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ACTUALITATE

Editorial A percuta, percutare
Între nenumãraþii termeni specifici domeniului militar existã ºi verbul din titlul de
mai sus. ªi iatã ce ne spune DEX-ul (Dicþionarul explicativ al limbii române) cã
înseamnã: „A lovi capsa unui cartuº, a unui focos etc. cu percutorul pentru a provoca
aprinderea încãrcãturii”.
Dar de ce mi-a venit el acum în minte?
În tot mai îndepãrtata mea tinereþe, prin 1971, pe când abia mã întorsesem din armatã ºi
cãutam sã mã aciuez ºi eu pe la o redacþie prin Capitalã, fiindcã refuzasem din start sã merg
în învãþãmânt, am ajuns la un ziar foarte citit în acea vreme: „Informaþia Bucureºtiului”.
Redactorul-ºef adjunct (care, ca orice adjunct de oriunde ar fi fost, el ducea greul lucrurilor)
mi-a explicat în ce constã munca la un cotidian, încheind prin a-mi spune: „Aici la noi,
dacã te angajãm trebuie sã percutezi imediat la orice sarcinã primitã!”.
Cã am „percutat” o scurtã vreme acolo e o altã poveste, despre care am mai scris
cândva undeva.
ªi iatã, acum, dupã atâta amar de vreme, verbul prin excelenþã militar mi-a revenit în minte.
ªi nu întâmplãtor, fiindcã mi-a fost/îmi este dat sã-i observ prezenþa lui ºi în viaþa
culturalã actualã, printr-o anume „adaptabilitate”, dacã pot spune aºa.
Miºunã (cred cã ãsta e termenul cel mai potrivit!) prin lumea noastrã literarã fel de
fel de autori care „percuteazã” sau mai exact spus reacþioneazã imediat la anume teme
ale actualitãþii. Una din cele mai recente ar fi pandemia, cu toate aspectele ºi în toate
formele ei de manifestare.
La o editurã din Bucureºti (nu-i dau numele pentru a nu-i face reclamã) a apãrut o
antologie (deºi termenul mai exact ar fi fost, poate, culegere) de texte pe o „temã
datã”: Pandemia. O temã care, de altfel a fost/este prezentã, sub varii forme ºi în mai
multe volume (pornind de la titlu ºi pânã la sumar) individuale. Sigur, nu e nimic rãu
în asta. Cum bine ne amintim ºi în literatura universalã existã romane care au fãcut
carierã, precum Dragostea în vremea holerei de Gabriel Garcia Márquez, Jurnal din
anul ciumei deDaniel Defoe sau chiar Ciuma lui Albert Camus, ca sã ne oprim doar la
câteva exemple. Dar ce exemple!
Nu ºtiu dacã este o chestiune de psihologie, de sociologie ori de altceva, însã nu pot
sã nu mã întreb în ce mãsurã scrierile din amintita antologie (ºi nu numai de acolo) au
suficientã forþã ºi sunt pe deplin realizate încât sã fie reþinute de istoria literarã...
În fine, cum calendarul ultimilor ani s-a „îmbogãþit” cu fel de fel de alte necazuri ºi
nenorociri, la orizontul creatorilor de literaturã a apãrut o nouã temã: Rãzboiul (sau
invazia, cum vreþi sã-i ziceþi) din Ucraina. Numaidecât o revistã onorabilã, de tradiþie
ºi cu un statut cultural recunoscut de toatã lumea (nu-i dau nici ei numele din motivul
amintit mai sus) publicã mai multe pagini intitulate nici mai mult nici mai puþin decât
„Poezia rãzboiului” (deºi poate mai nimerit ar fi fost „Poezia despre rãzboi”...).
Mã rog, poate cã nu e rãu cã unii poeþi au „percutat” la temã, dar ºi aci se pune
problema dacã textele lirice cu pricina au sau n-au vreo valoare pentru a fi reþinute de
istoria literarã.
Privind înapoi, prin ani, vedem poeþi de diverse calibre, la noi ºi în Europa, au
„percutat” ºi ei la anume teme: Rãzboiul civil din Spania, apãrarea libertãþii Cubei,
rãzboaiele din Coreea ºi din Vietnam sau apãrarea unor militanþi pentru drepturile
omului (precum Manolis Glezos º.a.)
ªi ce a rãmas din toate acele (nu puþine) texte? Mai nimic.
Sigur, mai toate demersurile de mai sus ºi-au avut locul ºi rostul lor în contextul
social-istoric dat, însã acel rost a fost unul de scurtã duratã, poate asemãnãtor cu cel al
unor reportaje sau comentarii politice...
A nu se înþelege de aci cã n-aº fi deloc de acord ºi aº pune la zid astfel de creaþii, însã
mã întreb dacã nu cumva autorii respectivi sau cam grãbit ºi au fãcut (voit? involuntar?)
rabat la o anume calitate. ªi, mai mult, mã mai întreb dacã judecând strict emoþional
n-au trimis la tipar texte de care, Doamne fereºte!, mai târziu se vor ruºina...

Florentin Popescu

Înãlþarea Domnului – Ziua Eroilor
(la Mãnãstirea Comana)
De Ziua Eroilor (2 iunie a.c.) la
Mãnãstirea Comana (jud. Giurgiu) a
avut loc un eveniment cultural cu
multiple semnificaþii ºi de mare
înãlþare sufleteascã: Sãrbãtorirea
amintitei Zile, organizatã, ca în fiecare
an de general maior aviator, veteran
de rãzboi Radu Theodoru,
arhicunoscut ºi iubitorilor de literaturã
datoritã numeroaselor sale romane,
nuvele, povestiri, volume de istorie
socialã ºi politicã.
ªi tot ca în fiecare an programul a
îmbinat clipele de evocare cu
momente artistice, cu vizita la Mausoleul eroilor, cu depuneri de coroane întru cinstirea
memoriei celor cãzuþi pe câmpurile de luptã în primul ºi în cel de al doilea rãzboi
mondial.
Iatã protagoniºtii sãrbãtoririi: Formaþia coralã din satul Falaºtoaca (dirijor Gina
Vasilache), actriþa Doina Ghiþescu ºi soprana Irinuca Gâju, elevii ªcolii gimnaziale
nr. 79 din Bucureºti (clasa doamnelor Camelia Ristea ºi Angelica Baciu), piloþii sportivi,
instructori de zbor Marian Cojocaru ºi Theodor Trandafir (care au executat zboruri
demonstrative ºi simbolice cu avioane ºi elicoptere pe deasupra mãnãstirii),
columbofilul Ghiþã Mãndicã (cel care a eliberat pentru un zbor, tot simbolic, un stol
de porumbei albi).
În totul manifestarea de la Comana a fost reuºitã. O manifestare exemplarã, desfãºuratã
sub semnul respectului pentru istorie ºi eroii ei. (Reporter)

Târgul de carte Bookfest, ediþia aV-a
Între 1 ºi 5 iunie în pabilionul B din Complexul
2

expoziþional Romexpo din Bucureºti s-a desfãºurat
cea de a V-a ediþie a Târgului de carte „Bookfest”,
manifestare de anvergurã la care au participat peste
100 de edituri din Capitalã ºi din þarã, precum ºi
universitãþi, centre de cercetare, muzee, alte instituþii
care ºi-au etalat în faþa cumpãrilor producþia de carte
realizatã în cei doi ani de pandemie.
Producþie bogatã, variatã, chiar ºi a unor firme care
au participat acum, pentru prima oarã, la un astfel de
eveniment.
ªi ca la fiecare ediþie Târgul a avut ºi acum un invitat special: Japonia.
Publicul, numeros, ca de fiecare datã a admirat costumele, dansurile ºi celelalte
manifestãri ale solilor culturali din Þara florii de cireº.
Concluzii? Multe, diverse. Ca ºi impresiile pe care vizitatorii le-au dus acasã la un
loc cu puþine cãrþi achiziþionate din cauza preþurilor cam piperate – ceea ce ne face sã
credem cã nu peste multã vreme, dacã lucrurile vor merge tot aºa, cartea va deveni
treptat-treptat un obiect de lux.
Prezent ºi d-sa la eveniment, dl. dr. Corneliu Zeana, cunoscut epigramist ne-a tras
mai la o parte ºi ne-a citit urmãtorul catren inspirat de Târg: „Privesc prin inversul
binoclu/ Puzderie de autori,/ Comentatori ºi editori/ Iar unii-ºi construiesc un soclu...”.
Fãrã alte comentarii. (F.P.)

Istorie literarã în imagini
Case de odihnã ºi creaþie ale scriitorilor devenite amintiri

Muzeul de la Bãlceºti (unde funcþiona, în 1948,
o casã de creaþie)

Palatul Mogoºoaia

Castelul Peliºor din Sinaia (unde
funcþiona, în 1948, o casã de creaþie)
O vilã a scriitorilor de la Cumpãtu, Sinaia

Valea Vinului, Casa de creaþie a scriitorilor
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SCRIITORI DE IERI, SCRIITORI DE AZI

Ion Agârbiceanu
SERI SENINE
Pe la începutul lui Iulie se mistuirã cãtre miazãnoapte
ºi cei din urmã nouraºi albi, zdrenþuiþi, ce se mai zãreau
în înaltul cerului, ºi încremeni peste lume o seninãtate so tai cu toporul. O vreme nopþile mai scuturarã rouã,
apoi secarã ºi ele. Un rãstimp serile mai adiarã boare
adusã cine ºtie de unde, pe urmã se puserã ºi ele fierbinþi,
ca de pe pustiuri de nisip.
Începuse seceriºul ºi oamenii soseau seara tot mai
zdrobiþi acasã. Mulþi începurã sã se culce afarã pe prispã,
sau chiar în grãdini, cãutând pretutindeni rãcoarea unde
s-ar putea odihni mai bine. De altfel, în toate verile, în
toiul cãldurilor, dormeau mulþi afarã. În vara asta însã
poate satul jumãtate cãuta oleacã de rãcoare prin grãdini.
De vreo doi ani, bãiatul cel mic al lui Dumitru Linii,
Ioniþã, se tot ruga de tatãl sãu sã-l lase ºi pe
el sã doarmã afarã, cu ceilalþi fraþi mai mari,
când începeau cãldurile dogoritoare. Tatãl
sãu avea acelaºi rãspuns:
– Eºti încã prea mic. Lasˆ, cã vei avea tu
vreme sã dormi ºi afarã!
Ioniþã nu dorea sã doarmã afarã pentru cã
l-ar fi omorât nãduful de peste noapte din
casã. El nu ºtia, dacã-i cald noaptea ori nu,
pentru cã de cum punea capul pe pernã,
pânã-l trezea mamã-sa, dimineaþa, dormea
tun. Pentru altceva îl ruga mereu pe tatãl
sãu, dar nu-i spunea nici lui. Ioniþã înseta sã
vadã o datã cerul întreg înstelat, ºi nu aºa,
câteva stele, cum vedea pe fereastra de lângã
patul lui, pânã nu-l copleºea somnul. El
auzise pe tatãl sãu vorbind de „puzderia de
stele”; ºtia ce e puzderia, îºi închipuia oleacã
cum ar fi „cerul puzderie de stele”, dar el
voia sã vadã cu ochii lui.
Anul acesta fu mai norocos. Nu mai era
nici o primejdie sã se rãceascã, chiar dacã ar dormi
descoperit, dupã ce încetase sã mai pice rouã ºi sã adie
oleacã de boare.
Ioniþã nu se sãturã nici pe jumãtate la cinã, în seara
aceea, atât era de luat de gânduri cã va dormi la noapte
afarã.
Fraþii mai mari nu furã prea bucuroºi cã-l vor avea
tovarãº, pentru cã pãrinþii li-l deterã pe Ioniþã în grija
lor.
Cum sã-l îngrijeascã? Ei, dacã adormeau o datã, cum
erau rupþi de oboseala zilei, ce mai puteau ºti de copil?
Cum sã aibã grijã sã tragã þolica pe el, când se va
descoperi?
Ioniþã nici nu se culcã afarã cu gândul sã doarmã, el
voia sã vadã cerul înstelat-puzderie, altceva nimic. Pânã
la cinã era tot prin curte, pe la portiþã, cu alþi copii,
nemaisãturându-se de joc, ºi în vremea asta vãzu el câteva
stele pe cer, ici ºi colo, rare de tot, aruncate parcã din
praºtie. Era una micã, numai cât , o scânteie, care se þinea
tot dupã lunã, tare aproape de ea. Într-alte seri vãzu mai
multe ºi mai dese, pânã ieºea luna, când se ascundeau
toate din jurul ei. Luna o vãzuse sub mai toate formele,
ºi mai tare-i plãcea când era numai cât o secerã de argint,
ºi când era plinã ºi strãvezie, subþire s-o tai c-un fir de
pãr.
Strigase ºi el destul cu alþi copii pe la portiþe!
Lunã, lunã nouã,/ Taie pita-n douã/ ªi ne dã ºi nouã/
ªi-un pahar de vin/ Sã ne veselim.
Dar stelele abia de-acum, le va putea vedea bine. Îºi
întinse ºi el ca ºi fraþii lui, peste iarba rarã, o pãturã, se
acoperi cu o þolicã uºoarã. La cap avea o perinã plinã cu
otavã proaspãtã, cãci mamã-sa nu-l lãsã sã aducã perna
din casã. Se întinse pe spate, în vreme ce fraþii sãi se
puserã pe-o laturã.
– Vezi ºi adormi în grabã, mãi Ioniþã. Sã nu-þi fie fricã
dacã vom adormi noi mai întâi. Tot lângã tine suntem.
– Nu mi-e fricã, bãdiþã Vasile! Doar suntem în grãdina
noastrã. Daˆ eu vreau sã vãd stelele.
– Poate vrei sã le numeri?
– Dumneata le-ai numãrat?
– N-am putut c-am adormit. Vezi, poate le poþi numãra
tu, sã ne spui ºi nouã.
Ioniþã zâmbi în sinea lui: le va numãra, dar nu-i va
spune nimãnui câte sunt. El ºtia numãra pânã la o mie, ºi
chiar mai departe. Era în clasa a doua a ºcolii din sat. Dar
de ce sã le spunã ºi lor câte sunt? Lasˆ sã le numere ºi ei,
sã nu adoarmã aºa degrabã!
Ioniþã se mirã de la început de-un lucru: cât îºi înfipse
privirile într-un rotocol al cerului, pe lângã stelele vãzute
la început, se iveau mereu altele, nevãzute mai înainte.
Clipeau tot mai dese, tot mai mãrunþele, izvorând parcã
dintr-un fund neguros. Pãreau la o vreme aºa de multe,
încât nu mai încãpeau una lângã alta. Unele se stingeau
mereu ºi iar se aprindeau, ºi unde se vedeau ele pãrea cã
cerul se înfundã tot mai departe.
ªi pânã încremenea într-un rotocol al cerului, în alt
cerc, când îºi muta ochii acolo, vedea mirat cã sunt cu

mult mai dese stelele ºi steluþele cele numai cât niºte
þinte, decât fuseserã înainte când se uitã în partea aceea
de cer. Iar când privi în toatã libertatea bolta întreagã –
la vreun ceas de când stãtea întins pe spate – îºi zise
înfiorat:
„Da! e cerul puzderie de stele, cum zicea tata!”
Nici poveste sã-i vinã somnul! Abia de acum va vedea
el bine ce-i în cer!
Liniºtea grea cãzuse peste toate ºi îmbrãcase lumea ca
un zãbranic nevãzut. Pãrea a coborî din vãzduh, poate
dintre stele, ºi uneori îi þiuia lui Ioniþã în urechi. De la o
vreme îi pãru cã o minte nevãzutã a semãnat în aer, pânã
sus, o altã puzderie, care nu se vedea, ci se auzea. Trebuia
sã fie o ploaie de cântece mãrunte de greieri venitã de
departe.
Lângã el fraþii lui respirau adânc. Se auzea ºi rãsuflarea,
vitelor ce zãceau în curte.
Ioniþã privea întins cerul. Vãzu iar
cã stelele nu-s pe-o formã de mari,
nici de strãlucitoare. Unele erau ca
cioplite în dungi din care împroºcau
raze ascuþite, clipind mereu, altele
erau mici, cât niºte degetare de argint,
care nu trimiteau raze; altele parcã
erau numai puncte de negurã, care
se vedeau pe-a clipã ºi iar se
ascundeau. Ioniþã urmãri mai multã
vreme o stea mai mãriºoarã, ce bãtea
în roºu, apoi pe alta care lumina,
verde, pe altele care parcã s-au
adunat la sfat, în câte-un mic ºi
frumos pâlc, iar altele se înºiraserã
în linii ºi figuri...
Da! Ce vede el acum cu uimire
trebuie sã fie Carul mare, pe care i la arãtat de câteva ori tatãl sãu pe cer,
dar pe care el atunci nu l-a putut
descoperi între celelalte stele. Da!
El trebuie sã fie. Uite cele patru roþi, uite ruda strâmbã cu
cele trei stele! Stele mari ºi luminoase, roþile mai ales
trei, ºi destul de departe una de alta.
Seamãnã cu un car cu ruda strâmbã, dar cu un car gol,
nu cu unul la care sunt înjugaþi boi.
Dar acolo, sus de tot, în adâncul cel mai depãrtat,
pâlcuºorul acela de þinte de argint sã fie Cloºca cu puii?
ªi pe aceea i-a arãtat-o într-o searã tatãl sãu, dar el atunci
nu a putut-o descoperii. Ea trebuie sã fie, numaidecât, ºi
Cloºca nu-i mai mare decât puiºorii ei.
Multã vreme s-a uitat Ioniþã, întins, în fundul boitei, la
brâul lat de negurã chindisit cu steluþe ºi cu þinte, ºi care
de la un loc se desface în douã ramuri; un drum care taie
bolta în douã, ºi despre care ºtia de la tatãl sãu cã e Calea
laptelui.... Lui Ioniþã, i-a plãcut de mic cerul înstelat, ºi
tatãl sãu, când a vãzut cã-i place, i-a spus unele lucruri
despre stele. De ceea ce s-a mirat mult Ioniþã, a fost de
unde ºtia tatãl sãu cum le cheamã. Dar acum nu se mai
mira. El se lãmuri de mult: Dˆapoi de unde ºtim noi cum
se cheamã soarele, luna, luceafãrul? ªtim ºi gata!
Ceea ce vãzuse când privise mai îndelungat în acelaºi
cerc de stele – cum rãsãreau tot altele ºi se îndesau –
descoperi acum pretutindeni, în Calea laptelui, oriundeºi arunca ºi-ºi þinea mai mult ochii într-un loc: adevãrate
roiuri de albine de argint, fumurii unele, ca ºi când nici
nu ar avea fiinþã.
Somnul nu se apropia de el. Fusese aºa de însetat sã
vadã cerul noaptea, cerul întreg, cerul puzderie de stele,
cum zicea tatãl sãu, încât nu se mai sãtura sã-l priveascã.
De la o vreme simþi cã s-a rãcorit puþin, aerul pãrea cã
s-a subþiat. Acoperit cu þolica, nu-i era rãcoare: se
descoperi pânã la brâu, ºi respira adânc. Uºor se simþea!
Abia acum îºi dãdu seama ce nãduf a fost în aer mai
înainte. Oare în toate nopþile a fost aºa? ªi în casã, unde
a dormit pânã acum, tot aºa clocealã a fost? De aceea
ieºeau cu toþii sã doarmã afarã? El n-a ºtiut, n-a simþit
nimic. Cum sã ºtie dacã adormea butuc, cât ce punea
capul pe pernã!
Ioniþã cerceta mereu bolta cerului suflatã de puzderie.
De câte ori privea într-o parte, îi pãrea cã n-a mai vãzuto pânã acum. Era mereu nouã, parcã tot cu alte stele.
Sã le numere?
Un zâmbet larg i se risipi pe faþã! Ce prostie sã creadã
cã poate numãra stelele! Asta a înþeles-o îndatã ce s-a
întins pe spate ºi a vãzut cerul înstelat deasupra lui. Sã
ºtii a numãra nu pânã la o mie, ci fãrã sfârºit, ºi tot nu ai
putea sã afli câte stele-s pe cer. ªi cum sã le numeri, când
pe fiecare clipã unele rãsar, altele se ascund? Dreptate
avea bunicã-sa când zicea: „Cine poate spune câtã-i
frunza în codru, cât nisip în mare ºi câte stele-s pe cer?
Numai prostul se poate lãuda cã ºtie!”
Prostul, da!
Dar frate-sãu încã-i prost, dacã i-a cerut sã-i spunã ºi
lui dacã le numãrã?
„Nu-i prost bãdiþa, a glumit, de bunã seamã!” îºi zise
tot el.
De atâta vreme întins pe spate, parcã înþepenise, deºi-

Coman Sova
,
Din jurnalul unui balneolog
Marea a devenit neliniºtitã.
Cu o orã înainte, apele croºetau mileuri,
ascultând muzicã pe programul doi.
Soarele încãlzeºte plaja ºi trupurile
unei noi promoþii de pensionari.
Vântul suflã
ceva mai sus de firul ierbii ºi
ceva mai jos de florile arbuºtilor ornamentali.
Un antrenor de gimnasticã a lãsat
câteva pensionare în aer,
într-o miºcare acrobaticã
ºi o lacrimã ce nu va mai ajunge
la pãmânt.
Marea se agitã.
Vântul trece prin sticla geamurilor
înspãimântând bolnavii de reumatism,
schilozii ºi pe octogenari.
Cineva anunþã cã a visat
cel deal treilea rãzboi mondial,
dând amãnunte:
cã va dura 13 minute.
Vor dispãrea 13 miliarde de vieþi.
ªi va fi transmis pe canalul 13.
Pânã atunci însã,
e bine sã ne sculãm
sãnãtoºi în fiecare dimineaþã,
sã însoþim copiii la ºcoalã,
sã privim magnoliile
din Piaþa Palatului,
sã admirãm miºcãrile
femeilor care trec pe plajã spre neant,
sã respirãm mai mult aer proaspãt
pentru o relaxare totalã,
dacã e posibil.
i pãrea cã el nu mai este în trupul acesta mic ºi þeapãn, de
sub þolicã, ci se împrãºtiase în vãzduh.
Deodatã tresãri speriat: cocoºul lor cucurigã de undeva,
tare aproape. Apoi, dupã el, altul ºi altul, din toate pãrþile
satului, împânzindu-se în vãzduh, un glas mai subþire,
altul mai gros, altele cu rãsunet în guºã; ºi, þinându-se
dupã cei mari, cocoºeii din primãvara asta trâmbiþau ºi
ei subþire ºi scurt, ca ºi cu niºte jucãrii, încât lui Ioniþã îi
veni sã râdã.
ªtia el cã la miezul nopþii ºi în zori cântã cocoºii, dar
nu ºtia ce vesteau acum: dimineaþa sau miezul nopþii?
El nu-ºi mai putea da seama, se simþea oleacã zãpãcit,
apoi în scurtã vreme începu sã caºte ºi adormi buºtean.
Când se trezi dimineaþa, târziu, fraþii lui nu mai erau
de mult aici.
Se duse în casã, flãmând ca un lup.
– Vezi ºi te spalã întâi, îi spuse mamã-sa când îl vãzu
cã dã nãvalã la blidul cu lapte ºi cu mãmãligã de pe
masã. Ei, acum te-ai sãturat de stele?
Ioniþã nu rãspunse, dãdu repede cu oleacã de apã pe la
ochi ºi se apucã de treabã la masã. Toþi ceilalþi mâncaserã
de mult.
– Nu þi-a fost frig afarã?
– Nu. Ce frig?
– Daˆ cãtre ziuã s-a rãcorit puþin.
– Nu ºtiu, dar am fost acoperit cu þolica. La noapte iar
mã culc afarã.
– Nu þi-a fost destul? Te vei culca în casã, unde þi-e
locul.
Dupã cinã, Ioniþã se puse pe plâns ºi nu se liniºti pânã
ce nu-i vorbi tatãlui sãu.
– Lasã-l sã se culce afarã, tu muiere, nu-þi mai bate capul
cu el. Din Ioniþã ãsta, ºi aºa, pãcurar vom face ºi pãcurarii
dorm tot sub cer. Lasã-l sã se obiºnuiascã de pe acum.
ªi cât a þinut seceta, Ioniþã s-a culcat tot afarã, minunânduse mereu de cerul bãtucit cu puzderie de stele. Dar acum nu
mai auzea cântatul cocoºilor, nici de miezul nopþii, nici de
dimineaþã, adormea curând, alãturi de fraþii sãi.
(din vol. „File din cartea naturii”,
Editura CARTEX 2000, Bucureºti, 2006)
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MAGDA URSACHE (n. 20 decembrie, 1943). Membrã a Uniunii Scriitorilor din România. A lucrat în redacþia revistei „Cronica”(redactor, Secþia Poezie), la Catedra de limba românã a
Filologiei ieºene, la Institutul „A. Philippide”. A debutat în revista „Cronica”, în 1968, cu o recenzie la volumul Rod de Cezar Ivãnescu. Debut editorial cu A patra dimensiune (eseuri despre poezia
contemporanã), Editura Junimea, Iaºi, 1973. Bibliografie selectivã: romane: Universitatea care ucide (Editura Timpul, 1995), Astã varã n-a fost varã...(Ed. Institutul european ,1996), Strigã
acum... (Ed. Institutul european, 2000), Conversaþie pe Titanic (Ed. Junimea, 2001), Rãu de România (Ed. Junimea, 2003) , Bursa de iluzii (Ed. Opera Magna, 2005), Ars expectandi - Mic manual
de tehnica aºteptãrii (Ed. Eikon, Bucureºti, 2021); eseu, publicisticã: Bolile spiritului critic. Eseuri atipice (Ed. Libertas, Ploieºti, 2006), Pe muchie de hârtie (Editura Ideea europeanã, Bucureºti,
2007), Sã citiþi bine! (Demiurg, Iaºi, 2010), Vieþile cãrþarilor contimporani dupã Magda U. (Ed. Eikon, Cluj-Napoca,2012), Comunismul cu rele ºi rele (Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2013),
Literatura cu bune ºi ...nebune (Ed. Eikon, Bucureºti, 2017), Carte pentru minte, inimã ºi(wow!) literaturã (Eikon, Bucureºti, 2019), Ridicã-te, Gyr, ridicã-te, Crainic!(Eikon, Cluj-Napoca,
2O20); ediþii critice: Mircea Eliade, Meºterul Manole ( Ed. Junimea, 1992), Mihai Eminescu, Doina (Ed. Timpul, 2000), Mihai Eminescu, Luceafãrul (Ed. Timpul, 2001), în colaborare cu Petru
Ursache; antologii: Duh ºi slovã, antologie de poezie creºtinã (Ed. Junimea, 2002), Mircea Eliade, Arta de a muri (Ed. Eikon, 2006),în colaborare cu Petru Ursache; în reviste: „Cronica”,
„Ateneu”, „Limbã ºi literaturã”, „Luceafãrul, „Contemporanul. Ideea europeanã”, „Acolada”, „Litere”, „Confesiuni”, „Pro Saeculum”, „Bucovina literarã”, „Actualitatea literarã”, „Banchetul”,
„Argeº”, „Cafeneaua literarã”, „Spaþii literare”, „Dacia literarã”, „Expres cultural”, „Bucureºtiul literar ºi artistic”, „Certitudinea” etc.; premii, selectiv : Premiul „Duiliu Zamfirescu” pentru
romanul Conversaþie pe Titanic, 2001, Premiul Festivalului literar „Mihai Eminescu” pentru Luceafãrul, ed. criticã , Suceava,15 ianuarie 2002, Premiul pentru prozã al revistei „Convorbiri
literare”, 2006, Premiul pentru ºtiinþa limbii, acordat de revista „Argeº”, 2008, Premiul revistei „Contemporanul .Ideea europeanã, „Pentru Patosul Revoltei”, 2009, Premiul acordat de revista
„Cafeneaua literarã”, 2016, Premiul „V. Voiculescu” pentru eseu, Pârscov,2016, premii pentru eseu- publicisticã ale Uniunii Scriitorilor, Filiala Iaºi, pentru Bolile spiritului critic. Eseuri atipice,
2006, Vieþile cãrþarilor contimporani dupã Magda U.,2012, Ridicã-te, Gyr, ridicã-te, Crainic!, 2020.

Seniorii literaturii noastre

„Pentru mine scrisul nu-i robie.
Îmi oxigeneazã existenþa...” (I)
Magda Ursache
Florentin Popescu: Dacã dupã îndepãrtaþii noºtri ani
de colegialitate la Liceul „B.P. Hasdeu” din Buzãu nu
ne-a fost dat sã ne întâlnim decât mai mult prin reviste (
îndeosebi dupã 1990), iatã cã a venit momentul sã-þi fiu
amfitrion în „Bucureºtiul literar ºi artistic”, publicaþie
pe care ai onorat-o de câteva ori prin articole foarte
bune ºi apreciate de cititori. Ei, bine, cititorii sunt dornici
sã te cunoascã ºi sub acest aspect – de repondentã la un
interviu din care sã se poatã contura, mãcar în linii
generale, portretul eseistei, romancierei, pamfletarei,
cronicarului literar, editoarei Magda Ursache.
Cu ce propui sã începem? S-o luãm cronologic, de la
anii de ºcoalã ºi de la legãturile tale cu Buzãul, de la
statornicirea în „Oraºul marilor iubiri”, Iaºiul, de la
„Cronica”, unde ai fost redactor responsabil de Secþia
Poezie, de la volumul de debut A patra dimensiune (1973)
sau sã venim mai încoace?
Magda Ursache: Dragã Fleurentin, sã începem cu
laguna Bibliotecii „V. Voiculescu” din Buzãu, unde mam simþit cel mai bine în copilãria ºi-n adolescenþa mea,
una mai tristã decât alta. M-am nãscut la Bucureºti. Tata,
avocat strãlucit la Baroul bucureºtean , a fost sfãtuit sã
plece altundeva ca sã scape de puºcãrie politicã (era
membru PNÞ) ºi s-a refugiat la Buzãu, în casa bunicilor
mei. ªi pentru mine, ºi pentru Alexandru Marinescu –
tata- cititul, într-o ierarhizare a valorilor existenþei, e pe
primul loc. Nici acum nu mã împac cu gândul cã n-o sã
pot citi tot ce-aº vrea sã citesc. Am mereu ceva de citit la
mine ( nu ceva, ci ceva anume). Sunt dependentã de citit
ºi începutul de orbire m-a îngrozit. Casa devenise un
maldãr de hârtii imposibil de descifrat. ªi nimic nu-i mai
trist decât o bibliotecã necititã. Am fãcut douã operaþii ºi
lecturile au putut din nou sã-mi suplineascã existenþa,
graþie doctorului oftalmolog Andrei Irimia.
Cred cã în biblioteca din Buzãu mai sunt volume care
se deschid singure la câte o paginã re-re-recititã de mine.
Aud, însã, cã s-a mutat într-un mall, ca sã se întoarcã
Alex. Oproescu, bibliograful emerit, însurat cu ea, cu
biblioteca, în mormânt. „Nu mai întreb ce vremuri bat
afarã” e un vers tragic al Doctorului Vasile Voiculescu,
pe urmele cãruia ai mers cu folos, Fleurentine. Lasã-mã
sã te apelez aºa, toþi bunii mei prieteni au ºi un nume de
la mine, pe lângã cel din buletin.
Am citit mult pe sub bãncile liceului. Bonomul,
jovialul biolog Aurel Piþu m-a iertat cã, în ora lui, citeam
Nopþi la Serampore. ªtia cã riscam exmatricularea dacã
mi-o confisca. Mi-a luat-o din mânã, a deschis fermoarul
mapei, a pus romanul lui Eliade acolo ºi a tras fermoarul
la loc. Cel mai drag profesor, Domnul Trandafir al meu:
Pãturescu de românã. M-a dus în biblioteca liceului ºi
mi-a arãtat Istoria literaturii române de la origini pânã
în prezent: „Citeºte cât poþi de aici.” Mirosul ei mi-a
intrat în piele. Decisiv, m-a influenþat profesorul de
istorie Cristescu. Gândea ca tata. Eruditul istoric era
grand seigneur, deºi purta – deliberat – din primãvarã
pânã-n toamnã, un basc proletar ponosit ºi teniºi albaºtri,
la care pusese placheuri. Cãlca toate consemnele
programei. De 7 noiembrie, când se serba Marea
Revoluþie din octombrie (sau invers), ne vorbea despre
oroarea revoluþiilor. Despre cea francezã, de la 1789, ca

Urmare în numãrul viitor
rupturã a ordinii. Mi-a împrumutat o carte prohibitã,
Istoria românilor de N. Iorga, pentru care s-a fãcut
închisoare corecþionalã în anii stalinismului.În Index
librorum prohibitorum, „opera” lui Al.I ªtefãnescu,
puiºorul de tigru al Ninei Cassian, fata cu zestre ilegalistã,
Nicolae Iorga figura cu 29 de titluri condamnate la
epurare. Eminescu, doar cu 11. Biblioteca lui Cristescu
era bibliotecã-pericol. Nu ºi-a epurat-o. Elevilor favoriþi
le împrumuta orice, oricât de rarã era cartea.
Pe scara Liceului „Hasdeu”, am urcat de multe ori,
invitatã de directorul Ionel Banu, sã-mi lansez cãrþile.Nam avut niciunde public mai bun, cititori mai avizaþi
decât elevii de acolo. Sper sã fie ºi acum la fel hasdeienii,
bine antrenaþi pentru lecturã. De ce spun asta ? Pentru cã
am auzit recentuþ, la TV, un dialog: „Când plouã, merge
un pic de citit?” ªi celãlalt: “Ce eºti nebun,eºti prost?
Eu când plouã numãr bani.”
Cultura nu face rating. Cul-tura, da. Scriitorese încinse
ºi groteºti încing paginile romanelor de consum.
Divertismentul e rege (gol). Dive, descheiate la toate
instinctele ºi divi, tatuaþi pânã-n dinþi, umplu ecranele.O
cantautoare de succes se arãta agasatã de Fraþii Jderi,
lecturã ºcolarã obligatorie, care i-ar fi stricat rãu o vacanþã
de varã. Ce s-ar fi fãcut cu Solenoid ?
E un timp bolnav, virusat, îmi concezi, nu-i aºa?, dacã
prind înãlþime doar in-cultura ºi sexualitatea
extravagantã. Deunãzi, pe Digi 24, Nora Iuga susþinea
cã Dumnezeu este sex. Poate vrea sã-l seducã la 90 de
ani ºi sã facã sex cu El. Iar Dumnezeu,o ºtim cu toþii, e
generos.
F.P.: În 1975, ai fost forþatã sã pleci din redacþia
revistei „Cronica” ºi ai avut interdicþie de semnãturã
pânã în 1989. Dupã ‘90, însã, ai revenit în arena literarã
ºi ai devenit o prezenþã doritã ºi aºteptatã de multe reviste
culturale din þarã.
Eu cunosc motivaþia acestui succes de public, dar
presupun cã mai sunt ºi oameni care n-o cunosc. Te rog
sã le mãrturiseºti de ce ºi prin ce au fost/sunt de fiecare
datã interesante materialele publicate de tine ºi de ce
se citesc cu atâta curiozitate?
M.U.: Cunoºti motivaþia? Atunci spune-o tu. Mie
fãloºenia mi se pare prosteascã ºi nu miroase bine. Printre
multele lecþii pe care le-am învãþat de la Petru se numãrã
ºi modestia.
Cât despre eliminarea din presã pentru o greºealã de
tipar -uf!- , am povestit-o de prea multe ori. N-a fost vina
mea. Corectoarea pe care Valer Mitru , tehnoredactorul,
o numea Krupskaia- aºa-zisa nevastã a lui Lenin-, o
fiinþã rigidã, a îngropat ca pisica greºeala (aranjatã,
pentru cã n-a scos-o din paginã, a lãsat-o acolo), iar eu
am fost datã afarã, deºi plãtisem tirajul (cinci mii de lei,
sumã mare atunci, vreo patru salarii). Nu corectura trebuia
sã corecteze? Eu eram cap limpede ºi nu mã avertizase
nimeni. Putea sã-mi spus coniþa asta cã-i o astfel de bombã
în paginã. Eram, chipurile, prietene. Acel cãrcat-cãrcatcãrcat ternar (soluþia de- a ocoli cuvântul verde a gãsito Romulus Vulpescu, prin eufonicul r) a apãrut în preajma
unui citat din Ceauºescu. De ancheta Securitãþii am
scãpat, dar de la PCR mi s-a transmis (prin Corcaci,

activist) cã, dacã mai dau ceva la presã, va urma alta,
mult mai durã. Au urmat douã reduceri de activitate (eram
ultima venitã ºi nu conta decât vechimea) de la
Universitate (titularizarea o obþinusem cu cea mai mare
notã ºi cu felicitãri rectorale în Sala Senat) ºi de la
Institutul „A. Philippide”, unde predasem norma anualã
în trei luni: o monografie de revistã, cum mi se ceruse.
Ceea ce nu mi-a folosit la nimic, ca omului din Tecuci
motorul. Nu-s nici nostalgicã, nici ostalgicã, dar trebuie
sã spun cã oribilele constrângeri sociale facilitau o anume
libertate individualã. Cine are identitate nu ºi-o pierde.
Biblioteca m-a salvat. ªi da, visez biblioteci.
Dupã ce Leonþâ cã, aºa cum îi spunea Mihai Ursachi,
m-a scos de la „Cronica”, am adunat toate plachetele
poeþilor despre care scrisesem ori urma sã scriu ºi le-am
dãruit vecinului care deþinea bibliotecã la metru. N-am
mai putut scrie despre poezie decât puþin, cu greu. O
ranã prea adâncã se vindecã pe termen lung, spre deloc.
„Nu te supãra pe Poezie, Magda”, mi-a spus Petru.
Pusese bun început pe drumul meu literar: recenzia la
Rod de Cezar Ivãnescu.
Petru m-a ghidat pe nesimþite, dupã ce ne-am cunoscut,
spre lecturi esenþiale. Am primit spor util de învãþãturã.
Da, nu prea puteam sã þin pasul cu lecturile lui dificile.
Nu-i e dat oricui sã umble la braþ cu Platon, ca Petru
Creþia, cu Hegel, ca Vasile Gogea, pe contrasens cu
Nietzsche, sã-l citeascã în tren pe Hartmann, ca Petru
Ursache. Dar în câte domenii nu m-a depãºit Petru!
Recunosc: n-am capacitatea lui de înþelegere misticã.
Mic tratat de esteticã teologicã , deºi intitulat cu
smerenie mic, e mare, nu mic. În spital, tot cartea lui
Dumnezeu, Noul Testament, o adnota. În patria celestã,
pe care Petru o iubeºte cât a iubit ºi patria de jos, în
bibliocaelli, tot asta face, sunt sigurã.
M-a ridicat pe umerii lui, m-a vrut mai sus decât puteam
fi. M-a ajutat sã urc panta. Nu pânã-n vârf. Îl cita pe
Arsenie Papacioc: Viaþa e drum în deal ºi vale. E mai
uºor la deal. „Magda, cine spunea? Pentru a scrie trebuie
sã scrii. Blanchot, nu? Atunci scrie!”
Din ceasurile rãvãºitoare ale ºomajului m-a scos
prezenþa lui. Am avut nevoie vitalã de echilibrul lui, de
calmul lui, de sfatul lui ziditor. Am traversat eºecuri,
strâmbãtãþi, urã, invidie (marca Târgului Ieºilor, Dulcele),
dar ºi bucurii esenþiale: simple, ocrotitoare, îngereºti
chiar. Petru mã ajutã ºi acum. Gãsesc imediat pe secretairul lui plicul cu fiºe trebuitoare, citatul care-mi trebuie.
„Scrie, Magda, scrie.”
Cenzura era ochi ºi urechi. În Ecluza, Radu Mareº
nareazã cã erau cenzurate ºi testicolele calului
voievodului dintr-o statuie. „Scrie, Magda, scrie ca ºi
cum n-ai trãi în socialism.” Aºa am fãcut: am predat la
Cartea Româneascã douã romane ( ce sã fi fãcut în realul
ceauºiu decât sã evadez în imaginar?), dar Bãlãiþã le-a
lãlãit cât a putut, deºi mã acoperea de laude. Le-am
publicat la editurile ieºene Timpul ºi Institutul European,
dupã evenimentele decembrii. N-a fost nevoie sã schimb
niciun cuvânt. Doar am adãugat, la fiecare, câte o addendã
postsocialistã.

A consemnat Florentin Popescu
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CRONICÃ LITERARÃ LA KM 0
Cronica de faþã s-ar fi putut intitula „Când poezia intrã în umbra prozatorului

Personalitate de prim rang a literelor noastre actuale, poetul Horia Bãdescu este deopotrivã, sau

ºi dramaturgului”.
Puþinã lume mai ºtie astãzi (ori aºa mi se pare mie) cã începuturile literare ale dlui Dumitru Radu Popescu au stat (ºi în bunã mãsurã ºi creaþiile de mai târziu) sub
semnul poeziei. În „Nota asupra ediþiei” de acum (Dumitru Radu Popescu, O sute
ºi una de poezii, Editura Academiei Române, 2021), alcãtuitã ºi prefaþatã de
Cornel Ungureanu se aminteºte cã într-un interviu acordat mai demult Puºei
Roth autorul antologicelor (de referinþã) romane prozatorul D.R. Popescu a
mãrturisit cã pe vremea când era student la medicinã Pavel Aioanei l-a dus la
redacþia revistei „Steaua” cu câteva texte poetice ºi de prozã, iar Cornel Regman
l-a preferat în ipostaza de prozator, prevãzându-i un viitor în acest domeniu ºi nu
în cel al liricii.
Cochetând într-un fel cu sine, D.R. Popescu adãuga acolo: „Sigur cã pe mine
m-a durut faptul cã m-a luat de la... poezie, fiindcã poezia o scriam cu plãcere, era
frumos, aºa te distrai... aºa parcã mi-a luat o jucãrie”.
Sã nu se înþeleagã, însã, de aci cã marele scriitor de azi a privit atunci ºi chiar ºi
mai târziu poezia doar ca un simplu joc sau prilej de distracþie, fãrã obiective ºi
þinte mai lungi. Nici vorbã.
În 1982, când D.R. Popescu publica volumul de versuri intitulat Câinele de
fosfor, dacã nu polemic, cel puþin în contrasens cu ceea ce confraþii scoteau pe
piaþã în materie de poezie, nimeni nu s-ar fi gândit cã nimic sau aproape nimic din
ce era adunat între coperþile acelui op nu era întâmplãtor.
„Calendar”, poemul cu care se deschidea cartea conþinea „în sine” un veritabil
program ºi totodatã propunea o viziune proprie asupra lumii ºi a componentelor
ei: „Mai puþin mã intereseazã ce-a fãcut Dumnezeu în prima zi/ ªi-aº putea spune
cã deloc, ce-a fãcut în a doua./ Ei, acolo, un univers surd-mut./ Nu-mi încarc
memoria nici cu faptele din ziua a treia/ Ca sã nu mai vorbesc de-a patra/ ªi de-a

implicit, o conºtiinþã gravã a timpului în care trãieºte ºi scrie. Nu o datã s-a exprimat public, în articole
ºi eseuri cu un pronunþat caracter angajat polemic, asupra chestiunilor care frãmântã societatea
contemporanã, formulându-ºi tranºant convingerile ºi observaþiile asupra acesteia, în meditaþii ºi reflecþii
dintre cele mai elevate ºi profund intelectuale/culturale. „Am scris, în aceste vremuri bolnave – se
exprimã oarecum confesiv în Cei partru cavaleri ai apocalipsei – pornite razna ºi rãznite de oameni
mai puþin bolnavi la trup, cât mai ales la minte, despre schimbarea la faþã a Europei sinucigaºe, despre
nebunia lui Homo Deus, despre întoarcerea lui Caliban ºi despre atâtea alte «aventuri» ale umanitãþii
contemporane de care «se sparie gândul ºi se bolnãveºte sufletul», vorba bãtrânului cronicar”. Despre
toate acestea, în cele vreo treizeci de eseuri ce alcãtuiesc sumarul volumului Între Schila ºi Caribda,
încotro? (Editura ªcoala Ardeleanã, Cluj Napoca, 2022). Fiecare din acestea, în parte, dezvoltã câte o
idee, un subiect propriu, dar ele se continuã unele pe altele cuprinse programat într-un întreg al volumului,
unitar, ca într-o dezbatere deschisã în forumul Agorei. ªocantã e, ºi abruptã, deschiderea primei intervenþii,
din eseul Între Schila ºi Caribda, cu o mãrturisire ce anunþã tonalitatea oarecum sumbrã a pledoariilor,
sub gravitatea cãreia se aºazã apoi toate celelalte: „Scriu cu un tot mai acut sentiment al inutilitãþii” ªi
continuã, în rezonanþa unui soi de lamentaþie ce duce meditaþia pe aliniamentele gândirii Ecleziastului:„
La ce bun sã te strãduieºti a afla cine eºti, de unde vii ºi încotro te îndrepþi? La ce bun sã te întrebi ce e
viaþa, ce rosturi are ea, dincolo de stereotipiile zilnice car-þi asigurã confortul burþii ºi al distracþiei, ce
rost sã asculþi avertismentul unor vremuri cu care nu ai ºi nici nu vrei sã mai ai de-a face; Memento
mori? La ce bun sã pricepi cã eºti unic ºi indispensabil ºi sã-þi asumi aceastã realitate, cu bucuriile ºi
primejdiile ei, când e atât de cald ºi bine în pântecul gloatei? De sã te oboseºti cu atâtea inutile eforturi,
când cineva, vãzut sau nevãzut, n-are importanþã cine, o poate face în locul tãu, când nu trebuie decât sãl laºi sã hotãrascã ºi sã aleagã drumul în numele tãu? Socializeazã, spune ºi fã ceea ce spun ºi fac toþi
ceilalþi. Urmeazã morcovul care fluturã ademenitor dinaintea asinului, sub surâsul emoticoanelor ºi
dansul de lucioli ai portabilelor” Iatã sugestia unei realitãþi sociale în care vieþuieºte omul zilei de azi,

Florentin
Popescu

D.R. Popescu,
întoarcere la
dragostea dintâi

cincea./ Ei, acolo, niºte zãri ºi niºte obiecte de lut/ Câteva sute de pãsãri ºi un
mamut!/ Tot acest calendar n-ar fi avut nicio noimã/ Tot acest inventar n-ar fi
avut nicio noimã/ Dacã ziua a ºasea nu i-ar fi trecut prin cap sã-l facã pe om./ Ei,
dupã aceastã ispravã/ Mai stãm de vorbã/ În glorioasa dumbravã”.
...ªi „glorioasa dumbravã” îi oferã bardului o infinitate de „forme” cu tot atâtea
subiecte de meditaþie ºi de reflecþie, de la ierburi ºi animale pânã la miºcãrile
anotimpurilor, de la elemente ale cosmosului ºi pânã la personaje celebre din la
fel de celebre opere literare.
În tot locul ºi în toate momentele în care scrie despre ele poetul priveºte în jur cu un
soi de candoare mimatã intenþionat ºi cu o ironie care-i individualizeazã viziunea:
„E un fum cumplit în biblioteca municipalã!/ Probabil Homer, Ahile, Elena, Ulise,/
Shakespeare, Cezar, Cleopatra/ Beau tutun/ ªi nu ajung la acelaºi numitor comun./
Probabil e un colocviu semestrial/ Despre circulaþia maritimã ºi fluvialã/ Despre
istorie ºi prostituþie/ De-i atâta fum în biblioteca municipalã”. (Fum)
Poezia d-lui D.R. Popescu se circumscrie, în cea mai mare ºi valoroasã parte a ei
într-un expresionism „turnat” uneori în forme care ne amintesc de tuºa grea,
apãsatã în care scria cândva un alt mare scriitor la începuturile lui literare, Zaharia
Stancu: „Porumbelul alb de pe clãdirea ambasadei/ Este în întregime materie,/ Ca
ºi curca vândutã azi în piaþã/ La kilogram,/ Minus penele arse înainte/ De i se
despica burta./ Porumbelul zboarã, materia zboarã/ Porumbelul gungureºte, materia
gândureºte/ Porumbelul face pui, materia face pui/ Porumbelul cântã, materia
arde/ Ca penele curcii”. (La kilogram)
La o mai atentã lecturã, am putea observa cã poezia acestui autor cuprinde
douã paliere distincte: unul al textului concis, aidoma versetelor din poezia
orientalã (gândul ne trimite numaidecât la haik-ul japonez ºi nu numai): „Într-o
zi oarecare,/ Agamemnon, în mantie, regalã,/ Venind acasã, traversând pãdurea,/
Gãsi în patul conjugal/ Aºteptându-l surâzãtoare/ Securea.” (Destin), pe când pe
al doilea palier se situeazã ceea ce am putea numi, fãrã teama de a greºi, poezianaraþiune, cu desfãºurãri de întâmplãri ºi „acþiuni” (ce uneori par de o banalitate
stânjenitoare, alteori conþin „in nuce” gânduri, idei ºi ceea ce înþelepþii antichitãþii
numeau „sentenþe”) ce conduc, în final la adevãrate, mici sinteze de învãþãturi.
Într-un loc citim: „Fiii voºtri/ Învaþã sã/ Conducã imperii/ Nu sã facã roþi/ ªi sã
secere grâul./ Puterea lor ar fi/ Ca a voastrã./ ªansele de a deveni milionari/ Sunt
egale./ Dar luarea în uºor/ A realitãþii/ Este o boalã a spiritului.” (O boalã), iar în
altul aflãm cum poate fi transfiguratã empatia cu confraþii poeþi: „Unul ºi-a bãut
banii/ Luaþi cu împrumut ca sã-ºi punã dinþii cãzuþi/ Altul creºte iepuri ºi zilnic/
Pãlãvrãjeºte cu telefonista/ Oficiului poºtal comunal/ Unul mãnâncã icre negre/
ªi protesteazã cã nu sunt pe piaþã/ Destule piei de crocodil/ Pentru pantofii
oamenilor muncii/ Unul a murit înghiþit de/ Pãmânt/ Altul a murit mâncat de/
Cancer la ºira spinãrii/ Altul stã ca un/ Vierme de mãtasã în/ Cãmaºa sa sfântã/ ªi
se roagã luminii/ Altul adreseazã scrisori de iubire/ ªi ºopteºte pe la urechi
aplecate/ ªi nu se spalã pe picioare/ Altul/ ªi altul ºi altul/ Fiinþe de carne/ Din
lut/ Urzesc/ Eternitatea/ Noastrã” (Poeþii). Într-un „Gol de aer” ideea e dusã ºi mai
departe: „Doamne, într-o clipã/ Pot fi în paradis!/ Dar lasã-mã aici/ Printre tâmpiþii
care/ Sunt fericiþi ascultând ºlagãre/ Printre mâncãtorii de mule/ Printre cei care
urãsc/ ªi aerul ce-l respirã/ Barbugii ºi ipotecaþi/ Bârfitori ºi punãtori de/ Rahat
pe clanþã/ Lingãi cu pãrul soios/ Nespãlaþi, duhnind a transpiraþie/ Nu-mi da
laptele vacii/ Care paºte în rai iarba sfântã/ ªi nici mierea neprihãnitelor albine/
Lasã-mã printre golãnime/ Printre muºte ºi venin/ Amin”.
Construcþii lirice aparent bizare, fracturi de vers orânduite aidoma unui puzzle
trimit indiscutabil la Urmuz ºi probeazã, încã o datã, vigoarea, forþa, dar mai ales
originalitatea scriitorului, opera lui poeticã constituindu-se ca un pandant important
al celeilalte opere a magistrului – cea de prozator ºi dramaturg. Avem astfel o
imagine pe cât de compelxã tot pe atât de exactã a marelui nostru literat contemporan.

Poetul în Agora
(Horia Bãdescu)
Constantin
Cublesan
,
deprimante, în care poetul pare a se simþi un însingurat. Dar, nu unul care sã fi renunþat la condiþia sa de
om, de trestie gânditoare, ci unul gata, în orice clipã, sã riposteze, sã demaºte, sã-ºi exprime revolta,
faþã de programele în care individul/omul devine un simplu obiect de manevrã în mâna ideologilor
globaliºti ºi sub imperiul ideologiilor acestora, atrãgând atenþia cã „lumea virtualitãþii billgatesiene e pe
cale sã izgoneascã scrisul din ºcoli ºi cartea din casele oamenilor, pentru a ºterge minþile semi ori
deplinilor analfabeþi cu pãmãtuful odihnitor al tabletelor ºi telefoanelor inteligente. Încât îþi vine sã
scandezi, parafrazându-l pe Hölderlin: La ce bun ºtiutorii de carte în vremuri sãrace?” (Habent sua
fata libelli). Sunt întrebãri deloc retorice, pentru cã ele vizeazã direct atitudini ºi stãri de fapte nesãbuite,
în cel mai bun caz, reprobabile, pe care Horia Bãdescu le rosteºte interogativ (dacã nu cumva etalez un
pleonasm), comentându-le cu un spirit polemic de esenþã sociologicã: „ªi mã întreb din nou: cine aþâþã
focul sub cazanele luciferice. Natura, viaþa agresatã, jignitã, exasperatã de insolenþa cinicã a umanitãþii sau
calculele fãcute de creierul umbrei? Cine le permite acestor ucenici dezmãþaþi sã se joace de-a Marele mag,
ca noi sã suportãm pedeapsa universului Ultragiat? Cum sã mai învingi pandemia sufleteascã, boala
distrugãtoare, într-o lume de unde cartea, învingãtoarea rãului, e pe cale sã fie, ca ºi Dumnezeu, alungatã?”
(„Intrat-a o boalã în lume”). În pledoariile sale în favoarea omului ºi umanitãþii aduce argumente din
vasta culturã a lumii, din Antichitate pânã azi, capabile a discredita filosofia pãguboasã a neomarxiºtilor,
bunãoarã: „Sofocle, unul dintre Marii Greci, ne amintea cã: «În lume-s multe mari minuni,/ Minuni mai
mari ca omul nu-s!». iar mai încoace Shakespeare, scormonitorul în tainiþele sufletului omenesc ºi ale
universului, îl prevenea prin Hamlet, prinþul îndoielii, pe bunul Horatio: «Mai multe-s pe pãmânt ºi-n cer,
Horatio,/ Decât închipuie filosofia»” (Pisica lui Schrödinger). Perspectiva incursiunilor în neliniºtile/
neregulile lumii de azi are în vedere, cel mai adesea, abuzul globalizãrii, asupra cãreia s-a exprimat ºi mai
demult în eseul Globalizare ºi identitate, având în vizor, desigur, Construcþia Noii Europe, într-o
Uniune Europeanã realã ºi funcþionalã („Cioranian vorbind, schimbarea la faþã a umanitãþii ne aratã
contururile unei mãºti greu de aºezat pe seraficul obraz al trestiei gânditoare” – Schimbarea la faþã). Nu
evitã sã vorbeascã despre corectitudinea politicã („Corectitudinea politicã e, de fapt, o negare a realitãþii”
– Emoþie ºi minciuni) ºi mai pe larg despre Schimbarea la faþã a Europei, analizând pe larg cartea
englezului Douglas Murray, Strania sinucidere a Europei. Imigraþie. Identitate. Islam (apãrutã la
editura Corint), luând în discuþie relaþia civilizaþiei þãrilor estice raportatã la cele vestice. Se pronunþã ºi în
legãturã cu agresivitatea neomarxiºtilor, care câºtigã teren în Europa. „Revenind asupra prioritãþilor UE în
contextul Marii Resetãri, pusã la cale, cu mult înainte, în celebrul Forum de la Davos, se poate constata cã
una dintre acestea, dacã nu cea mai importantã, este impunerea cu orice preþ a celor ce decurg din ideologia
neomarxismului american, aflat în expansiune pe continent, privind destructurarea familiei prin modificãri
terminologice, deturnarea naturalitãþii procreaþiei, toleranþa incacceptabilã în faþa unui prozelitisam agresiv
ºi insolent a minoritãþilor sexuale, vulgar, eschibiþionistã pânã la pornografie ºi blasfemie deseori la adresa
valorilor de credinþã” (Cei patru cavaleri ai apocalipsei). Se pronunþã cu fermitate asupra tuturor
problemelor ce preocupã (invadeazã) societatea actualã, cu nerv polemic, în felul sãu justiþiar, mereu
analitic ºi descriptiv: „Trãim într-o lume grãbitã, al naibii de grãbitã (…) Dar oare unde se grãbeºte? Ce
þeluri înalte o fac sã alerge de parcã hoardele migratoare s-ar afla la orizont? (…) Trãim instant, iubim
instant, murim instant! Gândim instant, în puþine cuvinte ºi multe emoticoane, cu mintea aglutinatã de
informaþii standardizate, oferite instant gata manipulate (..) Trãim rupþi de rãdãcini, de pãrinþi, de memoria
noastrã, adicã de noi înºine. ªi ce nevoie am avea de toate astea atunci când avem la îndemânã sfânta
treime: Facebook, Twitter ºi Instagram?” (Viaþa instant).
Eseurile lui Horia Bãdescu, nu sunt doar o simplã demonstraþia publicisticã, a unui condei versat,
poetic în esenþã, ci sunt mãrturia unui angajament civic major a unui scriitor demn ce-ºi apãrã condiþia
intelectualã liber cugetãtoare, ameninþatã, laolaltã cu a tuturor semenilor sãi, de agresiunea (agresivitatea)
mancurtizãrii, cu se exprima un mare scriitor al secolului trecut (Cinghiz Aitmatov), în numele unui
progres tehnologic totalitar, fals, evident, ºi dãunãtor prin dezumanizarea lui programatã. Mãrturisitoare
ºi emoþionante aceste ieºiri în Agora, aºezate sub o metaforicã formulare concluzivã: „Nu cred cã
viermele este/ mai important decât mãrul,/ dar nu pot suporta/ surâzãtoarea inconºtienþã a mãrului”
(Diavolul locuieºte în Silicon Valley). Este justificarea deplinã a imboldului de a condamna nepãsarea
cu care lumea contemporanã îºi acceptã propria devorare, de fapt inacceptabilã în spiritul condiþiei sale
din totdeauna a celebrãrii umanitãþii.
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POEZIE ROMÂNEASCÃ LA KM 0
LIED

FRONTISPICIU

Al meu mi-e sufletul, ori mi-e strãin?

Mi-am plãsmuit un suflet din þãndãri de bolid.
Aerian ºi aspru, cu nostalgii de vid.
Sori stinºi ºi-au stors cenuºa din hãuri sã închege
Nãprasnicele aºchii de mii de ani pribege.
Ecouri adunate din haosul astral
Mai gem ºi-acum în asprul meu suflet mineral,
Cu fire de-aur smulse solarelor sisteme,
Mai repede ca vremea alunecând prin vreme.

Mi-e sufletul de vechi amurguri plin,
ªi-n mine plânge-un cântec fãrã grai,
Aºa cum într-un vechi amurg pe Rin
Cânta pe-o stâncã zâna Lorelei.

Al. Philippide
CLOPOTELE
Duminicile-n fiecare sãptãmânã,
Când clopotele-n mantii de bronz se iau de mânã
ªi-ncep ca sã colinde
Cât vãzduh poate glasul lor cuprinde,
Umflaþi de vânt,
Buimaci, târându-ºi umbra greoaie pe pãmânt,
Toþi nourii aleargã cu clopotele-n zbor
Pe urma lor;
Iar când în zare, ca-ntr-o vãgãunã,
S-au prãbuºit cu toþii împreunã,
Din ce în ce mai limpede rãsunã,
Împodobind cu aur proaspãt crinii,
Goarna luminii!
ªi-atunci tot cerul se preschimbã
În clopot nalt, cu soarele drept limbã,
Care bate
Clipe de luminã
Pentru cei a cãror inimã se zbate
Ca limba unui clopot rostogolit în tinã.
În hohote sonore vãzduhul se distramã
Când clopotele-n tropot de copite
Îndeamnã sufletele toropite
ªi le cheamã
Cu ele cãtre soare sã s-avânte,
Sãrmane clopote cu-aripe frânte!
ªi-atunci nebunii care-ntr-una urlã
Cu sufletul la gurã ca o surlã
Când clopotele-n fiecare turlã
Cu urã-ºi muºcã frânghiile, botniþi,
Nebunii intrã pe furiº în casã,
ªi tac din gurã, ºi s-ascund sub masã;
Cãci trebuie sã ºtiþi cã din clopotniþi
Îndatã clopotele au sã zboare
În cavalcadã cãtre soare,
ªi-au sã se-ntoarcã liniºtit, la trap,
Sã ne cadã pe cap,
Sã ne cadã pe cap!
Dar eu, care nu sunt nebun,
Vã spun:
Cã clopotele-n fiecare sãptãmânã
Se iau de mânã;
Îºi suflecã mantalele-ntr-o horã
Sonorã;
ªi-apoi pornesc ca sã colinde
Cât vãzduh poate glasul lor cuprinde.
Dar vã mai spun,
Eu, care nu sunt nebun,
Vã spun ce toate clopotele spun:
Cã, dintr-o datã preschimbate-n goarne,
Au sã rãstoarne
Vãzduhul peste noi ca un puhoi
De cer albastru ºi luminã multã,
ªi-atuncea noi,
Care suntem acei ce tac ºi le ascultã,
Stãruitori vom sta cu fruntea boltã
De revoltã,
Cu ochiul cupã de nãdejde multã,
Cu zdrenþele azurului pe noi,

Dar cântecul, de l-am ºtiut demult,
Sã-l spun acum nu ºtiu, ºtiu sã-l ascult.
Nu pot sã-l cânt, dar cântã-n mine-acum,
Aºa cum apa curge lung, sau cum
Clipeºte-o stea, ori ºerpuieºte-un drum.

Fulg de nemãrginire în coajã de pãmânt,
În inimã port dorul pustiilor senine.
Când clipa pãmânteascã apasã greu pe gând,
Desfãºur albul viscol al stelelor în mine.

Al meu mi-e sufletul, ori mi-e strãin,
Pãtruns în mine parcã fãrã veste?
Mi-e sufletul adânc ca o poveste
În care e un vechi amurg pe Rin,
ªi un luntraº, îndrãgostit de-o zânã.

Mi-e dat sã-mi caut timpul zburând din erã-n erã
ªi sã colind, eratic, prin secolii glodoºi.
Tot ce-i contrast m-atrage, ºi-n mine, ca-ntr-o serã,
Cresc brazii nalþi alãturi de cactuºii buboºi.

ªtiu cântecul pe care îl cântai
Luntraºului pe Rin odinioarã,
ªtiu cântecul cu care îl chemai
Sã moarã,

Am aruncat la hârburi cântarul nemuririi
ªi ciutura cu glorii banale de ciºmea.
ªi cumpãnindu-mi visul cu rânjetul satirii,
Fac lumea dupã chipul ºi-asemãnarea mea.

ªi sunt luntraºul,
Lorelei!

Sunt cel dintâi geneza-n batjocurã sã-mi ieu.
Eu singur îmi sunt ºarpe în paradisul meu.
Cu inima-ncleºtatã în coama unui vers,
Îmi joc pe Prometeul gonit din univers.
Îmi bat în piept þãruºuri fãþarnice de rugã.
Schimb perlele-n grãunþe ºi fac din înger slugã.
În balta vremii moarte scuip larg ºi liniºtit.
Viaþa cu trup de aur ºi solzi de glod mi-e dragã,
Cum drag îmi va fi vântul ce-mi va deschide, largã,
Poarta pe care intri, culcat, în infinit.

VEGHE
Mi-e sufletul în hrube-adânci boltit:
Tãceri strãvechi s-adunã prin unghere,
Ca niºte ºerpi bãtrâni ce m-au pândit.
Ascult în noapte, gârbov de veghere,
Cum cade fiecare gând, gândit.
În preajma mea, prin somn, pãmântul geme.
Un glas în mine prinde sã mã cheme,
ªi simt cum din adânc de suflet, greu,
Tânguitorul glas de veghe geme,
Chemând mereu.
ªi mã scobor în mine ºi în vreme.
Pãmântul...
Spasm puternic de dragoste ºi urã!
În fiecare bulgãr un pumn ascuns se zbate,
ªi cerul orb, deasupra, deschide-n gol o gurã
Cu vineþi dinþi de stele, sclipind sãlbatic toate!
Cu ochi de mãri, cu gura vulcanilor, cu frunþi
De stânci, cu nãri de peºteri, cu braþ de munþi,
cu-avântul
Cutremurului urlã îndurerat pãmântul!
În rug de ger se-nalþã, pe culmi, gheþari cãrunþi,
ªi alba lor dojanã o ºtie numai vântul.
L-aud ºi-acum, mereu, prin somn cum geme;
ªi-un glas în mine prinde sã mã cheme;
ªi simt cum din adânc de suflet, greu,
Tânguitorul glas de veghe geme,
Chemând mereu.
„În preajma veºniciei zãbovit,
Din nou zãvor de vis pe cuget pune,
Îndemn dã iar avântului strivit,
Întoarce gândul tãu spre rugãciune,
De gândul tãu te lasã izbãvit.
Apleacã-þi sufletul cum cade-un trunchi
Bãtrân în tihna þãrnei iertãtoare;
ªi dacã-ndurerarea pãmântului te doare,
Cu fruntea pe genunchii lui sã-i ceri iertare.
Tu, care n-ai nici idoli, nici altare,
Apleacã-þi fruntea, roagã-te-n genunchi
Pãmântului.”

ÎNTÂLNIRE
Venit peste prãpãstii de milenii,
Un glas în mine pâlpâie domol,
Ca zâmbetul de cearã al Selenii
Plutind în spaþiul îngheþat ºi gol.
Ce vechi poet cu nume de poveste,
Aºa cum creºte-un arbor de mãrgean
Din negre adâncimi de-ocean,
A rãsãrit în mine fãrã veste?
– Te ºtiu de mult, din vremea când la Nil
Împãrãþeau cu faimã Ptolemeii.
În elegii cu meºteºug subtil
Cântai femeia, stelele ºi zeii.
Te-am mai vãzut la Roma, sub Neron. Mi se pare
C-ai fost ºi tu la cina cu ouã de pãun.
Fãlos era libertul, falernul însã bun.
ªi ce prilej de epigrame-amare!
În evul mediu ºtiu c-ai stat ascuns
Prin sumbre mânãstiri benedictine.
Dar la luminã iarãºi ai ajuns
În secolul gândirii libertine.
În craniul meu ai poposit acum
Cu glasul tãu de dincolo de stele.
Cred însã cã eºti gata iar de drum...
Prea-ncet curg vremurile? Sari din ele!
Spre care ev porneºti ? Þi-aº da-ntâlnire
Prin librãriile-anului cinci mii...
Dar poate-atunci, plecat din omenire,
Te vei plimba prin alte galaxii.

(Din vol. „Poezii”, Editura pentru Literaturã, 1962)

Surâzãtori – cu clopotele-n noi!
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MEMORII, JURNALE, CONFESIUNI

Mircea Eliade

ÎNCERCAREA
LABIRINTULUI
(XVIII)
Urmare din numãrul trecut

DEMISTIFICAREA
DEMISTIFICÃRII

Claude-Henri Rocquet – Acum sunt pe
deplin lãmurit asupra a ceea ce înþelegeþi prin
„atitudine hermeneuticã” ºi, totodatã, îmi explic
ºi atitudinea opusã, care se vrea „demistificatoare”,
ºi care îi reuneºte pe Marx ºi pe marxiºti, pe
Freud, pe Lévi-Strauss ºi „structuraliºtii”. Tuturor
acestora le datoraþi ceva, fãrã îndoialã; numai cã
dumneavoastrã sunteþi de cealaltã parte. Aþi putea
sã precizaþi care este poziþia dumneavoastrã?
Mircea Eliade – Am profitat, într-adevãr, de
cele trei curente pe care le amintiþi. Adineauri,
vorbeam de importanþa radicalã a agriculturii ºi
deci de o schimbare radicalã în structurile
economice: Marx ne-a ajutat sã înþelegem acest
lucru. Freud ne-a dezvãluit „embriologia”
spiritului; e foarte important – dar embriologia
nu este totuºi decât un moment în cunoaºterea
unei fiinþe. „Structuralismul” este util ºi el. Cu
toate acestea, cred cã atitudinea de „demistificare”
este o atitudine de facilitate. Toþi oamenii arhaici
sau primitivi cred cã satul lor este „centrul lumii”.
A lua aceastã credinþã drept „iluzie” nu este greu
ºi nu te duce la nimic. În acelaºi timp, distrugi
fenomenul cercetându-l de pe un plan care nu
este al sãu. Dimpotrivã, important este sã te întrebi
de ce aceºti oameni cred cã trãiesc în centrul lumii.
Dacã vreau sã înþeleg un anumit trib, nu o fac
pentru a-i „demistifica” mitologia, teologia,
moravurile, reprezentarea lumii. Din contrã, vreau
sã-i înþeleg cultura ºi, deci, sã ºtiu de ce aceºti
oameni cred ceea ce cred. ªi dacã am înþeles de
ce cred ei cã satul lor este centrul lumii, încep
atunci sã le înþeleg mitologia, teologia, deci modul
lor de-a exista în lume.
– De fapt, este oare atât de greu de înþeles?
Îmi amintesc acea paginã în care Merleau-Ponty,
vorbind despre aºezãrile primitive, adaugã:
„Descind într-un sat ca sã-mi petrec vacanþa, fericit
cã m-am despãrþit de lucrãrile mele ºi de anturajul
obiºnuit. Mã instalez în sat. El devine centrul
vieþii mele (...) Corpul nostru ºi percepþia noastrã

ne îndeamnã mereu sã luãm drept centru al lumii
peisajul pe care ni-l oferã.”
– Da, aceastã experienþã care se numeºte sacrã,
sau religioasã, este existenþialã. Omul, de la sine,
datoritã corpului sãu în spaþiu, se orienteazã spre
cele patru orizonturi ºi se aflã între sus ºi jos. În
chip firesc, el este centrul. O culturã se clãdeºte
întotdeauna pe o experienþã existenþialã.
– Când vorbiþi despre religii, despre culturi,
fie ºi despre cele mai primitive ºi mai arhaice, ca
cele din Australia, o faceþi cu un nemãrginit
respect. Pentru dumneavoastrã ele nu sunt
documente etnologice, ci opere. Religiile, pentru
dumneavoastrã, sunt niºte opere minunate, pline
de înþeles ºi de valoare: tot aºa cum este Odiseea
sau Divina comedie, sau opera lui Shakespeare.
– Mã simt în întregime contemporanul marilor
reforme, al marilor revelaþii politice ºi sociale.
Toate construcþiile vorbesc despre egalitatea dintre
oameni: orice fiinþã umanã are exact aceeaºi
valoare ca ºi un geniu din Paris, din Boston, sau
din Moscova. Dar în realitate aceasta nu se prea
vede. Eu însã realizez acest principiu atunci când
mã apropii de un australian; nici mãcar nu mã
apropii de el ca mulþi antropologi curioºi doar sã
cunoascã instituþii ºi fenomene economice. Este
interesant sã cunoºti aceste lucruri, fãrã îndoialã,
dar sã te opreºti la ele nu e cea mai bunã metodã
pentru a surprinde contribuþia acestor oameni la
istoria spiritului. Ceea ce mã intereseazã cu
adevãrat este sã aflu cum reacþioneazã o fiinþã
umanã atunci când este silitã sã existe într-un
deºert australian sau în zona arcticã. Cum a reuºit
sã supravieþuiascã, nu numai ca specie zoologicã,
ca porumbeii sau ca focile, ci pe lângã aceasta sã
supravieþuiascã ca fiinþã umanã, creând o culturã,
o religie, o esteticã? Ei au trãit acolo ca niºte fiinþe
umane, adicã au creat. N-au acceptat sã se
comporte cã niºte foci sau ca niºte canguri. Iatã
de ce sunt o fiinþã umanã: nu pentru cã sunt
descendentul prodigioasei culturi mediteraneene,
ci pentru cã mã recunosc ca fiinþã umanã, în
existenþa asumatã de un australian. De aceea mã
intereseazã cultura lui, religia ºi mitologia lui.
Tocmai acest lucru explicã atitudinea mea de
simpatie; ea nu izvorãºte dintr-un fel de paseism
care m-ar îndemna sã revin la lumea aborigenilor
australieni sau a eschimoºilor. Vreau sã mã
recunosc – în sensul filozofic – în fratele meu; în
calitate de român, am fost ca ºi el, cu mii de ani în
urmã. Datoritã acestui gând, mã simt omul epocii
mele, dacã existã într-adevãr vreo descoperire
originalã ºi importantã care ar putea caracteriza
secolul nostru, atunci ea este aceasta: unitatea
istoricã a spiritului uman. Iatã de ce nu
„demistific”. Într-o zi, descendenþii foºtilor
colonizaþi ne vor reproºa „demistificarea”. Ne vor
spune: „Exaltaþi creativitatea lui Dante al vostru
ºi a lui Virgiliu, dar în acelaºi timp ne demistificaþi

mitologia ºi religia. Antropologii voºtri insistã
mereu asupra presupoziþiilor economico-sociale
ale religiei noastre sau ale miºcãrilor noastre
mesianice ºi milenariste, subînþelegând cã creaþiile
noastre spirituale, spre deosebire de ale voastre,
nu se ridicã niciodatã deasupra determinãrilor
materiale ºi politice. În alþi termeni, noi, primitivii,
am fi incapabili sã atingem libertatea creatoare a
unui Dante sau a unui Virgiliu...” Atitudinea
„demistificatoare” trebuie, la rândul ei, suspectatã
de etno-centrism, de „provincialism” occidental
ºi, în ultimã instanþã, trebuie „demistificatã”.
– Ceea ce ne spuneþi ne permite sã înþelegem
definitiv de ce istoria religiilor tinde spre
hermeneuticã. Dacã religiile ºi capodoperele
culturii noastre sunt lucruri parente, atunci
atitudinea hermeneuticã se impune în mod evident.
Cãci, în sfârºit, pentru toatã lumea e limpede cã
analiza lingvisticã nu epuizeazã relaþia noastrã cu
Rilke sau cu Du Bellay, ªtim cu toþii cã un poem
nu se reduce la mecanismul sãu, nici la condiþiile
istorice care i-au fãcut posibilã apariþia. ªi dacã îl
reducem la atât, cu atât mai rãu pentru noi!...
Dacã înþelegem acest lucru pentru poezie, de ce
sã nu-l mai înþelegem când e vorba de o religie?
– Sunt cu totul de pãrerea dumneavoastrã! De
aceea fac mereu o apropiere între universul
imaginar religios ºi universul imaginar poetic.
Datoritã acestei comparaþii, cel ce cunoaºte puþin
domeniul religiilor poate gãsi uºor o cale de acces
la ele.
–Vreþi sã spuneþi cã domeniul religiei este o
provincie a imaginarului ºi a simbolicului?
– Fãrã îndoialã. Dar mai trebuie sã precizãm
cã la început orice univers imaginar era – ca sã
folosesc acest termen nefericit – un univers
religios. Spun „termen nefericit”, pentru cã, atunci
când îl folosim, noi nu avem de obicei în minte
decât iudeo-creºtinismul sau politeismul pãgân.
Autonomia dansului, a poeziei, a artelor plastice
este o descoperire recentã. La originea lor, toate
aceste lumi imaginare aveau o valoare ºi o funcþie
religioasã.
– Totuºi, într-un anumit sens, nu le-au ºi
pãstrat? Vi s-a întâmplat sã vorbiþi de o
„demistificare pe dos” ºi sã spuneþi cã în operele
profane, în operele literare, trebuie sã gãsim,
uneori, scenariul iniþierii de pildã.
– ªtiþi poate cã de o generaþie încoace, critica
literarã americanã, mai ales în Statele Unite, a
cãutat în romanele contemporane temele iniþierii,
ale sacrificiului, arhetipurile mitice. Cred cã sacrul
e camuflat în profan, dupã cum, pentru Freud sau
Marx, profanul era camuflat în sacru. Cred cã e
legitimã regãsirea unor patterns ºi a unor rituri
iniþiatice în anumite romane. Dar aceasta este o
întreagã problemã, nãdãjduiesc cã cineva se va
ocupa de ea: de descifrarea camuflajului ce
ascunde sacrul într-o lume desacralizatã.
Urmare în numãrul viitor
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Fratele meu Nicolae DABIJA

ªi întreb acum Cerul: care
e Prutul ce mã mai poate
despãrþi de tine? ªi unde este
sârma ghimpatã a graniþei
Dan Puric mincinoase ºi cinice ce-mi
zdrobea inima de fiecare datã
când veneam spre tine, ca spre întreaga Basarabie,
fratele meu Nicolae? ªi vin ºi întreb din nou: cine
eºti tu, þãrânã a acestui mut pãmânt de vrei sã mil rãpeºti? Deºertãciuni ale istoriei am sã vã spun,
îngenunchiate de cel ce a crezut în Eternitatea de
a fi român!
ªi de aceea strig spre Cer: sã-l plângi tu întreagã
Barasabie, cã vor trece poate ani ºi veacuri pânã
când pãmântul tãu însfinþit de suferinþe va mai
da minunea unui asemenea rod! ªi vin ºi strig
din nou: sã-l plângi tu, Românie întreagã, cãci
mult timp va trebui naturii sã se odihneascã pânã
când din adâncurile ei sã þâºneascã din nou o
conºtinþã atât de puternicã ºi curatã, pe care istoria
sã n-o poatã cumpãra în niciun fel ºi care, cu de
la sine putere, sã zguduie din temelii stânca
nedreptãþii pe pieptul tãu mereu suspinând!
Ce timpuri þi s-a dat sã înfrunþi, Nicolae! ªi pe
toate le-ai înfrânt cu eterna ta inocenþã de copil
ºi poate de aceea ºtiu cã în urma ta ai lãsat un

pod de inimi pe care neamul ãsta românesc, la
timpul cuvenit, va pãºi cu sfialã, desculþ, în
murmur de rugãciune ºi de veºnicã recunoºtinþã
pentru tine! Ca spre o sfântã icoanã vom merge
cu paºi ºoptiþi, ºtiind cã din ea suntem priviþi de
tristeþea mutã a unui popor sfâºiat de necazuri ºi
neºtiute dureri!
Nãdejdile frânte ale deportaþilor noºtri
basarabeni în pustia unei lumi fãrã de Dumnezeu,
credinþa crucificatã a soldaþilor noºtri intraþi sub
brazda acestui pãmânt cu visul reîntregirii noastre
închis pentru totdeauna sub pleoape! Toþi aceºtia
mã priveau prin tine, frate Nicolae, rând pe rând,
aºa cum tu, tot rând pe rând, ai plâns pentru ei
toþi, fãcând din lacrimile tale versuri menite sã ne
rãneascã de frumosul de-a fi român!
Din ce adânc negrãit sufletesc al acestui neam
te-ai nãscut tu oare, Nicolae? Oi fi din apa aceea
curatã, din fântâna satului tãu, pe care ai ridicato din primii tãi bani câºtigaþi ca poet, ca ºi cum ai
fi pus versurile ce þi-au þâºnit din sufletu-þi
îndurerat sã sape în adâncul pãmântului arid ºi
neprietenos seninul de-a fi român?
Din ceaþa amintirii ºtiu cã mirat te-am întrebat:
de ce, Nicolae, cu banii aceia ai premiului tãu de
poet nu þi-ai luat o motocicletã, o mobilã nouã
sau haine elegante? Iar tu mi-ai rãspuns cu firescul
limpede al apei tale din fântânã: „Pentru cã nu
avea satul apã, Dane!” ªi-atunci am înþeles cã
satul acela mic, cu casele vãruite parcã de un
necaz etern ce stãtea de vorbã doar cu vântul ºi

pe care nicio ploaie nu l-ar fi putut ºterge era rana
Basarabiei tale ºi cã tu erai apa! Apa sfântã,
Nicolae, þãºnitã din subpãmântul suferinþelor
noastre ce se ridica acum prin tine, ca într-o
veºnicã Înviere Româneascã! Cãci pentru mine
tu asta ai fost, fratele meu Nicolae, fântânã de
apã curatã, þãºnitã sfânt din mijlocul unei mãri de
amar! ªi de aceea ºtiu cã tot ce ai semãnat, pironit
fiind pe crucea Basarabiei va rodi curând în
neaºteptatul nostru destin românesc!
ªi iartã-ne, Nicolae, cã þara de azi nu-i pe
mãsura þãrii pe care tu o purtai veºnic în inima ta,
dar va veni vremea când oamenii se vor ruga inimii
tale ca unei þãri întregi! Vremea acelui senin
românesc, când jerta ta va înflori în sfânta grãdina
a Maicii Domnului! Sunt suferinþe imense,
Nicolae, care pot aduna sufletele iremediabil
rãtãcite, cum sunt cele ale bieþilor români de astãzi,
înãlþându-le prin pronie cereascã spre Dumnezeu.
ªi poate de aceea vãd acum, precum Sfântul
Apostol ªtefan, primul dintre cei chemaþi, în clipa
cumplitului sãu martiraj, ce L-a zãrit printre
pietrele ce-l ucideau, pe Domnului Nostru Iisus
Hristos ridicându-se în picioare de pe Tronul Sãu
Ceresc ca sã-i îmbrãþiºeze neclintita-i credinþa în
El. Tot aºa ºi eu acum, Nicolae, vãd cu ochii minþii
cum la tragica ta despãrþire de noi ºi de sfântul
pãmânt al Basarabiei se ridicã în picioare, în semn
de dragoste ºi respect, domnul nostru Mihai
Eminescu, înconjurat de voievozi ºi de martiri ca
sã-þi îmbrãþiºeze sfânta credinþã ºi dragoste în
Crucea de-a fi Român!

Memoria, ca o capcanã (XV)

Nicolae Cabel

Cum întîmplãrile ºi, mai ales, oamenii evocaþi
ºi-au gãsit loc (ºi se pãstreazã), de zeci de ani,
între fruntariile memoriei mele, nu am datat
episoadele oferite pînã acum... Prezentul se
aºterne pe coala amintirii, în zorii zilei de 17 mai
2022... Ieri, un mai tînãr (ca mine) coleg operatorimagine, distins în aria lung metrajului românesc,
la telefon, mi-a anunþat sãvîrºirea din viaþã a
regizorului Alexandru Sîrbu, redutabilã prezenþã
în ceea ce fusese supranumitã familia de la
SAHIA FILM... Familia, recte grupare artisticã,
da, artisticã, ale cãrei „roade”, în aria
documentarului românesc, s-au bucurat de multe,
foarte multe ori, de prestigioase distincþii
internaþionale... Dacã primul „Palm d’or” i s-a
acordat României (socialiste, sic!) pentru filmul
de animaþie „Scurtã istorie” (Ion Popescu-Gopo),
al doilea a revenit lui Mirel Ilieºu pentru
„Cîntecele Renaºterii”... De acela, ce va fi condus
astãzi pe cel din urmã drum, mã leagã o discretã
camaraderie, stenicã, sub incidenþa preocupãrilor

strict estetice în ceea ce numim limbajul filmului,
a documentarului, în speþã...El ajunsese, în urma
unor conjuncturi de orgoliu, rãsfrînte asupra sa,
la secþia, numitã atunci, „ªtiinþã popularizatã”...
Dar ºi „perimetrat” astfel a putut da „viaþã”, de
pildã, unor preocupãri de a pune în valoare
„Manuscrise eminesciene”, sã zicem, sau geneza
unor opere de artã, cum ar fi „Cina cea de
tainã”...Acribie ºi nu numai, echivalãri plastice
ale unor concepte-idei, proprii intimitãþii de gîndire
ºi exprimare a unui teoretician/estetician asimilat
gîndirii ºi exprimãrii din artele plastice... Da,
Alexandru Sîrbu s-a manifestat ca un sui generis
filozof în arta atît de concretã a filmului, cu toate
cã ne modeleazã conºtiinþa/gîndirea prin... senzaþii
optice, sonore...
*
ªi, pentru cã sînt încã dator ºi alte evocãri ale
celor care mi-au fost, ori cu care am fost colegi/
coleg, în peste douãzeci de ani, în lumea
documentarului românesc, vã amintesc un episod
(sigur inedit), chiar cu farmec (acum) cvasiburlesc, consumat la începutul anilor ’80... Sediul
central, unde se consumau fazele finale (montaj/
sonorizare) ale unui documentar, era pe B.dul

Aviatorilor 106, clãdirea de pe colþ (intersecþia
cu numita atunci – Kalinin)... În ziua aceea,
contrar obiºnuinþelor sale, el, colegul regizor (îi
voi dezvãlui numele!), regizor de notorietate,
venea per pedes, de la Piaþa Aviatorilor... Se
întîmpla ca atunci sã se afle în þarã Yasser Arafat,
liderul palestinian cultivat de „cel mai iubit dintre
pãmînteni”; noi, cei care lucram în acel sediu,
„învãþasem” lecþia restricþiilor ºi... controlul
miºcãrii pietonale, în zonã...Sigur, undeva existau
„fiºele”
noastre,
inclusiv
datele
antropometrice...Colegul nostru, scund, cu aer...
oriental (din cel apropiat!), cu pãr uºor încreþit,
avea mers discret-legãnat, cu tic verbal („monºer”,
pentru cei apropiaþi ºi „neicã”, pentru restul), cu
vorba sacadat-înºurubatã... Cred cã atunci, în acea
zi, se schimbase echipa de supraveghere cu o alta
care încã nu ne identificase pe toþi... Cu alura sa,
am zis, orientalã, a fost sigur confundat cu un
posibil inamic al lui Arafat... Cred cã a fost un
schimb de replici de zile mari, mai ales cã
Alexandru Boiangiu avea un verb brici-bici atunci
cînd se ºtia nevinovat... N-a contat legitimaþia de
Studio... Arestul...Film de film...Reputatul
cineast, cu cãtuºe...Între noi – consternare,
ilaritate... A fost eliberat în aceeaºi zi... Ironia ei a
rãmas... ªi, iat-o, acum în faþa dumneavoastrã!
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Timpul ca amintire. Trecutul ca timp individual ºi timp istoric
Sentimentul timpului este dominant la A.E. BACONSKY
(1915-1977). El are obsesia timpului, trãieºte „dorul de timp”
ca pe o foame organicã. Toate marile probleme ale existenþei ideea de destin, de moarte, de efemer ºi permanenþã, dragoste,
naturã, istorie-sunt definite în funcþie de timp, de implicarea lui
în univers, în configurarea condiþiei umane.
Fluxul memoriei (1957) anunþa o nouã etapã liricã, iar gestul
sãu de a introduce sub acest titlu , în antologia din 1967, tot ce
a avut mai reprezentativ este semnificativ prin sine însuºi.
Amintirea este, deci, dimensiunea temporalã sub semnul cãreia
se desfãºoarã meditaþia liricã, confesiunea sa. Poetul însuºi,
refãcând fluxul memoriei, este conºtient cã „ din câte sentâmplarã nu pot sã uit nimic/...Ca arborii din iarna ceþoasã mã
ridic/ªi-mi scutur amintirea-zãpada mea târzie”. Anii care s-au
dus au devenit amintiri („Cu zbor de pãsãri, anii se reîntorc din
zare/...Aceste pãsãri sure sunt numai amintiri”, gândurile sale
ard „în febra acestor amintiri”, iar sufletul este încãrcat de
rezonanþa amintirii ca amintirea mãrii în scoicã: („Dormiþi în
suflet, amintiri,/Cum dorm în scoici marine furtuni ºi naufragii”).
Sensul existenþei sale în lume, destinul sãu ca poet sunt tocmai
acelea de a descifra în scurgerea anilor o semnificaþie ºi de a
trezi „cântând,/Mareea amintirii spre þãrmul fiecãrui”. Poetul
respirã în fluxul amintirii, reînviind „din alte tãrâmuri scufundate”
imaginile decantate ale trecutului, înscris astfel în permanenþa
cântecului: „Tot ce pãstrez în suflet nu va putea sã piarã,/Rãzbesc
în mine flãcãri aprinse de demult.../...Delirul amintirii cu vâlvãtãi
arzând/Aduce-n mine timpul din care vin sau poate/Pe care-l
voi strãbate aivea nu în gând”. (Elegia munþilor)
Amintirea presupune, în acelaºi timp, o anume detaºare
contemplativã, iar ideea de „flux” - o revenire ciclicã permanentã
pe spirala temporalã, un calm, o anume seninãtate a meditaþiei,
dar ºi o tensiune, o încãrcãturã dramaticã, sugeratã de
imposibilitatea de a ieºi din timp.
Desigur, fluxul memoriei aduce din trecut, înþeles ca timp
individual sau timp istoric, mai apropiat sau mai îndepãrtat,
infinite nuanþe ale unui timp revolut, apropiindu-le sau

depãrtându-le, întotdeauna cu o emoþie reþinutã, gravã, solemnã.
Imaginile se amestecã, planurile se confundã, uneori, dar motivele
revin obsesiv, într-o înlãnþuire temporalã în care trecut-prezentviitor comunicã prin nevãzute vase, deºi miºcarea nu pãstreazã
întotdeauna o organizare logicã, ci una poeticã, supusã
metamorfozelor fireºti ale visului, ale ficþiunii. Datele biografice,
erotica, natura, trecutul istoric sunt impregnate de un alt timp, al
amintirii, care modificã sensul ºi miºcarea
tablourilor în funcþie de intensitatea, mai
puternicã sau mai slabã, a emoþiei. Timpul
amintirii coloreazã peisajele, stãrile sufleteºti,
totul: „Cu zbor de pãsãri, anii se reîntorc din
zare/Aceste pãsãri sure sunt numai amintiri”.
Evocarea trecutului ca timp individual
înseamnã pentru A. E. Baconsky rememorarea
unor vârste interioare, dintr-o altã perspectivã,
a maturitãþii, dar cu conºtiinþa datoriei
îndeplinite.
Aceastã întoarcere în timp începe cu
evocarea copilãriei, continuã cu momentul
adolescenþei cu himerele ei, cu visurile
fantastice ºi cu câmpurile mirifice, apoi
defineºte pasiunea cea mare a tinereþii, patima
drumului. Copilãria îi apare ca o vârstã
îndepãrtatã, cufundatã în ceaþã, de care poetul
nu-ºi mai aduce aminte. Ceea ce reþine
memoria (vizualã) a acestui timp sunt doar imagini vagi, disparate,
cu siluete ciudate („Vãd numai casele albe ºi vitele coborând în
amurg,/Vãd aripile negre-ale morilor pe cerul mare ºi gol/
...Nunþile cu alei zgomotos ºi sãlbatic sau înmormântãrile
asemãnãtoare cu ceaþa”), care, toate, topite-n vagul amintirii, se
îndepãrteazã nostalgic. (Copilãrie). Adolescenþa este ºi ea
proiectatã vag, ca o umbrã, pe fundalul unei realitãþi social-istorice
dureroase, anii întunecaþi ai rãzboiului. (Umbre).
Din destinul individual, subiectiv, intrãm în cel anonim, colectiv,
obiectiv. Timpul individual devine timp istoric. Scriitorul român
a avut dintotdeauna sentimentul istoriei, pentru cã el þine de

însãºi fiinþa noastrã naþionalã, de însãºi existenþa noastrã ca popor.
El n-a trãit „spaima de istorie” de care vorbeºte Mircea Eliade.
A.E.Baconsky trãieºte „dorul de timp” cu sentimentul calm, dar
ºi încãrcat de o dulce vrajã, al contopirii cu trecutul, al înscrierii
într-o continuitate istoricã, al permanenþei. El are nostalgia
originilor ºi posedã sensibilitatea excepþionalã de a descifra din
semnele naturii, din „cântecul brazilor”, din ceþuri sunetele unui
trecut milenar, în egalã mãsurã al sãu ºi al acestui
popor, cu care comunicã intim. Aceastã naturã,
mioriticã ºi istorizantã, pãstreazã, sublimate,
formele trecutului, pe care poetul abia îl desluºeºte
în noapte. (Un dor de timp în Munþii Rodnei).
Între eu ºi colectivitate se stabileºte un raport de
continuitate, de comuniune.
„Cântecul ploii”, ceaþa, „negura albã”, cu care „ziua
învãluie toate”, îi aduc aminte de un alt moment istoricepoca de glorie a lui ªtefan cel Mare - la care poetul
se opreºte îndeosebi într-un întreg ciclu din Fluxul
memoriei. Evocând îndepãrtata epocã a lui ªtefan
cel Mare, poetului i se pare cã, dupã cinci sute de ani,
nimic din ceea ce a aparþinut trecutului nu a dispãrut,
nu putea sã disparã, iar el, cu sensibilitatea poeticã,
ne face sã vedem ceea ce este, de fapt, o permanenþã:
„Toþi cei care au fost au rãmas printre noi,/Parcã ieri
au fost toate, ºi timpul/Pe toþi atingându-i încet i-a
fãcut nevãzuþi ca ºi el.//Parcã ieri se întâmplarã toate,/
Parcã ieri ªtefan îngenunchea pe câmpie/Cerând binecuvântare
bãtrânului Teoctist” (Dupã cinci sute de ani).
Aceeaºi sugestie în ªtefan ºi oamenii. În sfârºit, Cronicã
încheie acest ciclu cu o excepþionalã sugestie, care dezvãluie
actualitatea temei (ªtefan, contemporanul nostru), dar ºi
continuitatea luptei.
Autoportret în timp þine loc de orice concluzie. Poetul face o
recapitulare a mãºtilor sale, a ipostazelor sale lirice, a vârstelor
sale interioare, care, toate, au trebuit traversate, pentru a se defini
pe sine însuºi, autenticitatea timbrului sãu poetic.

Ion Haineº

Natura, o permanenþã a poeziei româneºti
Moto: „Natura poate sã-þi slujeascã de carte,
de profesor, de povãþuitor; ea poate sã-þi procure
cu mici mijloace cele necesare traiului. Nu închide
aceastã mare carte, nu o neglija pentru celelalte
cãrþi, în care se cuprind doar strofe din întreaga
cântare ce-þi stã înainte”. (Acad. I. Simionescu)

Deseori fac popas în lumea cãrþilor – o lume cuprinsã în
tomuri de înþelepciune, care nu trebuie sã se stingã în uitare, o
lume care reprezintã un tezaur documentar cu mãrturisiri
emoþionante, idei de valoare din gândirea unor personalitãþi (poeþi,
scriitori, pictori, compozitori), despre valorile culturale ºi morale
ale trecutului - personalitãþi pentru care Natura este o terapeuticã
a sufletului ºi trupului, zestre culturalã de interes general, reper
în patrimoniul spiritualitãþii umane, animând prin autoritatea
tradiþiei spiritualitatea europeanã. Astfel de oameni, poartã în
hotarul însorit al sufletului o fâºie de luminã, ºi în cuvânt, un
miros de verde de pãmânt, drept pentru care, menitã sã fie aºezaþi
în semn de omagiu sub emblema îndemnului horaþian: „Ad
virginem redeuntem”!
Se ºtie cã Natura a cãlãuzit/ cãlãuzeºte drumul oamenilor de
geniu ºi al celorlalþi oameni, selectând oamenii de vocaþie pentru
cristalizarea unei culturi. Cu scurgerea timpului, Natura ne uimeºte
tot mai mult prin mãreþia ei arhitecturalã, liniºtea, valorile etice
ºi estetice din sânul sãu.
Umanismul Naturii este oglindit în opera poeþilor noºtri de
ieri ºi de azi, a compozitorilor, artiºtilor plastici, pãstrând memoria
rãdãcinilor strãmoºeºti, lãsând o amprentã pe sensul existenþei
omeneºti, a locurilor natale, prin profunzimi nebãnuite deschise
de virtuþile cuvântului românesc, amintindu-ne de frumuseþea
atâtor cuvinte româneºti: tâlc, murmur, tânguire, dor, noimã,
etc.
Legãtura strânsã dintre sufletul poporului ºi Naturã naºte
valori exprimate în versuri care poartã în ele o melodie interioarã
amprentatã în suflet ºi în care tresaltã sonoritãþile blânde ale
limbii noastre: „Mi-e dor de munþi de Caraimanul/ Pe veci acoperit
de nor/ De murmur tainic de izvor// Mi-e dor de freamãt lin de
brazi/ Mi-e dor de tine azi// Mi-e dor de toaca din vecernii/ ºi de
tãlãngi de verde plai/ De mândru port de dulce grai/ De jalnic
fluier de pãstor/ Mi-e dor de tine dor./ (poezia Mi-e dor de tine
dor - ªt. O. Iosif, muzica – Timotei Popovici)
Din copacul inimii mele, rup o frunzã gândindu-mã cu respect
la scriitorii noºtri înaintaºi care au dat cuvintelor valoare ºi
armonie, sentimentelor adâncime ºi orizont nemãrginit ºi putere
educativã operei! Trebuie sã ne amintim cã scriitorii noºtri
transilvãneni (mai ales) I. Slavici, G. Coºbuc, Iosif, O. Goga,
L. Rebreanu, L. Blaga, ªt. Augustin Doinaº spre deosebire de
majoritatea confraþilor din restul þãrii, au respirat cu toþii mai
întâi climatul culturii germane. Dar fiecare a izbutit în felul sãu
sã fie cu strãlucire al locului ºi timpului în care a trãit „Saltul în
cultura noastrã s-a realizat prin M. Eminescu, având influenþã
deosebitã asupra confraþilor sãi (scriitorilor).
Natura a dat o lecþie de înaltã moralitate ºi intelectualitate. Pe
fundamentul Naturii ne-am construit existenþa materialã ºi
spiritualã de-a lungul secolelor. Istoria unui popor este legatã în

mod firesc de teritoriul pe care el s-a aºezat ºi aceastã aºezare
„dovedeºte o preferinþã, o consonanþã cu caracterul sãu” (spune
marele istoric N. Iorga).
Peisajul în care trãieºte un popor e firesc sã aparã în cântecul
popular, pãstrãtor al ecosistemului local, regional, naþional.
Aceastã trãire a omului cu Natura, cu codrul, în decurs de veacuri
este prelungitã pânã azi în cântecul popular, cãruia tocmai aceastã
dãinuire îi dã specificul sãu. Sintagma „frunzã verde, foaie verde”
este o invocare a trecutului îndepãrtat, ca un chiot, care e glasul
întregului popor de totdeauna. Fãrã aceastã zestre amarã a
trecutului, fãrã aceastã legãturã teluricã cu ce a fost, cântecul nu
mai este cântecul poporului: „Cadrul natural, monumentele
Naturii, particularitãþile fizico-geografice... vin în sprijinul
cercetãtorilor de istorie, a cercetãrilor de etnografie ºi folclor, cu
rol în definirea specificului naþional” (Acad. Radu Codreanu).
Chemarea trecutului se înfrãþeºte cu fiinþa codrului, cu iubirea
de altãdatã, pe care cântãreþii le transmit mai departe din ˆara
Codrului, cu adâncã simþire. Cântecele populare poartã dragoste
ºi patimi care sunt ale acestui popor. Bucuria ºi dragostea este ºi
bucuria codrului. Simþirea acumulatã în cântecul de dragoste, pe
care cel ce cântã o transmite mai departe, încercatã ºi de propria
lui patimã se înfrãþeºte de asemenea cu fiinþa codrului. Rareori
„aºa zisa poezie cultã a atins asemenea adânc de farmece”, cu tâlc
întors: „Teiule cu frunza latã.../ ºi cu inima rotatã/ Lasã-mã la
umbra ta/ Pe mine ºi pe puica..../ Neicã, io nu te-oi lãsa/ Cã mi sa usca frunza, / Cã v-am mai lãsat odatã,/ V-aþi iubit o varã toatã,
/ Iar toamna când aþi plecat/ Toatã frunza mi-a picat.//
Rareori ca ºi omul, copacul este vãzut izolat!
Spiritualitatea neamului nostru este îngemãnatã în comuniunea
dintre om ºi codru (simbolul Naturii fiind pãdurea), a cãrei
distrugere a însemnat/înseamnã mai mult decât o greºealã
economicã, e o mutilare a sufletului poporului nostru: S-au
despãdurit cu nesocotinþã ºi sãlbãticie munþi întregi, iar
povârniºurile lor, altãdatã umbrite de pãduri mãreþe, acum
mãcinate de zãpezi ºi geruri, s-au prefãcut tot mai mult în
grohotiºuri aride. Iatã câteva exemplificãri: Pãdurea ºi-a pus
amprenta asupra copilãriei poetului Nicolae Dan Fruntelatã:
„Pãdurile mele pãduri/ Pe care le simþeam crescând în mine/ Sau predat întâmplãrilor//ªi ascultã acum la uºi strãine/ Le-am
vãzut în gãri, pregãtite de drum / Ascunzând câte-o frunzã deacasã/ Apoi, tot mai departe sunetul lor/ ˆi umbra lor luminoasã./
/ Din copilãrie mi-a plãcut un basm/ De aur, de argint, de aramã/
Unde sã-l caut, fiare fãrã sãlaº./ Din singurãtatea câmpiilor
cheamã/ În somn îmi cresc arbori peste privire/ Dimineþile au
gust de cenuºã/ Stejarul care mã ºtia pe nume/ Pãzeºte ca un
câine umil altã uºã/ Pãdurile mele, pãduri/ Plânge în coasta
munþilor rãºina/ Cum ne-am lãsat, cum v-am lãsat/ Cine-mi mai
cerne lumina/ Cine-mi pãstreazã istoria, veacul/ ˆi Cuvintele
când se-nsereazã/ Prea tineri lãstarii pierderii voastre/ Pãduri
uriaºe viseazã.” (poezia Balada pãdurilor care-au fost – Nicolae
Dan Fruntelatã)
Mari scriitori au lãsat pagini nemuritoare în proza literarã:
Mihail Sadoveanu în Fraþii Jderi: „Descripþia singurãtãþii de
Apocalips rece, a-ºi zice a coclaurilor Þãrii Moldovei de acum
450 de ani – nu se poate uita.”
Camil Petrescu spunea: „Nu mã înºel cred, dacã lãsând la o
parte unele excepþii, afirm cã literatura ºi arta anilor dintre cele

douã rãzboaie, tematica frumuseþii codrului a fost pãrãsitã... Din
nefericire, codrul se fãcea tot mai rar, nu numai în literaturã, ci ºi
pe cuprinsul þãrii întregi”. Nu se pot uita versurile poetului ªt.
Augustin Doinaº – poetul cu un admirabil ciclu de balade
(Mistreþul cu colþi de argint, Viþa de vie la paralela 80 ºi Marea):
„Un prinþ din Levant îndrãgind vânãtoarea/ Prin inimã neagrã de
codru trecea/ Croindu-ºi cu greu prin hãþiºuri cãrarea/ Cânta dintrun flaut de os ºi zicea: Veniþi sã vânãm în pãduri nepãtrunse
mistreþul cu colþi de argint, fioros/ Ce zilnic îºi schimbã în scorburi
ascunse/ Copita ºi blana ºi ochiul sticlos/ ....(din poezia Mistreþul
cu colþi de argint – ªt. Augustin Doinaº). Balada aceasta este
drama în cadru cinegetic a unui ideal de viaþã însângerat de colþii
realitãþii.
Versurile poetului Nicolae Dragoº ne atrag atenþia în poezia
Noaptea de pe urmã a cerbului: „Pãdurea tace. Lacurile tac/ E
noapte grea în trunchiuri de copac/ Stelele-n cer nu-s, în ierburi
vânt/ pãdurea zace-n liniºti somnolând/ Înveºmântat cu noapte,
Domnul Cerb/ Îºi teme rãmuriºul lui superb/ Al pândei arc se
umileºte-n trup// Din depãrtare urcã paºi de lup/ ...Din veacuri
lupii... totu-i fãrã rost/ Bãtrânul cerb e numai cel ce-a fost!”
Balada frunzei din grãdina noastrã o purtãm în minte datoritã
cugetãrilor adânci ale poetului filozof Lucian Blaga: „Gorunul
din margine de codru/ De ce mã-nvinge/ Cu aripi moi atâta pace/
Când zac în umbra ta/ ˆi mã dezmierzi cu frunte-þi jucãuºã? ...O,
cine ºtie? Poate cã/ Din trunchiul tãu îmi vor ciopli/ Nu peste
mult sicriul, – ºi liniºtea/ Ce voi gusta-o între scândurile lui/ O
simt pe semne de acum:/ O simt, cum frunza ta mi-o picurã în
suflet – ªi mut/ Ascult cum creºte-n trupul tãu sicriul, Sicriul
meu,/ Cu fiecare clipã care trece, / Gorunule din margine de
codru...” (poezia „Gorunul” – Lucian Blaga).
Nu se poate spune cã prezenþa codrului nu e puternicã ºi în
literatura noastrã cultã. Faptul este grãitor, exemplificând cu cele
câteva capodopere ale lui Eminescu care ne amintesc de ritmul
popular: Ce te legeni codrule, Revedere, La mijloc de codru des,
Dorinþa etc. ...simþirea poetului fiind influenþatã de cântecul
popular, pentru care Eminescu a avut o dragoste nemãrginitã –
dovezi fiind semnificative culegeri pe care le þinea în sertarele
mesei sale de brad ºi mãrturii ale celor care l-au cunoscut – I.
Creangã ºi prietenii alãturi de care la un pahar de vin, asculta
cântece ale poporului.
Titlurile precum: Povestea codrului, Freamãt de codru,
Scrisoarea a III-a, Scrisoarea a IV-a, Cãlin, Dorinþa – ne aratã
prezenþa codrului, emoþia ºi evlavia poetului pentru codru:
„Împãrat slãvit e codrul/ Neamuri mii îi cresc sub poale/ Toate
înflorind din mila/ Codrului Mãriei Sale.//”
Mihai Eminescu cunoaºte legea fundamentalã a ecologiei
(unitatea organismului cu mediul) ºi în viziunea sa „Codrul este o
adevãratã Cetate Vegetalã care a ocrotit fiinþa poporului român”.
Roadele educaþiei genialului poet se rãsfrâng asupra bogãþiei vieþii
interioare ºi fructificãrii disponibilitãþilor creatoare, generând un
sentiment acut al demnitãþii omeneºti, precum ºi criterii elevate de
discernãmânt valoric, care ºi-au pus pecetea asupra muncii ºi
capacitatea de a crea valori spre folosul neamului nostru, „ridicând
în toate sensurile reprezentarea poeticã la dimensiunile
universului” – ceea ce-i asigurã operei lui Eminescu
universalitatea.

Paraschiva Cãrbunar

Bucureºtiul literar ºi artistic, Anul XII, nr. 6-7 (129-130), iunie-iulie 2022

10

ESEURI LA KM 0

În istoria culturii universale, rar s-au întâlnit douã
personalitãþi atât de diferite în viaþa exterioarã ºi atât de
apropiate în trãirea intrinsecã. Cu toate cã au fost
contemporani, Mihai Eminescu al României ºi
Rabindranath Tagore al Indiei nu s-au cunoscut
niciodatã, nici personal, nici prin lecturi. Tagore a fost
cunoscut în afara Indiei, dupã ce i-a fost decernat Premiul
Nobel, în 1913, pentru volumul de poezie Gitanjali,
tradus de el însuºi în englezã, prima sa traducere în
Europa. Versiunile francezã ºi germanã au fost vehiculate
în România, fiind apoi traduse în româneºte. Foarte rând
poetul indian a ajuns unul dintre cei mai iubiþi scriitori
strãini în aceastã þarã, fapt dovedit prin vizita sa, în 1926,
ca oaspete al Regelui României. Prima traducere indianã
a poetului român, realizatã de noi în bengali, limba lui
Tagore, a apãrut la Calcutta, oraºul lui Tagore, în 1963,
un sfert de secol dupã ce poetul indian s-a stins din viaþã.
Este lesne de înþeles cã Eminescu nu avea cum sã ºtie de
Tagore. De altfel, preocupãrile sale indianistice erau
îndreptate spre mitofilosofia anticã. India contemporanã
nu îl interesa în mod deosebit. Cel puþin nu am dat de
nici o atestare în acest sens. Totuºi, asemãnarea gândirii
celor doi poeþi a fost atât de grãitoare încât consonanþa
lirismului eminescian cu cel al lui Tagore, demonstratã
de noi în Eminescu ºi India, i-a sugerat celui mai mare
indianist român, Sergiu Al-George, problema fondului
de sensibilitate comun al românilor ºi indienilor.
Înainte de a trece la apropierea spiritualã a celor doi
poeþi universali, semnalãm o coincidenþã biograficã, fapt
ce a stat la baza culturii amândurora ºi care, la rându-i, a
determinat destinele culturale ale þãrilor lor. Aºa cum se
ºtie, la 13 ani, Eminescu schimbase lumea ºcolii pentru
ºcoala lumii. Tot aºa procedase ºi Tagore, ºi la aceeaºi
vârstã. Climatul deprimant al ºcolii de atunci, materiile
banale, serbede, artificialitatea metodologiilor
pedagogice modelate dupã sistemul englezesc, toate la
un loc au creat o antipatie faþã de ºcoalã în mintea micului
Robi. Având o culturã aleasã chiar la acea vârstã fragedã,
el nici nu putea sã comunice cu colegii sãi. Dupã ce a
schimbat patru ºcoli în ºase ani, a refuzat categoric sã
mai meargã la ºcoalã, care îi pãrea ca o închisoare. Fiul
cãminarului Eminovici a fost ceva mai silitor. A rezistat
ºapte ani la Cernãuþi, fie ºi de dragul bãtrânului dascãl.
Singura informaþie despre realizãrile lui Robi la ºcoalã,
pe care o aflãm din autobiografia sa, este cã o datã a luat
cea mai mare notã la bengali. Ne amintim cã, la Cernãuþi,
Mihai era straºnic la limba românã. Fac o parantezã aici
(mã refer tot la autobiografia lui Tagore). Nu ºtiu la ce
datã el a luat cea mai mare notã la bengali ºi directorul
ºcolii l-a suspectat pe dascãl de pãrtiniri. Tagore a fost
reexaminat ºi, de data asta, directorul a stat lângã el ºi ia corectat teza, dându-i nota mai mare decât înainte. Poate
cã este un banc al istoriei. Intenþia tatãlui lui Robi de al educa acasã, cu ajutorul unui meditator, nu avusese
nici un succes pânã când nu s-a gãsit un dascãl capabil
sã aprecieze talentul elevului. Acesta l-a iniþiat pe Robi
în lumea clasicilor indieni ºi europeni, punându-l sã
traducã din Kalidasa ºi Shakespeare. Pânã atunci bãiatul
citise tot ce era de citit ºi de necitit în bengali. Elevul
care pânã atunci a refuzat cu încãpãþânare sã înveþe, s-a
lãsat cucerit de cei care aveau sã-i fie îndrumãtori. A
tradus în versuri Macbeth. Meditatorul uitat de istorie a
pus temelia culturii universale a celui ce va întemeia
cultura nouã a Indiei, reînviind-o, asemenea Pãsãrii
Phoenix, din propria cenuºã. Aceasta ne aduce aminte
de Iosif Vulcan, directorul revistei „Familia”, care a creat
numele cel mai de seamã, mai liric ºi mai muzical din
cultura românã – Mihai Eminescu. Mihai, însã, a început
ºcoala lumii într-un mod cu totul altfel, când dispãrând
de acasã fãrã nici o urmã, când câºtigându-ºi singur
existenþa. Tagore a scris primele versuri la 7-8 ani,
debutând în paginile unei reviste la 13 ani. Eminescu a
debutat la 16 ani, dar e cert cã începuse sã scrie cu mult
înainte. Din septembrie 1878 pânã în februarie 1880,
Rabindranath a stat în Anglia, asistând la unele cursuri
la University College din Londra. S-a întors în þarã fãrã
nici o diplomã, spulberând speranþele rudelor sale, de a
absolvi Facultatea de drept ca sã poatã practica avocatura,
profesia cea mai preþuitã din India secolului trecut.
Tânãrul, însã, utilizase popasurile din strãinãtate pentru
aprofundarea culturii ºi artei, mai ales a muzicii europene.
Anii de studii universitare ai lui Eminescu, la Viena ºi
apoi la Berlin, au fost folosiþi, printre altele, pentru
adâncirea culturii vechiului Orient, Egipt, India, China.
Studiile în strãinãtate le-au slujit celor doi sã-ºi lãrgeascã
orizonturile prin cunoºtinþe despre cealaltã parte a culturii
indo-europene. De aici înainte vieþile lor exterioare nu
mai au nimic comun. Întors în þarã, Tagore s-a dedicat
întru totul creaþiei artistice: poezie, muzicã ºi dramã.
Ceva mai târziu, responsabilitatea de a administra moºiile
pãmânteºti într-o regiune înzestratã cu o mare frumuseþe

Doi poeþi care nu s-au
naturalã care acum face parte din Bangladesh, i-a priit,
într-un moment trist din viaþa personalã. Într-o completã
izolare de mediul urban, în corabie pe râul Padma,
singurãtatea contemplativã i-a oferit ambianþa cea mai
viabilã pentru evoluþia geniului sãu poetic. Cu toate cã
a fost nãscut ºi crescut în oraºul metropolã Calcutta, pe
atunci capitala Indiei, Tagore se simþea mai la el acasã în
mijlocul naturii. Reacþiile sale la artificialitatea vieþii
citadine, aºa-numita elitã, au fost la fel de vehemente ca
ale lui Eminescu. în numeroase scrisori adresate nepoatei
sale, Indira Devi, Tagore a subliniat afinitatea sa cu natura,
precum ºi rolul naturii în formarea conºtiinþei sale
artistice.
Îngãduiþi-mi sã fac aici încã o parantezã. Aceste scrieri
au fost publicate de Tagore, adicã fragmente; eu am tradus
101 de scrisori, care au apãrut la editura Univers, în 1978.
Cartea poartã titlul Scrisori rupte. Aºa era ºi titlul lucrãrii
originale. Aici însã a fost un fel de intervenþie. La prefaþã
eu am prezentat câteva date
biografice ale poetului ºi, normal,
scrisorile fiind redactate acolo, am
ºi scris de ce era el acolo: administra
moºia. Redactoarea cãrþii mi-a spus
cã nu-i bine sã spunem cã Tagore a
fost un moºier. ªi am spus: dacã era,
ce pot sã fac eu? în India
independentã, toate moºiile au fost
confiscate de stat sau, mai bine zis,
naturalizate. Cum era sã naturalizez
moºia lui Tagore, care acum nici nu
face parte din India? A trecut în
Bangladesh. Eu n-am schimbat
nimic. Nu ºtiu dacã au vreo legãturã
sau este doar o coincidentã, dar
cartea mea, deºi a fost apreciatã de
intelectualii români, nu a avut nici
o recenzie în presa româneascã. Însã
un student al meu a fãcut o recenzie
foarte frumoasã, care se numeºte
Gânduri rupte despre „Scrisori
rupte”. Eu am tradus-o ºi am
publicat-o într-o revistã bengalezã
din Scoþia.
Deci, reluãm. Tagore a subliniat
afinitatea sa cu natura. Citez:
„Numai atunci când stai aici înþelegi cât de uluitor de
mãreþe sunt fenomenele universului. Dimineaþa, soarele
vine dinspre rãsãrit ºi deschide încetiºor fila unei cãrþi
uriaºe. Iar la sfârºitul zilei, seara, o întoarce la fel de
încet dinspre apus. Ce minunatã e scriitura aceasta!
Râul îngust, ostrovul din zare ºi malul pitoresc de la
marginea râului, colþ neglijat al pãmântului. Ce ºcoalã
mare, liniºtitã ºi singuraticã a lumii. Cuvintele mele ar
suna ca o palmã în capitalã, dar nu ºi aici.”
ªtiþi, uneori, dacã sunt mai obositã, mã uit cu atenþie
la trimiteri, dacã sunt la Eminescu sau la Tagore, atât de
asemãnãtoare sunt citatele. O insulã asemãnãtoare ºi-a
închipuit Eminescu pentru Euthanasius care îi scria lui
Ieronim: „Este o frumuseþe de zi acum când îþi scriu ºi
sunt atât de plin de dulceaþa cea proaspãtã a zilei, de
mirosul câmpiilor, de gurele înmiite ale creaturii, încât
pare cã-mi vine sã spun ºi eu naturii ceea ce gândesc, ce
simt, ce trãieºte în mine. Lumea mea este o vale,
înconjuratã din toate pãrþile de stânci nepãtrunse cari
stau ca un zid dinspre mare, astfel încât suflet de om nu
poate ºti acest rai pãmântesc unde trãiesc eu. (...) O
bucatã de cer am numai, dar ce bucatã! Un azur
întunecos, limpede, transparent, ºi numai din când în
când câte un nourel alb ca ºi când s-ar fi vãrsat lapte pe
cer. ªi vãrs geniu de aur în corpul tãu de lut,/ În bucleleþi eu strecor dulci lauri de argint,/ Cu raza zilei albe eu
geniul þi-l aprind.
Îmblu la ºcoalã. ªtii la cine? La albinele mele. Am
pãrerea acum cã toate ideile ce plutesc pe suprafaþa
vieþii oamenilor sunt creþii ce aruncã o manta pe un
corp ce se miºcã.”
Personajul eminescian se gândeºte la o ºcoalã socialpoliticã, pe când autorul indian face asociere între
gândirea umanã ºi cugetul cosmic. Fiecare în felul sãu
cautã învãþãturã de la naturã. Semnificativã este
observaþia lui Euthanasius: „Eu, mulþumitã naturii, mam dezbrãcat de haina deºertãciunii.” Amândoi poeþii
au recurs la ºcoala lumii, mai ales în naturã, poate pentru
cã de timpuriu au fost conºtienþi de firea lor sensibilã, de
talentul lor poetic prin care se deosebeau de cei din lumea
ºcolii. Au ºtiut sã preþuiascã acel har, au avut grijã sã-l
cultive, au simþit în sinea lor cã, poet fiind, le-a fost
hãrãzitã o altã soartã decât omului obiºnuit. Începând

de la primele încercãri lirice, bunãoarã Replici, Eminescu
se prezintã ca poet. În Autobiografie, Tagore descrie în
mod glumeþ atitudinea sa faþã de sine pe la 11 ani: „Nu
numai cã scriam versuri, dar mai ºi încercam sã mã prezint
propriei mele imaginaþii sub chip de poet. De aceea, în
Bolpur (Bolpur acum este un oraº dar atunci era un sat;
locul unde este Universitatea fondatã de Tagore, când a
fost acolo, a petrecut o vacanþã împreunã cu tatãl sãu)
îmi plãcea sã stau cu picioarele întinse sub un cocotier
tânãr, la un colþ al grãdinii, ca sã-mi umplu caietul.
Aveam sentimentul cã aºa i se cade unui poet.”
Cu anii, cei doi simt chemarea inspiraþiei din ce în ce
mai mult. Eminescu doreºte sã schiþeze o soartã mândrã
de al sãu nume ºi de steaua sa, (La Bucovina). I se
adreseazã precursorului „Ruga-m-aº la Erato sã cânt ca
Tine, barde” (La Heliade) ºi zugrãveºte un cântãreþ tânãr
care putea sã-i fie alter-ego: „ªi toatã viaþa lui, tot ce-a
cules,/ Din unde, din munte, din vale/ Tot sufletu-i june,
tot scumpu-i eres/ Îl pierde în coardele
sale./ Vãrsându-l cu dor,/ Plângând
râzãtor,/ El cântã cu buze de miere/
Durere” (Ondina). Misiunea sa în lume
se vede conceptualizatã într-un
fragment postum, unde poetul îi
riposteazã întunericului: „Tu crezi cã eu
degeaba m-am scoborât din stele/
Purtând pe frunte-mi raza a naþiunii
mele?/ Voi sã ridic palatul la douã dulci
sorori./ La Muzicã ºi Dramã... în dalbe
sãrbãtori,/ Voi sã le-ngân viaþa ºi-n
cupa lor aurie/ Sã torn zi ºi-ntuneric,
dureri ºi bucurie...” (Întunericul ºi
poetul). Ideea reapare în Andrei
Mureºanu. Tablou dramatic într-un
act, unde poetul se asimileazã eroului.
În lucrarea anterioarã, poetul combãtea
întunericul ºi aici Mureºanu este
binecuvântat de luminã: „Eu vin din
centrul lumii, încoronat de sori/ Preced
pe mândrul [naltul] frumosul viitoriu/
Ce-n nourii de secoli se zguduie închis,/
Ca un frumos ºi mare, însã teribil vis.../
ªi palizii poeþi/ Profeþi-s plini de vise/
Al albei dimineþi/ Profete al luminei,/
În noaptea-þi te salut! (...). (se schimbã
banda)
Tânãrul de 19 ani va adeveri ºi el prevestirea zeiþei.
Nu credem cã Eminescu a cunoscut legenda indianã.
Propria sa cugetare l-a îndemnat spre asocierea spiritului
luminii, Iris, cu poezia. Tot în acel an, 1869, a însemnat
într-un manuscris: „Dumnezeul geniului m-a sorbit din
popor cum soarele soarbe un nor de aur din marea de
amar” (Mss. 2254, fila 18 verso). S-a apropiat intuitiv de
vechiul concept indian, de Kavi (poet înþelept),
receptorul muzicii cosmice. Conceptul îºi are originea
în societatea indo-iranianã. Înaintea despãrþirii celor
douã ramuri ale neamului, unde Kavi era mai degrabã
preot care rostea oracole ºi transmitea rugãciunea omului
cãtre zei. Imnul creaþiunii din Rgveda spune: Aceastã
legãturã între Fiinþã ºi Nefiinþã a fost sesizatã de Kavi
(Rgveda, Cartea a X-a, Imnul 129, strofa a IV-a). În
perioada berlinezã, Eminescu va traduce acel imn: „ºi
cercetând în inimi aflat-au înþelepþii/ Puntea care Fiinþa
unea cu Nefiinþa” (Mss. 2262, f. 116). Dar acum, înainte
de a cunoaºte cosmogonia vedicã, el, ca poetul Mureºanu,
invocã Universul sã pãtrundã în suflarea sa: „Cu câmpii
tãi de stele,/ O, univers, te invoc/ Coboarã în ploaie de
aur gândurile-þi de foc/ ªi umple cu armonia ce-n tine
demn respirã/ Cântarea cea bogatã din sângeroasa-i
lirã”. „Cobori cu ploi de raze, cu înstelatu-þi dom,/
Pãtrunde pentru-o clipã suflarea unui om/ O, chaos plin
de stele, coboarã în poet,/ ªopteºte-i armonia cu glasul
tãu încet”. La pragul bãtrâneþii, Tagore expliciteazã rolul
sãu pe pãmânt. Zice poetul: „Drept e cã seara, istovit e
trupul meu, dar ascult dacã din satul acela îndepãrtat
deodatã mã cheamã cineva ºi azi. De acolo, în umbra
codrului des se întâlneºte un bãiat cu o fatã. Privirile
vor sã se uneascã într-o muzicã neastâmpãratã. Cine
oare ale lor gânduri le-ar cânta pe coardele lirei dacã
eu m-aº retrage din lume, socotind binele de dincolo?
Luceafãrul de searã s-a stins, se stinge ºi rugul pe-al
râului mal, cornul galben al lumii subþiate pe un colþ al
pãdurii rãsare, ºacalii se uitã în sus ºi strigã în curtea
pustie, pãrãsitã... Dacã acum un suflet pribeag vine în
noapte sã stea de veghe, mâinile împreunã, capul în sus,
se uitã la astrele ascete, pe þãrmul sufletului apasã lin
somnul cu muzicã fãrã sunet. Tainicul mesaj al celor
trei lumi cine ar trezi în mintea sa, de-aº sta eu în colþul
(continuare în pag. 11)
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(urmare din pagina 10)

casei cu gândul la dezlegarea mea?” Traducerea,
realizatã de mine, a apãrut acum câþiva ani în revista
„Luceafãrul”. Însã, vã spun despre cenzurã: am tradus
poezia la solicitarea televiziunii, când încã mai apãream.
Debutul meu la TV a fost la Iaºi, în 1972. Dupã aceea am
fost filmatã în Calcutta. Redebutul a fost tot la Iaºi, astãzi.
Odatã, pe vremea englezilor, deþinuþii politici au trimis
o telegramã la ziua de naºtere a lui Tagore. El a rãspuns
cu o poezie care suna cam aºa: „Pasãrea este închisã în
colivie dar muzica este liberã”. Bineînþeles, scrisoarea a
trecut prin cenzura britanicã (autoritãþile închisorii au
citit-o, au recitit-o, dar nu au înþeles ce înseamnã). Tagore
a spus cã noaptea s-a ruºinat pentru cã imnul soarelui
(numele lui Robi înseamnã „soare”) s-a înãlþat în
întuneric. ªi pasãrea este închisã, dar muzica este liberã.
Deci cenzura a existat ºi la noi. Un poet ulterior lui Tagore
a scris o poezie inspiratã din ideea de cenzurã ºi a spus cã
poezia este foarte frumoasã, (poetul a fost de credinþã
islamicã) dar a dedicat poezia zeiþei Înþelepciunii din
credinþa hindusã. Zeiþa poeziei trãieºte în exil. Lotusul
ei trãieºte în închisoare ºi pasãrea ei, lebãda, are lanþul la
picioare.
Deºi integrarea în cosmos are mare importanþã la cei
doi poeþi, nici unul nu a fost închistat în aria viziunii
cosmice. Ca adevãraþi purtãtori de cuvânt ai omenirii,
cei doi au dat glas suferinþei umane. Lipsurile materiale
ºi nedreptatea socialã de care sufereau milioane de
compatrioþi ai sãi, l-au fãcut pe Tagore conºtient cã locul
lui ca poet era lângã ei: „Iatã-i pe aceia care stau muþi
cu capul plecat (spune el într-o poezie). Chipurile lor
întunecate poartã semne ale istoriei dureroase a sutelor
de secole. Cât trãiesc, suportã tãcut poveri grele puse
pe umerii lor. Apoi le lasã moºtenire copiilor lor, nu-ºi
dojenesc soarta, nu-i ponegresc pe zei, nici nu-i
învinuiesc pe oameni. Nu ºtiu sã se supere, se strãduiesc
doar sã caute douã boabe de orez ca sã-ºi apere viaþa de
chin. O, ridicã-te, poete, vino la ei, dãruieºte-le altã viaþã.
Suferinþele sunt multe, durerile-s mari, lumea e plinã de
necazuri. În faþa ta se aflã un întuneric sãrac, gol,
stagnant ºi mitic.” Poezia se intituleazã E timp sã mã
întorc. Un glas similar l-am auzit pe un alt meridian:
Stãtea cineva lângã mese de lemn, „în scunda tavernã
mohorâtã/ Unde pãtrunde ziua printre fereºti murdare”
ºi vorbea unei cete pribegite, posomorâte, cu feþe
întunecoase, le spunea copiilor „sãraci ºi sceptici ai
plebei proletare” cã toatã viaþa n-a fãcut decât sã poarte
„osânda ca vita de la plug”. De ce boala ºi moartea sã
fie partea voastrã, întreabã poetul revoltat, când ei, în
bogãþia cea splendidã ºi vastã petrec ca ºi în ceruri...?
Junii corupþi, poezie scrisã cu cinci ani înainte de
Împãrat ºi proletar relevã atât de dur, tãios ºi necruþãtor,
poate, pe Eminescu: „La voi cobor acuma, voi suflete-amãgite,/ ªi ca sã vã ard fierea, o, spirite-ameþite,/
Blestemul îl invoc”. Lirica, sonoritatea ºi prozodica au
fost îmbinate cu atâta iscusinþã încât cuvintele se iscã
asemenea unui ºir de gloanþe de la mitralierã. Se
subliniazã de la bun început („La voi cobor acuma”) cã
poetul se situeazã deasupra corupþiei, imoralitãþii.
Exemplele pot fi multiplicate, cu trimiteri la articolele
de presã ale lui Eminescu, pe de o parte, ºi prelegerile
þinute de Tagore cu diverse ocazii politice, pe de alta.
Dar intenþionãm sã ne limitãm la creaþiile beletristice ale
celor doi autori. Deºi cantitatea scrierilor de gazetar
întrece cu mult pe cea a poeziilor, Eminescu singur se
considera poet. ªi Tagore a avut activitate
multidimensionalã, între care conducerea Universitãþii
Visvabharati, întemeiatã de el, la Bolpur, dar în ochii lui
a fost, mai întâi de toate, poet. De altfel, proiectate pe
ecranul posteritãþii, imaginile lor, ca poeþi, ies cele mai
strãlucite.
Întorcându-ne la inechitatea socialã, observãm
înflãcãrate idei revoluþionare contemporane. Eminescu
sfideazã religia, pe care o socoteºte doar „o frazã de dânºii
inventatã,/ Ca cu a ei putere sã vã aplece-n jug”. Tagore
nu contestã religia, dar o concepe cu totul altceva decât
o dogmã instituþionalizatã. Dar este indignat de abuzul
religiei ca un mijloc de asuprire. Critica asprã a sistemului
de castã, care face discriminare între oameni pe baza
naºterii ºi care condamnã castele inferioare ca spurcate,
suna profetic astãzi, dupã aproape un secol: „O, þara mea
nenorocitã, jignirea te va face egalã cu cei pe care i-ai
jignit, de care te-ai îndepãrtat ºi cãrora le-ai negat
dreptul de a trãi ca oameni. Ferindu-te mereu de
atingerea omului, l-ai înjosit pe Dumnezeu care se aflã
în om. Furia destinului te va împinge la pragul foametei,
ca sã-þi împãrþi hrana ºi apa cu toþii. Numai dezonoarea
primeºte secole, totuºi nu-þi apleci capul în faþa

divinitãþii care este omul. Nu vezi cã solia morþii stã la
uºa ta? Ea varsã blesteme orgoliului tãu de castã, de
nu vrei nici acum sã te uneºti cu ei, vrei sã stai deoparte,
sã te legeni în mândria ta. Moartea te va face egalã cu
toþi, fãcându-te cenuºa de pe rug, þarã nenorocitã”.
Dupã câteva decenii, Tagore el aboreazã piesa alegoricã
Mersul timpului, unde vedem cã roþile carului unui
zeu încep sã se miºte numai atunci când cei de jos, a
cãror atingere îi spurcã pe cei de sus, trag frânghiile
vehicolului. Poetul, un personaj din piesã, îi explicã
mulþimii consternate: „Zeul a trecut de partea lor; altfel
ar fi stricat ritmul. El þine predici preotului. Noi, poeþii,
respectãm ritmul, respectãm frumosul. Voi respectaþi
duritatea armei ºi a scripturii. Voi vedeþi în împingerea
din afarã, noi în miºcarea ritmicã pornitã din suflet”.
Imaginea roþii o întâlnim în Memento mori ºi astãzi
punctul de solstiþiu a sosit în omenire din mãrire la
cãdere, din cãdere la mãrire. Astfel vezi roata istoriei
întorcând spiþele ei. Autorul indian
exprimã fãrã echivoc punctul sãu de
vedere. Poetul ºi nu oficiatorul de
slujbe este conducãtorul spiritual al
poporului, ceea ce ne întoarce la
vechiul concept de Hori ºi totodatã
la desfiinþarea religiei în Împãrat ºi
proletar.
Îmi permit sã vã spun, acest articol
despre revoluþia din decembrie, l-am
terminat cu un citat din Tagore, din
piesa Mersul timpului. M-am referit
acolo la serbarea zilei de naºtere a lui
Eminescu, anul acesta, 1990, când
domnul Petru Creþia a exclamat: „O,
Doamne, ne-ai dat pe Eminescu
înapoi”. M-am referit la acest lucru ºi
doar am citat din Tagore din aceastã
piesã. Poetul este chemat ºi rechemat
din epocã în epocã la mersul
timpului. Totuºi, poetul nu este numai
un moralizator. Sensibilitatea artisticã
refuzã monotonia. Astfel, atitudinea
mustrãtoare alterneazã, în cazul lui
Eminescu, cu o nepãsare tristã faþã de soarta omenirii:
„ªi de-aceea beau paharul poeziei înfocate./ Nu-mi mai
chinui cugetarea cu-ntrebãri nedezlegate/ Sã citesc din
cartea lumii semne, ce mai nu le-am scris”, Concluzia
poemului epopeic a fost determinatã de sentimentul cã
„de vãd rãul sau nu-l vãd, el pe lume tot rãmâne”.
Întâlnim totuºi în aceeaºi operã imaginea „prin noaptea
unei lumi în bãtãlie, lin, luceºte eterna pace”. Aceasta
ne duce cu gândul la rãzboiul din Mahabharata al cãrui
þel a fost restabilirea legiuirii. Dupã ce a triumfat cauza
virtuþii, victorioºii au pornit spre celãlalt tãrâm al
existenþei umane, spre lumea de dincolo, în cãutarea
liniºtii eterne. În poezia Rãsplata, Tagore reflectã asupra
rãzboaielor din cele douã eposuri indiene ºi opineazã:
„Kaurava ºi Pandava sunt cele douã partide oponente
în lupta din Mahabharata care au dispãrut de pe faþa
pãmântului. Au încetat larmele bãtãliei, s-au ºters ºi
urmele þinutului pentru care au fost atâtea ciocniri”.
Ne referim aici: „La nimic reduce moartea cifra vieþii
cea obscurã (Memento mori). Continuãm citatul din
Tagore: „Se aude totuºi un glas care pluteºte în aer, de
parcã acea mare de omenire a fost întreruptã într-un
cântec imens ºi nemuritor”. Privind încântat pãmântul
frumos, plin de iubire ºi muzicã, în pofida atâtor
suferinþe, poetul nu-ºi doreºte decât flautul care sã cânte
din tot sufletul, sã creeze o lume de fericire, sã inunde
mizeria vieþii în ambrozia muzicii. Pornind de la premise
opuse, cei doi poeþi se întâlnesc la acelaºi pisc.
Semnalãm cã Rãsplata precede E timpul sã mã întorc,
unde Tagore îºi reproºeazã cã ºi-a neglijat datoria. Nu
credem însã cã este necesar sã analizãm operele în
ordinea cronologicã pentru cã aici nu este vorba de
ipostazierea gândirii, ci de variaþii de simþiri, asemenea
jocului de luminã ºi umbrã pe cerul primãverii.
Eminescu a oscilat între douã lumi existenþiale, una
de creator ºi cealaltã de om chinuit de problemele
cotidianului: „Una-i lumea-nchipuirii cu-a ei visuri
fericite,/ Alta-i lumea cea aievea, unde cu sudori
muncite/ Te încerci a stoarce lapte din a stâncei coaste
seci;/ Una-i lumea-nchipuirii cu-a ei mândre flori de
aur,/ Alta unde cerci viaþa s-o-ntocmeºti precum un
faur...” (Memento mori). ªi Tagore a trãit pe douã
planuri ontice: „Fiecare om are câte douã moduri de
existenþã. Unul aparþine lumii omeneºti ºi celãlalt lumii
cugetãtorilor. Multe pagini din biografa vieþii mele
cugetãtoare sunt scrise pe ecranul cerului de deasupra
Podmei”. (Scrisori rupte). Atât Eminescu cât ºi Tagore

au vieþuit cele douã existenþe cu maximã
conºtiinciozitate. Aflãm din biografiile lor cã în viaþa
activitãþii extraliterare, în lumea aceea vie, amândoi au
fost de o corectitudine extraordinarã, iar operele lor stau
martore ale autoexigenþei în lumea închipuirii. Respectul
lor faþã de valorile esenþiale ale vieþii a rãmas acelaºi în
orice sferã a existenþei. Complementaritatea celor douã
lumi aparent opuse se exprimã printr-o însemnare
eminescianã: „Antitezele sunt viaþa”; sau printr-un vers
togorean dedicat absolutului: „Tu eºti deopotrivã cerul
ºi cuibul”.
Dacã viaþa exterioarã, cea din cer, nu a intrat în conflict
cu trãirea interioarã, din cuib, mai degrabã a ajutat-o;
aceasta se datoreazã, credem, detaºãrii artistice. Cei doi
mari poeþi ºi-au cultivat capacitatea de a depersonaliza
sentimentele privind viaþa particularã ºi a le universaliza
în frumosul artistic.
În cazul lui Eminescu ne dãm seama de efectul
depersonalizãrii când confirmãm
anumite antume cu postumele legate
tematic, spre pildã O, mamã... ºi
fragmentul poetic Pierdutã pentru
mine zâmbind prin lume treci. Ne
amintim de un sonet scris de Tagore,
unde tânãrul poet îl întreabã pe
Kalidasa: „Oare n-ai avut tu, poete
nemuritor, bucurii ºi tristeþi, ca noi?
N-ai trecut prin speranþe ºi
dezamãgiri, ca noi? N-ai trãit nopþi
de nesomn, cu suliþa înfiptã în piept?
Totuºi, cum þi-ai înãlþat poezia ta
desprinsã, neprihãnitã precum
lotusul frumuseþii deschis spre
soarele fericirii...?” Bardul din India
anticã l-a frãmântat ºi pe Eminescu:
„Nu-i acea altã lume, a geniului rod,/
Cãreia lumea noastrã e numai un
izvod.../ Frumoasã, ea cuprinde
pãmânt, ocean, cer/ În ochi la
Calidasa, pe buza lui Omer?”
(Icoanã ºi privaz).
Nici Kalidasa n-a suportat uºor toate
amãrãciunile vieþii. În piesa cititã probabil de Eminescu
la cursurile berlineze, un actor întreabã: „De ce se
monteazã piesa acestui autor tânãr ºi nu a unuia mai
mare?” Regizorul replica: „Nu toate operele vechi sunt
bune, nici cele mai noi nu sunt toate ireproºabile. Cel
priceput alege din unele ºi altele, dupã propria-i judecatã.
Iar prostul îºi formeazã pãrerea dupã convingerea altora”.
Observaþia scriitorului de acum 1500 de ani, devenitã
aforisticã, constituie singura instanþã în care el s-a referit
la sine. Aceasta a fost singura mãrire pe care poetul
Kalidasa a fãcut-o cunoscutã lumii ºi posteritãþii. Nu ne
îndoim cã ºi atunci au fost destule flori deºerte. Dar ºi
înþelegem cã este cu neputinþã sã faci abstracþie de critica
nedreaptã ºi incompetentã a unei realizãri artistice.
Aceasta este ºi a fost soarta geniului pe pãmânt. Reproºul
lui Eminescu la adresa judecãtorilor cu „neîndureraþii
ochi de gheaþã” subsumeazã sentimentul tuturor celor
care s-au chinuit sã caute „cuvântul ce exprimã adevãrul”,
deºi poetul a preferat sã-l þinã în manuscris. Într-o vreme
imemorabilã, un Kavi indian îºi înãlþase ruga spre soare;
faþa adevãrului este acoperitã cu un pocal de aur: „O, tu,
ocrotitorul lumii, descoperã-mi, aratã-mi esenþa ei”.
Atracþia poeþilor indieni dintotdeauna a fost cunoaºterea
adevãrului. Iatã mãrturisirea lui Tagore: „Din nou constat
cã menirea mea este poezia. Pot sã fiu fals în viaþã, fiind
conºtient sau nu de asta, dar în poezie nu mint niciodatã.
Poezia este singurul adãpost a ceea ce este profund
adevãrat în viaþa mea” (Scrisori rupte). ªi, în paralel,
M. Eminescu: „E menirea-mi, adevãrul numai inima-mi
sã-l caut/ De vorbiþi mã fac cã n-aud”. În lumea efemerã
numai adevãrul este neschimbat, nepieritor. „Catargele
se sparg, pãsãrile cãlãtoare se îneacã, norocul ºi
idealurile sunt urmate de vânturi ºi valuri, numai
cânturile, exprimarea adevãrului dãinuie veºnic. Numai
poetul, ca pasãrea ce zboarã deasupra valurilor trece
peste nemãrginirea timpului”. (o poezie postumã
eminescianã din 1868)
„Tronul cuvântului stã neclintit deasupra desiºurilor
timpului. Valurile erelor se închinã la picioarele sale”.
(R. Tagore)
Vã mulþumesc.
Casa „V. Pogor” – 21 aprilie 1990

Amita Bhose
(9 februarie 1933, Calcutta, India – 24 octombrie 1992,
Bucureºti, România)
(Din vol. „Prelecþiunile Junimii”, Ed. Junimea, Iaºi, 2008)
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[...]
e vreo trei decenii, de când am început sã
urmãresc, cu anume consecvenþã ºi rigoare, fenomenul
receptãrii critice a lui Eminescu, mã frãmântã o întrebare
(cu derivarea altora, câtorva) la care nu pot sã aflu un
rãspuns mulþumitor, un rãspuns... adevãrat De ce îl urãsc
atât de mult unii dintre contemporanii noºtri pe acest
scriitor care s-a nãscut ºi a trecut la cele veºnice în secolul
al XIX-lea? Spun: urãsc, pentru cã
ce altceva poate sã însemne acel
îndemn, atât de categoric ºi
imperativ: sã ne despãrþim de
Eminescu? Pe cei contemporani
lui i-am înþeles întrucâtva, ca
oameni care se incomodeazã unii
pe alþii, prin prezenþa lor fizicã. ªi
nu numai. Dar pe cei contemporani nouã?... Canonicul
Al. Grama, care nu era câtuºi de puþin prost, neinstruit,
nici mãcar obtuz în vederi, suferea cumplit de un complex
de inferioritate, ce îl aducea în relaþie cu Eminescu, foarte
aproape, în orice caz, de atitudinea lui Salieri faþã de
Mozart. Adicã el ºtia foarte bine care era valoarea lui
Eminescu ºi tocmai de aceea, prezenþa lui alãturi îl
umilea, stârnindu-i visceral acea reacþie pãtimaºã de
respingere. Sã nu neglijãm faptul cã el însuºi scria versuri,
cã era elev la Blaj, ºi încã unul dintre fruntaºi, de elitã, în
momentul în care a apãrut, de niciunde, în cetatea
scolasticilor de pe Târnave, un adolescent, cu înfãþiºare
mai degrabã de vagabond, care i-a cucerit însã foarte
curând, i-a fascinat pur ºi simplu pe preparandiºti prin
cunoºtinþele lui, prin talentul poetic, aruncându-l tacit
pe Grama într-un total anonimat. Scria ºi el la revista
elevilor blãjeni dar opurile lui deveniserã brusc
neinteresante. E de reþinut ºi faptul cã la Viena, cei doi sau reîntâlnit. Grama student în regulã, Eminescu oarecum
de ocazie, în imposibilitatea de a se înscrie, dupã toate
regulile birocratice, ca student ordinar, ºi totuºi a fost
recunoscut, de îndatã, ca un fel de lider de opinie în
rândurile tinerilor români din capitala Austriei, Grama
ocupând postul de bibliotecar al Societãþii studenþeºti
abia dupã plecarea lui Eminescu, urmându-i acestuia –
iarãºi un fel de umilinþã pe care a trebuit s-o suporte. ªi
atunci, omeneºte vorbind, violenþa execuþiei sale (dupã
ce Eminescu murise, asigurându-se astfel de faptul cã
acesta nu-i mai putea rãspunde) era îndreptãþitã, dar laºã,
de bunã seamã... De asemenea D. Petrino îºi avea
justificarea lui, în totul acceptabilã; Baronul nu i-a putut
ierta niciodatã afrontul, atât de bine susþinut, pe care l-a
primit din partea lui Eminescu pentru broºura în care
vorbea despre stricarea limbii, sfidându-l excesiv pe Aron
Pumnul, mort ºi el de-acuma, ºi aflat în aceeaºi situaþie
de a nu putea rãspunde, dar al cãrui apãrãtor demn s-a
arãtat acelaºi tânãr Eminescu... Nu în altã situaþie s-a
aflat Al. Macedonski. Orgoliul nemãsurat al omului

mulþi alþi ca mine – acest Rãzvan Rãdulescu et. Co. nu
mã poate trage de mânecã pentru ca sã-l citesc pe
Eminescu altfel decât îmi place mie sã-l citesc. Iatã,
suntem douã categorii de cititori care, se pare, ne întâlnim
doar când e vorba de Eminescu. Mi se pare totuºi un
lucru cu totul benefic sã putem discuta azi, despre acest
scriitor al secolului al XIX-lea, contradictoriu. E cel mai
bun semn cã acesta existã, cã opera lui e viabilã ºi cã ne
putem raporta la ea, chiar de pe
poziþii diferite. Asta nu înseamnã însã,
cã trebuie, neapãrat, ca unii sã-i
oblige pe ceilalþi a le împãrtãºi cu
totul... doleanþele... Chestiunea cu
trasul de mânecã însã mi se pare
Constantin Cubleºan
neloialã, atâta vreme cât busculada
din Dilema de mai deunãzi, mã trage
mai puþin tinerii noºtri contemporani sã doreascã atât de de mânecã, pe mine ºi pe alþi cititori, consecvenþi, ai
mult scoaterea lui Eminescu de pe poziþia pe care o ocupã, poetului, avertizându-mã cã nu data de naºtere a lui
din conºtiinþa publicã?!... Gloria?!... Dar, pentru numele Eminescu e de reþinut ci data când s-a încercat dãrâmarea
lui Dumnezeu, nimeni nu-i împiedicã sã se ridice pe monumentului sãu, adicã aniversarea unui fel de rãscoalã
cotele cele mai de vârf ale edificiului literaturii (culturii, care a fost, probabil, în înþelegerea unora, înãbuºitã în
spiritualitãþii) noastre de azi, ca ºi din totdeauna. T.S. sânge, cum ar zice istoricii marxiºti, dupã limbajul lor
Eliot avea perfectã dreptate când spunea cã nimeni nu de lemn. Numai cã acea rãzvrãtire, care a stârnit atâta
ocupã locul nimãnui în aceastã îndeletnicire a scrisului, zarvã polemicã prin presã, n-a fost câtuºi de puþin
iar în Parnasul românesc, vorba lui Iosif Vulcan, e loc înãbuºitã. Ba, dimpotrivã. Unora dintre combatanþii ei li
din belºug, pentru toatã lumea. Fiecare îºi are asigurat s-au conferit premii literare naþionale, li s-au dat medalii,
fotoliul pe care îl meritã, indiferent de osanalele sau de au fost cultivaþi fãrã niciun fel de reþineri, de cãtre diverse
blamãrile pe care le înregistreazã în timpul existenþei publicaþii ºi edituri º.a.m.d. Ironie?... Nu cu toþii suntem
sale terestre ºi chiar postume, pânã la un punct. Se simt dispuºi a o gusta. Iar dacã repetatele încercãri de a
oare nedreptãþiþi, unii dintre scriitorii români de azi, într- spulbera mitul ºi calitatea de poet naþional a lui Eminescu,
o competiþie (virtualã, nici vorbã!) cu Eminescu?... Tudor n-a avut ºanse de izbândã în masa largã a cititorilor, cei
Arghezi, Mihail Sadoveanu, Lucian Blaga º.a. mai recent care sunt partizanii corectitudinii politice, au început aNichita Stãnescu, nu numai cã nu se vedeau umiliþi în l denigra, a-l defãima în fel ºi chip, a-i bãlãcãri opera ºi
compania poetului dar se declarau fãþiº descendenþi din personalitatea fizicã. Nimic mai odios. Rãmâne sã mã
acesta. ªi o spuneau ca ºi cum ºi-ar fi arogat un titlu de întreb în continuare: de ce atâta urã împotriva lui
nobleþe. Aceºtia erau (ºi rãmân) mari scriitori români. Eminescu?... Ce rãu face ei ºi cui?... De ce trebuie sã ne
Trebuie sã înþelegem cumva, de aici, cã numai pe cei descotorosim cu toþii, cu tot dinadinsul, de el, intrând
mici îi incomodeazã statuia lui Eminescu? Mã tem cã acum în Europa?... Etc. etc. Întrebãri la care, din pãcate,
nu. Vor unii, cu tot dinadinsul, sã nu-l mai considere pe nu primim un rãspuns temeinic, nu neapãrat oficial,
Eminescu drept poet naþional, pentru simplul ºi printr-un decret, Doamne pãzeºte!, dar de înþelegere...
îndreptãþitul lor temei cã nu se regãsesc (recunosc) îl el, oficialã. Pentru cã a arunca doar cu vorbe de ocarã ºi
în opera lui?!...Foarte bine. N-au decât sã pledeze în etichetãri foarte puþin fondate (a fost xenofob, de pildã)
aceastã cauzã. Democraþia actualã dã drepturi de e tot un soi de campanie politicã ºi, aºa cum cei mai
exprimare ºi manifestare tuturor formaþiunilor minoritare. mulþi dintre locuitorii acestei þãri nu mai cred prea mult
Numai cã aceeaºi democraþie consfinþeºte ºi drepturile în vorbele politicienilor, de ce ar crede în vorbele unora
majoritarilor. Într-o atare situaþie, de ce o majoritate, care (literaþi) care fac o... politicã dubioasã de defãimare a
preþuieºte opera lui Eminescu, trebuie sã accepte acestuia?... Ce fel de politicã?!... În favoarea cui?! Muþi
gusturile, preferinþele, grila valoricã a unora, mai puþini sunt cei care aruncã cu pietre în ferestre dar nu spun
la numãr, dar mai... insistent guralivi?!... Vorba unui explicit din ce imbold (ar fi necesar s-o spunã). Tocmai
Rãzvan Rãdulescu (în Dilema): „Aº dori sã fiu lãsat sã de aceea cred cã e bine sã le dãm pe faþã cãrþile cu ideile
citesc Eminescu liniºtit!”. Cine nu-l lasã? Îl trage – pe cultivate în ele. Acest lucru am dorit sã-l fac prin acest
el ºi pe alþii pe-o potrivã – cineva de mânecã, nedându- demers de facturã polemicã.
i posibilitatea sã-l citeascã ºi sã-l preþuiascã aºa cum
(Din vol. „Defãimarea lui Eminescu”,
doreºte, pe Eminescu? E drept cã nici pe mine – ºi pe
Ed. Junimea, Iaºi, 2022)
poziþionat într-o funcþie administrativã importantã, fusese
rãnit de gazetarul Eminescu, într-o notã în care îi reproºa
nereguli în activitatea publicã. O poliþã trebuia plãtitã,
vezi bine... ªi aºa mai departe. Dar, toate aceste
animozitãþi (exemplele pot continua) þin de un secol
încheiat de mult. Prezenþa fizicã a lui Eminescu nu-i mai
poate incomoda pe scriitorii noºtri de azi. Dar prezenþa
postumã a operei sale?!... Ce-i face pe mai tinerii sau

Detractorii lui Eminescu

Valeriu Matei

Anatomia realului
(Editura Tipo Moldova, Iaºi, 2021)

Autografe
în premierã

Emilia Dãnescu

Înger întinerind
(Editura Tracus Arte, Bucureºti, 2022)

Ioan Barbu

Un Ragaiac interbelic,
Gib I. Mihãescu
(Editura Tipo Moldova, Iaºi, 2021)

„Este cea mai cuprinzãtoare antologie de autor dintre
cele pe care le-am publicat pânã în prezent (600 pag.) ºi
ea dã seamã de o existenþã literarã pe care, sunt sigur,
cititorul va fi interesat s-o cunoascã.”

„Am gândit o selecþie reprezentativã din cãrþile
anterioare, cãreia i-am adãugat un ciclu de inedite, cu
credinþa cã voi oferi cititorilor imaginea mea ca poetã.”
„O rãzbunare a deziluziilor trãite cu jumãtate de veac
în urmã, când manuscrisul cu Rusoaica, încredinþat
editurii atunci, mi-a fost respins de un director cu fruntea
aplecatã.”

Sãrbãtoriþii noºtri în Lunile Cireºar ºi Cuptor
• Ion Andreiþã (n. 11 iunie 1939), poet ºi publicist. ªeful Secþiei de publicisticã • Petru Mãrculescu (n. 19 iunie 1943), poet, prozator ºi eseist. Colaborator • Radu Adrian (n. 17 iunie 1945), artist
plastic ºi publicist. Colaborator • ªtefan Crudu (n. 11 iunie 1949), publicist. Colaborator • Petru Solonaru (n. 20 iunie 1950), poet ºi publicist. Colaborator • Emil Lungeanu (n. 4 iunie 1958), poet,
prozator ºi eseist. Colaborator • Dalia Bialcovski (n. 9 iunie 1963), artist plastic. Colaborator • Mihai Stan (n. 9 iulie 1943), prozator ºi editor. Membru în Colectivul de redacþie • Eliza Roha (n. 8 iulie
1946), prozatoare. Colaborator • Dan Verona (n. 1 iulie 1947), poet ºi publicist. Colaborator • Adrian Bucurescu (n. 29 iulie 1950), poet ºi publicist. Colaborator • Marian Nencescu (n. 17 iulie 1953),
critic literar ºi publicist. Colaborator.

Tuturor un simbolic buchet de flori ºi un cãlduros La mulþi ani!
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MUZICÃ LA KM 0

S e poate spune cã
numai
odatã
cu
Beethoven ideea poeticã
pãtrundea în aeratele
teritorii ale Eutherpei
unde, va ajunge sã îºi
impunã chiar o anume
dominaþie. Sub fascinaþiile ei compozitorii se
vor dori de aici înainte
poeþi ai sunetului (Tondichter) simþindu-se atinºi de o
nostalgie a evadãrii din formele muzicale instituite de
clasicismului vienez, cu timpul devenit parcã prea rigid.
Pentru muzicã poezia se va vãdi ca purtãtoare a unui aer
de insaþiabilã libertate. Adversari ai acestei tendinþe vor
pretinde cã, dupã Mozart, vocaþia angelicã a muzicii
intrase într-un crepuscul ºi anunþau chiar o definitivã
disipare a seninãtãþii din timpurile aurorale ale renaºterii.

Dan Anghelescu

fiinþã Universitatea din Bonn unde profesorii puneau un
accent deosebit pe operele gânditorului din Königsberg.
Beethoven avea sã fie puternic influenþat de ideile lui
având ºi numeroºi prieteni (se întâlnea cu ei zilnic!)
printre kantienii din Bonn. Într-un caiet de convorbiri
din 1820 apare notatã celebra rostire a filosofului: „Das
moralische Gesetz in uns/ und der gesternte Himmel über
uns.”(Legea moralã în mine….)
Prin Simfonia a IX-a poezia intrase pe o cale regalã în
lumile muzicii, provocând totodatã o imensã resurecþie
a Eu-lui. Odatã atinsã de spiritul artei romantice muzica
începea sã respire într-o lume a visului, lume ca nãlucã a
minþii, bântuitã de ceea ce Hegel va spune cã este stihia
interioritãþii absolute. Astfel cã Eul devenea – potrivit
lui Fichte – subiectul absolut al artei, plasându-se mereu
într-un punct de rupturã, de disonanþã a douã lumi
disjuncte, lumea realã ºi lumea visului. Viaþa e suferinþã
(Leben heist Leiden) decretase Schopenhauer. Poate cã ºi
astfel vom putea înþelege apropierea de poezie iniþiatã
de Beethoven. El deschisese acele noi orizonturi prin
care arta fãrã icoane a muzicii evadase din
indeterminabilul ei funciar, depãºindu-ºi tenebroasa

un efect tulburãtor. Prin poezie spaþiul imaginativ orb al
muzicii se ridica în conºtiinþã îmbogãþit de iradiaþiile
realului. Prin frumuseþea volatilã a sunetelor poezia intra
în metamorfozãrile ºi subtilele jocuri secrete dintre
vizibilul ºi invizibilul lumii, dintre lumina ºi tenebrele
ei. Vorbind despre poezie ºi muzicã sã ne reamintim
afirmaþia lui Edwin Fischer despre Beethoven, care ar fi
anticipat ºi „viitorul ºi întreaga evoluþie a muzicii, de la
Händel pânã în zilele noastre”. Vom înþelege cã tot din
zarea aceea aveau sã rãsarã ceva mai târziu ºi
Götterdämmerung-ul (Amurgul zeilor) lui Wagner
(hölderlinianã titulaturã!) ºi Also sprach Zarathustra
al lui Richard Strauss, apoi Bruckner ºi Mahler.
În lume se va fi vorbit – ceva mai în urmã – despre un
an Beethoven, un an ce ar fi trebuit sã-l readucã în
percepþia contemporaneitãþii pe compozitorul care
înnobilase lumea cu un imn al pãcii ºi al libertãþii, imnul
care se opunea aroganþei ºi vanitãþilor imperiale. Aveam
sã constatãm cã în noul mileniu, aceleaºi vanitãþi au
reuºit sã împingã civilizaþia în haosul unei pandemii ce
adevereºte într-un fel aparte întunecatele premoniþii de
altcândva ale unui Oswald Spengler, gânditorul ce

Beethoven ºi sufletul romantic al poeziei
Vorbeau chiar despre o infiltrare a unui aºa-zis diabolus
in musica. În consecinþã tulburãtorul dramatism
beethovenian era acuzat cã induce demonicul în
imperiul angelic al artei sunetelor. Un personaj al lui
Franz Werfel (v. romanul Verdi) nu ezita sã-l califice drept
„marele Belzebut al muzicii”. Potrivit unor asemenea
percepþii Simfonia a V-a, cu obsedantele bãtãi în poarta
destinului (prefigurate în Appassionata) deveniserã
simbolurile heraldice ale unei mari întunecãri spirituale
ce prevestea – potrivit lui Hegel – încãlcãri deosebit de
grave ale normelor instituite de Haydn, Mozart ori
Cimarosa, compozitorii pe care autorul esteticii îi admira
pânã la exaltare. Cât despre muzica lui Beethoven nici
nu se punea problema cã ar fi fost în mãsurã sã îl înþeleagã.
ªi totuºi, în componistica muzicianului de la Bonn se
fãcuserã auzite ºi sublimele limpezimi de reculegere
interioarã ale Missei în Do major (op. 86); ca ºi acelea
din finalul Simfoniei a IX-a ori din Cvartetul în la minor
(op. 132). Acea Ruhe der Volendung (liniºte a seninãtãþii)
venea sã rãscumpere, într-un fel aparte, veºnic-revoltata
agitaþie (Straben) beethovenianã. Dar dincolo de toate
acestea ceea ce îi va intriga pe contemporani va fi
apropierea muzicii de poezie. Introducerea unui poem
(Oda bucuriei scrisã de Schiller) într-o simfonie,
Simfonia a IX-a, îl situa pe Beethoven într-un dincolo
de puterea de înþelegere a muzicienilor, pentru cã astfel
se spulberau frontierele stabilite rigid de cãtre zeloºii
adepþi ai muzicii absolute. Aºa se face cã în – de altfel
excelentele – analize muzicologice ale unui H. Schenker
(din care Romain Rolland citeazã copios) se va spune cã
vorbele încredinþate pãrþii corale „ar fi introduse în chip
necuvenit în templul muzicii pure”; cã ele n-ar avea „nicio
importanþã ºi cã acest finale nedisciplinat legilor,
unicelor legi ale «muzicii absolute» ar fi în esenþã inutil.
Romain Rolland îl va acuza pe rostitorul acestor sentinþe
de anti-sentimentalism înverºunat, considerând cã el
reduce muzica la o supremaþie constructivã a formelor
muzicale vidate de omenesc. Totodatã prelua respectivul
comentariu cu distanþa ºi inevitabila tentã uºor ironicã
spunând: „Înþeleg de altfel cã o asemenea abatere – ºi
atât de colosalã – a unui Beethoven de la principiile
sacre îl stinghereºte ºi îl sâcâie, în mod ascuns/…/(dar)
atmosfera moralã în care Beethoven a conceput ºi ºi-a
gândit opera, a încãlzit la sân, toatã viaþa, Oda Bucuriei
ºi, totodatã, frumoasa melodie în care ea urma sã se
întrupeze/…/fãceau corp una cu alta.” (Romain Rolland,
Beethoven - Marile epoci creatoare – Simfonia a IX-a,
p.64)
Chiar din anii tineri, Beethoven, aproape în acelaºi
timp cu Schiller se apropiase ºi de filosofia lui Kant ºi de
poezie. În 1786, anul când a apãrut Oda bucuriei, luase

naturã dionisiacã. Impactul cu logosul îi oferise o anume
iluminare ºi limpezime care îi atenuau impedanþa faþã de
real. Iradiat de lumina universurilor poetice limbajul
compoziþional îºi cucerea un tãrâm situat la graniþa dintre
cuvânt ºi muzicã, acel imperiu evanescent în care – am
spune cu Verlaine – „l’imprécis au précis se joint”.
Muzica devenea astfel un þinut al clar-obscurului selenar,
astrul nopþii devenit semn heraldic al romantismului.
Lumina lui poseda secrete facultãþi taumaturgice,
îngãduind lucrurilor sã iasã din aºezarea lor obiºnuitã ºi
situându-le într-o libertate ºi o ordine care – cum ar fi
spus A. Béguin – este a poeziei. Sub acele divinis
influxibus ex alto totul sãlãºluieºte în sine, dar în acelaºi
timp ºi în afara sa, dezvãluind chipurile tainice, neºtiute
ºi totuºi presimþite ale lucrurilor. Se mai poate spune cã
Beethoven a fost acela prin care muzica s-a transfigurat
într-un altfel de a fi al cunoaºterii, cunoaºterea deschisã
spre indicibila ubicuitate a visului. ªi astfel s-a luminat
orizontul din care aveau sã se nascã fiinþãrile androgine
(cuvânt/muzicã) ale liedului, creaþiile unor Schumann
(Mondnacht – Noapte cu lunã, Zwielicht – Crepuscul)
sau Schubert (Cãlãtoriile de iarnã) vãdindu-se ca
veritabile fenomene ale metafizicii, aceea în care un
Theodor Lips vedea o ªtiinþã a dorului nostru
(Wissenschaft unserer Sensucht).
Dacã luate separat, muzica ºi poezia induc, fiecare în
felul sãu, o stare de chietudine, amplexiunea lor capãtã

avertizase la un început de secol cã „…istoria omului
este tragicã în totalitatea ei/…/(cã) pãcatul ºi prãbuºirea
omului faustic sunt mai mari decât tot ce au putut vedea
vreodatã Eschil ºi Shakespeare”. Traversãm o perioadã
în care ne e dat sã vedem cum previziunile acelea se
adeveresc. Asistãm impasibili – aºa cum anticipase
Spengler – la „marea modã a semidocþilor, a adunãrilor
populare radicale, a marxiºtilor ºi scriitorilor de
literaturã etic-socialã care se considerã gânditori ºi
poeþi, instaurând o formã complet nouã ºi lipsitã de
viitor, dar inexorabilã pentru existenþa umanã” (Oswald,
Spengler Untergang des Abendlandes/ Declinul
Occidentului.)
Astfel ne-a fost dat sã aflãm cã Civilizaþia tocmai a
intrat sub autoritatea pandem(on)iei Covidului 19. Deci
nu a mai fost loc pentru niciun an Beethoven. Geniul
muzicii a fost bãgat – sine die – în carantinã, dat fiind
caracterul profund instigator al Simfoniei a IX-a.
Evident, acel Seid umschlungen, Milionen (Îmbrãþiºaþivã milioane) din partea coralã, este o instigare gravã la
încãlcarea ale reglementãrilor oficiale. Nimic nou sub
soare! Ne-am reamintit astfel de Adrian Leverkühn,
nefericitul erou din romanul Doctor Faustus al lui
Thomas Mann, acela care îi declarase un necruþãtor
rãzboi lui Beethoven ºi simfoniei a IX-a. Privitor la
aceasta din urmã (în lapidara discuþie cu apropiatul sãu
prieten, Serenus Zeitblom) spunea: „Nu trebuie sã fie/
…/nu trebuie sã fie ce-i bun ºi nobil, ceea ce se numeºte
omenesc/…/tot ceea ce ºi-a gãsit simbolul desãvârºit în
Simfonia a IX-a trebuie luat înapoi. Eu voi lua înapoi.”
ªi este evident cã asta s-a fãcut ºi la noi în urmã cu un
an; ºi se va face ºi în cel care tocmai îl urmeazã: adicã,
din nou se va lua înapoi! Marile sãli de concert ca ºi
teatrele de operã vor redeveni cele mai periculoase focare
de infecþie!!!. Ca de obicei, istoria face tot ce ºtie ea cel
mai bine: se repetã! Covidul revine în forþã. Civilizaþia?
Nici o problemã: va supravieþui ºi va prospera cu
maneliºtii pe la nunþi ºi înmormântãri grandioase cu sute
de participanþi ºi pe la (imposibil de amânat?!) întruniri
de tot felul… Pentru astfel de manifestãri, nici în anul
care a trecut ºi nici în acesta de acum, nu existã opreliºti,
amenzi ori restricþii. Când vine vorba despre un
Beethoven e cu totul altceva…Prin cele mai credibile
canale, ni se aduce deja la cunoºtinþã cã, în realitate, el a
fost doar un reprezentant al tot mai hulitei rase albe care
i-a tot exploatat pe… pe cei non albi…!
ªi, cum spunea cineva în vremuri de care nu ne mai
aducem aminte: Sã auzim numai de bine!
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DIALOGURI CULTURALE LA KM 0
Seniorii literaturii noastre

„Cercetarea ºtiinþificã a folclorului, a etnografiei, a
culturii popularea a câºtigat poziþii importante” (II)
Urmare din numãrul trecut

Nicolae Constantinescu
F.P.: Sunteþi în primul rând om de bibliotecã, un „intuitiv, un
analist serios”. Un an mai târziu, în 1987, Academia vã premia
studiul Relaþiile de rudenie în societãþile tradiþionale...
N.C.: Epitetul.. ºi Rima. .. au fost, într-adevãr, studii de
bibliotecã (mai pãstrez ºi acum fiºele pe care le-am folosit pentru
elaborarea acestora; poate, într-o bunã zi, o sã public ºi epitetul,
constat, acum, cã nu este foarte out-dated (lucrarea este scrisã la
începutul anului 1964!); dacã nu, îl las urmaºilor, pentru volumul
de .... «postume»!)
Lectura ... (1986) este tot o carte de bibliotecã, precedatã de
multele mele încercãri în domeniul interpretãrii, comentãrii
operelor literaturii orale ºi scrise ºi teoretizãrii metodelor,
principiilor de lecturã a acesteia; de curând, Mircea Frânculescu,
redactorul ºef al publicaþiei „Limbã ºi literaturã” a Societãþii de
ªtiinþe Filologice din România, a editat o antologie de Analize de
text apãrute în publicaþia respectivã, între mostrele selectate
aflându-se ºi unul scris de mine, Modalitãþi de interpretare a
textului folcloric, apãrut în 1975. Mai târziu, acad. Ion Coteanu
reþinea pentru o altã antologie de Analize de texte poetice , Editura
Academiei, 1986, un alt „exerciþiu” al meu de interpretare a unui
text folcloric.
Multe dintre „glossele” mele pe marginea cãrþilor citite au
rãmase în reviste, tot pentru volumul de postume sau de ... opere
complete!
Cu studiul Relaþiile de rudenie ... (E. A., 1987, premiul Sim. Fl.
Marian al Academiei Române, decernat în 1990; o ediþie a II, la
Editura Univers, 2000, cu titlul Etnologia ºi folclorul relaþiilor de
rudenie) este o altã poveste, legatã de urmãtoarea Dvs. întrebare
F.P.: În anii 1976-1978 aþi fãcut un stagiu de specializare, la
Universitatea de Stat din Portland (P. S. U.), Oregon, S.U.A.
N.C.: De fapt, am beneficiat de o bursã Fulbright care facilita
schimburile culturale între România (ºi alte þãri din „lagãrul
socialist”) ºi S. U. A. Conform înþelegerii între oficialitãþile
româneºti ºi americane, bursierii care veneau din domeniul
filologic aveau ºi obligaþia de a preda, la universitatea respectivã,
un curs de limba, cultura ºi civilizaþia româneascã, ceea ce am
fãcut ºi eu. Mai mult, în vara lui 1977, am fost solicitat sã þin, la
Cursurile de varã ale P.S.U., câteva prelegeri despre cultura
româneascã. Era un moment bun, dupã starea emoþionalã produsã
de cutremurul din 1977 ºi dupã sãrbãtorirea Bicentenarului
Independenþei S.U.A. (1776-1976) ºi Centenarului
Independenþei României (1877-1977), dupã performanþa
excepþionalã realizatã de Nadia Comãneci, la Montreal ºi în
contextul unor gesturi politice fãcute de „marele cârmaci” în
politica externã.
Cu ocazia sãrbãtoririi Centenarului Independenþei României,
o delegaþie de istorici, academicieni ºi profesori universitari din
România au vizitat America, o parte dintre aceºtia (acad. C.
Giurescu, prof. univ. Zoe Dumitrescu-Buºulenga, prof. univ.
ªtefan Pascu) fiind oaspeþi ai Universitãþii din Portland, Oregon.
S-a organizat o vizitã la Meryhill Museum, din statul vecin
(Washington) ºi o sesiune de comunicãri pe tema Centenarului
Independenþei României. Muzeul pãstra, alãturi de cópii ale
mobilierului Casei Regale a României, fotografii cu Regina Maria,
înveºmântatã în costume populare, ºi o colecþie cu obiecte de
artã popularã româneascã, între care o furcã de tors ºi un fus,
inscripþionate cu versurile: „Toarce furcã ºi tu fus/Cã caieru þi lam pus, /Toarce furcã caieru/Batã-te pârdalnicu”. În delegaþia de
la P.S.U. era ºi profesorul de ºtiinþe sociale Ladis K. D. Kristof,
originar din Bucovina, vorbitor de limba românã, împreunã cu
care am „descifrat” mesajul inscripþionat pe furca respectivã.
Altminteri, în curriculla universitarã de la P. S.U. nu erau
cursuri de folclor sau de etnografie, în schimb era un bun
departament de antropologie, ale cãrui cursuri le-am frecventat
ºi la care m-am familiarizat cu problematica relaþiilor de rudenie,
pe care am „atacat-o” în cartea mea din 1987.
Folclor era la Universitatea din Eugene, alt centru universitar
din Statul Oregon, unde preda un profesor faimos, la vremea
respectivã, pe care l-am cunoscut, l-am vizitat, am devenit membru
al Oregon Folklore Society, i-am citit cãrþile ºi articolele, mi-a
trimis, peste ani, una dintre cãrþile lui fundamentale, The
Dynamics of Folklore, 1996.
Prin mijlocirea unei foste studente/doctorande a profesorului
Mihai Pop, pe care, de fapt, eu am dus-o pe teren, la un vestit
lãutar din Blejeºti, Teleorman, am devenit membru al American
Folklore Society (practic îmi plãtea cotizaþia de membru ºi
primeam, acasã, „JAF” - „Journal of American Folklore”, am
colecþia revistei pe vreo zece ani, mã întreb ce o sã fac cu ea, aºa
cum mã întreb ce o sã fac ºi cu cãrþile mele de specialitate, am
donat câteva sute, dar restul?) Dupã 1990 am fost, de vreo douã
ori, la Conferinþa anualã a Societãþii Americane de Folclor, o
datã chiar la Eugene, Oregon, a doua oarã, cred, la St. Johns,
Canada (sau poate cã era Conferinþa Internaþionalã despre Legende

Contemporane) – ce aventurã!
ªcoala folcloristicã americanã este printre cele mai bune din
lume, dar nu este cazul sã detaliez ºi sã argumentez acum, de ce.
F.P.: Vã propun sã ne întoarcem în Ialomiþa, la Fierbinþi
localitatea dvs. natalã. Acum vreo doi ani, dacã nu mã înºel, a
vãzut lumina tiparului o antologie intitulatã nici mai mult nici
mai puþin decât „Constelaþia Fierbinþi” în sumarul cãreia
figureazã ºase creatori din localitate, scriitori cu mai multe
cãrþi la activ. Am fost surprins sã vã aflu ºi pe dvs. acolo, dar nu
ca etnolog sau folclorist, ci ca poet. Un poet original, cu texte de
facturã clasicã. Pânã atunci n-am ºtiut cã scrieþi ºi versuri atât
de frumoase. De ce aþi îmbrãcat haina de poet aºa de târziu?
Din modestie? Din alte motive? ªi legat de asta mai aveþi ºi alte
poezii care aºteaptã sã fie adunat într-un volum?
N.C.: Aº prefera sã nu vorbim despre asta acum, „cã nu e om sã
nu fi scris o poezie, mãcar o datã, doar o datã-n viaþa lui”, cum zice
cântecul. Am dat amãnunte în fiºa personalã care deschide grupajul
meu de producþii poetice, în care afirm cu tãrie, „Nu, eu nu sunt
poet”. Dar am cochetat din adolescenþã cu scrisul versurilor, în
maniere mai mult sau mai puþin personale, mã cheamã ºi acum câte
o imagine, câte o metaforã, dar mã reprim, pentru cã simt cã asta
nu e vocaþia mea. Am, desigur un caiet cu poezii încã din vremea
liceului, la care mai adaug din când în când câte o „creaþie”. Dar
gândeºte-te cã în facultate „produceau” destui poeþi, între care unii
au intrat în istoria literaturii – Ilie Constantin, Virgil Mazilescu,
Ion Crânguleanu, aceºtia doi din urmã chiar din anul meu de
studii, alþii au publicat ceva mai târziu, ca, de exemplu, colegul
meu de grupã, Toma Biolan, sau Angela Djigola Popescu, sau
Galina Ciubotaru – cine îºi mai aduce aminte de ea?, Marian
Barbu, Toma George Veseliu, un prolific prozator, Vasile Rusescu,
uitat, probabil, astãzi, ºi mulþi, mulþi alþii.
Îþi las, dacã vrei, o încercare de datã mai recentã, sã o
reproducem în finalul conversaþiei. Bine?
F.P.: Am impresia cã în ultimii cincizeci de ani Etnologia ºi
folclorul au fost marginalizate...
N.C.: Nicidecum! Ca unul care s-a aflat, multã vreme, în
interiorul fenomenului, pot spune cã cercetarea ºtiinþificã a
folclorului, a etnografiei, a culturii populare în ansamblu a
câºtigat poziþii importante în a-ºi marca ferm limitele, domeniul
de cercetare, în a-ºi rafina metodele de studiu, în a-ºi confecþiona
instrumentele de studiu ºi, nu în ultimul rând, în a-ºi forma
specialiºtii necesari în noile condiþii. Mã gândesc în primul rând
la formaþia universitarã, asiguratã, neîndoielnic, cu mari eforturi,
dar folclorul (literar, muzical, arta popularã) figureazã, încã, în
programele de învãþãmânt la facultãþile de profil din diferite
universitãþi. La Bucureºti s-a creat chiar o specializare, licenþa în
Studii culturale. Etnologie, folclor, cu un masterat în Etnologie,
antropologie culturalã, folclor ºi cu posibilitatea de a obþine un
doctorat în acest domeniu. Întrebarea este ce faci cu absolvenþii
unei astfel de specializãri. Deocamdatã ei ºi-au gãsit locul în
institutele de cercetare ale Academiei, în marile muzee de
etnografie ºi artã popularã, în centrele judeþene, în presã ºi în
televiziune, în învãþãmântul superior. Se poate vorbi clar de o
nouã generaþie de cercetãtori – etnologi, folcloriºti, cu deschideri
spre antropologia culturalã – oameni la 40-50 de ani, care vin
tare din urmã, sunt dedicaþi studiului ºi formeazã ei înºiºi specialiºti
în domeniu. Din pãcate, cel mai fidel registru al etnologiei/
etnologilor români, Dicþionarul ... lui Iordan Datcu, Ediþia a IIIa, 2006, nu îi înregistreazã decât pe puþini dintre ei – Nora
Rebreanu Sava (n. 1967), Antoaneta Olteanu, Laura Jiga Iliescu,
Camelia Burghele (n 1968), Iuliana Bãncescu, Ioana Ruxandra
Fruntelatã, Emil Þârcomnicu (n. 1971) – încât o obligaþie a celor
ce vin este ºi aceea de a aduce la zi marele dicþionar al lui Datcu.
Pe plan profesional, ar fi de notat o încercare de acreditare a
profesiei, pentru cã etnolog/ etnograf/folclorist/antropolog
reprezintã o profesie, prin crearea unei Asociaþiei de ªtiinþe
Etnologice din România (A.S.E.R.), cu o existenþã de peste douã
decenii, cu adunãri /reuniuni anuale, cu o publicaþie, „Caietele
ASER”, de foarte bunã þinutã ºtiinþificã.
F.P.: V-a interesat, vã intereseazã ce vine în urma dvs.?
N.C.: Categoric, da! De fapt, cercetarea de teren este esenþa
muncii etnografului/folcloristului/etnologului care s-a lepãdat de
viziunea tradiþionalistã a unui sat ºi a unui þãran împietrit în timp,
desprins de transformãrile pe care timpul istoric/social le
provoacã neîncetat, cu sau fãrã voia noastrã. Îmi relata un
doctorand de-al meu cã, ducându-se într-un sat din Pãdureni, sã
asiste la înmormântarea unui tânãr, necãsãtorit, cãruia i se fãcea
ceremonialul bradului, a observat cã femeile-performere citeau
textul cântecului de pe telefoanele mobile în uz la ele!
Poate cã cercetãrile noastre de teren nu mai au amploarea,
desfãºurarea de forþe din timpul campaniilor monografice ale
ªcolii Gusti, au un caracter mai limitat, în timp, date fiind
cheltuielile presupuse de acestea, dar ele intrã în programul de

practicã de teren al studenþilor etnologi, se concretizeazã în volume
de documente ºi în comunicãri ºtiinþifice, sunt pãstrate în arhive
locale, rãmân ca atare, ca forme înregistrate ale tradiþiei locale.
Mã gândesc, cu titlu de exemplu, la suita de cercetãri fãcute de
mine cu studenþii de la etnologie în Boiºoara (Vâlcea), pe urmele
lãsate de noi, sub conducerea lui Mihai Pop, în 1968, la
deplasãrile pe teren, în Telciu, Bistriþa-Nãsãud, la campaniile
bine organizate de colega Ioana Fruntelatã în sate din Vrancea
sau Prahova. La fel, pot fi aduse ca argumente cercetãrile celor
de la Timiºoara (Otilia Hedeºan cu studenþii sãi la românii din
Ungaria ºi din Serbia), la proiectul de lungã duratã pus în practicã
de colectivul de etnografie de la I.E.F. (Emil Þârcomnicu, Nistor
Bardu, Cãtãlin Alexa ºi alþii) la aromânii din sudul Dunãrii (ºase
volume), cercetãrile din satele sãlãjene ale Cameliei Burghele,
investigaþiile în folclorul urban ale Florenþei Simion Popescu.
F.P.: Ce credeþi cã ar trebui sã facã statul...
N.C.: În afarã de gluma cu statuia: Statu ia tot, nu prea vãd ce
ar putea face statul în emanciparea etnologiei româneºti. Când
vãd/aud cã se pregãteºte o hotãrâre de guvern de ajutorare a
cetãþenilor români loviþi de sãrãcie cu suma de 50 de euro la
douã luni, mi se strânge inima, adicã 3-4 lei pe zi, cam cât o
pâine, mã îngrozesc. Când adoptãm o decizie europeanã privind
acordarea titlului de Tezaur Uman Viu purtãtorilor merituoºi de
folclor (culturã popularã) ºi nu li se dã acestora, fie ºi simbolic,
o micã recompensã materialã, am, din nou o strângere de inimã.
Când retribuþia unui cercetãtor ºtiinþific II sau III e la nivelul
salariului minim din agriculturã, am din nou un frison.
Dar mã întremez când mã gândesc cã baza muncii de cercetare
a culturii populare a fost dintotdeauna ºi este ºi acum pasiunea.
Mai important decât a-i învãþa pe studenþii noºtri care, la intrarea
în facultate nu ºtiu mai mult despre folclor decât ºtiam eu sau
ºtiaþi voi în primul nostru an de studii, cum sã citeascã o carte
sau un studiu de specialitate, este sã le sãdim în suflet pasiunea
pentru obiectul de studiu, nu dragostea de, pentru ceva –
dragostea este un sentiment foarte frumos, ne inspirã la facerea
unei poezii sau la compunerea unei romanþe – pasiunea e mult
mai mult decât atât ºi asta nu te pãrãseºte niciodatã.
F.P.: Eu cred cã acum, când suntem în Uniunea Europeanã,
etnologia româneascã poate avea de spus un cuvânt greu...
N.C.: Poate avea ºi are un cuvânt greu de spus în acest domeniu
al vieþii spirituale. Am amintit, la un moment dat, faptul cã
profesorul Mihai Pop a fost, o bucatã de vreme, preºedintele
Societãþii Europene de Etnologie ºi Folclor, ceea ce era un gest
de recunoaºtere a valorii ºtiinþifice a profesorului bucureºtean ºi,
în egalã mãsurã, ºi de recunoaºtere a originalitãþii ºi specificului
vechii ºi vastei noastre culturi populare.
Întâi ne-am dus noi cãtre Europa, uºor împinºi de la spate, de
presiunea noii ideologi impusã în þarã, dupã Rãzboi, cu Mircea
Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Constantin Brãiloiu,
Constantin Brâncuºi ºi mulþi alþii, rãmaºi dincolo de „cortina de
fier”, dar reprezentând cu demnitate cultura româneascã vie ºi
autenticã, apoi prin cei care au venit ei cãtre noi, întâi cãtre o
„terra incognita”, dar ºi cãtre un tãrâm al miracolelor, în care se
gãseau vestigiile unei vechi culturi ºi civilizaþii, încã vie ºi
fascinantã.
Sigur cã procesul reintrãrii într-o Europã post-industrialã, digitizatã,
consumistã, libertinã (ºtiu ce spun!), nu a fost unul uºor, ba, poate,
a fost chiar unul traumatic, mai ales dupã cei 40-45 de ani de
comunism, detenþie politicã, cenzurã, colectivizare, industrializare
forþatã, de la „Eliberare” pânã la „Revoluþia” din 1989.
Dar terenul, satul românesc, trecut ºi el prin transformãri
radicale, constituia un teren absolut inedit, deschis noilor cercetãri
sociologice ºi etnologice.
S-au creat asociaþii, societãþi de studii sud-est europene,
balcanice, cu congrese ºi publicaþii de profil – dau ca exemplu
International Association for Southeast European Anthropology,
cu o publicaþie, „Ethnologia Balkanica”, din al cãrei colectiv de
redacþie am fãcut parte în primii ani de apariþie.
Dar „specificul naþional”, „etnicitatea” nu sunt concepte agreate
în vocabularul politic al Noii Europe, dupã ce au fost folosite,
abuziv, în destructurarea vechii Jugoslavii, în crearea unor noi
entitãþi etnice sau religioase º. a.m. d. Am fost, aproape în nume
propriu, cã nici unul dintre „oficialii” români nu au vrut sã se
„înhame” într-o astfel de operaþie, la Priºtina, în Kosovo, leagãnul
creãrii identitãþii sârbeºti, dupã bãtãlia de la Câmpia Mierlei, la o
conferinþã internaþionalã, „Connections. The role of intercultural
dialogue & approaches to safegurad and transmit intangibil
cultural heritage to next generations”. Acþiunea, perfect politizatã,
a avut succes, Kosovo a devenit un stat suveran, recunoscut sau
nu de þãrile din jur, identitatea sa rãmâne a fi încã definitã.
Deocamdatã, însã, în unele sporturi, cel puþin, Kosovo îºi afirmã
identitatea, deºi reprezentanþii sãi sunt ... foºti jugoslavi!

A consemnat Florentin Popescu
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ARTE PLASTICE LA KM 0

Între Occident ºi Orient
La

28 iulie 1912, printre numeroºii pasageri ai

transatlanticului Tenyo-Maru sosit din Honolulu în portul
japonez Yokohama, debarca cu tot entuziasmul celor 28 de ani
ai sãi, pictorul român Samuel Mützner. Tânãrul delicat,
expansiv, cu aparenþã de libelulã, aºa cum avea sã-l descrie
ziarul portorican El Ancora în februarie 1917, pornise aceastã
cãlãtorie, cea mai îndepãrtatã de Bucureºtiul natal, deloc
întâmplãtor. Pentru îndrãzneþul artist, tãrâmul artei nipone
devenise un spaþiu de cercetare ademenitor, încã din vremea
studiilor la Academia parizianã Julian. Stimulat în parte de
colegul Kanakogei, nativ al Þãrii Soarelui Rãsare, a fost
neîndoielnic cuprins de valul uriaº al fascinaþiei pe care stampa
japonezã o exercita în epocã asupra mediului cultural francez.
Era un interes generat chiar de momentul transfigurãrii picturii europene. Fãrã saltul propus
de viziunea impresionistã - dinspre excesiva literaturizare a subiectului ºi convenþionalul
execuþiei cãtre observarea nemijlocitã a naturii, investigarea efemerului, a luminii ºi culorii nu ar fi fost posibile nici abordãrile curentelor ulterioare, ce au experimentat pânã la extrem
diferitele mijloace ale limbajului
plastic,
dar
nici
preþuirea
rafinamentului vechii arte nipone, care
ºi-a gãsit astfel ecou în Stilul 1900 sau
Art Nouveau-ul francez, prin concizia
decorativã a exprimãrii, grafia elegantã
ºi limpezimea cromaticã.
Însã atenþia pictorului Mützner,
odatã ajuns în arhipelag, se concentra
mai degrabã pe îmbogãþirea propriilor
descoperiri decât pe descifrarea unor
citate. Cu îndelungata experienþã de
lucru în plein-air, acumulatã în timpul
uceniciei din Franþa, artistul îºi
însuºise deplin reprezentarea de
facturã impresionistã, desãvârºind-o în
anii premergãtori întâlnirii cu insulele
vulcanice, constituind etape majore ºi
distincte, începând cu cei doi ani
petrecuþi la Giverny. Pitorescul sat, la
nord de capitalã, gãzduia atelierul lui
Claude Monet, pãrintele curentului
Samuel Mützner, Fata cu maci
înnoitor, autorul celebrului tablou:
Impression, soleil levant (Impresie, rãsãrit de soare) ºi posesorul unei colecþii însumând peste
230 de stampe. În aceastã ambianþã, pictorul român îºi eliberase peisajele de materialitatea
grea, redându-le aburul vãzduhului, le înnobilase cu siluetele dantelate ale arborilor ºi îºi
deschisese paleta cãtre întreg spectrul cromatic, cu dominanta specificã de albastru. Chiar dacã
în faþa naturii, lãsase în urmã preceptele strict academiste ale ªcolii de Belle Arte din Bucureºti
ºi ale Academiei din München, rigoarea sa caracteristicã îi sugerase apropierea de formula
neoimpresionistã a pointilliºtilor, ataºatã teoriilor ºtiinþifice privind mecanismul vizual
(susþinutã în forma cea mai radicalã de Georges Seurat), fãrã totuºi a performa vreodatã pânã la
rãceala ºi încremenirea personajelor acestuia. Dacã Monet folosea juxtapuneri de tuºe în culori
proaspete, neinteresat de formã, ci doar de atmosfera clipei, Seurat construia volume clare, tot
utilizând exclusiv culoarea, fãrã
contururi, însã tuºele sale devin puncte
intense cromatic, iar amestecul se
produce doar prin percepþia opticã.
Pointillismul moderat, la Mützner, în
schimb, vibreazã. Contactul urmãtorilor
ani cu sudul Franþei, la Beaucaire
(Nîmes), a adus un plus de viaþã, a aprins
în pânzele sale, roºul ºi toatã gama
caldã, a adãugat figurilor strãbãtute de
lumina solarã umbre colorate, folosind
spectaculos contre-jour-ul, irizãri
strecurate prin frunziº ºi grãdini cu
abundenþã floralã. A intensificat
contrastele ºi pensulaþia s-a lãrgit,
alergând pe suprafaþa lucrãrii, doar în
sensul emoþiei. Pânzele acestor
Samuel Mützner, Piaþã din Caracas
perioade îi aduc notorietatea în cadrul
expoziþiei din 1912, la Ateneul Român
ºi totodatã, finanþarea periplului sãu Extrem-Oriental.
Japonia avea sã pasteleze gingaº suprafeþele pânzelor sale, sã aducã respiraþie spaþiilor pictate,
claritate ºi o grafie mai evidentã, pe lângã îndrãzneala de a folosi dimensiuni pânã atunci
neabordate, cu o asiduitate uimitoare. Dar þara nãscutã din ape nu putea opri definitiv drumul
unui pictor mânat de experienþe noi, Samuel Mützner continuându-ºi traseul cercetãrilor prin
China, Antilele Mici, Tunisia, unde compoziþia a câºtigat monumentalitate ºi o simbioticã
unitate între planurile ample ale zidurilor ºi figurile umane. Venezuela îi prilejuieºte valorificarea
panopliei de acumulãri într-o nouã expresie, precum în Piaþã din Caracas expusã astãzi în
sãlile Muzeului Municipiului Bucureºti, alcãtuitã din fragmentãri strãlucitoare ºi disonante,
fericitã sugestie a forfotei, dar ingenios armonizatã prin sidefiul fondului.
La încheierea cãlãtoriilor sale cãtre propriile graniþe, petrecute peste atâtea continente,
neobositul pictor s-a gãsit, cu întregul bagaj de rãspunsuri, în sobrietatea Bãrãganului ºi
construcþia solidã a stâncilor Balcicului, în naturaleþea femeilor cu cãmeºã ºi preþiozitatea
culorilor mocnite.

Dalia Bialcovski

Motive decorative
în arta popularã
româneascã (VIII)
Asemãnãri ºi deosebiri
între ceramica
neoliticã din România
ºi cea din China
Radu Adrian Nu negãm existenþa unor culturi neolitice ºi
în alte zone ale Terrei. Dovezi despre meºteºugul
ceramicii se ivesc pretutindeni în mulþimea de situri arheologice. Dezvoltarea
societãþii umane a fost dirijatã oriunde de aceleaºi nevoi, chiar dacã triburile
Europei nu se cunoºteau cu cele din America, Africa, Australia sau cele din
Orientul Îndepãrtat. Astãzi nu înþelegem cum ºi dece triburile tuturor oamenilor,
risipite pe întreaga scoarþã a Pãmântului, apar cam în aceeaºi perioadã a istoriei
ºi-ºi înscriu ascendenþa pe aceeaºi traiectorie. Fenomenul continuã sã rãmânã
o enigmã iar cercetãtorii tot cautã
sã-i dezlege misterul.
Într-una din lucrãrile anterioare am
arãtat cã invenþia ceramicii e legatã,
în primul rând, de nevoia omului
primitiv de a-ºi construi un adãpost
permanent. O locuinþã a sa. Oriunde
apar – încã din preistorie – cãrãmida
pentru ziduri, þigla pentru acoperiº,
primele jgheaburi ºi conducte pentru
aducerea sau deversarea apei, ºi tot
arsenalul de vase menajere din
interiorul locuinþei.
Pretutindeni forma vasului de lut
ars e dirijatã de funcþia sa utilitarã.
Pimitivii au înþeles repede cã
Vas chinezesc (cca. 2500 î.C.),
peretele circular al vasului rezistã
Cultura Yangshao
mult mai bine la presiunea
materialului din interior decât
pereþíi drepþí ai unor forme cubice. Nu-i mirare cã-n perioada neoliticã a
fiecãrui continent apar siluete de vase care seamãnã mult între ele. Dar
ornamentele de pe pereþii lor au alt statut fiindcã izvorãsc din credinþa
religioasã ºi nevoia de frumos care poartã amprenta specificã a oricãrei etnii.
Ele sunt oglinda spiritualã a unei populaþii definitã de o singurã limbã ºi o
singurã credinþã, dezvoltate pe un singur petic de pãmânt. Orice etnie îºi are
motivele sale decorative pe care le pãstreazã cu sfinþenie peste milenii. Ele
nu pot sã aparã simultan în douã locuri de pe Terra, la 10.000 de kilometri una
de alta, ºi locuitã fiecare de altã rasã
umanã – una albã ºi alta galbenã!
Aflarea câtorva S-uri modeste, sau
romburi, în zecile de mii de motive
decorative folosite de chinezi, este
cu totul întâmplãtoare ºi nu
dovedeºte originea comunã a celor
douã culturi. Axate pe un
decorativism care ocupã amãnunþit
întregul câmp vizual, ornamentele
ceramicii neolitice chinezeºti sunt
tot ideograme, dar diferã mult de
cele din spaþiul românesc. La câteva
existã unele asemãnãri pe care am
Vas chinezesc (3000 – 1500 î.C.),
avut grijã sã le subliniem. Situaþia
Cultura Yangshao.
apare doar la 4 vase din cele 29 pe
care le-am selectat din miile de
piesele chinezeºti gãsite pe internet. Dar când le privim puse alãturi de vasele
de Cucuteni, ne este limpede cã nu seamãnã ca douã picãturi de apã.
Problema e evidentã fiindcã ideogramele, ca orice operã de artã plasticã, se
supun unei percepþii universale. Înþelegerea ideii conþinutã de un ornament
nu cere sã cunoºti ºi limba omului care l-a creat. Chinezã, rusã, spaniolã,
românã, malgaºã sau baluba. Trebuie doar sã priveºti piesa cu atenþie. La
imaginile de pe internet ochiul sesizeazã imediat cã aºezarea în aceeaºi paginã
a vaselor de Cucuteni cu cele de Yangshao, nu reprezintã dovada unei
asemãnãri, ci mai mult a deosebirii dintre ele!
Pentru aprecierea corectã a celor douã culturi, am selectat dintre imaginile
ceramicii de Yangshao gãsite pe internet doar pe cele care-i reprezintã cel
mai bine stilul ºi au o certã valoare artisticã. Pentru ca balanþa anchetei sã fie
echilibratã, ar fi trebuit sã etalãm tot atâtea piese care reprezintã unicitatea
stilului Ceramicii de Cucuteni. Dar ca sã nu publicãm de douã ori în album
imaginile acestei culturi, vã recomandãm sã reluaþi lectura textului,
explicaþiile ºi cercetarea figurilor din capitolul Semnificaþii sugerate de
ornamentele Ceramicii de Cucuteni. Se va înþelege cã valoarea emblematicã
a Culturii Cucuteni – unice în lume – o reprezintã vasele cu picior, vasele cu
colonete, ornamentul dominat prin S-uri ºi spirale, capacitatea decorului de
a pãrea doar un fragment din reþeaua unuia care poate cuprinde întreaga
suprafaþã a Terrei, ºi entitatea motivului decorativ – cu totul aparte – care se
repetã în partea din fondul rãmas împrejurul sãu. Dacã S-uri mai gãsim uneori
în motivele Yangshao, celelalte aspecte aparþin în exclusivitate cucutenienilor.
Nu se regãsesc în niciuna din culturile neolitice de pe Pãmânt!
Urmare în numãrul viitor
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COMENTARII

Spovedanie literarã

Printr-o plãcutã întâmplare a
ajuns la mine, la „Sihãstria mea”,
unde îmi duc viaþa într-un mod
creativ, în tihnã ºi luminã, un vraf
de cãrþi. Unele citite cu mare
interes ºi plãcere, celelalte urmând
a fi citite cu bucuria lecturii pe
care deocamdatã nu ne-o poate
confisca nimeni. Þin sã fac o
precizare: apreciez fãrã reþinere
literatura creatã de femei. În acest
sens, aº putea aminti câteva nume
ilustre: Eliza Roha, Passionaria
Stoicescu, Rodica Lãzãrescu,
Doina Ruºti, Iuliana PalodaPopescu ºi, cu voia dumnealor,
în aceastã listã mult mai lungã,
,
voi adãuga numele artisteiscriitoare Corina Chiriac, a cãrei
carte, „Minuni trãite”, tocmai a sosit în teancul de care aminteam.
Pe coperta I, aºa cum se obiºnuieºte, numele autoarei în partea
de sus, în culoare roºie, armonizându-se perfect cu temperamentul
sãu; sub nume, titlul cãrþii, in alb, pe fundal negru; o fotografie a
artistei înfrumuseþeazã coperta. Parcã prinsã de poalele frumoasei
rochii, apare o broderie filigranatã, în litere mai mici, dar cu valoare
de nestematã, prin conþinutul sãu: „Prefaþã de Dumitru Constantin
Dulcan”. Din preþuire pentru marele medic-filozof, numele sãu, ca
prefaþator, este consemnat, cum mai rar se obiºnuieºte, chiar pe
coperta I. Lãudabilã iniþiativã.
Cartea este împodobitã ca o fatã în ziua nunþii, când la þarã
nunta era nuntã ºi, pe lângã lada de zestre, i se punea fetei la gât
salba de cocoºei. Filozoful Dumitru Constantin Dulcan prinde ºi
el, pe frontispiciul acestei cãrþi, o salbã de cuvinte, fiecare cuvânt
atârnând cât binecunoscutul bãnuþ de aur. Între cele douã coperþi
se aflã „lada de zestre”, în care autoarea ºi-a aºezat, cu multã
chibzuinþã, darurile hãrãzite de Milostivul Dumnezeu.
Cu niºte ani în urmã, treceam, copleºitã de treburi, prin camera
cu televizorul uitat deschis. M-am oprit. Mi-a atras atenþia vocea
artistei, care nu cânta, ci se mãrturisea. În puþinul timp, cât am
stat cu mâna pe clanþa uºii, m-am bucurat de sinceritatea ºi logica
celor relatate de frumoasa artistã. Am reþinut comentariul despre
icoana Sfintei Fecioare, desfãcãtoare de noduri, aflatã într-o
bisericã din oraºul Augsburg. Traversasem de mai multe ori
Germania, pe când mã aflam în misiune diplomaticã la Ambasada
noastrã în Franþa, la plecarea în concediu, spre acasã, trecând ºi
prin acest oraº, dar nu ºtiam de respectiva icoanã. Acum, când
am aflat, eram pensionarã. Mi-am cercetat mintea ºi mi-am oprit
gândul la Bonn, unde o colegã era ºefa serviciului consular. Am
sunat-o ºi am rugat-o sã-mi trimitã o pozã a acestei icoane, ºtiut
fiind cã fotografia pãstreazã puterea originalului. Vãdit miratã,
m-a întrebat: „Ce-i cu tine, Lia? Tu cauþi la alþii, când noi avem
atâtea icoane fãcãtoare de minuni?”. Auzind-o, m-am ruºinat.
Dar nu a trecut mult timp – ºi-am gãsit-o pe internet, însoþitã de
o rugãciune. Pictorul a fost inspirat, reprezentând tot rãul într-un
ºir de noduri ale unei panglici, pe care Sfânta Fecioarã, cu chipul
unei fete tipic nemþoaice, deznoadã neîncetat relele omenirii.
Aceastã întâmplare a constituit al doilea imbold la lectura cãrþii
artistei Corina Chiriac – alãturi de prefaþa ilustrului savant. (Am
fost încântatã, desigur, când, în finalul volumului, am regãsit
episodul cu icoana).
Din parcurgerea textului – clar, luminos – am înþeles „minunile
trãite”. Autoarea, cu aerul domniei sale neastâmpãrat, de
ºtrengãriþã, are un înger pãzitor care a trecut-o de toate gropile ºi
gropiþele, unde ar fi putut mãcar glezna sã ºi-o suceascã, pe
drumul vieþii. Dar îngerul i-a picurat luciditatea care i-a domolit
vâlvãtaia amoroasã, tocmai atunci când îºi dorea sã se întindã ca

Lia Maria
Andreitã

o pisicã, sã devinã o blanã pe care sã o poarte Fãt-Frumos pe
dupã gât, la concerte ºi în dormitor. Am exagerat puþin. Actriþa
dobândeºte tãria sã coboare din ficþiune în cotidianul sãu, care
nu era deloc amar, ca al multor altora.
ªirul de ºicane petrecute la un nivel mai înalt sau mai coborât,
mai la tinereþe sau mai încoace, nu reprezintã o noutate pentru
nici un domeniu de activitate. Intoxicaþi de invidia altora, toþi am
avut de suferit, dar îngerul pãzitor ne-a scãpat cu zile ºi faþa
curatã.
Tot protejatã de îngerul pãzitor, depãºea momentele stresante,
când, de fiecare datã, la întoarcerea din turneele de peste hotare,
trebuia sã completeze declaraþii ºi sã rãspundã unor întrebãri
insistente ale anchetatorilor, privitoare la relaþiile cu strãinii.
Dar, se pare cã nu a avut parte de unii cu mult zel, spre norocul
sãu.
Captivat de ritmul alert al textului, cititorul este invitat sã fie
pãrtaº la întâmplãri din cele mai variate domenii. Cum ar fi cel al
ghicitului în cãrþi sau al vrãjitoriei, unde nu am nici un fel de
pricepere. Mama ne spunea limpede: cine umblã la astea care
lucreazã cu necuratul, ajunge în sapã de lemn. Nu ne-a permis sã
folosim numele celui rãu, deºi tata, când îi ajungea cuþitul la os,
înjura aºa. M-am bucurat, când pãrintele Rãdulescu o povãþuieºte
cu insistenþã, pe autoare ºi pe toþi credincioºii care i se adresau,
sã nu foloseascã numele celui rãu.
În ce priveºte spiritismul de care se face vorbire, nu am nici o
îndoialã în privinþa comunicãrii celebre, între fiicã ºi tatã. Spiritul
Iuliei, supra-înzestratã, nu putea sã moarã, iar tatãl, cu iubirea
nemãrginitã, a spart frontierele, producându-se împlinirea
arzãtoare a întâlnirii spiritelor.
Într-o altã secvenþã a cãrþii, luãm parte la o slujbã religioasã,
în plinã „erã comunistã, când profesorii de Filozofie ºi Socialism
ºtiinþific ne vorbeau despre obscurantismul religios”: actriþa
aduce acasã un slujitor al Domnului, care, cu rugãciune ºi tãmâie,
pune pe fugã duhurile rele ce stãpâniserã casa, din alte generaþii.
Cei de faþã aud zgomote de paºi grei, grãbiþi, ce coborau scãrile
de lemn, spre ieºire, fãrã a sesiza prezenþa vreunei vietãþi în jur.
Cartea doamnei Corina Chiriac este o carte vie, are puls, iar în
anumite zone îi simþi respiraþia, te face sã-þi retrãieºti viaþa – ºi
îndeamnã cititorul la comparaþia acelor vremi, trãite de noi atunci,
cu cele trãite de noi acum. Nu pot trece peste descrierea minuþioasã
a mutãrii cãrþilor, cu camionul, alãturi de mobile ºi alte lucruri
gospodãreºti, în noua locuinþã, unde erau aºezate în bibliotecã
dupã anumite reguli, aºa încât, atunci când cãutai o carte – ºi pe
atunci umblai mai des la cãrþi, fiind instrument de lucru pentru
aproape toate profesiile – s-o poþi gãsi cu ochii închiºi. Totodatã,
mã gândesc, astãzi, la regretele unor bunici, unchi sau alte rude
în vârstã, care, din dragoste pentru nepoþii lor, ºi-au încãrcat în
saci rafturi întregi de cãrþii valoroase, dãruindu-le acestora. Dar
pãrinþii, vãzând lipsa de interes a odraslelor, le-au azvârlit în
podul sau pivniþa vilei spaþioase, ca sã nu se împiedice de ele.
Din pãcate, astãzi, în bibliotecile care îmbracã pereþii, cãrþile au
fost înlocuite cu tot felul de obiecte decorative, conform unei
mode dãunãtoare. Lipsa cãrþilor de pe rafturile bibliotecii din
casã lasã goluri mari în sertarele superioare ale respectivilor
locatari.
Autoarea, cu bogate ºi temeinice lecturi din varii domenii,
abordeazã, în câteva capitole, teme greu accesibile fãrã o pregãtire
în sfera respectivã; dar pentru cã îºi construise continuu o
piramidã culturalã, pe care era gata-gata sã o ciobeascã în perioada
cu „porcul mort în piscinã” (sã nu uitãm cã ºi în pustiul acela
cultural, neobositã aduna cuvinte spaniole), reuºeºte sã disece
fenomene greu de înþeles.
Întâlnirile cu slujitori cu har ai Domnului, vizita la Sfântul
Mormânt ºi la alte Locuri Sfinte, unde a fost chematã, îmi dau

Viaþa în fiºe de roman

Câinele alb
Petrecuse cu prietenii pânã târziu în noapte. Nu bãuse
mult, dar se simþea un pic ameþit. Pornise spre casã prin
noaptea care parcã era mai întunecoasã decât altã datã. Pe
uliþa satului care ducea spre pârâul ce tãia satul în douã
mergea ºtiind fiecare cotiturã a drumului, doar parcursese de
atâtea ori acest drum. Ferestrele caselor erau ºi ele întunecate dar îºi dãdea seama pe
unde se aflã; uite, tocmai trecea pe lângã gospodãria lui Pãlãmidã, om gospodar cu
animale ºi acareturi multe, mai încolo este casa pãrãsitã a Popeºtilor ºi apoi, dupã ce
drumul coteºte spre dreapta, ajunge la fântâna lui Titirescu, fântânã care era cândva
folositã de jumãtatea asta de sat. Acum lumea ºi-a sãpat puþuri în curte ºi ºi-au pus
pompe sau chiar instalaþii de hidrofor iar fântâna pãrea acum pãrãsitã. Apoi, dupã circa
câteva sute de metri ajunge la podul peste gârla Sãrãþii de unde se vedea ºi casa lui.
Deodatã, mai mult simþi decât auzi cã, cineva vine în urma lui. Nu se temea de cine
ºtie ce rãufãcãtori. La ei în sat nu se pomenirã sã se întâmple aºa ceva. Totuºi un fior

Vasile Szolga

curajul sã-i fac o sugestie: în superbele noastre bisericii existã
icoane fãcãtoare de minuni, cele mai multe ale Maicii Domnului.
Spre cinstirea acestei cãrþi, „Minuni trãite”, pentru care aþi primit
mult ajutor divin, ca s-o trãiþi ºi s-o povestiþi, aº opina ca atunci
când veþi dobândi puterea de a vã despãrþi de cerceii-funduliþe din
urechi, sã împodobiþi cu ei o icoanã a Maicii Domnului, care
primeºte astfel de ofrande. Una este la Cãldãruºani, în biserica
Mãnãstirii, alta la Mãnãstirea Ghighiu, în bisericuþa din spate – ºi
multe altele, oriunde, în þarã. Nu veþi rãmâne nemângâiatã.
Fugitã din þarã, artista nu-ºi gãseºte împlinirea doritã – ºi am
înþeles-o. Este darul cãrþii de a mã impresiona ºi la acest capitol.
Într-un fel, am trecut ºi eu prin astfel de stãri. Am fost trimisã în
misiune diplomaticã, eram mândrã sã reprezint þara, aveam tot
confortul, asigurat dupã buget românesc, nu din portofelul meu –
ºi tot îmi doream sã fiu sub ºopron, la mama, sã-mi punã în
farfurie, cu mâinile ei deformate de sapã, o tocãniþã cum numai ea
ºtia sã facã. Acolo, în strãinãtate, era frumos, dar era frumosul
lor. Erai ca într-un lan de grâu plin de flori, pornitã sã aduni cât
mai multe; dar pânã faci buchetul, macii se vestejesc – ºi tu odatã
cu ei.
Eroina, adicã autoarea, este o persoanã curajoasã, s-a aruncat
deseori cu capul în laþ, însã laþul a fost mereu fãcut din raze de
lunã. La viaþa de scenã nu voi face referiri, pentru cã noi,
bucureºtenii acelor vremi, decoltaþi sau înfofoliþi, umpleam sãlile
de spectacole ºi de concerte.
În finalul cãrþii, artista strigã, la un catalog imaginar, numele
creatorilor de artã ai acelor vremi, care, prin talentul lor, au fost
lângã noi ºi ne-au luminat întunericul ºi ne-au încãlzit frigul ºi neau domolit foamea, cu arta, cu talentul ºi cu viaþa lor, alãturi de
noi, ca sã nu ne simþim orfani.
Un loc special, aºa cum se cuvine, doamna Corina Chiriac îl
acordã prezentãrii domnului Dumitru Constantin Dulcan, profesor
universitar, medic neurolog ºi psihiatru, autor de literaturã
filozoficã ºi metafizicã ºi coordonator al Colecþiei „Noua
spiritualitate”, în cadrul Editurii ªcoala Ardeleanã, unde a apãrut
ºi cartea de faþã. M-am împãrtãºit ºi eu din monumentala operã a
domnului Profesor, dar aici voi aminti, succint, de un interviu
referitor la un mod normal de viaþã. Eram într-o zi mai puþin
inspiratã la rânduiala cotidianã ºi, umblând de colo-colo, fãrã
spor, am dat peste o mapã cu cronici tãiate din ziare, despre
expoziþiile mele. Între ele, acel text al domniei sale, scris în urmã
cu vreo patru ani. L-am citit de câteva ori, ca pe un acatist al vieþii
– ºi a avut asupra mea beneficiul unui acatist. Mulþumesc domnului
Profesor ºi pentru acest fel de ajutor, dat telepatic.
Volumul doamnei Corina Chiriac m-a bucurat încã o datã, prin
cele afirmate de Profesorul Dulcan, în prefaþã: „Cartea se citeºte
ca un roman în care personajul principal este autoarea însãºi. Este
scrisã într-un stil colocvial, sub forma unui dialog cu cititorul pe
care îl ia ca martor al meditaþiilor ºi peregrinãrilor sale pe
majoritatea întinderilor lumii, unde profesia ºi spiritul sãu alert ºi
avid de cunoaºtere au purtat-o”.
Întâmplãrile religioase relatate în carte sunt atât de fascinante,
încât am decis sã ne despãrþim în acest spirit. Duhovnicul
scriitoarei, regretatul pãrinte Papacioc, ne-a lãsat, prin intermediul
autoarei, o pildã: „Dacã l-ai salvat de la înec, nu-l certa cã s-a
udat”.
Cã suntem încã uzi sau abia ne-am zvântat, sã-i mulþumim lui
Dumnezeu ºi sã-L rugãm sã ne aibã în paza Lui! Iar Maicii
Domnului, sã-i spunem, ºoptit, cea mai frumoasã rugãciune, pe
care i-a închinat-o sfântul nostru Mihai Eminescu: ...„Crãiasã
alegându-Te, / Îngenunchem rugându-Te / Înalþã-ne, ne mântuie /
Din valul ce ne bântuie. / Fii scut de întãrire / ªi zid de mântuire.
/ Privirea-Þi adoratã / Asupra ne coboarã,/ O, Maicã Preacuratã /
ªi pururea Fecioarã Maria”.

îi trecu pe ºira spinãrii. Mãri pasul, dar constatã cã miºcarea din urma lui se accelerã ºi
ea. Ba mai mult, auzea acum ºi o rãsuflare precipitatã. Se opri ºi zgomotul urmãritorului
se opri aºijderea. Întoarse capul dar în întuneric nu se vedea nimic. Parcã totuºi i se pãru
cã vede miºcându-se o mare patã neagrã. I se fãcu teamã ºi o luã din loc cu pas vioi.
Zgomotul ºi respiraþia sacadatã îl urmã de asemenea. La un moment dat, luna îºi arãtã
un colþ printre nori ºi privind înapoi vãzu în puþina luminã un câine negru uriaº, pãrea
mare cât un taur. Îºi aduse aminte de poveºtile din copilãrie, în care, în anumite nopþi,
un câine negru venea prin sat ºi rãpea oameni. Dar nu a crezut niciodatã aceste poveºti.
ªi iatã, acum în urma lui, venea acel câine din poveste. Începu sã alerge auzind în
spatele lui gâfâiala animalului care se apropia din ce în ce mai mult. Ajunse la podeþul
ce trecea peste gârlã ºi acolo înmãrmuri. În faþa lui stând parcã gata pentru atac un câine
mare ºi alb pãzea podeþul. Se opri ºi privi în urmã. Câinele cel negru era aproape de el
dar, ºi acesta observã câinele alb. Se opri ºi îºi rânji colþii. Atunci câinele alb scoase un
mârâit, care pentru el pãru fioros, ºi cel negru se fãcu parcã mai mic, dupã care se
întoarse ºi o luã la fugã. Împietrit de spaimã stãtu câteva clipe sã urmãreascã fiara care
se topea în negura nopþii. Apoi se întoarse spre pod de unde credea cã îl aºteaptã câinele
cel alb, dar minune, ºi acesta dispãruse ca prin farmec. Numai luciul apei reflectã colþul
de lunã ce se ivise din nou dintre nori.
Ajuns acasã se trânti în pat, se bãgã sub plapumã de parcã acesta l-ar putea apãra
împotriva unui duºman ºi, tremurând, se gândi cã probabil ameþit de bãuturã avusese
vedenii. Dar dacã cei doi câini fuseserã de-adevãratelea...?
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IN MEMORIAM

Nicolae Dan Fruntelatã
(10.X.1946 – 13.VI.2022)

O veste tristã a venit sã ne întunece Ziua Sfintei
Treimi: a murit Nicolae Dan Fruntelatã, unul dintre
oamenii despre care nu se poate vorbi decât frumos,
fiindcã a fost toatã viaþa lui (sfârºitã acum, pe
neaºteptate ºi pe nedrept) ceea ce în limbaj comun se
cheamã „Un om de bine” – adevãr pe
care îl pot confirma zeci, poate chiar
sute de inºi (scriitori, publiciºti,
prieteni) pe care de-a lungul carierei lui
de om al literelor, dar mai ales al
publicisticii i-a ajutat, i-a sprijinit pe
mai toate palierele jurnalisticii în care
s-a aflat ca redactor-ºef de cotidian sau
de revistã.
„Cu o moarte toþi suntem datori” a
spus un mare poet. E adevãrat, dar
atunci când vine clipa achitãrii
„datoriei” de cãtre un apropiat nici nouã,
celor din preajma lui (colaboratori,
prieteni, cititori) ea nu ne cade bine. Ne
creazã o stare cu care n-am vrea/n-am
fi vrut sã ne întâlnim niciodatã.
De obicei, în asemenea împrejurãri cel
care vorbeºte despre cel care ne pãrãseºte evocã
momente ºi clipe petrecute împreunã ori alãturi de cel
pe care nu-l vom mai întâlni decât în amintire.
Pe Nicolae Dan Fruntelatã l-am cunoscut, hãt, în
secolul trecut, în 1964, când ºi eu ºi el, ca mulþi alþi
viitori colegi de studii veneam la Bucureºtiul tuturor
iluziilor ºi viselor sã ne construim un drum în viaþã,
sã ne punem speranþele într-un viitor destin literar.
Am fost colegi de promoþie la facultate, am împãrþit

împreunã rigorile politice, sociale (ºi nu numai) ale
vremii de atunci. Cunoscutul critic ºi istoric literar
Marian Popa zice cã am fost un „an de studii bun” ºi
se pare cã are dreptate de vreme ce un alt coleg de
atunci, Ioan Adam consemneazã într-un articol recent
numele a nu mai puþin de 40 de absolvenþi care au
astãzi un „nume”, publicând de-a
lungul anilor cãrþi de literaturã, de
lingvisticã, eseuri etc.
Când bat aceste rânduri la vechea
mea maºinã de scris (nu deþin tehnica
lucrului cu calculatorul) o lacrimã îmi
alunecã pe obraz, fiindcã amintirea
ºi gândul mã poartã cãtre Nicolae
Dan Fruntelatã ºi-ncerc sã aduc din
memorie
momente,
clipe,
evenimente, secvenþe de viaþã
petrecute împreunã de-a lungul ºi dea latul (poate aºa ar fi zis ºi el) câtorva
bune decenii în care ne-am întâlnit
fizic, dar mai ales prin paginile
publicaþiilor în care am scris amândoi,
convinºi cã suntem cronicari ai clipei
ºi cã avem datoria sã dãm seamã de
ceea ce facem, cu sentimentul cã trebuie sã înfãptuim
ceva la trecerea prin aceastã lume în urma noastrã.
Am fost ºi am rãmas prieteni de la început pânã la
sfârºitul vieþii lui, având convingerea cã o prietenie
adevãratã transcende miºcãrile sociale, schimbãrile
politice ºi toate celelalte efemere dislocãri de valori ºi
pânã la urmã, conteazã numai moralitatea ºi sinceritatea
a ceea ce lãsãm dupã noi.

În acest context între mine ºi cel care pleacã acum
într-o altã lume a existat o deplinã armonie. Când a
fost ºef la „Scânteia tineretului”, apoi la „Luceafãrul”,
iar mai încoace, dupã 1990, la unele publicaþii cu
existenþã efemerã mi-a primit ºi mi-a publicat toate
textele, ceea ce aveam sã fac ºi eu la „Bucureºtiul
literar ºi artistic”, unde Dan Fruntelatã a deþinut în
alternanþã, pânã în ultima clipã, douã rubrici – „Scaunul
electric” ºi „Portrete, ceaþã ºi fum”, mãrturisind undeva
cã pentru el a fost un noroc sã ne întâlneascã aci pe
mine, pe Coman ªova ºi pe alþii, prieteni adevãraþi.
De-a lungul vremii am scris cu preþuire unul despre
cãrþile celuilalt. Cu onestitate, cu bucurie, cu empatie,
pe deplin conºtienþi cã ºi în acest mod prietenia noastrã
se consolideazã, primeºte noi dimensiuni ºi strãluciri.
„Nu-þi voi lãsa drept bunuri dupã moarte/ Decât un
nume adunat pe-o carte” scria, cum bine se ºtie, T.
Arghezi.
Nicolae Dan Fruntelatã îºi lasã acum, la ceas de
despãrþire, numele pe mai multe cãrþi: de poezie, de
prozã, de publicisticã. ªi în toate vibreazã un suflet,
din toate se aude bãtând o inimã pentru oameni, pentru
þarã, pentru istorie, pentru tot ce ne-a umplut/ne umple
viaþa chiar ºi în aceste vremuri nu prea prielnice pentru
literaturã ºi pentru cele ale sufletului.
Nicolae Dan Fruntelatã a fost ºi va rãmâne în
amintirea noastrã ca o conºtiinþã a vremii/vremilor
prin care a trecut. Un scriitor care ºi-a trãit propria
literaturã, care a ars pentru ea, lãsându-ne o operã
încãrcatã de adevãr, de bucurie, de suferinþã ºi de
speranþã într-o lume mai bunã.
Fie ca visele lui sã se împlineascã în viitor!

Valeriu Râpeanu
(28.IX.1931 – 12.VI.2022)

Ne-a pãrãsit ºi acest critic ºi istoric literar, editor,
o personalitate unanim recunoscutã a ultimilor
cincizeci-ºaizeci de ani.
Deschid Dicþionarul general al literaturii române,
ediþia a II-a, recentã, revãzutã ºi adãugitã ºi citesc:
„Valeriu Râpeanu este fiul Anastasiei Râpeanu ºi al lui
Gheorghe Râpeanu, învãþãtori. Absolvent de liceu la
Ploieºti (1950), urmeazã cursurile Facultãþii de Filologie,
secþia limba ºi literatura românã (1950-1954). Devine
doctor în filologie, în specialitatea literaturã universalã
ºi comparatã, cu teza N. Iorga – exeget al literaturii
universale. ªi-a desfãºurat activitatea ca redactor la
„Gazeta literarã” (1954-1959), la „Luceafãrul” (19591962) ºi ca redactor-ºef adjunct la „Scânteia” (19621969). A fost vicepreºedinte al Radioteleviziunii Române
(1970-1972) ºi director al Editurii Eminescu (19721990). În calitate de cadru didactic a funcþionat ca lector
la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din
Bucureºti (1966-1969), lector suplinitor la Facultatea
de Limba ºi Literatura Românã (1966-1970) ºi, din
1991, conferenþiar al Facultãþii de Filosofie-Jurnalisticã
la Universitatea „Spiru Haret”din Bucureºti. În
publicisticã a debutat la „Gazeta literarã” în 1954. (...).
A debutat editorial în 1958 cu volumul George Mihail
Zamfirescu – schiþã monograficã. A obþinut Premiul
„Ion Creangã” al Academiei RSR (1982), Premiul
Uniunii Scriitorilor (1982), Premiul Asociaþiei
Oamenilor de Teatru (1987) º.a.”.
Valeriu Râpeanu ne lasã drept moºtenire un ºir de
cãrþi (monografii, eseuri, ediþii îngrijite º.a.) care pot

umple uºor unul sau chiar douã rafuri de bibliotecã.
Amintim dintre ele: Nicolae Iorga, Mircea Eliade, Nae
Ionescu (1993), Culturã ºi istorie. Trei dramaturgi
contemporani (1976), O istorie a presei româneºti. De
la Mihail Kogãlniceanu la N. Iorga (2009), Oameni
ºi comemorãri (2009), Orientãri în
cultura românã modernã (1999).
În relaþii ceva mai apropiate cu
acest cãrturar am intrat în perioada
în care era la conducerea Editurii
Eminescu. În aceastã ipostazã, nu
prea fericitã, s-a aflat aproape mereu
sub o presiune dublã: pe de o parte
a diriguitorilor politici care-i
impuneau anume compromisuri
ideologice, iar pe de alta a zecilor
de autori care-i bãteau la uºã pentru
a fi publicaþi în condiþiile în care pe
atunci, existau doar câteva edituri,
iar planul editorial era fatalmente
redus la doar câteva zeci de titluri.
În aceastã din urmã situaþie nu de
puþine ori ºi-a fãcut ºi duºmani – fapt pe care l-am
înþeles mult mai bine decât mulþi alþii de vreme ce în
ultima perioadã a acelei vremi eram ºi eu redactor la
Editura Albatros, despãrþindu-ne, în întunecata „Casã
a Scânteii” doar douã etaje.
Amintitul (mai sus) Premiu al Academiei i-a fost
decernat pentru volumul intitulat Tãrâmul unde nu
ajungi niciodatã (eseuri) la care i-am fost redactor de
carte. O carte pe care, imediat dupã primirea premiului

am mers împreunã s-o lansãm la Biblioteca judeþeanã
din Buzãu. Cu acel prilej (ºi cu altele, desigur) mi sa reconfirmat o mai veche impresie pe care mi-o
formasem prin 1977 când urmam cursurile
postuniversitare de ziariºti, iar Domnia sa venea acolo
în calitate de lector: anume cã era un
om deschis dialogului, deþinând, între
altele, arta de a ºi-i face pe
interlocutorii lui dacã nu prieteni mãcar
simpatizanþi.
Dupã 1990 mi-a dãruit cu autograf
unele din noile sale cãrþi despre care
am ºi scris. A colaborat de câteva ori
ºi la revista „Bucureºtiul literar ºi
artistic”, fondatã de subsemnatul
împreunã cu poetul Coman ªova în
anul 2011. ªtiindu-l un împãtimit
meloman, l-am solicitat sã scrie, între
altele, despre Festivalul Internaþional
„George Enescu” ºi de fiecare datã a
rãspuns cu plãcere acestei rugãminþi.
Valeriu Râpeanu – un critic ºi istoric
literar, un editor cum din pãcate azi avem din ce în ce
mai puþini, un cãrturar în deplinul înþeles al cuvântului.
O figurã luminoasã de care, de acum înainte, ne vom
aminti cu recunoºtinþã ºi respect, citindu-i ori
recitindu-i cu mult interes cãrþile cu care a îmbogãþit
patrimoniul cultural naþional.
Fie ca Dumnezeu sã-l aºeze acolo unde îi este locul!
Paginã realizatã cu adâncã mâhnire de
Florentin Popescu
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POEZIE UNIVERSALÃ LA KM 0
În anul 1959 apãrea la

fosta Editurã pentru
Literaturã ºi Artã din
Bucureºti o antologie a
poeziei albaneze pe care,
elev de gimnaziu fiind, miam procurat-o ºi am
pãstrat-o pânã astãzi în
bibliotecã. La acel moment
m-a impresionat foarte tare
Titus Vîjeu prefaþa semnatã de Toma
George Maiorescu poetul
care, peste ani, avea sã-mi fie bun prieten ºi care
sublinia faptul cã „literatura unui popor nu este
într-un raport direct cu mãrimea lui, mai ales
atunci când ea devine o armã de luptã pentru
eliberare de sub jugul strãin, un instrument tonic
ºi viu pentru pãstrarea mereu treazã a conºtiinþei
naþionale”. De altfel antologia se deschidea cu un
poem de Ibrahim Nezimi, autor din secolul al
XVIII-lea, ce elogia „graiul schipetar” (albanez)
„acest grai ce pãtimea /ºi-n umilinþã se stingea”
sub tiranie otomanã ºi continua cu „literatura
renaºterii naþionale” (Ieronim de Rada, Gavril Dara
I Ri, Naim Frashäri etc.) ºi cu aceea a perioadei
luptei pentru independenþã (Fan S. Noli, Lasgush
Poradeci, Migjeni, Qemal), încheindu-se cu
„literatura realismului socialist” plinã de cântãreþi
ai muncii, ai pãcii ºi-ai frãþiei veºnice cu marele
popor sovietic. O frãþie ce avea sã se curme brusc
dupã doar un an-doi prin declanºarea conflictului
ideologic dintre Enver Hodja ºi Nichita Hruºciov.
Interesantã este prezenþa în aceastã secþiune,
suspectã din punct de vedere literar a unui tânãr,
Ismail Kadare (n. 1932), cu trei poeme ale cãror
titluri spuneau totul despre „vigoarea” ideologiei
de partid (Tovarãºe!, Colegii mei de clasã, Seara,
în ajun de 1 Mai) de sub care marele scriitor
albanez de astãzi a izbutit sã se sustragã la timp,
devenind unul din marii scriitori europeni ai

Lasgush
Poradeci
sfârºitului de secol XX ºi început de secol XXI.
Între autorii ce prezintã pentru noi, românii,
un interes deosebit se aflã Lasgush Poradeci
(1899-1987), cunoscut filolog, traducãtor ºi poet
nãscut la Pogradec, pe malul vestic al lacului
Ohrid ºi care, dupã studii primare ºi gimnaziale
la ºcoala româneascã din Bitola
(fostul Monastir) a urmat liceul
francez la Atena, pentru a-ºi
continua demersul educaþional la
Bucureºti (Facultatea de Arte
Frumoase) ºi Graz, unde a fost trimis
cu o bursã oferitã de omul politic,
teologul ºi scriitorul Fan Noli (prim
ministru ºi regent al Albaniei în 1924,
anul acordãrii bursei, fondator al
Autocefaliei Ortodoxe Albaneze).
La Universitatea din Graz, Lazar
Gusho (numele de stare civilã al
poetului Poradeci) îºi va susþine în
anul 1933 lucrarea de doctorat
intitulatã Der verkannte Eminescu
und seine volkstümlich heimatliche
Ideologie – elaboratã sub autoritatea academicã
a profesorilor Adolf Zünner ºi Friedrich Schürr.
Bazându-se pe o temeinicã explorare a
cosmosului liric eminescian ºi beneficiind de o
solidã bibliografie româneascã ºi strãinã, teza de
doctorat despre „neînþelesul Eminescu” porneºte
de la faptul cã deºi „esenþa ideologiei
eminesciene cuprinde în sine întreaga esenþã a
românismului resuscitat, totuºi, marele sãu ideal
cultural n-a fost înþeles la timp ºi nici în totalitate”.
Cu toate acestea, „conþinutul artistic al operei sale
a depãºit nivelul cultural mediu al

HORA FLORILOR

FÂNTÂNA DIN SATUL NOSTRU

Vin în pâlcuri surioare,
La gât salbe ºi-au legat,
Doar o mândrã cãprioarã
Pe cãrare a-ntârziat.
E ca trestia de naltã,
Mijloc tras ca prin inel,
Ea în tremur glasu-ºi saltã
ªi îngânã-ncetinel:
„Voi care culegeþi flori
De miresme-mbãtãtoare,
Luaþi-mã cu voi, surori,
Prin pãduri ºi prin ponoare.
Staþi sã vin cu voi, fetiþe,
Prin poiene ºi coline,
Unde-n voie cresc roiniþe
Strãlucind de rouã pline.
De n-oi ºti mãnunchi sã leg,
Voi, surate, m-ascultaþi,
Strângeþi flori un snop întreg
ªi în ele mã-ngropaþi.
ªi de-or întreba de-o fatã
Cu pãr lung ºi castaniu,
Spuneþi cã e cununatã
Cu un pârâiaº zglobiu.
Cã lângã izvor o fatã
Cum e viespea de uºoarã
De-un voinic a fost furatã
ªi-au pierit uºor în searã...

O, limpede fântânã din sat, cu unde clare,
Ce izvorãºti din munte cu murmur de rãcoare.
Ulcioarele sã-ºi umple, vin fete de departe
În râuri li-e nãframa ºi prinsã într-o parte.
Nãframã albã poartã sau roºie ca focul,
ªi albe-s cum e crinul, cu gura ca bobocul.
Ce mândre-s la fântânã umplând a lor ulcioare.
ªi-n mers ca de mireasã, spre casã vin uºoare,
Iar steaua frunþii-aprinsã, o stea de sfântã pare.

II
O, limpede fântânã, cu undã argintatã,
Ce izvorãºti din munte cu apa-nvolburatã.
La tine setea-ºi curmã voinicii de departe
Cu flori le e tichia, ºi pusã într-o parte.
Tichia tot curatã-i, sau veche de purtat,
ªi gura, când le râde... când gata-i de oftat...
Când apa prinde-n searã sã murmure uºor
Câte-un flãcãu cu-o fatã ºoptind, îi vezi, cu dor.
O, mândrei care lângã izvor m-a aºteptat,
I-am spus ºi eu o vorbã ºi ea s-a ruºinat,
ªi-am coborât privirea, sfios, ºi am plecat.
O, limpede fântânã, din opt guri revãrsatã,
Tu, ce peste opt sate eºti cea mai însemnatã.
Vestitã eºti ºi-n lume tu n-ai asemuire,
Balsam la orice ranã, balsam pentru privire.

contemporaneitãþii”.
Aceastã cercetare minuþioasã, din care a fost
publicat un fragment în volumul Eminescu în
critica germanã apãrut la editura ieºeanã
Junimea în 1985 (colecþia Eminesciana, nr. 38)
a fost tradusã ºi tipãritã în limba albanezã
(Eminescu i injourar dhe ideologija e tij
popullore-atdhetare (studiru gjenetik duke pasur
parasysh lidhjet me kulturën gjermane) în anul
2009 la Tirana, dupã mai bine de trei sferturi de
veac de la susþinerea disertaþiei doctorale.
Considerat astãzi un mare poet
al Albaniei care s-a opus
autoritãþilor de la Tirana prin
refuzul de a scrie la comanda
regimului comunist, Lasgush
Poradeci a avut parte de un
destin nedrept. Intelectualul
exemplar din anii 20-40, avea
sã petreacã restul vieþii într-un
nemeritat anonimat. Exilul
interior a fost arma de apãrare a
acestui spirit cultivat, cunoscãtor
al marii poezii a lumii ºi care ºia trãit drama personalã în
solitudine, alãturi doar de familie
ºi acceptând „moartea civilã”
ce-i fusese hãrãzitã de noii
stãpâni ai þãrii sale.
Lipsit practic de mijloace de subzistenþã dar
bogat sufleteºte, el a reuºit sã strãbatã un timp
istoric infernal, fãrã a accepta compromisul
solicitat de epocã. ªi aceasta poate pentru cã se
identificase din tinereþe cu pasãrea tutelarã a
lacului Ohrid, pe malul cãruia ºi-a trãit o bunã
parte din viaþã, cu acel nosit legendar care „îºi
sapã mormântul în piept” de dragul libertãþii,
hrãnindu-ºi urmaºii cu propria-i fiinþã, cu
propria-i viaþã, într-un tulburãtor gest al
sacrificiului...

Fântâna cu izvorul în munte tãinuit,
Ea curge când sãlbatic, ºi când mai liniºtit,
Ca dorul care bate în pieptul meu mâhnit;
Sãlbaticã ea curge, dar curge împãcatã
Ca dorul care arde în inima de fatã,
Ca dorul ce voinicul îl strigã-n zarea toatã,
Ca dorul ce nu are, vai moarte niciodatã.

SFÂRªIT DE TOAMNÃ
Cocostârcul cel din urmã cu mãreþu-i zbor s-a dus,
Culmile înzãpezite, noaptea le-a trecut pe sus...
ªi plutind în zbor nostalgic peste-ntinsurile moarte,
Pe la casa unde-i cuibul a bãtut cu ciocu-n poartã...
N-o mai vezi urmând þãranul pasãrea ce dã noroc,
Dupã plug, pe brazde-ntoarse, cãlcând rar, din loc în
loc,
Nici hârciogu-n arãturã nu mai e de auzit.
Chiar ºi vipera prin mlaºtini pustiite a murit.
Ferecat sub gheaþã zace, mut, pãmântul îngheþat,
Prin pãdurea desfrunzitã suflã crivãþu-nciudat,
ªi cum frigul se-nteþeºte... mica vrabie zglobie,
Iat-o prin mãrãciniºuri ciripind cu voioºie...
O, ce mândru fuse-n varã cocostârcul cel subþire
Când purtând a lui coroanã, rar cãlca precum un mire!...
ªi cu el alãturi barza, cu-al ei piept strãlucitor,
Ca o tânãrã mireasã, trecea lin peste ogor...
Traducere de Vasile Zamfir
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PE ULTIMA SUTÃ DE METRI
Vitralii
Glonþul nu iartã
Se fãcuse târziu, dar oamenilor nu le
venea sã plece. Parcã erau sudaþi în piatra
pe care stãteau, ºi piatra nu le mai dãdea
drumul. Noaptea de iulie, nici ea nu
îndemna la despãrþire. Luna îºi scosese
tot aurul din visterie ºi poleia pãdurea cu
o miere blândã ºi pace adâncã. Nu tremura
frunzã, nu cãlãtorea vânt. Era ca un început
,
sau un sfârºit de lume. O clipã încremenitã
din acest început sau sfârºit, petrecutã pe
un alt tãrâm; iar aceºti apostoli strânºi în sobor erau ultimii care
mai puteau da socotealã de viaþa dusã a acelui tãrâm. ªoptit, sã
nu atingã tãcerea, o statuie îºi miºcã buzele grele, de piatrã:
– V-aº chema, ca Iisus, sã puneþi mâna în locul în care a fost
bãtut cuiul. Dar locul în care a fost bãtut cuiul meu s-a închis, nu
se mai cunoaºte gaura, iar cuiul n-a putut fi scos; a rãmas în
mine: era glonþ, mã arde ºi-acuma în ºira spinãrii.
Încet, încet, statuia roti vorba ºi întoarse povestea spre
începuturi:
– Mã cheamã Florea Taifas, n-am avut norocul sã mor, dar am
rãmas cu glonþu-n mine. La noi, la Vâlcele, a fost prãpãdul dupã
lume. Cum-necum, nu reuºiserã sã rupã decât puþini dintre noi ºi
sã-i aducã la ieslea colectivului. Bãtãi, þigãri stinse pe piele, fugãriri
cu caii pe câmp – degeaba; oamenii rãbdau, ºi nu se înscriau.
Când am aflat ce se întâmplã la Izvoarele, ne-am zis vai ºi-amar
de mama noastrã, dacã stãm aºa. ªi n-am stat.
…Doar ce-am ieºit cu toþii în drum, la primãrie, cã ãia dinãuntru
au început sã fugã ca ºobolanii: primarul cu-ai lui, miliþienii
amândoi; echipele de lãmurire dispãruserã ca prin tainã; nu ºtiu
cum prinseserã de veste ori ce mirosiserã, cã nu mai era picior de
tovarãº. Pe cei rãmaº, oamenii i-au dibuit care pe unde se
ascunseserã ºi i-au adus în faþa primãriei, la judecatã. Nu s-a
atins nimeni de ei; oamenii îi împungeu cu vorba: ia zi, primare,
cum stãm cu ardeiul ars pe care mi-l plimbai pe la nas ºi pe la
ochi, sã vãd mai bine cum sã semnez cererea? dar tu, vice, fiþear fumatu-al dracu‘, cã ne fãcusei scrumierã, sã-þi stingi þigãrile
pe pielea noastrã? e, acu‘ þi-ai pregãtit-o pe-a ta? pielea, mã, cã
fumãm ºi noi acum; da‘ tu, partidule, ce te smiorcãi aci, chincit?
ne bãteai pânã ne piºam pe noi de-atâta usturime, ce-ar fi sã þi-o
tragem ºi noi acum, la fel? sau te-ai piºat deja pe tine, dupã
putoarea pe care o-mprãºtii?
Cum spuneam, nimeni nu i-a atins c-o palmã. Lumea a început
sã huiduie ºi sã-i împingã spre marginea satului, pânã i-a scos
din comunã.
Atunci, cineva a zis, nu mai ºtiu cine anume, poate unul dintreai lui Petcu, cã erau amândoi, tatã ºi ginere, ba se bãgase ºi
Leana-n faþã, între taicã-su ºi bãrbatu-su. Mãi, oameni buni, a zis
ãla, Petcu, am încurcat-o rãu, ar trebui sã facem ceva, sã ne
organizãm, cã bune n-or sã cadã pe capul nostru. ªi-am început
sã ne organizãm. S-au strâns aºa, un grup mic de acþiune, oameni
de vazã, sergenþi în armatã, care ºtiau ce e lupta; printre ei, ºi eu,
cã eram om cu armata fãcutã.
Prima treabã pe care am fãcut-o: am tãiat legãturile telefonice.
Ca sã câºtigãm timp sã ne organizãm. Adio oraº, adio Raion,
adio Regiune, adio Bucureºti; zbânâiþi voi telefonul cât vreþi, c-o
sã vã rãspundã parii de la telegraf. Iar noi ne-am pus pe chibzuit;
repede, cã n-aveam vreme de pierdut. Sã facem baricade, a zis
unul; sã fi fost al lui Rãduþ? sau al lui Brãileanu? – ãºtia erau
oameni socotiþi, la ei vorba era vorbã ºi fapta faptã – nu-mi mai
amintesc exact, c-au trecut niºte ani de-atunci. Din ce? rãspunse
unul, eu am fãcut numai tanºee-n armatã ºi m-aº pricepe ºi la
baricade; dar din ce? din amãrâtele noastre de paturi ºi trei scaune,
cine le mai are ºi pe-alea? cã ne-a supt rãu rãzboiul, ia ºi ãia, ia
ºi ãia, ºi mai luarã ºi cotele ce mai gãsirã. Sã-ntindem niºte sârme
de-a latul drumului, îºi dete altul cu pãrerea. Pãi, ce bã, tu crezi cã
ãia vin cu bicicleta, sã se izbeascã de sârma ta ºi sã cadã-n bot?
i-o retezã nu ºtiu care. Cã de venit, eram siguri cã or sã vinã;
cum, cu ce, nu ºtiam, dar nici rãbdare sã-i aºteptãm aºa, pe loc
repauz, nu aveam.
Pe unde ar fi putut sã vinã, ºtiam. ªi aºa s-a nãscut ideea sã
pãzim intrãrile; mãcar sã nu fim luaþi prin surprindere. Am fãcut
posturi de santinelã la toate intrãrile în comunã, doi câte doi, cu
schimbul, zi ºi noapte. Aveam ºi parole: rândunica, lãstunul,
frasinul, stejarul – de nu scãpa nici pasãrea necercetatã. Pentru
cã oamenii mai umblau; puþini de-ai noºtri, din comunã, la cine
ºtie ce nevoie mare; dar mai veneau ºi alþii, din alte pãrþi – ºi chiar
dacã aveau motive, nu le dãdeam voie, îi întorceam din drum. ªi
tot atunci ne-a mai venit o idee bunã: ca sã nu murim aºa, ca
proºtii, dac-o fi sã murim, dar mai ales ca sã afle lumea ce se
întâmplã cu noi, am pus oameni sã tragã clopotele bisericilor,
încontinuu.
Trei zile am petrecut stãpâni pe comunã, între santinele ºi
bãtaia clopotelor – zi de zi, noapte de noapte.
…A patra zi, în zori, ne-am trezit înconjuraþi: 400 de miliþieni,
cãlãri ºi pe jos, înarmaþi cu puºti, înaintau în lanþ de trãgãtori.
Când s-au apropiat de case, au început cã tragã în aer, mai multe
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salve. Noi, zid la intrare, pe ºoseaua principalã. Între noi ºi ei,
vreo sutã de metri. Nu ºtiu care-a zis, dacã-a zis, ceva, dar am
început sã facem gãlãgie, sã agitãm pumnii, cã altcea n-aveam.
Iar clopotele bãteau întruna, scãpate din funii, de parcã
înebuniserã. Nu-mi mai amintesc când au început sã tragã în
plin. Am vãzut doar cum fuge lumea îngrozitã, femei urlând,
aoleooo, ne omoarã! ºi-am început sã fug ºi eu. Acasã am simþit
cã ceva mã usturã la ºale, în ºira spinãrii. Peste noapte, m-au luat
durerile. Mã împuºcaserã.
Tãcere lungã. Statuile din preajmã, neclintite. De parcã nimeni
n-ar fi auzit nimic. Poate stejaul ce-i ocrotea cu crengile lui sã fi
sorbit cuvintele omului ºi sã le fi închis în cercul anilor sãi;
pentru cine ºtie când, pentru cine ºtie cine. Iar statuia prinse sã
vorbeascã din nou:
– Au urmat douã sãptãmâni de teroare. Arestãri, bãtaie sorã cu
moartea, schingiuiri. Nu era casã din care sã nu se audã vaite,
þipete. Nu scãpau nici cei care nu fuseserã la revoltã. Participanþii,
rãzvrãtiþii, cum ne ziceau ei, am fost închiºi în oborul primãriei,
în care se aduc vitele la gloabã – o sãptãmânã, nemâncaþi ºi
nebãuþi, numai bãtaie ºi cercetãri. Unii au fost arestaþi ºi duºi,
trziu s-a aflat de ei. Pe mine m-au arestat ºi m-au bãgat în beciul
Securitãþii din Piteºti. Nu m-au mai bãtut, mã bãtuserã destul în
oborul primãriei; mã scoteau la interogatoriu: cum am început,
de unde ne-a venit ideeea, dacã am luat legãtura cu cineva, dacã
a venit cineva din altã parte, ce ºtiam de Coteana ºi Izvoarele,
care sunt capii revoltei – întrebãri tot de-astea; ziua, dar mai ales
noaptea. Mã scoteau din celulã la miezul nopþii ºi mã duceau la
interogatoriu; îmi puneau un bec tare în ochi ºi mã pisau cu
întrebãrile astea.
Într-o noapte, de obosealã, am cãzut dupã scaun ºi-am urlat de
durere. Ce-ai, mã, mi-a zis unul, cã erau doi, cã nici nu te-am
bãtut, ce mama dracului ai? Am glonþ în ºira spinãrii, sã trãiþi!
le-am rãspuns, s-a miºcat când am cãzut ºi mã doare de-mi vine
sã urlu. Ce glonþ, mã, nenorocitule, cu ce vrei tu sã ne minþi? Nu
vã mint, m-au împuºcat când au intrat miliþienii peste noi, în
comunã. ªi de n-ai spus? Am spus atunci, la primãrie, în oborul
vitelor, unde fusesem bãgaþi la judecatã, dar n-au þinut seama, mau bãtut mai departe. Ãºtia doi s-au uitat unul la altul ºi n-au zis
nimic; au chemat paznicul sã mã ducã înapoi, în celulã. Pe sub
prânz, m-au dus cu duba la spital. Doctorii m-au pus la raze, mau consultat, m-au ciocãnit pe toate pãrþile ºi-au constatat cã aºa
e, nu mint, am glonþul înfipt în ºira spinãrii, aºa, ca un vârf de
mãrãcine mai gros – ºi trebuie sã mã interneze.
…Trei luni am stat într-o camerã din spital, cu miliþian la uºã,
care mã însoþea peste tot pe unde mã duceau la analize ºi
tratamente. Dupã trei luni, doctorii au declarat cã nu mã pot
opera; nu se bagã, fiindcã s-ar putea sã mor sau sã rãmân înþepenit
pe viaþã, olog, sã te care alþii cu pãtura. Dar aºa, dupã cum se
prezintã lucrurile, aº putea sã trãiesc cu glonþu-n mine mult ºi
bine; sã nu fac eforturi, sã fiu atent la miºcãri, de-alde astea.
A venit duba ºi m-a dus înapoi, la Securitate, sau Miliþie,
dracu‘ ºtie ce era; poate chiar închisoarea din Piteºti, nu mi-am
dat seama, deºi aveam sã mai aflu de închisoarea asta. Am mai
stat o noapte la celulã, tot singur. A doua zi, dimineaþa, la
interogatoriu, n-a mai fost interogatoriu. Cel care mã anchetase
mã invitã sã iau loc pe scaun ºi-mi spune: nu te mai condamnãm,
du-te acasã ºi bagã-þi minþile-n cap… – ºi nu-mi mai amintesc cea mai zis, ce mi-a recomandat, m-a pus sã semnez o hârtie; am
semnat ºi-am plecat.
Acasã, durerea dupe lume. Ilinca, nevastã-mea, se bãtea de
ceasul morþii sã afle ceva despre mine, ºi nimic. Nici despre alþi
arestaþi nu s-a ºtiut nimic, dar ea avea griji, cã mã ºtia cu glonþun ºale. Am aflat cã pe Leana lui Petcu, deºi era gravidã avansatã,
au arestat-o ºi-au þinut-o la închisoarea din Piteºti trei luni de
zile, odatã cu mine, ºi când a ajuns femeia în luna a noua i-au dat
drumul, sã nu nascã în închisoare, sã le facã belele. Pe alte case,
durerea a fost ºi mai mare. Pe douã, se bãtuse-n perete petecul
negru: Pavel Rãduþ ºi Ionel Brãileanu fuseserã împuºcaþi mortal.
Alþii au tãiat ani de zile stuf la Periprava. Tatãl Leanei, Petcu ãl
bãtrân, a murit acolo, în Deltã, la tãiat stuf. Bãrbatu-su, mai tânãr
ºi mai în putere, a petrecut trei ani ºi trei luni în ºerpãria de la
Periprava. Când s-a întors acasã, se alesese praful ºi pulberea de
casa lor.
Eu, despre mine ce sã mai zic? Bun de muncã nu eram, servici
nu gãseam; m-aº fi bãgat paznic pe undeva, dar nu mã primea
nimeni. Am cârpit viaþa cum am putut. Noroc cu nevasta, c-o am
vrednicã.
Poate acum vã întrebaþi ce e cu mine, aterizat pe-aci, boºorog
ºi-n baston; în bâta asta, cã baston n-am de unde. De fugãrit, nu
mã mai fugãreºte nimeni astãzi, ca pe ãºtia din Coteana ºi
Izvoarele. Am plecat de-acasã sã mai uit de mine. I-am spus ºi
ºefului de-aici, de la brigadã: bre, eu nu vreau salar, þine-mã ºi pe
mine pe-aci, fac ºi eu ce pot, mã mulþumesc doar cu mâncarea.
Dar ºeful ãsta, Nea Radu, cum îi ziceþi, uite cã trecu luna ºi-mi
fãcu ºi mie parte de câþiva lei. Sã-l þinã Dumnezeu. Ce-oi face
mai departe nu ºtiu, dar deocamdatã vãd cã mi-e mai bine, mi sa mai liniºtit capul. Cu glonþul, n-am hotãrât încã, ºi nici el cu
mine. Cam asta-ar fi, dacã vã întrebaþi ce e cu mine aici.
…Dar nu s-a întrebat nimeni. Statuile, piatr-n piatrã cu jilþurile,
rãmaserã nemiºcate. Semn cã gândeau.
(Fragment dintr-un posibil, întârziat roman, „Banii Miresei”)

în zi de sãrbãtoare
Revista „Curtea de la Argeº” (ctitoritã ºi condusã de
dl. academician Gheorghe Pãun în urmã cu doisprezece
ani) ºi-a reluat o tradiþie de dinainte de pandemie: aceea
de a organiza o zi specialã în care realizatorii ei sã se
întâlneascã cu colaboratorii, prietenii ºi cititorii.
În acest an sãrbãtoarea cu pricina (fiindcã, fãrã îndoialã,
a fost o sãrbãtoare) a avut loc în ziua de 11 iunie, când
oraºul regal Curtea de Argeº a devenit pentru mai multe
ore o capitalã a culturii româneºti, onoratã cu prezenþa
lor de numeroºi ziariºti ºi scriitori din þarã, dar ºi din
Republica Moldova ºi Serbia, unde, cum se ºtie, apar ºi
publicaþii în limba românã.
A fost o zi plinã de evenimente literare, dar ºi muzicale
(acestea din urmã fiind susþinute de Filarmonica din
Piteºti ºi de un grup focloric local). S-au lansat cãrþi, s-au
legat prietenii, s-au pus bazele unor colaborãri viitoare,
s-au „croit” planuri nu din cuþite ºi paharã, cum zicea
poetul, ci din idei, sugestii ºi propuneri bine ºi judicios
gândite.
Fireºte, festivitãþile au cuprins, înainte de toate, un Te
Deum la statuia lui Eminescu, sculptatã de Radu Adrian,
nimeni altul decât colaboratorul nostru de la pagina de
arte plastice.
A fost o sãrbãtoare reuºitã din toate punctele de vedere.
ªi pentru asta se cuvine sã-i mulþumim d-lui
academician Gheorghe Pãun, care a fost organizatorul
manifestãrii ºi „sufletul ei” în cel mai profund sens al
cuvântului.

Florentin Popescu

Bucureºtiul literar ºi artistic
apare prin autofinanþare

Mulþumim tuturor colaboratorilor, prietenilor
ºi cititorilor care contribuie financiar la apariþia
revistei noastre.
(Redacþia)
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ATELIERUL ARTELOR VIZUALE

DORU DRÃGUªIN

Molcom ºi întotdeauna tãcut, adâncit în propriile
gânduri, Doru Drãguºin ºi-a creat o lume a lui, cãreia i-a
dat/îi dã viaþã prin sculpturi ce invitã la meditaþie ºi
provoacã privitorul la descifrarea unor semne ºi simboluri
de tainã. Simboluri ce trãiesc, în mod paradoxal, într-o
fericitã simbiozã cu lucrurile de tip clasic, de un
incontestabil naturalism, ce pot fi vãzute în multe locuri
din þarã.

(Florentin Popescu)

Autoportret

Bucureºtiul literar ºi artistic, Anul XII, nr. 6-7 (129-130), iunie-iulie 2022

