltise

cerul nepãtat de scama vreunui nor a verii Arhanghelilor;

spre ceasurile târzii, el se fãcuse transparent ca sticla.

Învioraþi de adierile ce bãteau de cãtre Dunãre, pornisem

la braþ prin capitala care îºi primenea de zor chipul.

Dacã un Rip van Winkle ai zilelor noastre se deºtepta

dupã câþiva ani din somnul sãu de vrajã, nu s-ar mai

fi putut descurca prin Bucureºtiul renãscut: se

deschidea dupã fiecare colþ o nouã perspectivã,

rãsãreau peste tot aspecte inedite ale vechii cetãþi a

lui Bucur, se dãrâma, se zidea, se schimba

pretutindeni câte ceva.

Clãdirea, care gãzduise pânã deunãzi Café de la

Paix – dã Pã, cum îi spuneau mucaliþii –, îºi pãstrase

însã vechea înfãþiºare. Totul era aidoma ca

odinioarã, pereþii la fel de mohorâþi, intrarea

deopotrivã de îngustã, aceleaºi vitrine mari priveau

pre Pasajul Comedia. Cu toate cã dobândise o nouã

denumire ºi nici cafenea nu mai era ca pe vremuri,

clãdirea rãmãsese aºa cum o apucasem înainte de

rãzboi.

Îmbietoare, geamurile cafenelei transformate în

bufet-expres ne-au ademenit la un scurt popas. Ion

Vinea, care purta o beretã-bascã de culoarea alunelor,

a propus sã ne descoperim.

– Umblãm printre crucile unui cimitir nevãzut – fãcu

el. Un cimitir, care acoperã o parcelã întreagã din

literatura, din arta ºi presa noastrã de acum un deceniu-

douã.

Cuvintele lui trezirã umbre înjur: acolo era masa la

care poposeau G.D. Murgur, Vasile Voiculescu ºi Vladimir

Streinu. Dincolo veneau din când în când Al. O.

Teodoreanu, cu gaºca lui veºnic veselã. Alãturi se instalase

de douã sau de trei ori, în drum cãtre Teatrul Naþional,

Liviu Rebreanu, cu un maldãr de ziare ºi reviste sub braþ.

Colþul din stânga, de lângã vitrinã, era al lui George

Calboreanu care, între repetiþii – Café de la Paix fiindu-

i mai la îndemânã decât vechea Capºa –, se abãtea de

dragul unei marghilomane ºi-al unei ºuete cu Victor Ion

Popa sau cu N. Kiriþescu. La o masã apropiatã perora

Mircea Damian, cu suita sa de tineri ziariºti; sub fereastra

din fund se instala dimineaþa, înainte ca fumul de tutun

sã îngroaºe aerul, actorul G. Ciprian, însoþit de Lucrezia

Kamabat, o ziaristã planturoasã ºi demnã ca o militantã a

Armatei Salvãrii cu un surâs pãtimaº pe faþã. Cred cã o

datã l-am vãzut la masa lui ºi pe Eugen Lovinescu, care

nu-ºi pãrãsea decât rar ºi cu scopuri precise „bârlogul”

din apropierea Ciºmigiului, tapisat cu ºiruri nesfârºite de

cãrþi; le dãdea întâlnire acolo – dupã ce Capºa pierduse

monopolul asupra faunei artistice ºi literare a capitalei –

lui Zambaccian ºi artistului liric Nicolae Secãreanu.

Mesele de la mijloc, unde buna dispoziþie cãpãta aripi,

erau ale tinerilor pe atunci Petru Manoliu, Dan Botta, N.

Carandino, Eugen Drãguþescu, Alexandru Istrati, Ionescu

Silvan, Neagu Rãdulescu, Pericle Martinescu, Aniºoara

Odeanu, Coca Farango, Sidonia Drãguºanu, Dragoº

Vrânceanu, Gaby Michailescu, Virgil Carianopol, Ion

Velicu, Ovidiu Constantinescu, Ion Th. Ilea, Ernest Verzea.

Ion Vinea m-a îndemnat sã scriu tot ce þin minte despre cei

ce se abãteau pe la cafeneaua „cu poeþi”, cum i se spunea

prin redacþii, fãrã sã-i uit pe cei ce nu veneau de fel acolo.

Baba Moartea dã târcoale peste tot, spunea, încât nu ºtim

când va bate ºi la uºa noastrã cu degetele ei de fum.

–... iar martorul nu mai poate fi audiat, fiindcã nu existã

comisii rogatorii pentru „dincolo”. De asta, depoziþiile

se fac aici ºi se fac cât mai este timp.

Se poate ca Ion Vinea sã fi fost bântuit în dupã-amiaza

aceea de toamnã de gânduri sumbre, deoarece presimþea

rãul care avea sã-l doboare nu peste mult. Nu l-a presimþit

însã destul de intens ca sã poatã face el însuºi, cât mai

era timp, depoziþiile la care mã îmboldea cu atâta râvnã.

[...]

În sufletul lui Neagu Rãdulescu – Moº Neagu, Tic sau

Ava Macon, cum obiºnuia sã mai semneze – s-a dat prin

prima tinereþe o luptã necurmatã cu nedreptatea. Datoritã

acestei lupte a devenit el caricaturist, scriitor humorist,

gazetar. ªi, pe deasupra, un original interlocutor pentru

cei pe care îi lãsa sã se apropie de dânsul. Nu-i plãcea sã

vorbeascã despre sine, deºi nu era lipsit de orgoliu, dar

lumea din jur îl interesa într-o mãsurã mult mai mare

decât propria persoanã. Se întreþinea pânã ºi cu faimoasa

Madam Cuþit, o pitoreascã figurã a Bucureºtiului din al

patrulea deceniu. Cu teancul de ziare într-o mânã, cu

pãlãria ca un tort pe cap ºi rochia plinã de panglici ºi

zorzoane colorate, trecea pe Calea Victoriei veºnic

grãbitã, dusã de mirajul pe care nu l-a destãinuit

niciodatã nimãnui.

Neagu Rãdulescu ºtia o mulþime de amãnunte despre

toþi cei care însemnau ceva în viaþa literarã ºi teatralã de

la noi. La bodega lui Dragomir Niculescu avea asigurat

gratuit, aperitivul zilnic în schimbul unei ºuete despre

fauna artisticã bucureºteanã cu patronul.

Ceea ce fãcea Neagu Rãdulescu nu era propriu-zis

bârfã, cum îºi închipuiau unii, ci mai curând un fel de

jurnal satiric oral, þinut la zi al Bucureºtiului literar ºi

artistic din anii ’40. Ochii lui mari ºi negri, arzând de un

foc ce voia sã mistuiascã parcã tot pãmântul, vedeau

ceea ce nouã ne scãpa, urechile lui sensibile desluºeau

ceea ce noi nu puteam auzi. Replicile sale spirituale

circulau din gurã-n gurã, sporeau ºi se umflau ca roiurile

de fluturi împrãºtiate de vânt. Se nãruia în preajmã o

lume, idealuri de veacuri se spulberau de pe o zi pe alta,

ceea ce mintea omeneascã adunase ºi mâna fãuritoare

de minuni zidise generaþii la rând era prefãcut peste

noapte în pulbere ºi moloz, dar pe Neagu se pãrea cã nu-

l intereseazã decât mãruntele tare ºi superstiþii ale

semenilor sãi. Din ele se strãduia sã recompunã, ca într-

un joc de copii, imaginea lumii a cãrei prãbuºie o

urmãrea îngrozit.

Pe Neagu Rãdulescu toatã lumea l-a socotit un om

vesel, lipsit de preocupãri mai adânci, datoritã mai ales

râsului sãu înveselitor. Cu toate caricaturile hazlii ºi cu

tot râsul sãu optimist a fost bântuit fãrã încetare de

melancolie. Era un intuitiv, iar intuiþia te face trist, chiar

dacã e bine sã mai guºti uneori din aceastã tristeþe, odatã

ce ea te întãreºte. Nervos ºi neastâmpãrat, degetele îi

tresãreau ca niºte picioare de pãianjen smulse. Îºi iubea

cu patimã îndeletnicirile, spunând adeseori cã „puterea

Calea Victoriei, 1930

din vârful peniþei este mai mare decât cea din vârful

spadei”.

Când un tânãr poet i s-a plâns cã nu-l publicã nimeni,

iar dacã i se întâmple sã i se publice totuºi câte ceva,

nimeni nu-l citeºte, Neagu l-a amuþit scurt:

– Ei ºi? Soarele rãsare fãrã sã se întrebe dacã e privit

sau ba. Scrie ºi taci!

[...]

MIRCEA MICU
Întâmplãri cu scriitori

[...]

A patra zi, Fãnuº Neagu, având niºte invitaþi la masã,

aduce un peºte oceanic de vreo ºase kilograme, congelat

ºi tare ca o bucatã de oþel. Cum masa urma sã aibã loc

abia seara, „împrumutãm” peºtele fãrã ºtiinþa lui, în ciuda

protestelor vehemente ale bucãtãresei. Eu mã apropii de

mohorâtul nostru rival, sã-l þin de vorbã ºi sã pregãtesc

terenul. Dinescu o ia printre tufiºuri încovoiat de povara

congelatã, ascunsã sub hainã ºi se instaleazã în

acelaºi loc, pe o þeavã de metal ce traversa lacul.

Agaþã bine „monstrul marin” în ancorã (sã fie mai

sigur) ºi-l lasã sã pluteascã spre decongelare... De

data aceasta spectacolul trebuia sã fie absolut

grandios.

– Nu muºcã, încep eu conversativ, deºi era evident

cã preopinentul, ca orice pescar depãºit în

performanþã, nu prea avea chef de dialogat.

– Nu! Dar vine el. ªi, dupã câteva secunde:

tânãrul tot la crap?

– Tot, încuviinþez eu.

– Cu ce momealã dã?

– Are o pastã specialã adusã de Andriþoiu din

Vietnam.

– Ce fel de pastã?

– Nu ºtiu. Pute îngrozitor ºi se pare cã lucrul acesta

atrage crapii.

– Pastã din Vietnam... atrage crapii... n-am auzit

aºa ceva. În primul rând cã peºtii n-au miros.

Nu terminã bine de argumentat cã rãcnetele de

bucurie se reediteazã ºi vedem cum puºtiul ridicat pe

þeavã, trage cu nãdejde, îndoind bambusul din pricina

greutãþii. Nailonul se întinde, bãþul se curbeazã ca o

semilunã, un bot enorm se aratã din apã, concurentul

nostru murmurã incoerent: fenomenal, nu se poate... Totul

era splendid. Peºtele se ridica uºor ca un mic submarin

fusiform, când vãzui stupefiat bambusul revenind drept,

la poziþia iniþialã ºi înþelesei totul. Se rupsese guta!

– L-a scãpat, jubilã versatul pescar, habar n-are cum se

scoate un crap!

Dupã prânz, aºteptam neliniºtiþi apariþia lui Fãnuº

Neagu, imaginându-ne potopul de metafore ce avea sã

urmeze. ªi într-adevãr, se arãtã ca o vijelie ºi venind drept

spre masa noastrã începu cu o voce nu tocmai veselã:

– Ce-aþi fãcut, nenorociþilor, cu peºtele meu?

Tãceam chitic, fãcând semne disperate din ochi.

– Ce vã tot strâmbaþi, mã! Eu vreau peºtele meu cã

altfel vã mãnânc fripþi.

Iritat de liniºtea stingheritoare, ne privea neînþelegând

nimic. ªi atunci se auzi vocea rivalului nostru:

– Nene Fãnuº, peºtele s-a dus pe apa sâmbetei. L-a

scãpat! Dar sã ºtiþi cã tovarãºul Micu n-are nici o vinã.

Junele l-a scãpat. Nu l-a obosit îndeajuns...

Fãnuº ne priveºte cum priveºte ºarpele boa te miri ce

victimã ºi replicã:

– Cum sã-l oboseascã, dacã era congelat? Ce tot vrei ºi

dumneata!

Apãrãtorul meu se ridicã ofensat ºi zice:

– Sã ºtiþi maestre, cã eu vã citesc ºi vã respect. Dar

glume de soiul acesta nu înghit. L-am vãzut cu proprii

mei ochi.

Dupã care pãrãsi demn sala de mese.

Drept urmare am plãtit 12 fripturi ºi vinul de rigoare

pentru invitaþii veniþi sã mãnânce peºtele lui Fãnuº.

E adevãrat cã peºtele era numai congelat, nu ºi...

vinificat.
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CONSEMNÃRI

Nicolae Cabel

Memoria, ca o capcanã (IX)

Mult e dulce ºi frumoasã limba ce-o vorbim...

În acelaºi zbor cu

noi sosiserã ºi doi
reputaþi medici din
conducerea Spitalului
Floreasca, unul era
chiar directorul –
Andrei Firicã... Între
contractele cu partea
libianã figurau
apartamente/locuinþe

dar ºi ºcoli ºi, atunci, (1977, sic!), chiar în construcþie,
un sediu-Poºtã ºi un Spital de urgenþã... Muammar al
Gaddafi trecînd cu maºina s-a mirat de înãlþimea acestora
cerînd “scurtarea”, întrucît puteau fi uºor reperate într-
un eventual atac aerian... (Premoniþie?)... Cei doi medici
trebuiau sã discute cu arhitecþii re-punerea în spaþiu a
Spitalului, mai aproape de... orizontalã...

Contactul cu Leptis Magna (singuri fiind acolo, în
ziua ºi la ora aceea!), copleºitor... Am ºi filmat ceva, fãrã
aprobare, cu mare economie întrucît cota de 1/3 –
acordatã, de regulã, pentru un film, era... draconicã...
Vestigiile se aflau în starea în care le lãsaserã, cu ani în
urmã, arheologii italieni... Impresie practic fãrã epitete,
mai ales cã un asemenea areal însemna pentru mine o
premierã absolutã... Cînd am pãºit, de unul singur, pe
drumurile pavate cu blocuri mari de piatrã, ogaºele
lãsate/tãiate de strãvechile care, mi-au dat, pentru prima
oarã în viaþã, acel sentiment al lui “deja-vu, deja
comun”... Ciudat, îl voi avea, peste cîteva luni, în
Anglia... Acum, cînd scriu aceste rînduri, îmi dau seama
cã se poate racorda cu un vis (premonitoriu) din august...
1985... Acolo, atunci, la Leptis Magna, filmarea cîtorva
cadre, folosite ulterior, cîteva fotografii (acum rãtãcite
pe undeva)... Copleºitoare ecourile pietrei din lumea
expiatã în urmã cu cîteva... multe veacuri... Sigur ºi o
scurtã bãlãcealã (la propriu!), de unul singur, printre
coloanele-lespezi prãbuºite nu departe de þãrm, în ceea
ce Vicente Blasco Ibañez numise “Mare nostrum”...

Tot prin bunãvoinþa gazdelor – ARCOM, am putut
ajunge la Gariani unde funcþiona un spital deservit de
personal medical din România ºi, mai ales, la Sabratha;
era (sper cã mai este!) un perfect conservat amfiteatru,

tot din epoca romanã ºi unde, pe scenã, am putut “proba”
impecabila acusticã a milenarei construcþii... ªi tot acolo
m-a uluit parte din imaginea plajei... virginã... Pe zeci ºi
zeci de metri pãtraþi, algele aduse de valuri, suprapuse,
fãcuserã, cu o înãlþime aproape de 2 m, un al doilea,
elastic ºi... uscat þãrm...

Cu Dan Voicu am bãtut la pas, în zecile de minute de
rãgaz, stradele din vechea cetate a capitalei libiene... În
dupã amiaze sau chiar în amurg, oricum cu oarecare
timorare pentru cã în acel peisaj stradal aveam un
sentiment de alertã... Cu toate acestea, în trecere, am putut
observa, prin ferestre, ateliere la demisol, în care meºteri
orfevri, într-o atmosferã de ev mediu, prelucrau masive
table gãlbui, nici mai mult, nici mai puþin decît aur...
Despre flanarea între repere cvasi turistice am scris în
notele publicate post festum în ziarul buzoian ºi în
emisiuni culturale la Radio... Parte din emoþiile acelor
zile s-au convertit în cîteva poeme reunite mai tîrziu,
anii ’90, în volumul “Cronos pe balansoar”, dedicate
ulterior unor iluºtri confraþi condeieri...

Filmarea ca atare, pentru comanda propriu-zisã, s-a
consumat dupã un “ritual” atipic... Companiei i se
repartizase un lucrãtor al securitãþii libiene... Acesta ne-
a însoþit/supravegheat filmarea, interfaþa fiind un vorbitor
arabã-românã... Fost student (sudanez de origine) la
Secþia Imagine de film ºi tv a I.A.T.C.-ului bucureºtean.
Pe numele sãu Victor Malik, cãsãtorit cu o...
giuleºteancã... Aparatul de filmat, trepiedul ºi noi, gardaþi
de oficialul “serviciului”, în peisajul exotic al capitalei...
Optam pentru o zonã... Alintat, operatoru nostru,
rãspundea la apelativul Valicã... Fixa aparatul, stabileam
cadrul. Fix sau în miºcare... Invitam, cum convenisem,
“civilul” libian sã vadã prin ocular ceea ce doream a fi
filmat. Cu explicaþie scurtã, lapidarã, intervenea ºi
Victor... Dacã “oficialul” fãcea semnul DA, era în regulã,
dacã NU, propuneam alt unghi, altã zonã... Altfel, extrem
de civilizat însoþitorul; chiar ochiul meu, ca þinutã
vestimentarã, nu l-ar fi sesizat din peisaj... Revenind la
sediul ªarika ARCOM am înþeles prezenþa lui... ªtia
casele/apartamentele puncte de observaþie (inclusiv

ferestrele, ºic!)... Acestea nu trebuiau identificate în
imagine-imagini... Care, oricum nu erau filmate în prim
plan... În ansamblul unor peisaje doar descompunînd
imaginea cinematograficã le puteau descoperi... Frica
pãzeºte pepenii...

Cu Dan Voicu ne-am amuzat descoperind filiaþii între
vocabule libiene ºi cele din România, asta, repet în
timpul unor scurte flanãri în decor... “Dukan”, egal
“dugheanã”; “maidan”, tot maidan; “fuluz” – bani,
cîºtig... Oare pentru noi cum se traduce “folos”? Cine
zicea cã lumea noastrã e un sat ceva mai mare?...

Oraº eclectic, Tripoli... Strãzi pestriþe, Orient nu tocmai
Orient, unul arhaic cu suk-uri prãfoase ori mai... lustruite,
cu maºini europene (scumpe) în care, pe bancheta din
spate aºteptau imobilizaþi... berbeci...

Economisind peliculã (reflexul îl probasem în
experienþa din România) am filmat practic ºi ceea ulterior,
colînd ºi imagini din pliante ºi albume, mi-a înlesnit
montarea unui alt film de 7-8 minute, pe care conducerea
Companiei-mamã l-a onorat acceptîndu-l cu obligaþia
de rigoare...

Au trecut 43 de ani... Ca epilog al unei experienþe de
viaþã foarte densã prin informaþie/emoþie (ºederea s-a
prelungit la douã sãptãmîni), iatã un episod deloc
spectaculos dar elocvent (zic eu) despre natura umanã,
aceeaºi, indiferent de loc geografic sau etnie... ˆarã
musulmanã... Alcoolul, interzis. Dar sucul de struguri
devenea ºampanie dacã, cu 3-4 boabe de orez lãsai
flaconul 2 zile la fereastrã... 40 de grade la umbrã; pauzã
de lucru în timpul prînzului... Protecþie medical-socialã...
Cu aprobare guvernamentalã, la o filmare, Anthony Quin
primea dimineaþa, la hotel, o sticlã de whisky...

În zborul de întoarcere, lîngã scaunul meu, un libian
cam de 45 de ani, elegant vestimentar, taciturn... Sigur
habar n-avea de limba mea, româna... Dupã decolare,
imediat, a cerut alcool... Pînã la Bucureºti, tacticos, fãrã
grabã a “botezat” vreo 4 butelcuþe de coniac (Zarea, Milcov,
parcã) ºi cîte una obiºnuitã de Martini ºi Campari...

Mi s-a povestit ce fãcea al Gaddafi cu premierul Jalud
ºi cu miniºtrii care se dedulceau la banii publici. Dar
asta, pentru dvs., în alt context...

Adevãrat au grãit

poeþii, creatorii literari

vorbind despre limba

natalã, cea strãmoºeascã,

„altã limbã armonioasã ca

ea nu gãsim”!

Mândria pentru neam,

þarã ºi graiul cel românesc

strãbate opera multor scriitori, un exemplu este

„bardul de la Mirceºti”, cel care a elogiat în

poemele sale pe eroii Independenþei, la 1877,

caracterizându-i cu o frumoasã metaforã, din

limbajul popular: niciunul nu avea „ în piept inima

rece”.

Anul urmãtor,1878, i-a oferit poetului Vasile

Alecsandri o nouã ºansã de a lãuda limba din

strãmoºi lãsatã, limba de origine latinã. Poetul

primeºte un premiu important: Premiul Gintei

Latine – pentru poezia: „Cântecul Gintei Latine”...

care a purtat în mod semnificativ, ca moto,

proverbul popular:„Apa curge, pietrele rãmân”

Concursul a fost organizat în oraºul Montpellier,

de cãtre Societatea pentru studiul limbilor

romanice, având ca temã „cântecul latinitãþii”.

Organizatorii au invitat reprezentanþi ai tuturor

limbilor ºi dialectelor de origine latinã. La concurs

s-au înscris ºi trei români: Vasile Alecsandri,

Romulus Scriban ºi un poet anonim din Tg.

Mureº.

Poeziile au fost traduse în limba francezã, pentru

a fi accesibile întregului juriu, prezentate în plic

închis, anonime ºi cu parolã. In juriu a fost cooptat

ºi românul Mihai Obedeanu, alãturi de poeþii

francezi Frederic Mistral ºi Charles de Tortolone.

Spre surprinderea tuturor, când s-au deschis

plicurile... Câºtigãtorul poemului premiat, având

titlul” chant a la race latine”... era românul Vasile

Alecsandri.

La ceremonia de premiere. Participanþii ºi-au

prezentat creaþiile, iar preºedintele juriului

Frederic Mistral a recitat versurile lui Alecsandri

traduse in provensalã... poetul român nu a

participat la eveniment. Câteva versuri din poezia

scriitorului român se aflã ºi astãzi înscrise pe o

placã de marmurã, aflatã pe o clãdire de

patrimoniu din Montpellier.

Dupã 1948 CANTECUL GINTEI LATINE a

fost scos din manualele ºcolare din România, în

încercarea de a se acredita teza falsã, conform

cãreia limba românã este de origine slavã!!

Vasile Alecsandri

CÂNTECUL GINTEI LATINE

Latina gintã e reginã

Între-ale lumii ginte mari;

Ea poartã-n frunte-o stea divinã

Lucind prin timpii seculari.

Menirea ei tot înainte

Mãreþ îndreaptã paºii sãi.

Ea merge-n capul altor ginte

Vãrsând luminã-n urma ei.

Latina gintã e verginã,

Cu farmec dulce, rãpitor;

Strãinu-n cale-i se înclinã

ªi pe genunchi cade cu dor.

Frumoasã, vie, zâmbitoare,

Sub cer senin, în aer cald,

Ea se mireazã-n splendid soare,

Se scaldã-n mare de smarald.

Latina gintã are parte

De-ale pãmântului comori

ªi mult voios ea le împarte

Cu celelalte-a ei surori.

Dar e teribilã-n mânie

Când braþul ei liberator

Loveºte-n cruda tiranie

ªi luptã pentru-al sãu onor.

În ziua cea de judecatã,

Când faþã-n cer cu Domnul sfânt

Latina gintã-a fi-ntrebatã

Ce a fãcut pe-acest pãmânt?

Ea va rãspunde sus ºi tare:

„O! Doamne,-n lume cât am stat,

În ochii sãi plini de-admirare

Pe tine te-am reprezentat!”

Romanita-Maria
Stentel

,
,,
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POEZIE UNIVERSALÃ LA KM 0

Jacques
Prevért

Nichita Stãnescu poves-

teºte undeva cum, vizitându-l pe

Prévert la Paris a fost invitat de

gazdã sã cineze împreunã. Pe

masa din sufragerie au fost

aºezate cu grijã farfurii ºi

tacâmuri alese ºi, la un moment

dat, Prévert i-a declarat

oaspetelui: „Acum, sã ne

închipuim cã mâncãm o

mâncare albastrã”. Existã aici un

tâlc ascuns al relaþiilor realitãþii

cu imaginarul, revendicându-se

din chiar esenþa poeziei lui Jacques Prévert, poetul nãscut

la 4 februarie 1900 la Neuilly-sur-Seine. În tinereþe s-a

simþit atras de suprarealismul de care se va rupe însã, prin

1929, pentru a deveni el însuºi, refuzând orice

înregimentare esteticã. Simpatiile de stânga aveau sã-l

determine sã ia parte la activitãþile grupului Octombrie în

cuprinsul cãruia intelectualii importanþi ai momentului

militau sub semnul Frontului Popular. O culegere de

poeme, intitulatã Souvenir de famille (Amintire de familie)

apãruse încã în 1930. Dar faima sa de poet va veni dupã

ce, în anii rãzboiului, editorul René Bertelé i-a adunat

versurile distribuite cu generozitate prietenilor (cu

circulaþie limitatã, deci) editându-le în volum. În 1945

apare culegerea sa Paroles (Vorbe) ce-l va impune

definitiv. Poetul se risipise voluntar pânã atunci în

manifestãri publice conjuncturale, scrisese scenarii

cinematografice pentru regizori talentaþi ca Marcel Carné

ºi texte pentru muzicieni populari precum Joseph Kosma

(Feuilles mortes).

În româneºte de Titus Vîjeu

Poetul a fost întotdeauna un nonconformist, pânã acolo

încât, reluând într-un poem tema rugãciunii esenþiale a

creºtinismului avea sã scrie aceste

versur i ce vor fi produs, firesc, iritare:

„Notre Pére qui êtes aux cieux /

Restez-y!” (Tatãl nostru carele eºti în

ceruri / Rãmâi acolo). Dar Prévert era

critic cu propria-i persoanã (dar ºi cu

propria-i înzestrare poeticã) când

semna într-o revistã a clipei (Bifur)

prezentarea ce-i însoþea primele

poeme: „Jacques Prévert: trente ans.

Écrit en mauvais français pour les

mauvais Français.” (Deci: „Jacques

Prévert – un om de treizeci de ani care

scrie într-o francezã rea pentru

francezii cei rãi.”

Nu întâmplãtor, tinereþea sa a stat

sub semnul anarhismului. Chiar ºi

când s-a dezis, în timp, de aceste

începuturi iconoclaste Prévert a rãmas

un incorigibil nonconformist. Histoires (1948),

Spectacle (1951), La Pluie et le Beau Temps (1955) –

sunt câteva din culegerile de versuri care aveau sã-l

transforme într-un autor accesibil, de remarcabilã

popularitate, întãrindu-i celebritatea obþinutã în preajma

celui de-al doilea rãzboi mondial ca scenarist, prin

„poveºtile cinematografice” din Drôle de drame, Quai

des brumes, Le jour se léve, Les Visiteurs du soir, Les

Enfants du Paradis – ca ºi amintitele cântece care-i

valorificau din plin textele. Dar ºi fãrã aceste componente

auxiliare ale operei, creaþia liricã a lui Jacques Prévert

urma sã-ºi asigure o largã audienþã. Cãci ea viza universul

familiar al cititorului (obosit de prea multa metafizicã a

timpului), cu precãdere al celui umil, lipsit de marile

bucurii ale vieþii. Poezia sa

melancolicã fraterniza cu cei nãpãstuiþi

ºi sãrmani care vedeau, precum poetul

„le désespoir (...) assis sur un banc”

(disperarea aºezatã pe-o bancã).

Prévert a cultivat jocul de cuvinte,

calamburul inteligent ºi aliteraþia,

izbutind sã împlineascã o operã bine

articulatã, deºi fãrã mari pretenþii

filosofice ºi cu o mare deschidere cãtre

publicul larg. Totuºi, poezia aceasta este

altceva decât aceea a unui Paul Géraldy,

care avusese un  ecou comparabil în

primele decenii ale secolului XX, graþie

exploatãrii resurselor intimismului (v.

Toi et moi).

Ultimele sale culegeri: Imaginaires

(1970) ºi Grand Bal du Printemps aduc

în acest eºafodaj liric al simplitãþii

elemente ale gravitãþii ºi meditaþiei. Într-o lume

dezarticulatã de violenþã, de disperare a existenþei, Prévert

a introdus tema puritãþii universale exprimatã de acei

„copii ce se iubesc” (les enfants qui s’aiment), cãutând sã

echilibreze relele lumii printr-o nesfârºitã tandreþe.

Micul dejun

ªi-a turnat cafeaua
În ceaºcã
În ea a pus lapte
ªi zahãr, amestecând
Cu linguriþa
A bãut cafeaua cu lapte
ªi-a pus ceaºca de-o parte
A aprins
O þigarã scoþând
Rotocoale de fum
A pus scrumul
În scrumierã
Fãrã a-mi spune o vorbã
Fãrã sã se uite la mine
S-a ridicat
ªi-a pus pãlãria
Pe cap
ªi-a pus pelerina
de ploaie cãci afarã turna
ªi-a plecat
Prin ploaie
Fãrã o vorbã
Fãrã sã mã priveascã
Iar eu mi-am prins
Capul în mâini
ªi am plâns.

ªcoala de Arte Frumoase

Într-o cutie de pai împletit
Tatãl a gãsit o minge de hârtie
Pe care-a aruncat-o-n chiuvetã
În faþa copiilor nedumeriþi
Atunci apãru
Multicolorã
Marea floare japonezã
Nufãrul instantaneu
ªi copiii tãceau
Ca vrãjiþi
Nicicând în amintirile lor
Nu se va ofili floarea aceasta
Neaºteptatã
Ivitã-ntr-o clipã
În faþa lor
Doar pentru ei.

Cântec pentru tine
lui Florence

Plete negre plete negre
mângâiate de valuri
plete negre plete negre
rãsfirate de vânt
Ceaþa lui septembrie
pluteºte dincolo de arbori
soarele e o verde lãmâie
Iar Mizeria
într-o caleaºcã goalã
trasã de trei copii foarte blonzi
strãbate ruinele
îndreptându-se cãtre mare
Plete negre plete negre
mângâiate de valuri
plete negre plete negre
rãsfirate de vânt
Cu butoaiele sale de fier
cu minele sale de ciment armat
precum un câine mort cu
labele-n aer
pluta Amiralitãþii
zace nemiºcatã pe galeþi
Plete negre plete negre
mângâiate de valuri
plete negre plete negre
rãsfirate de vânt
Soarele
verde lãmâie adusã de timp
vocea sirenei
e un glas de copil.

Somnul de dimineaþã
(La grasse matinée)

E-ngrozitor
zgomotul oului tare spart pe tejgheaua de cositor
e groaznic zgomotul ãsta
când el se mutã-n memoria bãrbatului înfometat
la fel de-ngrozitor e capul bãrbatului
al bãrbatului înfometat
când priveºte la ora ºase a dimineþii
în oglinda marelui magazin
un cap de culoarea prafului
nu-i capul lui dar se uitã la el
în vitrina de la Potin
nu-i pasã de capul sãu bãrbatul
nu se gândeºte la el

el gândeºte
imagineazã un alt cap
un cap de vacã sã zicem
cu sos de vin
ori un cap de orice care se poate mânca
ºi el îºi miºcã uºurel fãlcile
uºurel
ºi strânge din dinþi uºurel
numãrând pe degete unu doi trei
unu doi trei
s-au împlinit trei zile de când n-a mâncat
ºi el îºi repetã de trei zile-ncoace
asta nu poate dura
asta dureazã
trei zile
trei nopþi
fãrã-a mânca
ºi-n spatele acestor vitrine
aceste pateuri aceste sticle aceste conserve
peºti morþi adãpostiþi în cutii
cutii adãpostite de geamuri
geamuri apãrate de poliþiºti
poliþiºti protejaþi de teama
ridicând baricade pentru ºase nenorocite sardine...
Ceva mai departe bistroul
café-crème ºi croisanþi aburinzi
bãrbatul se-mpleticeºte pe picioare
ºi-nlãuntrul capului sãu
o pâclã de vorbe
o pâclã de vorbe
sardine de mâncat
ou tare café-crème
cafea stropitã cu rom
café-crème
café-crème
café-crimã stropitã de sânge!...
Un bãrbat foarte onorabil din cartier
a fost strâns de gât în plinã zi
asasinul vagabond i-a furat
doi franci
adicã o cafea îmbunãtãþitã
zero franci ºaptezeci
douã tartine unse cu unt
ºi douãzeci ºi cinci de centime pentru bacºiºul

chelnerului.
E îngrozitor
zgomotul oului tare spart pe tejgheaua de cositor
e groaznic zgomotul ãsta
când el se mutã-n memoria bãrbatului înfometat.

Titus Vîjeu
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DIN POEZIA DIASPOREI ROMÂNEªTI

Theodor Damian

Sau unei clipe

Când þi-am spus cã te iubesc

ºi de ce

credeam cã nimeni nu ºtie

trãiam în peºterã

ca în timpul când înveþi

sã spui nu la revedere

ci à Dieu

unui prieten drag

unei îndelungate pasiuni

sau unei clipe ce n-a plecat încã

în veºnicie

Mântuirea de pustiire

Virusul pluteºte

deasupra

împrãºtiind miros

de pustie

A ºti sã taci

înseamnã sã nu

strici ordinea

celor ce vor sã fie

Nimeni n-a ºtiut

cum miroase pustia

Oamenii

tot mai prinºi

de bucuriile ºi grijilor lor

nici n-au crezut

cã pustia se poate mãri

ºi nici cã asceþii

eroii deºertului

graniþele acestea

cu celestã dexteritate

le vor sãri

Dar universul este în

expansiune

deci la fel ºi pustia

ºi pustnicii

bãtând cu aripa lor

încercarea primului zbor

cavaleri încercaþi ai

Apocalipsei

care þin deznodãmântul

în suspens

prin rugãciunile lor

Fiara stã blândã

acolo unde e rugãciunea

de când pustnicii au domesticit pustia ei

singuri îmblânzitori

în marele circ al vieþii

au putut sã plãteascã chiria

pentru a fi locuit altundeva

decât unde ne este dat

Între timp Veronica Balaj

a plecat cu îngerul ei la arat

Pustia însã vine ºi printre noi

ºi se întinde de la om la om

ca molima

Când te cuprinde

halucinezi

vezi totul în roz

aºa cum þi se înfãþiºeazã

ispita aidoma

când toate simþurile

þi le aprinde

Câþi pustnici ne trebuie

pentru a salva lumea

îl întreabã Avraam pe Dumnezeu

(Aceasta însã nu va fi

niciodatã

întrebarea unui ateu)

Noroc cã vin semnele timpului

ni se spune

peste acestea niciodatã

soarele omului

nu va apune

Vine timpul ºi acum este

sã cultivãm monahi

ºi monahii

sã înãlþãm noi mãnãstiri

care sã ºteargã distanþa

între a fi ºi a nu mai fi

E timpul sã primim

în casa noastrã

un strãin, un bolnav,

un pustnic

ºi într-un colþ

sã-i facem

mãnãstire

ca sã ºtie îngerul morþii

sã ocoleascã locul acesta

spre mântuirea noastrã

de pustiire.

Þap ispãºitor

Întotdeauna

la un rãu

existã un mai rãu

ca atunci când

apocalipsa

îþi prezice nesfârºita cãdere

în marele hãu

într-o gaurã neagrã

dintr-o galaxie necunoscutã

când singura scãpare

este sã strigi

„sfinþeascã-se numele Tãu”

cu vocea subtilã a tãcerii

cu fricã ºi cu cutremur

ca atunci când spargi

unitatea timpului

punând baricade între

trecut prezent ºi viitor

uitând de unde vii

ºi de cine þi-e dor

Infernul sunt ceilalþi

mai strigã Sartre

sã dai vina mereu

pe altcineva

Ne trebuie la toþi

un þap ispãºitor

singurul care are curaj

ºtiind cã tot moare

sã ne spunã de unde venim

ºi de ce

murim, moarte, mor.

Cãtre criticul literar

Plouã pe acoperiºul lumii

stai la adãpost

fericit

dansul picãturilor

deasupra

ca un step spaniol

rãsunând aproape sinistru

într-un univers impasibil

ilegitim

ºi gol

L-ai recitit pe N. Steinhardt

pentru un singur motiv

sã-l compari cu Harold Bloom

amândoi cu faþa spre naos

în pridvorul criticii literare

fiecare cãutând

omul din om

în lumina lumânãrilor

blândele felinare

Plouã ºi peste casa cea sfântã

picãturile se scurg pe uluce

pe pereþi, pe geamuri

ca-ntr-un poem de Minulescu

ºi ca mirul ce se coboarã

pe barba lui Aaron

pe marginea veºmintelor lui

ºi de acolo în ºuvoaie

spre neamuri

Picãturile intrã în casa

primitoare

stau sfios la rând

cu un metru ºi jumãtate

distanþã între ele

gata la comandã

cu dezinfectant

luciul sã-ºi spele

Între timp

filosofii literaturii din pridvor

au decis mesajul lor

cãtre criticul literar:

Nu dupã felul cum pe scriitori

i-ai triat

sau dupã cum ai dat nume

curentelor

vei fi judecat

ci dupã cum l-ai ridicat

pe cel cãzut

ºi dupã câþi în jurul tãu

ai crescut

Spre þintã

Þinta e înainte

mereu

n-a decis ea

destinul acesta

nici eu

cum n-a decis fulgerul

câtã luminã sã fure

din cer

cum n-au decis culorile

câtã vopsea pune soarele-n curcubeu

Þinta îl creeazã

îl creºte

ca o mamã

pe cel ce-o urmeazã

îl schimbã cum vrea

în funcþie de ce înfãþiºare

îºi ia

ºi de cât dogoreºte soarele

în amiazã

Se poate îmbrãca

în orice culoare

poate lua orice formã

ºi orice literã din alfabet

astfel poþi sã o strigi pe nume

dar numai pentru un timp

cât þin formele ºi literele

dar suficient ca sã devii

din ce eºti ceea ce vrei sã fii

ºi dacã eºti substantiv

sã-þi adaugi un epitet

N-ai de ales

alergi

fata morgana te atrage

precum muzica fluierului

ºarpele dintr-o datã

domesticit

aºa mergi dupã ea

dansând în ritmul muzicii ei

ca mirele

încã de mireasã vrãjit
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ARTE PLASTICE LA KM 0

Dalia Bialcovski

Arta þesãturilor

Urmare în numãrul viitor

Motive decorative
în arta popularã
româneascã (II)

Radu Adrian

Theodor Aman.
Nobleþe cu rang...

de Artist
În vecinãtatea chemãrii la smerenie ce rãsuna din incinta

bisericii Boteanu, pe strada Clemenþei, nu tocmai aproape de
centrul Bucureºtilor veacului al XIX-lea, se ridica în 1869
silueta unei construcþii asumându-ºi îndrãzneþ, dar fãrã
ostentaþie, atât prin decoraþia exterioarã cât ºi prin echilibrul
proporþiilor, rolul simbolic de templu dedicat frumosului ºi
înþelepciunii. Era întâia clãdire din oraº conceputã anume
pentru a sluji drept atelier unui pictor. Iar entuziastul proprietar,
Theodor Aman, nu închipuise doar un spaþiu de împlinire a

meºteºugului. Viziunea sa îl transforma în nucleu al cãminului familial; îi conferea loc
privilegiat, menit sã reuneascã elita vremii sub oblãduirea artei ºi nu în ultimul rând, îi acorda
importanþã de manifest-testamentar al aspiraþiilor sale, dãltuit în piatrã, lemn ºi materie coloratã.

La nici 38 de ani, când punea temelia acestui proiect în care
se va implica tot restul vieþii, trudind el însuºi cu abilitãþile
unui artist complet: decorator, sculptor, pictor, muralist, creator
de vitralii ºi gravor – pictorul deja îºi înfãptuise visul cel mai
arzãtor ºi totodatã cea mai însemnatã realizare pentru cultura
plasticã româneascã: înfiinþarea ªcolii Naþionale de Arte
Frumoase. Prin demersurile sale, iniþiate în 1859 pe lângã Eforia
ªcoalelor, în care argumenta necesitatea învãþãmântului superior
de artã, cãrora li s-au alãturat un an mai târziu eforturile lui Ghe.
Tattarescu ºi ulterior susþinerea ministrului Dimitrie
Bolintineanu, la 5 octombie 1864 Domnitorul Alexandru Ioan
Cuza decretase întemeierea instituþiei ºi numirea sa pe post de
director. Clasele urmau sã funcþioneze în edificiul Universitãþii.
Preocuparea de cãpetenie era, asemeni celei a confratelui sãu,
inspiratã de academiile europene – structurarea riguroasã a
programei de studiu, cuprinzãtoare cu toate domeniile înrudite
ºi utile desãvârºirii unui artist în adevãratul sens al cuvântului,
precum ºi asimilarea acesteia de cãtre mai vârstnica ºcoalã de
la Iaºi (1860). Conºtient dupã revenirea în þarã de importanþa

acumulãrilor cãpãtate în cãlãtoriile din Franþa ºi Italia ºi însufleþit de înãlþimea dezideratului
s-a angajat pânã la ultima suflare la cârma instituþiei unde spera, ca de astã datã, strãinii sã vie
sã caute perfecþiunea ºi mãrirea lor. Ce dovadã mai bunã a devotamentului decât aceea de a
continua sã lucreze alãturi de întreg corpul didactic în lipsa fondurilor, tãiate odatã cu instaurarea
regimului de austeritate impus iniþial de Carol I (aproape 8 luni) ºi susþinerea din resurse
proprii a bursierilor nevoiaºi?

Greu de presupus ca o atare personalitate, dublatã de rafinament intelectual, distincþie ºi
farmec, iubitoare de societate ºi preþuitã de aceasta sã nu se afle mereu în fruntea evenimentelor.
Astfel, va fi iniþiatorul saloanelor periodice, dupã modelul celor pariziene, începând cu anul
1865, sub titulatura Expoziþiune
a artiºtilor în viaþã.

Recunoscut în epocã, mai ales
pentru compoziþia istoricã de
facturã academistã, expusã ºi pe
simezele din Paris (Bãtãlia de la
Alma), pentru care a fost
recompensat cu rangul de pitar
în 1856 de Domnitorul Barbu
ªtirbei ºi pentru excepþionalele
portrete realizate uneori dupã
fotografii, de un realism
convingãtor ºi atitudini pline de
firesc, pictorul, de-a lungul
întregii creaþii, a fãcut sistematic
paºi cãtre modernitate. Numai
trecând pragul casei sale, astãzi
Muzeul Aman, din strada C. A.
Rosetti, nr 8, i se poate citi în întregime demersul plastic ºi complexitatea firii.

Dacã holul decorat în stil pompeian anunþã prin cele douã grandioase picturi murale
reprezentându-l pe Mihai Viteazul, ataºamentul faþã de ideea întregirii neamului, idee reluatã
ºi în sculptura biroului realizatã de artist în 1870, dacã studioul de lucru anunþã prin dantelãria
de lemn a mobilierului aspiraþia spre înalt a goticului, ambele afirmaþii de atitudine, pictura de
ºevalet, de mici dimensiuni, deschide fereastra spre sufletul sensibil ºi plãcerea intimitãþii,
ascunse în spatele omului de societate. Colþuri ale grãdinii în care pensula zburdã cu lejeritate
ºi formele ce se topesc în culoare luminoasã, pigmentatã, amintesc abordarea impresionistã.

Dar cea mai delicatã apropiere de resorturile creaþiei sale, prin expunerea desenelor, e chiar
surpriza oferitã de muzeu astãzi, când se împlinesc 130 de ani de la plecarea artistului spre
veºnicie ºi 190 de la venirea sa pe lume, ultimul copil în familia boierului serdar Dimitrie
Aman. Schiþele dezvãluie delicateþea atingerii de creion sau peniþã ºi precizia execuþiei. Aceeaºi
precizie ce defineºte ºi gravorul Aman. Stau mãrturie plãcile de cupru incrustate în oglindã cu
acul ºi atacate cu acid, de o impresionantã minuþie. Pe lângã cele 65 aparþinând patrimoniului
naþional, numeroase plãci se regãsesc ºi în inventarul editorului A. Cadart, din perioada când
activa în Societatea Acvafortiºtilor din Paris.

Poate la o primã vedere, eclectismul casei pare derutant, dar miezul mesajului sãu reuneºte
tot ce a creat omenirea mai bun în toate epocile de glorie ºi anume: Arta. Ea rãmâne perenã ºi
înãlþãtoare. Picturile artistului, reprezentând seratele muzicale în atelier, o confirmã. Tablourile
din lucrãri sunt reproduse cu o fidelitate de care nu se bucurã personajele efemere, abia sugerate.

Aceastã viziune de maturitate devine autentica semnãturã Theodor Aman.

Theodor Aman,
Autoportret

Theodor Aman, Bal costumat în atelier

Þesãturile pentru îmbrãcãminte, pleduri sau

carpetele din locuinþe erau fãcute din lâna oilor
sau din fibre vegetale. Prin natura perisabilã a
materialului, nu s-au putut pãstra dovezi despre
ornamentele þesãturilor din perioada neoliticã. Ne-
au rãmas doar câteva amprente pe fundul unor vase
de lut ars, în zona Banatului. Însã, cea mai veche

amprentã din Europa s-a gãsit în situl de la Aldeni (Buzãu), într-un vas ce
aparþine culturii Boian. Nu ºtim la ce servea acea þesãturã, dacã era pled sau
piesã de veºmânt, dar ne face dovada cã, în acele timpuri, tehnica þesutului
era bine cunoscutã de primitivi. Pânza se înscrie în efortul omului de-a se
adapta mediului ºi credem cã a fost
inventatã înaintea ceramicii. Iar
nevoia continuã de veºminte îi
conservã în timp ºi tehnica
confecþionãrii. Ne este limpede cã,
milenii la rând, oamenii din zona
temperatã au purtat cãciuli,
baticuri, nãframe, iþari, zãbunuri,
ii, catrinþe, fote ºi marame. ˆi cum
anotimpurile ºi-au tot continuat
drumul, toate acestea au fost
purtate ºi se mai poartã ºi astãzi în
lumea satului. Când sunt uzate,
sunt înlocuite cu altele noi, dar cu
acelaºi aspect funcþional ºi estetic.
Miraculos e cã, de-a lungul
vremurilor, þesãturilor ºi-au pãstrat
nealterate ºi motivele
ornamentale. Cãci arta popularã îºi
are legile ei ancestrale cu care
conservã în istorie spaþiul ideatic
al oricãrei etnii.

Laolaltã cu pãstrarea celor mai
înalte valori ale trecutului,
folclorul se remarcã printr-o
continuitate mereu în dezvoltare,
prin împrospãtarea spiritului
creator. La tangenþa cu alte culturi
sau evenimente istorice majore, remarcãm uºoare unduiri în aspectul artei
populare, dar aceasta nu se rupe niciodatã de forma esenþialã a structurii. Cu
cât folclorul adunã realizãri speciale în arhitecturã, în muzicã, literaturã,
ceramicã, þesãturi sau ornamente, cu atât etnia în cauzã are un trecut mai adânc.

Herodot nota cã tracii foloseau la þesãturi o fibrã de cânepã înaltã, cultivatã
special. Mai târziu, începând cu secolul al XIV-lea, o seamã de pelerini strãini
menþionau cã în satele româneºti se practica þesutul la rãzboi. La începutul
secolului XX, economistul Gheorghe Zane aprecia cã 80% din familiile care
trãiau la þarã aveau rãzboaie de þesut în casã, iar meseria era practicatã doar de
femei. În afara vestimentaþiei, se confecþionau scoarþe, chilimuri, lãicere,
covoare, velinþe ºi pleduri.

Ghidaþi de capacitatea miraculoasã a folclorului de a-ºi pãstra valorile
peste milenii, putem înþelege ºi felul cum vieþuiau ºi gândeau strãmoºii
noºtri în urmã cu câteva milenii. Vãzând cã multe din motivele decorative de
pe costumele populare româneºti seamãnã izbitor cu cele de pe vasele de
Cucuteni, nimic nu ne opreºte sã credem cã ºi îmbrãcãmintea cucutenienilor
semãna cu cea popularã de astãzi. Majoritatea ornamentelor de pe þesãturi
sunt nonfigurative, la fel ca imaginile abstracte cu care strãbunii îºi decorau
vasele. O uºoarã diferenþiere e datã de împletirea firului cu iþa în unghi drept,
ceea ce nu favorizeazã crearea liniei curbe, ci orienteazã motivul mai mult
spre forme pãtrate, rombice sau dreptunghiulare. Dar moºtenind capacitatea
ornamentelor neolitice de-a sugera suprafeþe nemãrginite, chiar ºi aceste
geometrisme pot decora spaþii infinite prin alãturarea lor în ºiruiri orizontale
sau verticale, pe direcþia celor patru puncte cardinale. Iniþial ele au fost
ideograme care ilustrau armonia unei filosofii populare unice, de largã
cuprindere ºi sensuri adânci.  ªi, dacã nu mai pot fi citite astãzi, ele pot
limpezi desluºirea unui trecut frumos ca-n basme.

Avem convingerea cã populaþia româneascã moºteneºte gena cucutenienilor.
Prin lucrarea noastrã ne propunem sã scoatem în evidenþã fondul din care
românii îºi trag sevele, fond care le-a creat ºi motivaþia unei structuri etnice
cu totul aparte. În context, menþionãm cã opinca – unica încãlþãminte fãcutã
dintr-o singurã bucatã de piele – a fost inventatã tot de tracici, sau poate de
strãmoºii lor, ºi a fost purtatã de români pânã în secolul XX.

Toate aspectele culturii populare româneºti sunt dovezi cã urmaºii traco-
geto-dacilor care vieþuiesc în spaþiul geografic dintre Nistru, Dunãre ºi Tisa
– oameni creºtinaþi de Sfântul Andrei spre mijlocul secolului I d.C. – ºtiu de
când lumea sã vieþuiascã frumos, în pacea unei înþelegeri nobile.

În mijlocul fiecãrui pãtrat din cele 40 aºezate câte 10 în 4 ºiruri verticale,
pulseazã câte un romb cu entitate aparte. Asociind tot câmpul lor vizual cu
clepsidrele din cele douã benzi laterale, înþelegem cã þesãtura îi omagiazã pe
cei 40 de mucenici.

Scoarþã din Muntenia,
începutul secolului XX
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CONSEMNÃRI

La Lugoj apare, de mai bine de

zece ani, „Actualitatea literarã”, o
revistã în care, de-a lungul timpului,
pe lângã autorii din zonã au publicat
nume importante ale literaturii.
Importanþa revistelor literare a fost
dezbãtutã, de-a lungul vremii, cele mai
recente semnale de alarmã fiind trase
odatã cu restructurarea uneia dintre
cele mai vechi reviste româneºti -
„Familia” de la Oradea.

Pe acelaºi subiect, în urmã cu ani,
Nicolae Silade trãgea un semnal de alarmã cã, printre cele peste
3000 de manifestãri cultural-artistice ºi sportive aprobate de
Consiliul Judeþean Timiº nu se regãseºte nicio revistã de culturã
din judeþ. „Dacã în alte judeþe ale patriei CJ-urile finanþeazã nu
una, ci douã, trei sau chiar patru reviste de culturã, editeazã fãrã
pretenþii cãrþi de referinþã pentru literatura românã ºi finanþeazã
concursuri, festivaluri naþionale sau internaþionale de poezie, nu
înþeleg de ce CJ Timiº nu vrea sã fie „fruncea” ºi la acest capitol.
Pe drept cuvânt, scriitorul bãnãþean trãieºte într-un vest foarte
sãlbatic din acest punct de vedere. Nu-i rãmâne decât sã batã din
uºã în uºã pânã gãseºte un patron care sfideazã criza ºi e dispus sã
încurajeze cultura, sau sã sune un prieten. Care poate. Poate cã...”.

Cartea „[despre]”, apãrutã la Editura Brumar, sub semnãtura
lui Nicolae Silade, jurnalist, fondatorul sãptãmânalului
„Actualitatea” ºi mai apoi al revistei „Actualitatea literarã”, vorbeºte,
prin editorialele cuprinse aici, tocmai despre importanþa presei
culturale. Adunate din cei zece ani de existenþã ai publicaþiei ce
apare lunar pe piaþã, editorialele vorbesc „despre” (cuvânt ce apare
în titlul a 90% din editoriale) literaturã, artã, lume ºi nenumãratele
ei feþe, suferinþã ºi înþelepciune, valoarea cuvântului scris.

Da, poþi trage un semnal de alarmã ºi asupra modului în care
literatura este perceputã la nivel naþional de cãtre mai marii þãrii ºi
iubirea oamenilor de rând pentru pagina scrisã. Anul acesta, la
statuia lui Mihai Eminescu de la Bistriþa, ne-a recitat versuri, de
Ziua Culturii Naþionale, o angajatã a Serviciului de Salubrizare (o
mãturãtoare, pe înþelesul tuturor, meserie pe care ar trebui s-o
respectãm cu toþii) ce se strãduia cu lopata sã ne facã loc sã ajungem
la poet printre troienele de zãpadã. Lucrul acesta îl remarcã ºi
Silade care spune cã, de multe ori, mai mari iubitori de poezie decât
mai marii statului sunt „chiar ºi boschetari, cetãþeni turmentaþi,
copii ai strãzii. Figuri expresive ca ºi poezia prezentatã lor”.

În „mocirla de nemaisuportat a cotidianului autohton”, salvarea
vine prin culturã, tocmai de aceea revistele tipãrite au un rol

important în ducerea mai departe a unui mesaj al elitelor peste
timp. Probabil, va veni vremea în care  ºi la noi presa culturalã
va fi mult mai respectatã de cãtre toate structurile sociale. S-a
constatat cã în perioada de izolare, din cauza coronavirusului,
românii au citit mai mult, însã câºtigul ar fi ca ei sã rãmânã
cititori constanþi ºi nu unii de ocazie.

În urmã cu câþiva ani, asistam ºi la Bistriþa la „Drumul Crucii”
adus de Daniel Leº, cel care l-a interpretat pe Hristos, pãºind
desculþ pe strãzile oraºului, biciuit la propriu. Despre suferinþã
ºi înþelepciune vorbeºte ºi scriitorul bãnãþean care a vizualizat,
la Lugoj, aceste scene, declarând: „Ce am înþeles noi din suferinþa
Mântuitorului, ce înþelegem din suferinþele altora? Înþelegem
ceva când îl vedem suferind pe cel de lângã noi, când vedem o
þarã întreagã în suferinþã?”.

Jurnalistul dezbate ºi o altã faþetã a învãþãturii, aceea a
manipulãrii, fiind de pãrere cã „omul trebuie sã înveþe doar sã
vorbeascã, sã scrie, sã numere ºi sã citeascã, restul fiind
manipulare, aducerea lui într-o lume atât de complexã
(complicatã) încât aflarea sensului ei devine aproape imposibilã.
Se ºtie cã, la naºtere, omul este înzestrat cu nenumãrate calitãþi
ºi puteri supranaturale, pe care le pierde pe parcurs, treptat, pe
mãsurã ce ia contact cu lumea noastrã”. Într-adevãr, ar trebui sã
discernem ºi sã citim mai ales în zilele noastre, de multe ori,
printre cuvinte, pentru cã, dincolo de mesajele politicienilor de
multe ori se ascund nonsensuri.

Antologiile în etapa postrevoluþionarã sunt o problemã pentru
cã foarte mulþi au încercat sã facã o afacere din acestea, pe lângã
unu sau douã nume cunoscute apãrând diferiþi „poeþi” care au fost
incluºi în urma unor sume. Este exact ca la Taraf TV, unde „artiºti”
fãrã voce plãtesc pentru a apãrea în faþa publicului. Nu mai existã
selecþii. Este ºi situaþia inversã în care tineri debutanþi nu sunt luaþi
în seamã de cãtre grupãrile ce s-au închis, promovând aceiaºi
oameni ºi mai greu dând ºansã altora sã se afirme. Acesta a fost
motivul pentru care Nicolae Silade se gândea, în 2010, la apariþia
unei reviste care sã dea o ºansã tuturor pentru exprimare, pentru
cã, în publicaþiile de la Timiºoara se rãzbãtea mai greu: „Oare ne
considerã ei, timiºorenii, mai retardaþi sau e vorba de vreo invidie
la mijloc, de faptul cã Lugojul a fost ºi încã este, credem noi,
capitala spiritualã a Banatului?”.

Sunt convins cã redacþia revistei, aºa cum se întâmplã la
majoritatea publicaþiilor culturale, este asaltatã de diferite titluri
de cãrþi ale unor scriitori dornici sã se afirme. Tocmai de aceea,
selecþia se face drastic, directorul publicaþiei dându-ne ºi o reþetã
a lucrurilor fãcute cu mãsurã: „Nu are rost sã citeºti mult,
important este sã citeºti esenþialul”.

Valorile ºi revalorizarea sunt mereu pe agenda scriitorului,
care în editorialele sale semnalizeazã multiplele crize ale lumii
contemporane, cea mai gravã dintre acestea fiind cea a reperelor
spirituale care ne-au ajutat sã rezistãm peste timp: „Societatea a
evoluat enorm de mult din punct de vedere ºtiinþific, însã cu
preþul unui mare regres moral”.

Poate cã, în ultima perioadã, ºi internetul cu iluziile lui ne-a luat
o parte importantã din aprofundarea adevãratelor cunoºtinþe care
sã ne ajute la realizarea unui „pachet” de culturã generalã cu care
sã ne putem prezenta oriunde cu fruntea sus. Mai grav este când
totul rãmâne la capitolul iluziei, iar când eºti pus faþã-n faþã cu
cineva dincolo de ecranul calculatorului sã nu mai poþi socializa.
Silade spune cã (ºi trebuie sã îi dãm dreptate) farmecul îmbrãþiºãrii,
vuietul vântului, ropotul ploii nu pot fi trãite pe youtube, ci doar
prin trãirile adevãrate, nu doar în spaþiul virtual.

Douã texte „Despre critica de întâmpinare ºi întâmpinarea criticii”,
respectiv „Critica de receptare ºi receptarea criticii” vorbesc despre
ruptura dintre generaþiile de scriitori, dar ºi despre un zid care s-a
creat între generaþiile de critici. Despre poezia de azi, Silade trage
un semnal de alarmã cã a coborât în stradã, în spaþii neconvenþionale,
limbajul ei devenind unul vulgar, devalorizând-o. „Coborând atât
de jos, cum mai poate face legãtura cu muzica sferelor, cu înãlþimile
spiritului”, se întreabã scriitorul. Iarãºi douã editoriale au
aproximativ aceeaºi temã, „Despre politicã, literaturã ºi credinþã”,
respectiv „Despre politicã, religie ºi literaturã”, vorbindu-ne despre
modul în care apar revoluþionari atât printre scriitori, cât ºi printre
oamenii politici, lucrurile fiind oarecumva la fel: „Nu eºti apreciat
într-un grup, îþi faci repede grupul tãu, pe facebook, aduni o mulþime
de fani ºi te proclami lider. Nu te publicã o revistã, îþi faci repede un
blog, un site, chiar o revistã online [sau una printatã, de ce nu?,
dacã te þin buzunarele] ºi eºti mare. Ba chiar poþi visa ºi la o editurã
ºi, în loc sã-i îmbogãþeºti pe întreprinzãtorii de dinaintea ta, le poþi
lua tu banii celor care viseazã la mãreþia literarã”. Mai grav este
atunci când ºi religia este în schimbare: „Asistãm, se pare, la o
înþelegere de tainã între politicã ºi religie, astfel încât populaþia sã
poatã fi þinutã sub control”.

Editorialul „Despre vise, mitologie, filozofie, religie ºi poezie”
aduce toate frãmântãrile noastre prin „Cuvântul care cuvânteazã
viaþa”, interpretarea scriitorului fiind una pe mãsurã. În ceea ce
priveºte repetiþia unor citate din Evanghelia dupã Toma, Eschil,
Sfântul Francisc din Assisi, Elytis, Seferis, Eliot, Montale,
Ungaretti º.a., autorul le considerã repere ale gândirii umane de
inspiraþie divinã.

Cartea aceasta de editoriale strãbate drumuri culturale ce se
întind pe existenþa a zece ani, ne vorbeºte despre evoluþia presei
literare de la print la online, dupã cum ºi cãrãrile noastre sunt mai
nou virtuale ºi mai puþin bãtãtorite prin iarba plinã de metafore.

Nicolae Silade propune, astfel, prin gândurile sale, readucerea
în actualitate a reperelor fiecãrei generaþii ºi cunoaºterea acestora
de cãtre marele public pentru cã, dacã nu-þi ºtii rãdãcinile culturale
ºi spirituale nu ai identitate.

Maximinian
Menut,

Actualitatea literaturii

VICTOR  PETRESCU  la aniversarã
Victor Petrescu s-a nãscut la 16 august 1941, în comuna

Jariºtea, jud. Vrancea. Studii generale ºi liceale în Mãrãºti (1959),
urmate de cele superior - pedagogice la Galaþi (1962). Licenþiat
al Facultãþii de Limba ºi Literatura Românã a Universitãþii din
Bucureºti (1966). Profesor la Vãcãreºti ºi Târgoviºte. Din 1968,
lucreazã în domeniul culturii ( inspector, ºef de secþie literarã la
Muzeul Judeþean “Ion Heliade Rãdulescu”, Dâmboviþa. Între
1993-2007, cadru didactic asociat al Universitãþii “Valahia” din
Târgoviºte, unde predã cursuri în specialitatea biblioteconomie,
istoria cãrþii ºi a bibliotecilor, comunicare, jurnalism. Doctor în
Folologie al Universitãþii din Bucureºti (2002). Conferenþiar
titular al universitãþii târgoviºtene (2004). Cercetãtor principal
gr. I din 2003. ( asimilat titlului de profesor universitar). Participã
cu comunicãri la sesiuni ºi congrese naþionale ºi internaþionale.
În 1994, obþine titlul de specialist gradual în biblioteci la cursul
organizat de Uniunea Europeanã în Danemarca. Membru al unor
uniuni, societãþi, asociaþii: Societea Românã de Bibliofilie (1972),
Societatea de Literaturã “Ion Heliade Rãdulescu” (1972), UZPR
(1990), distins cu Ordinul Ziariºtilor. clasa I (2001). Academia
Internaþionalã “Mihai Eminescu” (1999), Uniunea Scriitorilor
din România (2004), Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova
(2005), Societatea Scriitorilor Târgoviºteni ( 2005, fondator).
Redactor-ºef, fondator al revistei “Curier”(1994-2008), care apare
la Târgoviºte, ca revistã de culturã ºi bibliologie, redactor -
colaborator la revista “Litere”(1998-prezent). Consultant de
specialitate la revista “Biblioteca” a Ministerului Culturii ºi
Cultelor (1998-2009), “Bibliopolis” (Chiºinãu, 2008-2012).

Cetãþean de onoare al municipiului Târgoviºte (2007). Distins
cu Ordinul “Meritul Cultural” în grad de cavaler (2004). A publicat
peste 700 de articole, studii de istorie literarã sau istorie a culturii
târgoviºtene, biblilogie în numeroase publicaþii de specialitate la
nivel naþional ºi internaþional.

Profesor, istoric ºi critic literar, istoric al culturii, bibliolog, ziarist.
Debut publicistic (1962), la Sportul popular. În perioada

1962-1966 corespondent al ziarului pentru regiunea Ploieºti. De
asemenea, studii ºi articole de biblioteconomie, ºtiinþa informãrii
ºi comunicãrii.

Debut editorial cu Târgoviºtea, vechi centru tipografic
românesc (1972, colaborare cu Dan Simonescu), o a doua ediþie,
revizuitã ºi adãugitã în 2008, cu Gheorghe Buluþã, colaborator).
Contribuie la editarea unor bibliografii în seria Personalitãþi ale
culturii dâmboviþene (Ion Ghica, Ion Heliade Rãdulescu,
Grigore Alexandrescu, Ion Alexandrescu Brãtescu-Voineºti),
urmate de cele dedicate poeþilor Vãcãreºti, (2002), Daniel Drãgan
(2010), Mihai Viteazul (2001).

Autor sau coautor al unor dicþionare: Dicþionar de literaturã
al judeþului Dâmboviþa (1508-1998), (1999), Scriitori ºi
publiciºti dâmboviþeni 1900-2004 (2005), Biblilogi
români.Dicþionar. (2011), Literatura publicã târgoviºteanã.
Tradiþii ºi actualitate. (1998). Introducere în managementul
de bibliotecã (2003). Galeria bibloilogilor români

(2003).Biblioteca azi. Informare ºi comunicare. (2004).
Sociologia comunicãrii. (2006). Universul lecturii. De la
Gutenberg la Google. (2008). Bibliotheca XXI.
Management & Marketing. (2012). Târgoviºtea culturalã
(2000). Culturã ºi istorie (2007). Târgoviºtea în literaturã.
(1800-1918) (2011). Literatura românã veche. (2012).
Tiparul epocii brâncoveneºti. (2014), Poeþii Vãcãreºti.
Studiu ºi bibliografie. (2002). Istorie ºi culturã. Credinþa la
români. De la ªtefan cel Mare la Dimitrie Cantemir. Iaºi,
Editura Tipo Moldova, 2012. Portretisticã literarã de la
Heliade încoace. (2016). Reflecþii istorice ºi literare. De la
Decebal la Marea Unire a românilor. (2018).

Victor Petrescu a avut numeroase colaborãri la scrierea unor
cãrþi împreunã cu Dan Simonescu, cu Serghie Paraschiva, cu Ilie
Dragomir, Cornel Albuleþ. Florin Dragomir, Mihai Oproiu ºi
Constantin Manolescu, cu Doina Banciu Gheorge Buluþã, Mihai
Stan, ªtefan Ion Ghilimescu, Octavian Mihail Sachelarie, Sultana
Craia, Daniel Stoica ºi Vlãduþ Andreescu, Grigore Grigore, ªtefania
Rujan, Agnes Erich.

De asemenea, a îngrijit ºi prefaþat numeroase ediþii, împreunã cu
alþi cercetãtori, printre care : Serghie Paraschiva, Doina Banciu,
Gheorghe Buluþã, Erich Agnes, Jozsef Pildner, Mihai Stan.

Astfel, amintesc câteva dintre aceste cãrþi: Scrisori cãtre I.
G. Vasiliu (2000), Studia Bibliologica Valahica. Informare.
Documentare. Comunicare. (2000). Centenar Dan
Simonescu. Cartea ºi biblioteca. Contribuþii la istoria culturii
româneºti. (2002). Ion Calboreanu. Târgoviºtea în rime.
(2006). ªtefania Stancã. O lebãdã bolnavã de tristeþi.
(2007). Elena Vãcãrescu ºi spiritualitatea româneascã în
Europa. (2014).

Dupã prezentarea (selectivã) a acestor activitãþi , ne putem da
uºor seama de aria întinsã a preocupãrilor literare ºi culturale ale
criticului ºi istoricului literar, istoric al culturii, bibliolog ºi ziarist
Victor Petrescu, om de înaltã competenþã profesionalã, ale cãrui
cãrþi reprezintã în istoria culturii noastre adevãrate documente
pentru noi ºi generaþiile viitoare, izvoare de inestimabilã valoare,
bazate pe îndelungate cercetãri, aºa cum rezultã ºi din
numeroasele opinii critice la adresa operei sale.

Dintre numeroasele referinþe, voi alege acum doar câteva
opinii, care mi se par suficiente pentru profilul scriitorului ºi
cercetãtorului Victor Petrescu.

Iatã ce scria Teodor Vârgolici: „În faþa unor astfel de contribuþii
esenþiale, Victor Petrescu nu s-a lãsat timorat, ci s-a dedicat cu
pasiune, cu tenacitate ºi, trebuie spus de la început, cu realã
competenþã, construirii unei noi viziuni de ansamblu, asupra
primilor noºtri poeþi. Parcurgând lucrarea sa, ne dãm lesne seama
cã a întreprins o vastã ºi atentã documentare, s-a referit continuu
la contribuþiile anterioare, citându-le cu probitate ºi onestitate
ºtiinþificã, dar a explorat el însuºi noi teritorii informaþionale, în
biblioteci ºi arhive, aducând date noi, completând, nuanþând ºi
chiar rectificând unele date din studiile anterioare.

Cu o evidentã putere de sintetizare ºi sistematizare, Victor
Petrescu a armonizat datele acumulate pânã acum, cu rezultatele

propriilor sale investigaþii, izbutind sã reconstituie într-o imagine
unitarã atât personalitatea individualã a fiecãrui poet, cât ºi rolul
pe care l-au împlinit , prin structura ºi combustanþialitatea dinastiei
lor, în viaþa publicã, socialã ºi culturalã a epocii.”

La rândul lui, criticul ºi istoricul literar Florentin Popescu scrie:
„Victor Petrescu este un nume cunoscut în domeniu, întrucât d-
sa a mai publicat pânã acum ºi alte lucrãri de istorie literarã, în
genere bine primite de critica literarã fiindcã fiecare din ele a fost
judicios conceputã ºi conþine informaþii preþioase, unele inedite,
despre arealul cultural abordat cu o competenþã profesionalã
situatã dincolo de orice îndoialã ºi-în plus-ºi cu o pasiune demnã
de toatã preþuirea cititorilor. (...). În totul, Scriitori ºi publiciºti
dâmboviþeni este o lucrare de referinþã, instrument de lucru,
cum am mai spus, dar ºi o carte care trebuie pãstratã în biblioteca
fiecãrui iubitor de culturã, un volum peste care orice om interesat
de spaþiul cultural dâmboviþean nu poate trece”.

Gabriel ªtrempel, evidenþiind alte laturi ale operei lui Victor
Petrescu, scrie: „Rândurile de mai jos nu s-au vrut o recenzie
obiºnuitã, ci mai degrabã o colaborare cu cei doi autentici bibliologi
care mai hãlãduiesc astãzi în viaþã, Castor ºi Pollux ai meseriei
noastre. Cãci mai multe lucrãri, am numãrat ºapte, toate privind
viaþa bibliotecãreascã de la noi au fost scrise în colaborare de cei
doi învãþaþi. (....). Cartea aceasta, care umple un autentic spaþiu în
disciplina noastrã, a fost scrisã ca toate cãrþile lor, cu trudã ºi
sudoare ºi se cuvine sã le mulþumim pentru efort ºi pricepere. A
fost structuratã cu înþelepciune, în mai multe capitole: Cuvânt
înainte, Bibliologia-ºtiinþa comunicãrii scrise, Precursori,
Fondatori, Bibliologi uitaþi, Teoreticieni ºi practicieni. Tabla
cuprinsului se încheie cu o Antologie de pagini de bibliologie
româneascã excelent gânditã ºi realizatã. Nu puteau sã lipseascã
Notele despre autorii paginilor antologice, bine redactate. (.....).
Nimic de adãugat în legãturã cu paginile antologice de bibliografie
româneascã. În genere, cartea “Bibliografie româneascã” aduce
servicii meseriei , iar autorii meritã toatã mulþumirea noastrã”.

Emil Vasilescu surprinde profilul istoricului literar, vãzut în
liniile sale generale, definitorii: „Istoricul literat Victor Petrescu a
publicat în anul recent încheiat trei lucrãri dedicate poeþilor
Vãcãreºti. Prima ºi de departe cea mai importantã a tripticului,
“Vãcãreºti. O dinastie poeticã”, cuprinde întreaga familie
târgoviºteanã; a doua este dedicatã celui mai tânãr dintre Vãcãreºti,
Iancu, ºi ultima, o bibliografie generalã a poeþilor Vãcãreºti. Prin
aceste lucrãri, Victor Petrescu întreprinde cea mai cuprinzãtoare
operã de exegezã criticã a moºtenirii lãsatã de Vãcãreºti culturii
române. (...). Pe lângã istoria generalã, Victor Petrescu acordã un
larg spaþiu tradiþiilor culturale ºi scriitoriceºti ale familiei, ctitori
de biserici, dar ºi condeieri atraºi de mirajul scriiturii. Dar
contribuþia cea mai pregnantã o regãsim în crearea unei mari
biblioteci de familie, în descendenþa Cantacuzinilor. Capitolul
dedicat acestui uriaº fapt de culturã pune în luminã nu numai
cultura europeanã familiei, ci ºi preocuparea sistematicã de a
construi o instituþie a cãrþii cu adresabilitate mult mai largã”.

Sã-i urãm scriitorului ºi omului de culturã Victor Petrescu, cu
ocazia împlinirii a 80 de ani (16 august, 2021), LA MULÞI ANI,
sãnãtate, putere de muncã ºi inspiraþie creatoare, spre binele sãu

ºi al culturii române! Ion Haineº
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Microfonul
buclucaº

Marian Popa ºi alte povestiri din tinereþe

CÂND AMINTIRILE...E cât se poate de firesc sã

rechemãm aproape de noi amintirile
ce ne sunt dragi. Ca ,de pildã,
performanþele sportive ce ne
provocau entuziasmul. O facem
fiecare dupã cum ne e felul ºi de
câte ori gãsim de cuviinþã.

Am consumat vara asta, priponitã
între pandemie ºi tulburãri
atmosferice chinuitoare, cu ochii pe
pistele olimpice de la Tokio.
Norocul ne-a cam ocolit, aº zice ºi

nu aº fi singurul. Plecam la drum cu genþile de voiaj pline de
speranþe, la întoarcere am constatat ce încãrcãturã uºuricã am
adus cu noi.

Dar nu avem motive sã trecem pe lângã toate cele câte se
adunau altãdatã în bagajele întoarse de la drum lung. La Helsinki
Iosif Sârbu cucerea prima medalie olimpicã de aur. Pe stadionul
strãjuit de Paavo Nurmi, cel care aprindea flacãra olimpicã atunci,
în 1952, finlandezii au þinut sã puncteze jumãtate de secol de la
evenimentul planetar încredinþat lor spre organizare. Am þinut sã
fie prezent ºi un grup de sportivi români din delegaþia olimpicã
de atunci. Un boxer, Gheorghe Fiat, medaliat cu bronz, Voinescu,
portarul echipei naþionale de fotbal, Nedef din naþionala de
baschet. Au fost priviþi cu respect defilând prin faþa tribunelor în
picioare, ceea ce nu s-a întâmplat decât în cazul delegaþiilor venite
la evenimentul aniversar. E drept, fotbaliºtii noºtri au fost eliminaþi
de echipa maghiarã, câºtigãtoarea turneului, cu aºii pedalei pe
teren: Grosics, Kocsis, Hidekuti, Puºcas.

Nu ieºisem din adolescenþã pe când Raul Bart ne transmitea
de la Melbourne finala câºtigatã de Nicolae Linca. Ziarul
„Informaþia Bucureºtiului”, instalatã în Palatul „Universul”,
apãrea dupã amiazã. Deci prindea, la diferenþa de fus ora existentã,
ºi rezultatele la zi din olimpiada australianã. De douã ori Leon
Rotman ne era înfãþiºat cu frunze de laur pe frunte: Colegii sãi
Ismailciuc ºi Alexe au reuºit, la rându-le, lozul cel mare.

Olimpiada de la Roma m-a prins în studenþie. Ion Ghiþulescu ºtia
ca nimeni altul sã entuziasmeze cu plutirile sale în eter, punându-ne
direct în legãturã cu Stadionul Olimpic, Termele lui Caracalla ori cu
Via Appia. A fost ceasul fericit al Iolandei Balaº, ce va fi repetat
peste patru ani la Tokio. Unde va veni alãturi de ea Mihaela Peneº.

Vasile Szolga

Neagu Udroiu

La revenirea din Mexic vom aplauda reuºita Liei Manoliu ºi a
Vioricãi Viscopoleanu, a lui Ionel Drâmbã. Patzaikin va debloca
un culoar acvatic pe care îl aºteptau ,una dupã alta, medalii
strãlucitoare.

La München ne vor încânta ,mai ales, luptãtorii - cel mai fragil
- Berceanu ºi cel mai vânjos - Nicolae Martinescu.

Cât despre Montreal, zici Nadia ºi ai spus totul.
Restul e istorie recentã, cu urcuºuri ºi coborâºuri. Everestul

de pominã s-a cristalizat în circumstanþe anume, pe pãmânt
american:20 de medalii de aur…

În zilele noastre, te aratã lumea cu degetul: ai ieºit din primii
40 de competitori. Dureros. Dar sã ne pãstrãm curajul. Precum
spune poetul: „Dar cine ºtie oare ºi cine ne va spune/Ce va aduce
ziua ºi anul viitor…” Obligaþi suntem oricum sã ne miºcãm câtã
vreme posmagii se cer pregãtiþi cum trebuie.

Apropo de recenta Olimpiadã. Turneu de handbal a revenit, ºi
la fete ºi la bãieþi , francezilor. Cândva, noi jucam cu ei doar în
meciuri de antrenament. Credea cineva, cu decenii în urmã, cã s-
ar putea disputa vreo competiþie de nivel fãrã a ne întreba de
sãnãtate? Amintirile sunt rechemate cu plãcere ºi frenezie. În
acel îndepãrtat an 1961,în februarie, lotul naþional de handbal
pleca la Mondialele din Germania. Antrenorii au programat un
ultim joc de antrenament la Bucureºti în sala de la
„303"Adversarul? Echipa „Politehnica” antrenatã de profesorul
Andreescu, cuprinzând stelele noastre Jianu, Fabian, Mãciucã,
Jimi. Drept care, vocile din tribunã s-au comportat „admirabil” -
au fluierat întreaga partidã, din supãrare cã seniorii i-au cam
alergat pe ai noºtri de au uitat cum îi cheamã. I-am „ajutat” cât am
putut sã se obiºnuiascã cu o salã potrivnicã. În grija pentru
economii, echipa n-a beneficiat pe durata campionatului nici de
grupul tradiþional de ziariºti. S-au deprins, aºadar, cu
subiectivismul exacerbat ºi cu lipsa noastrã de mãsurã. A fost ca
un masaj prevenitor. Parcã îi vãd rãscolind frumoasa arenã din
Cotroceni-Redl, Tellman, Ivãnescu, Moser, Bulgaru, Nodea,
Hnat, Costache I. Costache II, Oþelea. Le-a prins bine atitudinea
noastrã de bãieþi de Ferentari. S-au întors cu titlul mondial! Au
revenit acasã dupã un scurt turneu la Paris. Au gãsit o Românie
în delir de dragul lor. În 1964 au repetat isprava. Noutãþile
momentului-inegalabilul Gheorghe Gruia ºi Cezar Nica. Se va

repeta reþeta succesului în 1970 ºi 1974.Catalogul de onoare al
handbalului românesc poartã noi ºi de neuitat nume: Cornel Penu,
portarul în stare sã dezarmeze pe trãgãtorii la poartã cu zâmbetu-
i nelipsit. Apare la balon Cristian Gaþu, un Dobrin pe terenul de
handbal în ºapte. Vrãjesc terenul ºi telespectatorii noii intraþi în
legendã - Samungi, Birtalan, Gunesch, Licã, Radu Voina, Dan
Marin, Grabovschi, Stockl, Drãgãniþã. Nume de pus în ramã.
Alãturi - dascãlii neobosiþi: J.Kunst-Ghermãnescu, Oprea Vlase,
Nicolae Nedef, Eugen Trofin.

Dacã tot m-am lãsat sedus de scrinul amintirilor, pãºesc discret
pe drumuri lungi ºi cunoscute, cu duioºie dar ºi cu regrete fel de
fel. Sunt multe evenimente ce ne privesc ºi despre care merita sã
vorbim cu voce tare, cu respect ºi admiraþie pentru protagoniºti.
Mãcar la cifre rotunde, cã sã zic aºa. Ne opreºte cineva sã evocãm
pe autorii victoriei în meciul de fotbal de la Belgrad din 1956,când
am jucat cu Voinescu ºi Toma în poartã, cu Zavoda II, Apolzan,
Bone, Onisie, Cacoveanu, Alexandresu, Petchovski, Tãtaru în
teren? Am avut ani de zile o mare jucãtoare de tenis de masã -
Angelica Rozeanu, dupã ea Maria Alexandru. De ce nu ne-am
aminti cu numele ºi reuºitele lor?

L-am vizitat la el acasã - undeva pe lângã centrala Bucureºti-
Sud pe dublul campion olimpic de la Melbourne (el a mai reuºit un
bronz ºi la Roma). Îl întrista nu doar vârsta înaintatã ci ºi singurãtatea
de care era înconjurat. Pe Gaþu ºi Patzaikin i-am invitat la mine în
sat pentru a se întâlni cu elevii ºcolii gimnaziale de azi. În martie
anul acesta s-au împlinit ºase decenii de la cucerirea primului titlu
de campioni mondial la handbal masculin în ºapte. Nu credeþi cã
merita fãcut ceva în amintirea evenimentului care aducea în prim
plan pe jucãtorii români? Fetele noastre strãluceau deja în vitrinele
lumii. A venit ºi rândul bãieþilor. Eu, unul, i-am cãutat ca publicist
pe cei la îndemâna mea ºi le-am dat prilejul sã dea glas nostalgiei
de jucãtor. Am intervievat pentru micul ecran pe Mircea Costache
II, Cristian Gaþu ºi Radu Voina. Aflu cã locuieºte la Fãgãraº Olimiu
Nodea, cavalerul înaripat de altãdatã. Cezar Nica, ºi el, poate fi de
gãsit la Braºov. Un prieten comun, ºi el din formaþia de bazã a
Naþionalei, maestrul emerit al sportului Dan Marin, mi-a promis
sprijinul pentru a-i vedea. Dar nu de ce facem noi, unul sau altul e
vorba în propoziþie. Ei, atât de pricepuþi în scrie numele þãrii în
lume cu litere mari, de tipar, fosforescente ºi de departe vizibile,
meritã mai multã consideraþie decât suntem dispuºi s-o arãtãm.
Facem ceva? Putem începe cu acel… „pe drumul lung ºi cunoscut/
eu trec din vreme-n vreme…”

Particip la o lansare de carte într-o

salã destul de mare. Vorbitorul, o
persoanã importantã ia microfonul în
mânã, bate cu degetul în el, pentru a-ºi
da seama cã funcþioneazã, ºi începe.

„Dragi prieteni, - pârrrrr - suntem aici
- prrrstt- vorbim despre unele - prrr - pe
toþi, înseamnã cã avem - prrrrººººtttt- un
sentiment de prietenie”.

Din pãcate microfonul are ceva, din
când în când în loc sã auzim vocea vorbitorului se aude un pârâit sau
fâºâit, astfel cã discursul nu are nici o coerenþã. Cei din faþã nu sesizeazã
acest lucru dar cei din fundul sãlii încep sã vocifereze.

„Suntem astãzi - ºººººtttt - o carte, cartea de debut a unui - ppppprrrrr
- venit de pe plaiurile noastre natale - prrr - ani - ººººtttt -.

Cartea aceasta - pppprrrrrr - vã spun de la început, cu sinceritate, ca
unor - prrr-, este o carte greu de citit ºi greu de - fººss”.

Vociferãrile se înteþesc ºi vorbitorul îºi dã seama cã ceva nu e în
regulã, se opreºte ºi mirat se uitã prin salã. Cineva îi spune cã microfonul
are o problemã. El încearcã sã apese pe niºte butoane de pe mâner, dar
degeaba, pentru cã se aude acum un pârâit continuu. Cineva propune
ca sã vorbeascã fãrã microfon ºi vorbitorul acceptã dar sala nu permite
acest lucru mai ales cã vorbitorul are o voce slabã ºi în salã nu se
înþelege nimic.

Este chemat un operator care aduce un alt microfon ºi lansarea de
carte decurge în continuare în condiþii bune, adicã lumea nu prea este
atentã la ce spune cel de la prezidiu ºi care continuã:

„ªi de ce este greu de citit? Pãi, mai întâi, pentru cã este scrisã cu o
literã mãruntã, aº spune puchinoasã, ºi aici aº da vina pe editor, care,
din economie nu s-a gândit ºi la cei care vor sã citeascã cartea, în
special noi cei mai în vârstã. Scrisul oboseºte ochii, ºi cum nu avem
decât doi ochi trebuie sã folosesc o lupã pentru a citi ceva din aceastã
carte. Eu, deºi m-am chinuit, totuºi nu m-am lãsat ºi am citit-o. Dar, ca
ºi cum obstacolul scrisului mãrunþel nu era de ajuns ca sã ne facã sã
fugim de aceastã carte, ea mai e plinã în personaje ºi idei de nu mai ºtii
- pfiuuuu.” Ghinion, ºi acest microfon, parcã supãrat pe autorul cãrþii
începe sã ºuiere ºi pãcãne.

Lumea, deºi nu foarte multã, începe sã glumeascã ºi sã se foiascã în
salã. Ba unii se ridicã ºi pleacã în sala de alãturi unde se vede cã mesele
sunt pline de diferite bunãtãþi.

Vorbitorul se face cã nu observã ºi continuã: „ªi colac peste - piuuu,
poc, poc -, cartea nu e numai greu de citit, dar e - fâsss -”.

Participanþii încep sã râdã ºi sã strige: „Gata, ajunge cu pârâitul ºi fâsâitul”
Lansarea de carte devine un fiasco, toþi se ridicã ºi se duc în camera

de alãturi de unde în curând se aud hohote de râs.
Cei de la masa de prezidiu îl înconjoarã pe autorul cãrþii care mai are

puþin sã izbucneascã în plâns.

Nicolae Dan
Fruntelatã

Viaþa în fiºe de roman Portrete, ceaþã ºi fum

Citeam, în numãrul trecut al revistei noastre, convorbirea dintre criticul literar Marian Popa ºi

Florentin Popescu. ªi mi-am amintit ºi eu de anii studenþiei, din aceeaºi promoþie cu Florentin,
despre una dintre cele mai frumoase perioade ale vieþii noastre.

N-am fãcut seminarii cu asistentul universitar Marian Popa. Îl ºtiam, sigur, era doar cu câþiva ani
mai mare ca noi, mi se pãrea cam „þifrãº”, cum zic ardelenii, mereu pus la patru ace, cu un aer arogant
(„prestant ºi manutant”, adãugam noi), un fel de lord exilat în lumea veselã, balcanicã a holiºtilor de
la Filologie.

Pe omul Marian Popa l-am descoperit cu un prilej anume. Vara se mergea la muncã patrioticã. Nu
era obligatoriu, dar primirea de bilete în tabãra mirificã de la Costineºti era condiþionatã de prezenþa (timp de douã sãptãmâni)
în taberele de muncã patrioticã. Noi, uzbecii din provincie, dintre care mulþi nici nu vãzuserã marea, ne înghesuiam pe listele
Asociaþiei Studenþilor (încã exista Uniunea Studenþilor, separat de U.T.C., pe urmã s-au contopit), trudeam în agricultura
patriei douã sãptãmâni ºi binemeritam biletele de la mare. Într-o varã, am mers la muncã patrioticã în judeþul Galaþi, la Barboºi,
la un I.A.S. (Întreprindere Agricolã de Stat) uriaº care avea mãri de porumb ce trebuia castrat.

Habar n-aveþi ce înseamnã „castrarea porumbului”! Plecam pe un ºir de porumb de câþiva kilometri ºi smulgeam o anume parte
a plantei, ca sã se producã dezvoltarea ºtiuletelui sãnãtos de porumb. Era varã toridã, frunzele de porumb tãiau la braþe ºi la cap,
era praf, echipament de protecþie ciuciu, cei care ºtiau despre ce era vorba mai veniserã de acasã cu câte ceva, ceilalþi improvizau,
aveam teniºi chinezeºti vechi în picioare, pantaloni de trening, bluze de trening sau cãmãºi colorate, cã maiourile nu ne apãrau,
ºepcuþe ori coifuri de hârtie. Munca asta se fãcea, de regulã, cu þigani zilieri ori cu elevi ºi studenþi. I.A.S.-ul ne dãdea trei mese
pe zi, nu cheltuia prea mult, dimineaþa ceai, margarinã ºi o felie de salam cu pâine, la prânz, o ciorbã de legume ºi o tocanã de
cartofi cu ceva carne, seara, macaroane cu brânzã.

Dar aveam douãzeci de ani, eram veseli, eram puternici, fãceam bãºcãlie de orice, discutam în pauze despre poezie, filosofam,
ne revoltam, una peste alta, era O.K! Seara coboram în gara Barboºi, acolo era o cârciumã unde ardeam un rom, o bere caldã, un
„vermult” ºi cântam ca nebunii. Aveam ºi un imn al nostru (versurile, mãrturisesc modest, le fãcusem eu, ca o parafrazã la un
cântec de muzicã uºoarã la modã), cu urmãtorul refren: „De când suntem la Barboºi/ Ne-am fãcut bãieþi frumoºi/ Bem, bem,
ne facem lemn/ Directoru’ e-un porc”, bazat pe tratamentul de slugi pe care ni-l aplica nouã conducerea I.A.S.-ului.

Am fãcut ºi un soi de grevã, din cauzã cã eram lãsaþi sã muncim în soare fãrã apã de bãut, plângerea a ajuns la Bucureºti,
la Rectorat, de unde a venit cineva ºi a constatat cã aveam dreptate. Am primit apã ºi pâine cu brânzã pentru cãlãtoria istovitoare
în lanul de porumb.

Acum vine de se leagã povestea. Cu noi erau ºi douã cadre didactice universitare, ca sã ne supravegheze ºi sã ne arate calea
cea bunã. Unul era asistentul Mircea Marta (nu bag mâna în foc pentru prenume), altul era Marian Popa.

Marian Popa a fost cu noi de la început. S-a arãtat „bãiat de comitet”, riscând, mai mult ca noi, o caracterizare proastã la
întoarcerea în Bucureºti. De atunci, l-am privit altfel. ªi l-am aºezat în rândul „bãieþilor de comitet” care ne-au ocrotit studenþia
ºi chiar ne-au apãrat uneori de capriciile ºi de þâfnele unor profesori. Gigi Frâncu, Tudor Olteanu, Gelu Ionescu, Alexandru
Sincu ºi chiar lectorul Gh. Poalelungi, care pãrea fioros, dar ne apãra când era cazul.

Venind, în ultimii ani de facultate, cu jumãtate de normã la „Viaþa studenþeascã”, l-am gãsit printre colaboratori pe Marian
Popa, cel care fondase o rubricã de mare audienþã a revistei, numitã „Omicron”.

Dar sã închid acest dosar al amintirilor dintr-o epocã de care mi-e dor tare scriind câteva rânduri ºi despre locurile în care ne
întâlneam în acel timp, pentru un pahar de vin ºi mai ales de vorbã, ne simþeam bine ºi uitam de tot ce era în jur. La trecerea în
revistã a acestora fãcutã de Marian Popa adaug ºi eu. „La nea Miticã Chirigiu”, în Piaþa Rahova, era o  cârciumã de mandatar în
ale cãrei separeuri puteai petrece cu vin bun adus din Vrancea, cu murãturi puse de nea Miticã personal, cu specialitãþi ºi cu preþuri
bune de tot pentru acea vreme. „La Turn” era un restaurant din Piaþa Palatului unde nea Marin Talabã, ºef de salã ºi fost martor
la arestarea lui Ion Antonescu, îi ocrotea pe ziariºtii lui tineri, oferindu-le, dupã buzunarul lor, când fripturi adevãrate, când cartofi
prãjiþi cu mujdei ºi vinul casei. Urma „Odobeºti”, marele local de pe Moºilor, imperiul ciorbei de burtã ºi al tuslamalei, apoi
Zahanaua Mercur din Pasajul Victoria, apoi „Triumf”, restaurantul unde se aºtepta tipãrirea ziarelor proaspete, apoi „Perdeluþa”
de lângã Casa Scânteii. Apoi „Brotãceii”, în Tei, unde ne duceam vara, dupã ce jucam fotbal ºi-l ascultam pe þambalagiul ºtirb care
cânta „La bolta cu trei capace/ Unde toþi ºmecherii zace/ªmecherii din tot raionu’/ ªi din Gran Pantelimonu’”.

Poate am depãºit þarcul rubricii mele. Poate m-au nãpãdit amintirile. Sã-mi fie iertat, dar a fost prea de tot frumos.
Îl salut doar pe Marian Popa ºi-i mulþumesc pentru cã mi-a trezit aceste amintiri.
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CONSEMNÃRI

Titus Vîjeu

Istori i  din pandemie. . .

Daniel Tei (n. 12 sept. 1941 la Timiºoara) este prezent

în librãrii cu un volum de prozã ºi teatru structurat ca atare:
„Prozã ... pandemicã”, „tablete – portrete”, „prozã scurtã
oniricã” ºi „texte dramatice / scenarii”. Un evantai al creaþiei

menit sã punã în discuþie biografia artisticã a autorului ale cãrui începuturi sunt legate
de pulsaþiile caracteristice la jumãtatea anilor ’60 oraºului de pe Bega.

Într-un moment de înnoiri reale, precum transformarea greoaiei publicaþii Scrisul

bãnãþean în mult mai bine articulata revistã Orizont, la Timiºoara apare un nucleu
scriitoricesc preocupat de noile tendinþe literare ce îngropaserã proletcultismul
deceniului anterior. Între cele mai îndrãzneþe aspiraþii ale momentului se afla onirismul,

pe care îl aºezaserã pe orbitã Dumitru Þepeneag ºi Leonid Dimov – care aveau sã
devinã lideri incontestabili pentru domeniul prozei ºi, respectiv, poeziei. Noua tendinþã
pãrea afi noul plãmân al literaturii române, prin care se putea respira liber dupã crunta
experienþã a realismului socialist. La Bucureºti el se manifesta public, tot mai energic,
prin grupul de tineri creatori în care se aflau Vintilã Ivãnceanu, Sebastian Reichman ºi
mulþi alþi poeþi ºi prozatori (Florin Gabrea, Iulian Neacºu) ce-ºi asumau libertatea ca

spaþiu al exprimãrii artistice cu fervoarea avangardiºtilor antebelici.
La Timiºoara, tinerii scriitori urmau mai cu seamã calea unui onirism moderat,

trasat ca atare de Sorin Titel în Lunga cãlãtorie a prizonierului. Producþiile lor literare
aveau sã fie gãzduite în principal, nu de revista timiºoreanã Orizont ci de bucureºteanul
Amfiteatru, publicaþie destinatã cu precãdere studenþilor ºi tinerilor cãrturari. Aici a
fost tipãritã proza Frumoase gânduri din volumul de faþã (pag.147) ºi care se intitulase

în original Prãfuitul gând al bunicului. Apãrutã cum ziceam în numãrul din iunie
1968 al revistei Amfiteatru, povestirea „gândului albastru” desena un perimetru al
candorii. Naratorul-copil trãieºte într-un univers dominat de culoarea gândului sãu.
Recitind-o azi n-am putut sã nu evoc versul lui Éluard „la terre est bleue comme une
orange” cu sentimentul cã textul lui Daniel i-ar fi fãcut plãcere marelui poet francez al
iubirii ºi-al libertãþii. Din pãcate tocmai libertatea avea sã fie din nou îngrãditã în

România ºi alte povestiri la fel de incitante prin proiecþia lor neconvenþionalã urmau
sã rãmânã în diverse caiete pe care, redescoperindu-le, autorul le va repune în drepturi
cu o întârziere de câteva decenii. Recuperarea lor ºi integrarea în circuitul literar este
binevenitã nu doar pentru autor ci ºi pentru cititorii ce vor afla virtuþile oneiron-ului,
ale visului ce poate modela realitatea.

Cred cã transcrierea câtorva titluri: Negustorul de amintiri, Precum sufletul ºi umbra,

Concert pentru pãpuºile melomane, Aplauze pentru cortinier ne-ar putea introduce în
dispozitivul ludic al prozei onirice a lui Daniel Tei. ªi nu întâmplãtor, prozatorul ce-i
poartã numele este ºi un dramaturg înzestrat. Textele dramatice reunite în volumul de
faþã confirmã vocaþia pentru oferirea unor situaþii de viaþã pline de neprevãzut în
miezul cãrora evolueazã personaje bine conturate ºi care meritã a fi memorate de
spectator / cititor.

O piesã ca Expresul albastru, scrisã în anii optzeci ºi oferitã secretariatelor literare
fãrã ºanse de a fi jucatã în epocã în sãli de spectacol pentru cã ar fi tulburat conºtiinþele
oamenilor muncii, ne aminteºte melancolia sufletului uman obligat sã ia contact cu o
lume absurdã precum personajele lui Beckett. De altfel nici Expresul albastru nu pare
hotãrât sã intre în garã mai înainte de a-ºi face apariþia pe peron nevãzutul Godot...

Daniel Tei ºi-a construit cu multã rãbdare ºi tenacitate opera literarã ºi faptul este

vizibil graþie acestei apariþii masive (440 de pagini) de la editura Semne în care sunt
reunite texte scrise de-a lungul unei perioade îndelungate, de peste o jumãtate de
secol. Debutând într-un moment de certã deschidere culturalã sub semnul unui impuls
oniric dat literaturii abia ieºite din orbita dogmetismului ideologic, el a suportat ºi
efectele volatilizãrii fenomenului în cauzã sub presiunea politicului. Întoarcerea „la
izvor” conform îndemnului permanent al lidrului PCR se putea produce prin resurecþia

unui nou realism-socialist. Reacþia scriitorimii a fost categoricã. Se spune cã într-o
discuþie de grup cu Nicolae Ceauºescu Marin Preda l-ar fi avertizat pe „Marele
Conducãtor” cã este gata sã se sinucidã dacã va fi nevoit sã se supunã blestematelor
canoane.

Alternativa oniricã fiind abolitã oficial nu rãmânea decât soluþia pragmaticã a unui
realism curat, în afara sloganului. Debutul editorial relativ târziu (1982) s-a produs în

cazul lui Daniel Tei printr-o carte de reportaje, de fapt de portrete convingãtoare ale
unor contemporani. Unele dintre ele sunt reluate în prezentul volum. Sunt pagini care
intereseazã încã, deºi situaþiile de viaþã ºi protagoniºtii acestora s-ar putea sã nu mai
existe de mult.

Probabil cã ºi experienþa recentã a pandemiei se va muta în memoria lumii.
Deocamdatã ea încã produce efecte – nu o datã dramatice – iar autorul nostru nu a

putut sã le treacã cu vederea. ªi cum pragul dintre dramatic ºi comic e uneori invizibil,
cititorul poate culege din cele trei proze ce deschid cartea (N-a fost sã fie, O vizitã

ratatã, În blestemata derivã) învãþãturi „vesele ºi triste” pe care doar o molimã
necruþãtoare le poate produce.

Deci, între eflorescenþa de scurtã duratã a onirismului în România ºi prezenþa unui
virus (SARS CoV 19) care produce maladia Covid 19 – despre care n-am aflat pânã
acum prea multe în afara numelui ce-i fixeazã anul apariþiei – se aflã un arc peste timp

de mai bine de o jumãtate de secol. O perioadã bogatã în întâmplãri felurite ºi în care
literatura ºi-a avut rostul ei binefãcãtor.

Cartea La rãscruce de lumi a scriitorului de cursã lungã Daniel Tei o dovedeºte

din plin...

Un scriitor „la
rãscruce de lumi”

A.D. 2020

Dupã cum au ºi început sã consemneze istoricii, în cel de-al douãzecelea leat al

celui de-al douãzecelea veac de la naºterea Mântuitorului nostru Isus Cristos omenirea

a fost cuprinsã cu mare iuþealã de o boalã necunoscutã ce fu repede botezatã cu un

nume aproape suav Covid-19, spre deosebire de suratele sale îmbãtrânite în rele ºi

rãmase în cronici sub numele de ciumã ori holerã. Dupã cum e ºtiut îndeobºte,

scriitorii nu s-au dat în lãturi de la înscrierea lor în pagini de carte. Aºa s-a întâmplat

cu ciuma (the Plague) pe care supusul regal Daniel Defoe a înfãþiºat-o la 1722 în

faimosul Jurnal din anul ciumei (A Journal of the Plague Year) cuprinzând

„observations or memorials” ale dezastrului ce-a zguduit Londra la anul 1665,

stârnindu-i copilaºului Daniel, la doar cinci ani, spaime pe care le va trãi cu aceeaºi

înfiorare ºi la vârsta senectã, prin revizitarea lor. Ea va fi evocatã ºi-n Jurnalul unui

alt conaþional, Samuel Pepys, dovedind domeniul terifiant al unei maladii despre

care la vremea aceea nu se ºtiau multe lucruri. Fie cã devastatoarea ciumã bubonicã

a fost prezentatã aproape documentar în paginile pomenite mai sus, fie cã holera

marquezianã îºi va arãta mai cu seamã eºafodajul ficþional (v. El amor en los tiempos

del cólera -1985) flagelul se manifestã la fel de cumplit, biciuind memoria umanitãþii.

Cea mai recentã manifestare a acestui tip de molimã necruþãtoare, amintitul Covid-

19, din care n-am ieºit încã, a început ºi el sã atragã atenþia scriitorilor noºtri. O datã

cu cartea lui Daniel Tei (La rãscruce de lumi – ed. Semne 2020) în care am gãsit

câteva „proze pandemice” am primit ºi volumul lui Florentin Popescu Unsprezece

povestiri ºi o ficþiune (RAWEX COMS 2020) în care sunt reunite scrieri din perioada

„stãrii de urgenþã” (martie-mai 2020) decretatã de Preºedintele României ºi „stãrii

(stãrilor) de alertã” ce i-au succedat, cu restricþii severe ºi modificãri ale mecanismului

social...

Am în vedere povestirile Interdicþia (pag. 75-88), Din vremea pandemiei (pag.89-

97), Suferinþele domnului Teo Schimnicu în vremuri de pandemie (pag.95-108) care

surprind aceste schimbãri de atitudine ale personajelor, aflate subit în faþa unei crude

realitãþi medicale.

Am citit paginile generate de noua experienþã planetarã cu sentimentul cã Florentin

Popescu aduce o certã contribuþie la explorarea etologiei umane aflatã din câte se

ºtie la cheremul unor stimuli capabili sã modifice – uneori radical -  comportamentul

indivizilor. Nu întâmplãtor, editorul a aºezat pe clapetele celor douã coperþi o suitã

de întâmplãri „din vremea pandemiei” în cadrul cãrora evolueazã – între alþii – un

tip ce se ascunde dupã un bloc de teama de a nu fi amendat de patrulele de poliþie ºi

care, gãsit într-un târziu în stare de epuizare e transportat la spital ca suspect de

Covid.

Un altul îºi plimbã într-o servietã animalul de companie (ce beneficiazã prin lege

de dreptul de a fi scos la plimbare). Numai cã „însoþitorul” individului este un peºte

aflat într-un mic acvariu. Un fost miliþian se duce la magazin însoþit de o ruletã cu

care mãsoarã meticulos cei doi metri legali dintre cumpãrãtori, º.a.m.d., º.a.m.d.

E limpede cã omenirea se aflã într-un moment de fracturã, impus de brutalul virus

omniprezent. De aceea, pentru a dovedi cã lumea a avut parte ºi de normalitate, cu

toate cele bune ºi toate cele rele ale existenþei cotidiene, Florentin Popescu include

în volumul de faþã câteva proze ce dezvãluie forþa ºi perenitatea sentimentelor

omeneºti.

Astfel în Viºinul avem povestea legãturii unui copil cu un fragil pom fructifer pe

care încearcã sã-l salveze de furia dezlãnþuitã a apelor ce erodeazã malul pe care se

aflã arborele plin de flori arãtând „ca un candelabru dintr-o poveste”. Din pãcate

eforturile povestitorului sunt zadarnice iar pierderea camaradului vegetal echivaleazã

cu pierderea copilãriei: „Pe urmã pãrinþii m-au dat la gimnaziu în Buzãu ºi aveam sã

înþeleg curând cã o datã cu viºinul gârla furase pentru totdeauna ºi copilãria mea.”

Noua carte a lui Florentin Popescu se alãturã anterioarelor volume de povestiri

(Furca - 2016 ºi Povestiri din Anul Cocoºului de Foc - 2017) care îl recomandã

drept un scriitor în buna tradiþie a prozei munteneºti, caracterizatã de spiritul viu al

observaþiei ºi de un umor învãluit nu o datã în duioºie. Zona pe care o exploreazã

aparþine Carpaþilor de curburã (Zona Buzãului) ºi Bucureºtiului poliedric (v. Un caz

lipsit de empatie) din care agregã cu iscusinþã o lume trecutã prin grele încercãri ale

istoriei (rãzboaie, revoluþii, hãituiri sociale) cãrora, colac peste pupãzã cum ar zice

vreun localnic de pe frumoasa vale a Chiojdului, le mai cade peste cap ºi blestemata

asta de pandemie.

Cu toate acestea e loc ºi pentru speranþã, dacã vom lua de bunã perspectiva descrisã

în Victoria celor ºapte arte ultima piesã din carte ºi din care aflãm cã în 2040

România (alias Carpathia) va cunoºte o strãlucitã schimbare graþie demersului

educaþional promovat de Preºedintele Bartolomeu Cantacuzino. Programul

„Carpathia educatã” (unde-am mai auzit noi glorioasa sintagmã?) produce adevãrate

minuni. Noile generaþii stãpânesc profesiile de vârf tehnologic, râuri de lapte ºi

miere se revarsã pe uliþele (evident canalizate) ale satelor româneºti, prosperitatea se

instaleazã peste tot, cultura îºi capãtã, în sfârºit, locul de elecþiune, artiºtii se bucurã

de un sprijin masiv din partea Preºedintelui-cãrturar, apar noi sãli de concerte ºi de

expoziþii. Preºedinþia, Guvernul ºi Parlamentul se întrec în stimularea artelor, turismul

devine eruptiv iar Uniunea Continentalã din care face parte Carpathia o recomandã

drept model de urmat de celelalte state-surori.

Din pãcate, dupã cum ne avertizeazã chiar autorul cãrþii aceastã ultimã piesã nu

este o povestire, care poate deþine în þesãtura sa epicã un dram de realitate.

Pentru cã Victoria celor ºapte arte este pur ºi simplu o ficþiune...
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Vitralii

– Cum n-aþi auzit! Nici n-ati vãzut?!!
A scãpat de la Balamuc.

Umblã pe strãzi desculþã, cu poalele in
cap, despletitã. Aiurita!

Vopsitã-n colori fanate - cu bidineaua,
o apucarã navarlii ºi ocheade - fãrã
singhisealã. Iubeºte nãvalnic oraºul ãsta, cu dor de jertfã,
gãsindu-l trainic taval - argãsit gata. Încã tânãrã, la faþã -
îºi mânã pe Chei, involtã ºi spelbã, maldãrul de borheturi
vegetale, legãnându-ºi agale sânii cãzuþi ºi coapsele
dolofane. Are pe vino-ncoa. Pentru fiecare o vorbã, un
surâs - Cu daurite ocoluri si desfrunziri de patimi.
Nesupusã, împinsã pe dinlãuntru de-o mâhnire mai
veche, adâncã. Ceva de spaimã, nu alta! Are cârlig la
bãrbaþi ºarmanþi, cu sânge-n foale - din aceea care nu se
dau înlãturi de la cheltuieli. De-o plimba cu muscalu’
prin târg - la ªosea, ºi-i cumpãra de la solduri ciorapi de
mãtasã ºi diamanturi opal - Duºi cu zaharelu’.

– “La mai mare solzoºia ta!” - se-nclina cu temenea. “Al
nostru eºti, nu mai târnosi mangalu’ “ “În fine, la femei se
da celor cu cap de chelãreasã - cu maramuri, mofturi,
izmeneli si fasoane. Rãmase pe aci din veacul fanariot
deocheat - scos la mezat. E de primejdie, Paciaura!

– Doamne, cu ce lume m-am adunat?! - Îºi spune
pãlãvaticã ºi hai-hui, când poposeºte sã-ºi stâmpere setea
colea sub coviltir “La puþu’ cu zale” - de din vale. ªi-ºi
pune-n cap, sa ºterpeleascã niscaiva giuvaericale, dioruri
- de la vreun evreu taftangiu cu parale. Zãluda asta de se
dã-n stamba, dobândea la fapt de searã ceva tainic - Ori
mi se nãzare?! Cu luna-n proþap, tocmai mã oprii s-o
privesc. O luasem pe coarda razachie, cu sacâz dulce -
Ce berbant?! Când tresãrii deodatã-nfiorat, la gândul
cã dintre toþi, pe mine lefter - m-ar putea lua amant.
TOAMNA, AH TOAMNA ! - Poftiþi, mã rog mehenghi,
ce amorez. ªi pune-þi preþ - de lumea asta mai are chichirez.

Ion
Andreitã,

Deºi nu plecase de mult din sat, satul

nu-l mai cunoscu; sau el nu mai recunoscu
satul. Greu de împãcat cu aceastã stare.
Se zice cã omul, pruncul, în clipa când se
naºte ºi scoate primul strigãt de viaþã
trãgând ºi prima gurã de aer în piept,
jumãtate din acel aer rãmâne definitiv în

plãmânii lui. Va continua sã respire, apoi, firesc, va creºte, va
bate drumuri ºi meleaguri, dar acea jumãtate de prim aer natal va
rãmâne imprimatã în toatã fiinþa lui, ca o pecete dupã care este
identificat la cine ºtie ce nivel cosmic. ̂ i care, uneori, atunci
când este nevoie, îl cheamã pe împricinat, sub formã de dor
neostoit, spre locul natal.

Satul, acest dor nestins, care îl chema acum ºi spre care el
însuºi se simþea împins, îl întâmpinã cu Dealul Zidului, pe creasta
cãruia se înjghebase cãtunul Risipiþi, numit astfel datoritã caselor
rare (puse cu fusul, zicea bunicã-sa). Varul altãdatã strãlucitor, al
caselor, îºi pierduse culoarea, se cenuºise, pomii dãdeau semne
de uscãciune, florile de pe lungul ºoselei îºi pierduserã culoarea
proaspãtã, se vineþiserã, atinse de o boalã necunoscutã.

Coborî îngândurat Dealul Zidului, pe lângã clanul Diconeºtilor
ºi Preoþeºtilor, al Gogolanilor – ºi se avântã, cu elan scãzut, prin
Perileºtii de Mijloc, apoi Perileºtii de Jos, Gãbuneºtii, Antoneºtii,
Ghimiºeºti, Bãrbuleºtii, pietre identitare aflate aici de la zidirea
lumii, apropiindu-se de casa pãrinteascã, aparþinând în egalã
mãsurã Bãrbuleºtilor ºi Ghimiºeºtilor; loc în care, tot pe vremuri,
coborâse din Gorj ºi se altoise aici un Ion Dinu Antoniþã – þãran
nesupus dãrilor din acea parte a Olteniei? haiduc urmãrit de
poterã? cioban fugit, înfricoºat de fraþii sãi cã vor sã-l omoare?
Emil nu a aflat, oricât s-a strãduit; dar cineva, totuºi, trebuie sã fi
fost acel strãbunic al lui, din moment ce intra, prin cãsãtorie, într-
un neam cu faimã.

Parcã nici casa pãrinteascã n-o mai cunoscu pe cât s-ar fi
cuvenit; a îmbãtrânit mult, a început sã coboare în pãmânt – ºi
pentru ca sã nu se arãte lumii aºa, obositã ºi ºubredã, arborii au
acoperit-o cu crengile lor ocrotitoare. Salcâmii, mai ales – ºi-i
recunoscu pe toþi; el îi plantase, ca semn de aducere aminte,
când, în adolescenþa lui rebelã, elev în clasa a IX-a de liceu,
fusese exmatriculat din toate ºcolile din þarã.

Salutã prieteneºte salcâmii, douã boabe de lacrimã îi scãparã
de sub pleoapele înfrunzite, puse mâna pe clanþa porþii, dând sã
intre în curte, când se auzi strigat: Ai mai venit ºi tu pe-acasã, bã,
Emile? Era Titel, un bãiat cu vreo patru-cinci ani mai mic, trei
case mai încolo, care se îndrepta spre el, trãgându-ºi piciorul
þeapãn – cã dacã nu era tuºa Florica (mama lui Emil) sã-mi
descânte, îi spusese el altãdatã lui Emil, nu scãpam de durere.

Lui Emil i se aprinse, brusc, memoria – scoþând la ivealã scene
ºi întâmplãri mai vechi. Titel avea, mai bine zis avusese, când era
mic-micuþ, cinci-ºase ani, un melic ciudat: îi plãcea mirosul de
benzinã arsã, care-l atrãgea ca un magnet. Când ºi cum simþise
aceastã ademenire nu se ºtie. Pe ºoseaua ce strãbate satul, arar
apãreau maºini: un camion-douã, rata zilnic, dimineaþa ºi seara.
Titel le pândea de pe stãnoaga podului – ºi cum apãrea una,
aºtepta nerãbdãtor sã ajungã în dreptul lui, iar dupã ce trecea,
vâºti! se arunca în urma ei, lacom, sãrind într-un picior, trãgând
pe nas mirosul de benzinã arsã amestecatã cu fum, aruncatã de
þeava de eºapament. Degeaba îºi bãtea capul biata maicã-sa cu el:
o sã te calce, necuratu, o fierãtanie de-aia ºi-o sã dai ochii peste
cap – el nu asculta de nimeni, fericit în starea de fragilã ºi scurtã
plãcere. La fel se întâmplase ºi în ziua aceea.

Era într-o dupã-amiazã tãcutã ºi încinsã, sub un cer fãrã nicio
scamã de nor. Oamenii se ascunseserã prin case, de zãpuºeala de
afarã. Titel, la datorie, pe stãnoaga podului. La un moment dat,
auzi un uruit surd ºi greu, ca-n primãvara trecutã, când se umflase
Iminogul ºi înecase jumãtate din sat. Dupã cotul drumului, dinspre
Zavaidocu, se ivirã niºte matahale uriaºe, târându-se pe un fel de
plaºi care se învârteau. Tancuri – se gândi el, amintindu-ºi cum i
le descrisese unchiu-sãu, tancuri ruseºti, care le întâlnise cu câteva
zile în urmã prin Teleorman, unde se dusese dupã niºte grâu, cã
pe-acolo se mai fãcuse ceva. La ãstea trebuie sã fie benzinã, nu
jucãrie, socoti Titel. Dupã ce trecu primul tanc, sãri repede în
spatele lui, învârtindu-se ºi bãtând din palme ca o paparudã. Tot
aºa la al doilea tanc, la al treilea… Nu observã cã în urma tancurilor
venea coloana de soldaþi ruºi. Simþi doar o loviturã puternicã în
spate – ºi se trezi rostogolindu-se în ºanþ, ca un dovleac. Se
ridicã, îmbujorat de ruºine, smulse câteva pietre ºi le aruncã
asupra coloanei, trãgându-se de-a-ndãrãtelea spre poartã. Nu
mai avu timp sã intre-n curte: un þiuit scurt – ºi Titel cãzu moale.
Maicã-sa izbucni ca o fiarã rãnitã, încercã sã-l ia în braþe ºi
începu sã urle îngrozitã: Sãriþi, oameni buni, cã-mi moare
bãiatul!... Trei luni a zãcut Titel, în spital ºi acasã. Rusul îl
împuºcase în picior, care-i rãmãsese þeapãn. Se fãcuse bine, se
zice, dar durerile nu încetau. Atunci ajunsese pe mâna mamei lui
Emil, cunoscutã ca bunã descântãtoare.

Din nou,
acasã

AMANTUL
TOAMNEI

talmacindu-l pe dumnealui
Mateiu Caragiale

(urmare din pagina 4)

Ion C. Brãtianu... “Eseurile...”

Roman ºi Stolojan, ca urmare a mãsurilor de ruinare a þãrii. În
primul parlament existau colegi în care mai vibra crezul patriotic.

Acum vibreazã îngenuncherea faþa de directivele ocultei
mondiale, indiferent de titulatura aºa ziselor formaþii politice, iar
majoritatea candidaturilor pentru postul de parlamentar sunt
licitate pecuniar ºi date în general oamenilor care au dosare penale
ºi pot fi ºantajaþi.

F.P.: Un lucru e, însã, sigur: Parlamentul a determinat
exersarea condeiului dvs. în domeniul pamfletului, al articolului
de ziar. Cu merite indiscutabile, de vreme ce aþi fost apreciat ºi
de scriitori cu nume sonore: Fãnuº Neagu, Adrian Pãunescu,
Mircea Micu ºi alþii. Dacã n-aþi fi publicat ºi un volum de versuri,
am fi fost înclinaþi sã credem cã virulentele dvs. pamflete, cã
articolele satirice ºi pline uneori de o ironie amarã la adresa
unora dintre contemporani au fost doar o reacþia fireascã la
întâmplãrile momentului. Dar cum v-aþi manifestat ºi în poezie,
e limpede cã v-aþi nãscut cu har de scriitor. Aºa este? În care
„hainã” vã simþiþi mai bine: în poezie, în pamflet, în eseu?

I.I.B.: Vã rãspund parafrazând o poezie a uitatului poet Nicolae
Stoian:

Mi-am trãdat iubirea mea,
Poezia poezia mea
N-am plecat sã fac
Averi în aur
Meseria meseria mea
Existenþa mea, mã obliga
Poezia, poezia mea
Bineînþeles în luptã cu detractorii de profesie din presã a trebuit

fiind „în legitimã apãrare” sã mã apãr cu cuvinte vitriolate.
Prin târgul “Bucureºtiului literar ºi artistic” se zvoneºte cã voi

fi cotat la BURSA PAMFLETULUI ROMÂNESC.
Personal sunt sãtul de zvonuri manipulatoare atâta timp când

acestea vin de la persoane nevaccinate ºi care nu poartã mascã
chirurgicalã.

ESEUL a fost o replicã la evoluþiile negative sau absurde ale
societãþii româneºti, la pierderea demnitãþilor umane ºi naþionale
în contextul unei nesãbuite mondializãri.

F.P.: În Palatul Brãtianu, pe care l-aþi moºtenit (Str. Visarion
nr. 4-6 din Bucureºti) aþi înfiinþat ºi conduceþi Fundaþia Culturalã
care vã poartã numele. Am observat cã aveþi o largã deschidere
pentru culturã ºi pentru arte în general (un salon a fost rezervat
unor expoziþii de artã, altul manifestãrilor literare – lansãri de
carte, simpozioane º.a.). Care au fost/care sunt, de fapt,
obiectivele prevãzute în Statutul Fundaþiei?

I.I.B.: La Statut se apeleazã numai când sunt divergenþe, despre
care, chiar dacã au fost, nu vreau sã le amintesc în acest interviu.

Sensibilitatea pentru artã face parte din hemoglobinã, care
încã mai circulã prin venele mele, chiar este ajutatã de un
pacemaker, actualmente.

Înþelesul acestei sensibilitãþi o gãsiþi definitã în poezia mea
“DECOR TÂRZIU”:

Un pictor demiurg ºi-a revãrsat/De pe paletã – OCEANUL
de culori,/Fãrã sã ºtie cã, pe pânza albã,/O lume a creat: de mii
de ori.//E lumea lui, ºi dacã-i înþeles,/O vãd ºi alþii înfruntând
vâltoarea./E pretutindeni./Dar nu-i Dumnezeu/Decât doar
pentru-acei ce-i sorb culoarea.

Pereþii dormitoarelor mele sunt transformate în adevãrate galerii
de artã ºi în fiecare searã înainte de culcare stau de vorbã cu
creaþiile unor pictori fie cã ei se numesc Grigorescu, Tonitza,
Aman, Cumpãnã, ̂ uculescu, Costinescu, Bãjenaru, Vânãtorul
sau Mecet etc. Privindu-le, realizez o resetare a grijilor ºi a
necazurilor ce le-am avut în cursul zilei. Am impresia cã unii
pictori îºi gãsesc un ecou de liniºte în mine, la fel de intens ca ºi
autorii cãrþilor ce se lãfãiesc la poalele pânzelor ce împodobesc
dormitorul.

F.P.: Fundaþia dvs. are ºi o editurã. Ce fel de cãrþi aþi publicat
pânã acum? Ce mai aveþi în proiect?

I.I.B.: Am publicat o serie de cãrþii care fac parte din aproape
toate genurile literare mai puþin dramaturgie. În prezent lucrez la
volumul al doilea al FILELOR DIN BIBLIOTECA
BRÃTIENILOR, un album cu cãrþile ce le-am primit de la autorii
lor, cu dedicaþiile ºi autografele de rigoare.

Fiecare autor dintre aceºtia este prezentat cu o scurtã biografie
ºi un portret, un fel de microistorie a literaturii contemporane.
Prin publicarea primului volum ºi celui de al doilea, am deschis
pârtie pentru o nouã ramurã a istoriei literaturii române,
DEDICATOLOGIA. Acest cuvânt sper cã îºi va gãsi un loc în
noile ediþii ale Dex-ului.

F.P.: Pentru cine e curios ºi are rãbdare sã citeascã, textele
dvs. (pamflete, interprelãri în Parlament, rãspunsuri la anchete
º.a.) reprezintã, fãrã a exagera cu nimic, o oglindã fidelã a
tulburilor ºi controversaþilor ani care au urmat imediat dupã
1989. Prin asta aþi fãcut, poate, fãrã voia dvs. istorie. Dar ºi
literaturã. Dar ºi publicisticã originalã. Acum, la vârsta
amintirilor ºi a decantãrii lor nu vã tenteazã sã vã scrieþi
memoriile? Sunt convins cã, graþie harului ºi umorului de care
aþi dat dovadã în atâtea ºi atâtea rânduri ar ieºi o carte
extraordinarã! ...

I.I.B.: De câþiva ani mã chinui sã îmi scriu testamentul ºi nu
reuºesc. Caut un biobliograf sau bibliofil care sã îmi înregistreze
amintirile ce le voi depãna. Sunt aproape sigur cã redactarea
cãrþii va avea un succes editorial asemãnãtor „Ghepardului”
lui Giuseppe Tomasi Lampedusa.

Acum sunt cu bagajele aproape fãcute în ajunul plecãrii mele
de pe aceastã constelaþie ce m-a gãzduit în douã secole ºi în douã
milenii diferite ºi singur nu aº putea descrie amintirile deoarece
fiecare dintre ele se înãbuºã în retorica întrebare, pe care continuu
mi-o pun: Cum a fost posibil?

Cum a fost posibil sã fiu “ cel mai hulit dintre pãmânteni”, fãrã
sã fac rãu sau sã supãr vreun cunoscut sau necunoscut?

De aceea având în faþã pe cineva cu care pot dialoga simt o
uºurare exact cum credincioºi simt dupã spovedania la un
duhovnic, sã pot scãpa de aceastã “obsesia apãsãtoare”.

F.P.: Vã aºteptãm ºi în librãrii ºi în paginile „Bucureºtiului
literar ºi artistic”, care vã sunt deschise! Va mulþumesc!

G. Th.
Popescu

=



2020202020

Bucureºtiul literar ºi artistic,  Anul XI, nr. 8-9 (119-120), august-septembrie 2021

ATELIERUL ARTELOR VIZUALE

PAUL MECET

„Cineva afirmase cã talentul este darul lui Dumnezeu
pentru artist, iar ceea ce face acesta cu el este darul lui
pentru Dumnezeu... Pictorul Paul Mecet îi face zilnic daruri.
Cu pensula pe care o înmoaie în vopsele, ca ºi cum ar înmuia-
o direct în culorile curcubeului, cu pânzele care stau la
expoziþiile lui ca niºte geamuri prin care privitorii sã se uite

cãtre alte dimensiuni, cãtre alte peisaje, cãtre Sine”.

Nicolae Dabija

Caii Port veneþian

Biserica Stavropoleos

Burano

Crãciunica

Cãpiþe

Viking

Ulei pe pânzã

Popas la cumpãnã

Þiganca

Ulei pe pânzã


