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ACTUALITATE

Florentin Popescu

Românul s-a nãscut
recenzent?

Editorial

N-ai avut dreptate, maestre Alecsandri! Sau, mã rog,

ai avut doar pentru vremea în care ai trãit dumneata. Atunci
s-o fi nãscut românul poet, n-am ce zice. Pesemne cã la
concluzia asta ai ajuns dupã ce ne-ai lãsat varianta matale
din „Mioriþa”. Astãzi, însã, lucrurile stau cu totul altfel.

E adevãrat, se mai nasc ºi acum poeþi (las la o parte
faptul cã cei mai mulþi dintre ei sunt niºte închipuiþi
care umplu revistele cu fel de fel de trãsnãi care numai
poezie adevãratã nu sunt, însã asta-i altã poveste) cum
se nãºteau ºi atunci ºi cum se vor mai naºte cât va mai
exista România.

N-ai avut dreptate, maestre! Sau, mã rog, ai avut numai
parþial, fiindcã astãzi, în al doilea veac ºi-n al doilea
mileniu românul s-a nãscut recenzent.

Cum deschizi o revistã cum se rostogolesc peste tine,
ca bilele dintr-o cutie, zeci ºi zeci de recenzii. Se scriu
recenzii într-o veselie de la Iaºi ºi pânã la Turnu Severin,
de la Constanþa ºi pânã la Satu Mare. Care cum citeºte o
carte numaidecât se aºeazã la masã, scrie o recenzie ºi...
„Hop!” revistele o ºi înºfacã aºa cum e ea, cu fotografia
coperþii de carte cu tot.

Ai zice cã suntem o þarã plinã de cititori ºi de recenzenþi,
cu toate cã pe la televiziuni ºi prin alte locuri se tot
vorbeºte cã românii nu prea mai citesc ori, mã rog, citesc
foarte puþin, fiind „sabotaþi” de TV, de Internet ºi de alte
mijloace mass-media.

Deschizi o revistã ºi-ai vrea ca tot omul sã mai citeºti
ºi altceva decât recenzii: un eseu, un portret de scriitor, o
prozã originalã, o evocare, o chestie de istorie literarã
etc. Dar Vax, n-ai sã gãseºti aºa ceva decât foarte rar...

Aºa cã, maestre Alecsandri, prin rai sau pe acolo pe
unde vei fi fiind dumneata, te rog sã le spui celor pe
care-i întâlneºti cã românul mileniului al doilea dupã
Cristos nu s-a nãscut numai poet. S-a nãscut ºi recenzent.

Asta ca sã respectãm adevãrul istoriei literare...

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

• Dumitru Radu Popescu (n. 19 august 1935), prozator ºi publicist. Colaborator • Vasile Groza (n. 5 august 1937), prozator ºi poet • Titi Damian (n. 5 august 1945), prozator ºi publicist • Titus Vîjeu
(n. 1 august 1948), poet ºi publicist. Titularul rubricii “Poezie universalã la km 0” • George Theodor Popescu (n. 8 august 1950), poet ºi publicist. Colaborator • Candid Stoica (n. 14 septembrie 1935),
actor, scriitor ºi publicist. ªeful Secþiei “Teatru” • Nicolae Peneº (n. 22 septembrie 1935), scriitor ºi publicist • Ion Gh. Arcudeanu (n. 9 septembrie 1938), actor ºi prozator Colaborator •Nicolae
Georgescu (n. 6 septembrie 1950), eminescolog.

Sãrbãtoriþii noºtri în Lunile Gustar ºi Rãpciune

Autografe
în premierã

Theodor Damian
Poezia Sfântului Grigorie de

Nazians ºi faþa lui umanã
reflectatã în aceasta

(Editura Napoca Stat, Cluj-Napoca, 2022)

„M-a fascinat viaþa Sfântului Grigorie Teologul, unul
dintre cei mai mari intelectuali ai lumii antice ºi totodatã
un mare poet care a celebrat milostivirea lui Dumnezeu,
bucuria familiei ºi a prieteniei.

Cartea mea s-a nãscut dintr-o mare empatie cu opera
încãrcatã de mesaje umaniste a celebrului teolog”.

Florentin Popescu
Seniorii literaturii noastre, IV
(Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2022)

Acad. Mihai Cimpoi ºi
Theodor Codreanu
Nicolae Dabija în

douã oglinzi critice
(Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2022)

„Interviurile din acest al IV-lea volum al ciclului am
dorit sã se constituie, ca ºi cele de mai înainte, în
documente bibliografice autentice, necesare ºi utile mai
ales viitorilor, virtualilor cercetãtori ºi istorici ai culturii.

Sunt prezenþi în carte: Mircea Coloºenco, Ion Lazu,
George Corbu, Constantin Cubleºan, Nicolae Mareº,
Dinu Grigorescu, Ion Opriºan, Mihai Stan, Marian Popa,
Ion I. Brãtianu, Neagu Udroiu, Constantin Lupeanu,
Denis Buican”.

T itlul de mai sus este al

ultimului capitol din cartea
intitulatã „Crucea Eroilor
Neamului de pe piscul Bucegilor”,
de Ilie Dobre (Editura Paralela 45,
Piteºti, 2020) – un volum
exemplar despre un monument-
simbol al þãrii.

Dl. Ilie Dobre, un nume rezonant
mai ales pentru iubitorii sportului,
nu este nimeni altul decât
arhicunoscutul, celebrul comen-
tator de competiþii  (pe coperta cãrþii
de faþã sunt enumerate numeroase
premii ºi distincþii primite în þarã ºi
strãinãtate, printre care ºi Ordinul
Naþional pentru Merit în grad de
Cavaler, decernat în 2008 prin

Decret Prezidenþial).
Dar dl. Ilie Dobre este ºi un scriitor cu un palmares pe

cât de bogat tot pe atât de variat, bibliografia d-sale
cuprinzând cca 50 de titluri, de la cãrþi cu tematicã
sportivã pânã la romane ºi monografii.

Volumul despre care scriem aci reprezintã o privire
avizatã (ºi temeinic documentatã), atât în istoria ºi
simbolistica celebrei cruci cât ºi în prezent – prin inserarea
unor opinii ale unor interlocutori ºi reproducerea unor
imagini literare ale monumentului.

Totodatã el cuprinde ºi o bogatã ºi sugestivã
iconografie color completeazã în chip fericit o carte pe
care ar trebui s-o achiziþioneze toate bibliotecile ºcolare
(ºi nu numai ele), ea constituindu-se totodatã ºi într-o
frumoasã ºi originalã lecþie de patriotism, necesarã astãzi

poate mai mult decât oricând în România. (F.P.)

„Crucea Eroilor
Neamului de pe crestele
Bucegilor – mãiestrie,

semeþie, eternitate”

Vineri, 19 august, la

Bolintin Vale a avut loc
comemorarea unui veac
ºi jumãtate de la moartea
lui Dimitrie
Bolintineanu, poet,
prozator, autor dramatic ºi
publicist, una din figurile
proeminente ale
literaturii române.

De peste un sfert de
secol în oraºul Bolintin
Vale apare o revistã –
„Sud”, devenitã brand
naþional, unanim
recunoscut ºi apreciat, iar
mai nou, de câþiva ani
încoace în aceeaºi localitate funcþioneazã ºi Asociaþia
pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu, care
patroneazã amintita publicaþie ºi tot mai de curând o
editurã purtând numele revistei.

Ea a publicat deja câteva zeci de volume prin care se
valorificã tradiþiile ºi valorile locale bolintinene, de ieri
ºi de azi.

Prin efortul d-lui Vasile Grigore, preºedintele Asociaþiei
ºi, bineînþeles, cu ajutorul forurilor administrative locale)
în oraºul dintre Argeº ºi Sabar s-a renovat ªcoala Veche,
monument istoric, s-a reamenajat biblioteca urbei ºi pe
parcursul fiecãrui an se desfãºoarã activitãþi culturale
demne de toatã lauda.

Luminoasa figurã a lui Bolintineanu a fost evocatã
acum, la 19 august, printr-un simpozion la care au vorbit:
Daniel Trãistaru, Primarul Bolintinului, Robert
Cazanciuc, Vicepreºedinte al Senatului României,
deputata Cristina Elena Dinu, actorul Mircea Diaconu,
prof. univ. Ioana Fruntelatã, prof. N. Scurtu, George
Apostoiu, Vasile Grigore. Actorii Monica Dobriºan, Aurel
Palade, Adi Gheo ºi Liviu Cheloiu au citit din opera

scriitorului omagiat. (Reporter)

Bolintineanu – 150

Am primit de la Buzãu ediþia

2022 a almanahului „Renaºterea
buzoianã”, apãrut sub egida
Asociaþiei cu acelaºi nume.
Publicaþie valoroasã, reunind între
coperþile ei nu mai puþin de 115
semnãturi ale unor autori buzoieni
sau din afara localitãþii (dar care
au legãturi strânse cu oraºul de la
Curbura Carpaþilor). În cele 334 de
pagini, format mijlociu, au fost

publicate poezii, proze, articole de istorie literarã, dar ºi
o serie de materiale interesante despre viaþa socialã ºi
culturalã a Buzãului de ieri ºi de azi, despre
personalitãþile oraºului etc. etc.

Am reþinut în primul rând interviul pe care Ovidiu
Cameliu Petrescu, întemeietorul Asociaþiei amintite îl
acorda lui Cãlin Gheþu în anul 2004 ºi în care afirma
categoric: „Am înfiinþat Asociaþia culturalã ca sã
demonstrez cã în provincie existã mulþi oameni valoroºi”
– ceea ce, iatã, se confirmã, încã o datã ºi cu aceastã
ediþie a Almanahului.

El însuºi o personalitate marcantã a Buzãului (poet,
publicist ºi fost membru al Parlamentului României),
Ovidiu Cameliu Petrescu a încetat din viaþã la 28
noiembrie 2021. Mai mulþi colaboratori ai prezentului
almanah îi aduc binemeritate omagii, exprimându-ºi
totodatã ºi  speranþa cã opera sa de susþinãtor al culturii
buzoiene va fi dusã mai departe de prietenii ºi colegii
lui: Viorel Frîncu, Valeriu ªuºnea, Teo Cabel, Mihaela
Roxana Boboc (realizatorii actualei ediþii de excepþie a
almanahului) ºi de cãtre toþi ceilalþi buzoieni iubitori ºi

totodatã fãuritori de culturã. (F.P.)

Almanah „Renaºterea
buzoianã 2022”

„Am adunat eseurile noastre într-o lucrare cu caracter
monografic, în speranþa cã oferim cititorilor o primã
introducere în universul unui poet militant, a cãrui datorie
sfântã a fost pãstrarea identitãþii naþionale ºi întoarcerea
la Logosul primordial.”
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SCRIITORI DE IERI, SCRIITORI DE AZI

Eu sunt ceva fãrã durere

Nesomnul, ca un pui de urs polar,

a plecat în visuri dupã mrene,

cu gerul tot în blanã scânteind,

ºin nãrile jilave cu poiene.

Eu sunt alãturi, cu zãpezi pe umeri,

ascult cum vin din vreme amarã

zornãitoare, albe sãnii

ºi câinii fulguind în searã...

E atâta alb, atâta cruntã pace,

nori obosiþi adorm în nea...

Eu sunt ceva fãrã durere,

ºi sunt ceva, atât, ceva.

De la capãt

Pleacã ora pleacã ziua pleacã sângele

pleacã auzul memoria trupul

se duc mâinile – plânge-le

unul pe altul ne cãutãm în cenuºã

ne sprijinim ºi ne ridicãm din cenuºã

ºi de aici înainte

putem s-o luãm de la capãt.

Putem întârzia privindune

Putem întârzia privindune...

E un pustiu de mesteceni tãcut.

Mâinile îºi pot iubi exilul

alunecând uºor peste umeri.

E un pustiu de mesteceni tãcut,

se lasã trupul învins de cuvinte.

Putem întârzia privindune...

ªi aer albastru de rugi se aprinde.

Putem întârzia privindune,

prin oboseala aceasta

putem întârzia.

Coman Sova,

Panait Cerna

DOR

Pustii sunt þãrile strãine –
De ce-am plecat de lângã tine?
Când tu eºti binele meu unic,
În triste zãri de ce mã-ntunic?

Necunoscute, oarbe genii.
În graiul dulce al sirenii,
M-au rupt de îngeru-mi de pazã,
Pe drumuri fãrã nici o razã...
ªi-a vieþii tale stea, iubito,
În giulgi de nori au învãlit-o;
În suflet bun ca o icoanã
Deschis-au nemblânzitã ranã...
Trist, încãrcat de plâns, ca norul,
Jeleºte-acum în mine dorul;
Dar toate lacrimile mele
De s-ar schimba-n eterne stele,
Tot n-aº putea rãscumpãra
O clipã din durerea ta.

...Au cine-a spus cã depãrtarea
E sorã dreaptã cu uitarea?
Nici despãrþirea, nici mormântul,
Nici Cel ce þine-n mâni pãmântul
Nu pot sã puie-mpotrivire
Acolo unde e iubire...
Renaºte sufletu-mi, din parã,
Ca pasãrea cea legendarã,
ªi mândru îºi porneºte zborul
Spre sufletu-þi, mântuitorul...
În ceasul nostru de-ntâlnire
Sãlbatec plâns va fi prin fire;
La dorul meu de ani, nestinsul,
Va da rãspuns tot necuprinsul –
În larg va cuvânta mereu
Furtuna sufletului meu...

Când nourii au sã detune,
Eu suferinþa mea þi-oi spune;
Când va sclipi sub fulger firea,
Atunci mi-oi spune eu iubirea;
Când tot trecutul vei uita,
Blând douã guri se vor cãta;
Se vor cãta, vor tremura,
Închiºii ochi vor picura.

Pe pieptu-mi mâna ta vei þine –
Rãni vechi, rãni multe sã se-aline...
Stejarii de furtuni s-or frânge –
Noi mai puternic ne vom strânge...
În tresãrirea de lumine,
Atât de-aproape te voi þine,
Cã trãsnetul de-ar fi sã vie,
Am râde de a lui mânie.
Cãzând pe unul, din înalt,
El ar lovi ºi pe cellalt,
Dar rãzvrãtirea lui deºartã
Tot n-ar putea sã ne despartã.

[...]
Se-ntreabã inima-mi pustie:
De ce-am pornit în pribegie?
Când tu eºti singurul meu bine,
De ce-am plecat de lângã tine?...
Convorbiri literare, XLIII, nr. 9, septembrie 1909

(25 septembrie 1881 – 26 martie 1913)

FLOARE ªI GENUNE

Alãturi de genuni rãsai, o, floare,
ªi pari a fericirilor icoanã...
Ce mânã te-a sãdit, încrezãtoare,
Pe margini de prãpãstie duºmanã?

Din adâncime, Ielele-þi cântarã
Chemãri ispititoare, ca-n poveºti...
ªi râd fermecãtor – ºi cântã iarã...
Tu le asculþi, senino, ºi-nfloreºti.

Asupra ta, prin neguri ºi furtunã
Al morþii duh adese a trecut –
Ce farmece te-au ocrotit, ce scut,
De n-a putut nici el sã te rãpunã?

Ca un rãspuns al lumii pãmânteºti
La zâmbetul de stele al tãriei,
Tu te ridici din lumea vijeliei,
Priveºti vãzduhul, cerul – ºi-nfloreºti...
*
O, floarea mea! Cu tremur ºi uimire
Salut avântul tãu spre fericire.
De unde l-ai desprins, din ce luminã,
Surâsul dulce, plutitor în vânt?
Cum ai putut rãmâne tu seninã,
Nesocotind prãpastia vecinã,
Ce pentru muritori ar fi mormânt?
Noi, de la rob la purtãtorul stemei,
Trãim mânaþi în veci de dor aprins;
Dar cea mai slabã fâlfâire a vremei
Ne zbate facla vieþii pân’ la stins...

...Noi alergãm, zburãm spre-o razã sfântã,
Pe care-am vrea s-o coborâm în viaþã;
Dar cea mai slabã piedicã ne-nghiaþã,
ªi numai gândul luptei ne-nspãimântã...
ªi ne-nturnãm în propria ruinã,
Cu inima-necatã de suspin –
Nebuni ºi orbi! De teama unui spin,
Lãsãm sã moarã roza pe tulpinã...

Noi preamãrim umana înþelepciune –
ªi care-i este rodul?... Fãurim
Atâtea umbre ºi-ntrebãri nebune,
Prin care-a vieþii spaimã o mãrim:
Ce-i moartea? Pentru ce împãrãþeºte?
Ce ne aºteaptã mâne? mai târziu?
Ce-i taina care pururi izvoreºte
De dincolo de leagãn ºi sicriu?

ªi astfel viaþa ni se risipeºte:
În mâna care tremurã de teamã,
Paharul darului ceresc se varsã
ªi pânã sã-l lipim de gura arsã,
E gol – sau plin de-a lãcrimilor vamã...
Nebuni ºi orbi! Nepricepuþi ca vântul!
Noi singuri, noi, ne adâncim mormântul!
*
...Ci tu rãmâi de-a pururi zâmbitoare,
Neturburatã de-al genunei glas –
Sãlbatecã ºi neºtiutã floare!
Surâsul tãu în suflet mi-a rãmas...

Aº vrea sã mã avânt în lumi senine,
Dar þelul este sus ºi drumul greu;
Ce mult aº vrea sã te rãpesc cu mine –
Sã te sãdesc adânc în pieptul meu!...

Tovarãº drag! Când voi pãli de jale,
Strãbate-mi gândul cu mireasma ta;
Când inima va tremura în cale,
Înclinã-te, tovarãºe, spre ea
ªi spune-i taina fericirii tale...

Învaþã-mã despreþul de primejdii,
ªi voi aprinde candela nãdejdii,
Pe marginea mormintelor flãmânde;
Dã-mi tu un cer spre care sã privesc,
Când deasupra inimei plãpânde
Ai suferinþii vulturi se rotesc;
ªi-ncrezãtor în ziua care vine,
Din orice lacrimã mi-aº face-o stea...
Aº înflori, aº strãluci ca tine –
Aº fi însuºi norocul, floarea mea!

Convorbiri literare, XLI, nr. 2, februarie 1907

FARMEC DE LUNÃ

În ritmul lin al adierii
Doi meri s-alãturã-nfloriþi,
ªoptind duios în faptul serii
Ca doi amanþi înlãnþuiþi.

Se mirã floarea ºi suspinã...
În loc de inimi arzãtoare
Îndrãgostiþii din grãdinã
Au cîte o privighetoare.

Un cântec chemãtor vibreazã;
E una din privighetori –
Cealaltã tace ºi viseazã
Cutremuratã de fiori.

Dar cum apare luna nouã
Sclipind în frunza tremuratã,
Privighetorile-amândouã
Încep sã cânte deodatã.

Revista modernã, I, nr. 13, 13 mai 1901
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DIALOGURI CULTURALE LA KM 0

A consemnat Florentin Popescu

FILOTEEA BARBU STOIAN, poetã, prozatoare, memorialistã ºi publicistã, s-a nãscut la 8 septembrie 1935 în comuna Dumbrãveni (jud. Constanþa), din pãrinþi agricultori înstãriþi (15 ha,
casã în Cadrilater, refugiaþi în 1939, casã în Furnica – Dumbrãveni). Familia s-a mutat în Palazu Mare, lângã Constanþa în 1940. A urmat ºcoala primarã în Palazu Mare, gimnaziul la Liceul
Industrial de Fete ºi ªcoala generalã nr. 8 în Constanþa, apoi ªcoala pedagogicã din acelaºi oraº. A absolvit Facultatea de Limba ºi Literatura rusã din Universitatea Bucureºti (1957) ºi pe cea de
Limba ºi Literatura românã de la aceeaºi universitate (1970). A lucrat ca profesoarã, pânã la pensionare (1990), la câteva licee prestigioase din Capitalã: „Spiru Haret”, „Dimitrie Cantemir”, ªcoala
Centralã, în cadrul cãrora a îndrumat paºii spre literaturã multor elevi, cooptându-i la cenaclurile literare ºi în colectivele de redacþie ale unor publicaþii ºcolare. Pentru merite deosebite în activitatea
culturalã de dupã pensionare i-au fost acordate numeroase premii ºi distincþii.

Este membrã a Uniunii Scriitorilor ºi autoarea a cincisprezece cãrþi: Liniºte pe ghiol – schiþe ºi nuvele, 1995; Iubire de septembrie – roman,1997; Fantezii de piatrã – versuri, 1998; Ofrandã
în cuvinte – versuri, 1999; Spovedanie de searã – versuri, 2000; Evadãri din ecuson – ziaristicã, 2001; Autografe în acvaforte I – eseuri autografe, 2005; Noapte în cristale – versuri, 2008;
Trasoare de gânduri – eseuri, articole, autografe, fotografii, 2010; Umbre pe scrisori – poeme, 2014; Rotativa fãrã zgomot – eseuri memorialistice, articole, 2016; Liniºte pe ghiol, ed. a II-a –
schiþe ºi nuvele, 2017; Basoreliefuri poetice – poezii, 2018; Enigme de arhivã – versuri, Opera Omnia, 2019; Cartea de la Grãdina Icoanei – memorialisticã, 2022.

„Pentru mine Nicolae Labiº rãmâne un înger brun,

uºor încruntat, cum poza el la 17 ani, dar ºi zâmbitor

ºi vesel, aºa cum l-am cunoscut în 3 martie 1953...” (I)

Seniorii literaturii noastre

Filoteea Barbu Stoian
Florentin Popescu: Aþi debutat editoral târziu, dupã 1990,

pe când alþi colegi ai generaþiei dumneavoastrã aveau deja
o operã. De ce? Din timiditate ori din alte motive?

Filoteea Barbu Stoian: Din timiditatea firii mele. Aº
insista pe timiditatea din ºcoalã. În anul patru, profesoara
de psihologie, pedagogie ºi logicã (avea ºi Dreptul), Lucia
Rivalet a pus o întrebare la ora de logicã, la care n-au ºtiut
sã rãspundã vreo ºapte eleve. A fãcut apoi un experiment
ruºinos, þinându-le-n picioare pe domniºoarele viitoare
învãþãtoare timp de o lunã. S-a uitat sã mai numeascã pe
altcineva, a citit ceva pe faþa mea, ºi, cu ton ridicat, a mers
la sigur: Barbu! De fricã, de ruºine, am dat repede
rãspunsul. „De unde ºtii?” „De la predarea dumneavoastrã,
mi-am notat, pentru cã nu avem manuale.” „ªi de ce nu ai
ridicat mâna? Eu sunt cantitate neglijabilã în faþa voastrã?
Ar trebui sã te pedepsesc” Era ºi diriginta noastrã de trei
ani. Un alt motiv ar fi fost o concurenþã în familie. Soþul
meu, scriitor ºi ziarist, avea o jumãtate de normã (patru
ore) la Tânãrul Scriitor, apoi la Luceafãrul. În doisprezece
ani avea destul timp sã se ocupe de alte poete începãtoare
(„Ai fost braþul cu care am scos izvorul din pustiu”) ºi
multe alte adulãri de false înamorãri. Acasã, era impunãtor,
refractar la criticã (la pãrerea mea), deºi în activitatea
culturalã mi-a fost de mare ajutor, invitând scriitori, actori,
la cenaclul literar, la evenimente importante ale ºcolii (el
fusese elev la f.f., la ªcoala Centralã, în 1963). Îmi plãcea
ca, într-o societate înaltã, onorantã, sã fiu salutatã cu mai
multã atenþie, sã se bucure câte cineva de prezenþa mea la
unele activitãþi. La ªcoala de Literaturã nu ºtiu de ce eram
invitatã, eu fiind pe atunci studentã în alt institut, dar
prietenã cu Stoian.

F.P.: Sunteþi poetã ºi prozatoare, dar ºi o fermecãtoare
memorialistã. În care dintre aceste ipostaze vã simþiþi
mai bine ºi de ce?

F.B.S.: Prozatoare ºi memorialistã, pentru cã îmbin
realul cu imaginarul, iar în eseurile memorialistice sunt
în datele ºi imaginile reale ale unei societãþi cãutate,
acceptate de mine. Mi-a plãcut sã fiu între oameni veseli,
vioi ºi inteligenþi, în acelaºi timp, sobri, poate ºi preþioºi,
când îºi cunosc valoarea. I-am lãsat sã mã abordeze fie ºi
în momente solemne.

Îi mulþumesc scriitorului Sorin Roºca pentru semnalul
publicat în revista Ex Ponto la apariþia cãrþii mele
Trasoare de gânduri, aprecieri care mã onoreazã ca
scriitoare:„Însemnãrile memorialistice ale doamnei
Barbu Stoian sunt lipsite de preþiozitate ºi grandilocvenþã,
de straiele violent colorate ale emfazei ºi aroganþei.
Scriitura este limpede ºi concisã, fãrã zorzoane ºi lungimi
inutile, emoþia e bine strunitã ºi figurile de stil sunt
folosite numai acolo unde este neapãrat nevoie, calitãþi
ce denotã bun-simþ artistic ºi rafinament.”

Dacã în 1957 am debutat în Tânãrul Scriitor, nr. 7,
propunerea a venit de la Haralambie Zincã. În ultimul an
de facultate mi-a cerut sã traduc din revista „Iunosti”.
Acasã, Stoian mi-a zis: „Vezi-þi de încadrarea ta la ºcoalã!
Nu pot þine casa cu jumãtate de salariu.” Mai târziu, în
2018, Nicolae Dan Fruntelatã, prieten de familie, a intuit
un adevãr, când a prezentat volumul Liniºte pe ghiol,
ediþia a doua. În Rotonda valahã scria: ...citind cartea
despre lumea specialã în care a trãit o scriitoare
adevãratã, cu un talent care s-a reprimat mulþi ani din
voinþã proprie, pentru cã alãturi de ea trãia un vulcan
omenesc, un om puternic, dar acaparator, prietenul meu,
fratele meu mai mare, Niculae Stoian. (Cartea de la
marginea mãrii)

F.P.: În cazul multor scriitori, locul natal a rãmas un
izvor neîncetat de inspiraþe. La dumneavoastã s-a
întâmplat asta? Da, în ce fel?

F.B.S.: Spaþiul de stepã rodnicã, cu dealuri ºi vãi, cu
munþi erodaþi, râuri care seacã vara, cu podgorii, ghioluri
ºi Dunãre, mare, mã cheamã sã gãsesc imagini mereu altele
pentru proza mea. Adesea arunc în sertar caracterizãri de

personaje, descrieri de locuri, locuinþe, portrete de
dobrogeni. Mi-am petrecut toate vacanþele în satul
Palazu-Mare, lângã Constanþa, satul pe care îl descrie ºi
Cella Delavrancea în cartea „Un secol de viaþã”. Cunosc
toate muncile agricole, toate uneltele necesare. Am trãit
într-o familie înzestratã. Ne lipseau doar maºina de
treierat ºi tractorul. Dacã aº fi scris din liceu sau facultate,
poate aº fi ajuns un Marin Preda feminin. Sunt o scriitoare
întârziatã. Pânã ºi infatuarea vine târziu.

F.P.: Sunteþi una dintre scriitoarele cele mai discrete
dintre câte cunosc, deºi, dacã aþi scrie despre câþi poeþi,
prozatori, dramaturgi, critici, aþi cunoscut, v-ar trebui
poate volume întregi. De ce atâta reþinere?

F.B.S.: Atunci aº deveni critic literar sau m-aº întoarce
la predarea de la ºcoalã. Eu m-am apropiat de scriitori ca
prietenã, sã îi ascult, chiar sã intru în discuþii
contradictorii, provocatoare, un fel de hârjoanã literarã.
Sunt nostimi, pot sã-þi vinã în ajutor când conduc reviste,
edituri, sunt adevãraþi companioni când te apreciazã ca
om, artist, în ceea ce faci. Mulþi ºi-au trimis copiii la
ºcoala unde predam. Pânã la urmã s-au atras între ei,
locuiau în apropiere. ªi am pãreri de rãu cã, din motive
personale, n-am fãcut efortul necesar sã public în
continuare revista „Spaþii”, deºi m-au rugat unele
profesoare sau directoarea. A venit la mine Cãtãlin
Voinea, fiul ilustrei interprete de operã Silvia Voinea, cu
versuri, i le-am citit ºi i-am spus cã regret dar nu mai
tipãresc revista „Spaþii”. Ca scriitoare nu i-am uitat pe
aceia pe care i-am publicat ºi m-am bucurat de prezenþa
lor la cenaclul literar, în Cabinetul de Literaturã, sau în
Biblioteca Liceului, fostã locuiþã a directoarelor, între
care, timp de doisprezece ani, Maria Delavrancea, cu
familia, unde veneau arhitectul Ion Mincu, I.L.Caragiale
cu Luca ºi Matei, viitorul scriitor. Legãtura aceasta între
intelectualii vremii a fost îndemn sã aduc în cele trei
ºcoli scriitori, actori, pentru bucuria copiilor (în
contradicþie cu tipicul ºedinþelor de U.T.C. sau
pioniereºti). În perioada aceea cu sãrbãtorirea celor 125
de ani de la fondarea ªcolii Centrale, atât elevii cât ºi
profesorii au fãcut corp comun pentru ridicarea
prestigiului acestei vechi ºcoli, elevi care au început sã
scrie pe atunci, unii au devenit scriitori: Gabriel Cheroiu,
Junona Tutunea, Olivia Sirean, Cristina Cãlian, Andrei
Pãunescu, Diana Bolcu, Dana Opriþã, Zinica Ionescu,
Mariana Mirescu, Cristian Scafã, Anca Rãzuº.

F.P.: Aþi fost profesoarã la trei licee vestite din
Bucureºti: Dimitrie Cantemir, Spiru Haret, ªcoala
Centralã. Aºadar, aþi cunoscut multe promoþii de elevi.
În ce mãsurã activitatea didacticã poate fi beneficã
pentru un scriitor? ªi ce elevi care au ajuns scriitori aþi
avut?

F.B.S.: La cele trei licee dintr-un triunghi cu parcurile
Icoanei, Ioanid ºi Universitarilor, repede treceau unii
profesori sã completze catedra sau sã li se facã transferul,
încât ne-am cunoscut între noi ºi chiar cu elevi din elita
acestor ºcoli. La numirea în învãþãmânt, am participat la
Consfãtuirea Cadrelor Didactice din sector, pe atunci raion,
în strada Batiºtei, unde, la sfârºit, am vizionat o piesã de
teatru pregãtitã de profesorul Constantin Manolescu cu
viitori actori, elevi în clasa a zecea, pe care i-am cunoscut
înlocuind un profesor la rusã: Mihaela Dumbravã, Paul
Stratulat, Olimpia Stoian, de la liceul „Dimitrie Cantemir”
ºi mi-am dorit sã ajung acolo profesoarã.

Pentru primul an de învãþãmânt inspectoarea Valentina
Georgescu mi-a dat repartizare, pe rând, la vreo patru
ºcoli generale, ca în toamna lui 1959 sã-mi ofere ore la
liceul „Dimitrie Cantemir”, cu obligaþia de a primi ºi
activitatea de instructoare cu pionierii. Mi-a plãcut ºcoala
aceasta cu construcþia ei cu tot; o cancelarie spaþioaasã,
tip vechi ºi populatã cu profesori de elitã, model pentru
începutul unei profesii îndrãgite de mine, pentru care
mã pregãtisem de la paisprezece ani, la un liceu vechi,

excepþional constãnþean. Lucram alãturi de poetul
ardelean Emil Giurgiuca, în tinereþe fost colaborator la
revistele Gând Românesc, Þara noastrã, Gândirea,
Universul Românesc ºi altele. Am acasã o antologie a
poeþilor ardeleni alcãtuitã de dumnealui la Cluj.
Împreunã cu profesorul Mihai Dragomirescu, fost
ambasador în Italia, se ocupa de revista liceului.

Iatã cã ºi presa ºcolarã stârnea interesul meu pentru
celelalte licee, unde am ºi tipãrit la Combinatul Poligrafic
reviste urmând alþi profesori. S-au tipãrit patru reviste
„Vlãstarul”, reluatã dupã 1941 (întrerupere cauzatã de
începutul rãzboiului), editatã din 1923 de elevii de atunci
ai liceului „Spiru Haret”: Mircea Eliade, Haig Acterian,
I. Brezeanu ºi alþii. Cu aprobare de la Ministerul
Învãþãmântului ºi de la forurile politice (1969) au apãrut
câteva reviste în licee bucureºtene ºi unele în provincie.
„Cântarea României” le-a onorat cu premii pe capitalã,
judeþe ºi pe þarã. La ªcoala Centralã era iniþiatã revista
„Spaþii”, pe care am continuat-o eu între anii 1976-1980.
Am condus ºi un cenaclu literar la care i-am invitat pe
scriitorii: M. Sorescu, I. Bãieºu, I. Gheorghe, P. Ghelmez,
Gh. Istrate, C. Ivãnescu, N.D. Fruntelatã, sã citeascã din
creaþiile lor ºi sã-i asculte pe elevi, sã-i îndrume ºi sã-i
încurajeze în preocupãrile lor artistice sã se afirme în
presa literarã. Pentru mine a fost o dãruire a timpului, a
energiei ºi preocupãrilor apreciate de copii ºi pãrinþi.

La un Târg de Carte, scriitorul Ovidiu Dunãreanu de la
Ex Ponto mi-a observat intenþia de a menþine curiozitatea
lecturilor mai multã vreme, apreciind cã îmi retrãiesc
chinul vieþii între titluri frumoase, metaforice: Autografe
în acvaforte, Trasoare de gânduri, carte cerutã pentru
lansare la Cercul Militar Naþional, Evadãri din ecuson,
culegeri din viaþa ºcolarã a celor talentaþi care au intrat
în literaturã: Petru Popescu, Ioana Diaconescu, Bedros
Horasangian, fii de intelectuali din zona centralã a
oraºului, s-au fãcut repede cunoscuþi întâi în presa literarã
(meritul lor) ºi au rãmas model pentru alþi elevi dornici
de afirmare în artã. La ªcoala Centralã, prin participarea
la concursurile ºcolare, cu interes sã editeze reviste s-a
afirmat Gabriel Cheroiu. Conduce actualmente revista
Vânãtorul ºi Pescarul, a publicat peste zece cãrþi.

Zinica Ionescu, absolventã de Clasice, este în redacþia
revistei de la Vâlcea, Rotonda Valahã, are trei cãrþi
publicate, studii de specialitate, colaborãri la reviste ºi
antologii. Junona Tutunea de la revista ºcolarã este de
treizeci de ani membrã a Uniunii Scriitorilor Români.
Maia Morgenstern pregãteºte condeiul sã se dedice artei
scrisului dupã gloria actoriei. Doina Alexandrescu, dupã
lansarea romanului 1918, carte cu conþinut istoric, are
gata de tipar încã douã cãrþi de prozã, iar mezzosoprana
Mariana Mirescu m-a uimit cum în câteva luni a tipãrit o
carte ilustratã cu picturi realizate de prietena sa, colegã
la Filarmonica din Bucureºti, sã armonizeze artele în
preocupãrile extinse dincolo de scena de la Atheneu, în
þarã ºi în afara graniþelor. Îi semneazã prefaþa diriginta
scriitoare Filoteea Barbu Stoian.

Ca dovadã cã unii îi influenþeazã pe alþii este ºi
provocarea lui Cristian Scafã sã publice în Rotonda
Valahã fragmente dintr-un jurnal de bord, oarecum
asemãnãtor lui Jean Bart între cele douã rãzboaie, fost
elev al lui Ion Creangã. În 2021 tipãreºte cartea mamei
sale Refugii, trenuri, destine. Iatã cum se prelungesc în
timp preocupãri începute în anii de ºcoalã. Nu ºtiu dacã
purtam o aurã ca nevastã de poet sau propria-mi aurã
ascunsã-n nori ºi ei mi se alãturã ºi vor continua sã
munceascã ºi altfel pentru alinarea sufletului ºi
descãrcarea memoriei de imagini ºi date.

Cristina Cãlian mi-a fost elevã doi ani de liceu. Scrie
prozã, are patru cãrþi publicate. Nu-i cunosc pseudonimul.

Urmare în numãrul viitor
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Cel de al treilea volum (dupã Viaþa în trei anotimpuri, 2011 ºi Râul fãrã

margini, 2014), intitulat Vreau sã uit viitorul (2011) al d-lui Ion Bedros cu subtitlul
Lichidare de stoc (din depozitul amintirilor intangibile) este ºi totodatã nu este
o carte de memorialisticã, aºa cum ar lãsa sã se înþeleagã genericul ei.

Sã ne explicãm: Este, pentru cã readuce din memorie în pagina scrisã o serie de
amintiri, momente, secvenþe, gânduri, sentimente etc. din viaþa autorului de pe
vremea când era elev la unul dintre cele mai prestigioase licee din Capitalã. Nu
este o carte de memorialisticã în sensul cunoscut al termenului, fiindcã autorul ei
îºi depãºeºte condiþia ºi ipostaza de simplu ºi nevinovat evocator al perioadei
amintite din propria-i biografie.

Altfel spus, noul volum al d-lui Ion Bedros se constituie într-un sui-generis
eseu în care ºi-au dat întâlnire, într-o compoziþie complexã reconstituirea,
amintirea, naraþiunea, comentariul critic ºi nu în ultimul rând portretistica, acestora
adãugându-li-se o sumã de aprecieri ºi impresii proprii despre sine, despre
evenimente, colegi, cunoscuþi, oameni de artã ºi de litere cu care autorul ºi-a
intersectat paºii pe diverse paliere biografice.

Ca sã fi putut fi arondat jurnalului, textul ar fi trebuit sã fie datat ca atare, cu
zile, ani sau perioade – ceea ce nu se întâmplã. La fel, ca sã fie adjudecat ca o
culegere de memorii ar fi trebuit sã urmeze un fir cronologic, dacã nu neapãrat
calendaristic, cel puþin dupã o logicã interioarã, sufleteascã – ceea ce iarãºi nu se
întâmplã.

Dl. Ion Bedros, ajuns la senectute (potrivit scurtei note biografice de pe clapa
coperþii din spate aflãm cã s-a nãscut la 7 septembrie 1941 în Bucureºti ºi cã este
licenþiat al Facultãþii de limba ºi literatura românã din Universitatea Bucureºti,

funcþionând pânã la pensionare ca profesor la licee din Alexandria ºi Capitalã)
propune cititorului o întoarcere în trecutul propriu, având în tot locul capacitatea
ºi exigenþa de a nu se limita doar la amintirile personale decât în mãsura în care
acelea sunt în legãturã cu mediile ºi oamenii care i-au umplut viaþa, fiind foarte
grijuliu ºi atent sã aºtearnã pe hârtie numai ºi numai fapte, întâmplãri, gânduri,
judecãþi, impresii etc. etc. care crede cã pot fi de interes mai general, folosindu-le
cititorilor atât pentru a-l cunoaºte ºi evalua (eventual) pe domnia sa cât ºi pentru
a-ºi face o idee despre lumea prin care a trecut, îndeosebi în anii de liceu.

Avem, astfel, conturat portretul unui adolescent înzestrat cu toate atributele
vârstei: interiorizare, romantism, sfioºenie ºi lipsã de curaj în relaþiile cu sexul
opus, avânturi bine ºi la timp strunite, dorinþã de afirmare pe tãrâmul spre care
simte chemare (creaþie literarã în cazul lui) ºi încã multe altele.

Ceea ce-l individualizeazã, totuºi, pe dl. Ion Bedros faþã de colegii d-sale de
ºcoalã ºi de generaþie este o anume maturitate a gândirii, o exigenþã în acþiuni. ªi
nu în ultimul rând – ceea ce nu se întâmplã prea des ºi nici la prea mulþi! – o
anume solidaritate de generaþie. „Nu am putut trãi singur! Singurãtatea
(solitudinea mai bine zis) – citim într-un loc – mã dezarma; cele mai bune lucruri
le fãceam doar împreunã cu alþii, întãrit de sentimentul de solidaritate, prin care
simþeam cã prezenþa cuiva mã inspirã, fiind entitatea care accepta acþiunea mea în
totalitate: scop, mijloace, variante etc.” (pag. 57). Iar în altul: „Atunci când nu
voi mai iubi pe nimeni, voi muri! Voi toþi câþi ºtiþi cã meritaþi dragostea mea,
aveþi grijã sã nu mã ucideþi: orice om pe care nu-l mai pot iubi pentru cã dispare,
înseamnã pentru mine un pas spre moarte! O spun mereu...” (pag. 271).

Pe canavaua amintirii apar pe alocuri inserþii de gânduri de ordin mai general,
vizând societatea ºi istoria: „Libertatea individualã de gândire e întãritã de
sinceritatea faþã de tine însuþi. Cunoscându-te (cu greºeli, cu scãderi) descoperi
duºmanul din tine ºi îl poþi domina. Dacã îl consideri mort, el reapare. Istoria unui
popor este imprevizibilã, pentru cã niciun sistem politic nu asigurã societãþii o
evoluþie fãrã convulsii: dictatura este o nebunie, democraþia o utopie” (pag.
100).

Meloman, dar ºi cinefil, dl. Ion Bedros nu ezitã sã evoce momente ºi personalitãþi
din arealul literaturii, ca ºi din cel al dramaturgiei (unele sunt inedite sau în orice
caz mai puþin cunoscute), dupã cum câteva interesante pagini sunt consacrate
înscãunãrii actualului papã, conturându-i acestuia în puþine cuvinte portretul.
Sunt pasaje ce dezvãluie lectorului culisele unor evenimente care la vremea lor
au trecut neobservate, dar care aduc un plus de informaþie în derularea
evenimentelor ºi posibilei, virtualei istorii în cauzã.

Nici dubioasele ori suspectele ascensiuni politice (ºi nu numai) ale unor personaje
pânã mai ieri abediente regimului comunist, devenite dupã 1989 liberali ºi
propagatori ai democraþiei (Daniela Crãsnaru) sau înjosirea unor mari actori (Maia
Morgenstern) în faþa puterii politice pentru a nu-ºi pierde privilegiile, ca ºi bâlbele
ºi incultura unor personaje din arena politicã sau a unor moderatoare de televiziune
nu-l lasã indiferent pe autor, d-sa semnalându-le ca atare, demonstrând astfel cã
nu tot ce vede publicul reprezintã adevãrul ºi cã acesta se aflã de multe ori dincolo
de aparenþe.

Vreau sã uit viitorul, titlu provocator ºi totodatã incitant, este o carte care se
cuvine a fi cititã cu creionul în mânã, întrucât empatia autorului cu cititorul
rãmâne o constantã pe tot parcursul lecturii.

Ion Bedros:
Vreau sã uit viitorul

Florentin
Popescu

Sinergia a douã poete

Radu Vida
(Dynasty Books proeditura ºi

tipografie, 2021)

Oana Boc. Editura Academiei Române (2022) onoreazã poezia cu sigiliul inconfundabil

al viersului Oanei Boc.  „O sutã ºi una de poezii” se constituie într-o antologie a pasiunii

ºi vocaþiei, sub faldurile generoase ale iubirii universale.

Sunt 125 de pagini dense, cele mai multe dintre poeme

fiind expresia vitalã a existenþei pãtimaºe: „În trupul

tãu în flãcãri/ am coborât cu trupul meu în flãcãri,/ atunci

când m-ai strigat/ la fel cum strigã noaptea dupã lunã,/

noaptea aceea imensã ºi plinã/ în care am rãsãrit prinºi

împreunã/ într-o nepãmânteanã ºi rotundã luminã.”

(cop. IV)

Clujeanca Oana Boc propune o poezie strãbãtutã de

fiorul  sentimentelor definitive, iubirea (profund separatã

de dragoste) oferind rezolvãri, generând trãiri fabuloase,

cerând jertfe ºi conturând învingãtori. Tãrâmul este unul

de rarã explozie energeticã ºi, totodatã, cupolã de liniºte

sufleteascã. Se pune semnul egal în iubire, survolând

timpul ºi ridiculizând spaþiul: „Cuvintele ni se iubeau

pe masã/ lângã ceºtile de cafea./ Sub ochii noºtri ameþeau/

ºi le tremurau/ corpurile fremãtãtoare”. Sau undeva mai

departe: „Cuvintele tale le devorau/ pe ale mele – pânã

la ultimul sunet,/ pânã la ultimul semn/ ºi-n îmbrãþiºarea aceasta/ vibrau ºi semãnau/ mai

degrabã cu o nocturnã de Chopin/ sau cu o limbã vorbitã/ de zei-inventaþi atunci, pe

loc...”. (Langue/ Parole, p.23). Vibraþia liricã ne duce cu gândul la luminile scânteietoare

ale metafizicii de dintotdeauna, acolo unde trupuri ºi gânduri se contopesc în fluidul

universal al marilor creaþii literare. Serioase lecturi se întrevãd din operele lui Saussure, cu

precãdere despre poetica modernã, precum ºi o adâncã cunoaºtere a scrierilor, teoretice ºi

poetice ale lui Paul Valéry. Iar „arbitrarul semnului lingvistic” se regãseºte în formele ei

cele mai evoluate, demne de poetica secolului XXI: „Mi-e viaþa scrisã pe-un tapet/ Furat

de zei ºi aruncat în mare/ Când simt cum mã strãbaþi încet/ cu clipe-adânci, ca o plecare”.

Sau: „Port în mine un tren/ care mã strãbate uneori./ Singurul cãlãtor eºti tu./ ... roþile

trenului din mine/ le aud uneori/ mai departe sau mai aproape./ Doar silueta ta e incertã/

Ceea ce mai e încã sigur/ sunt fereastra ºi aºteptarea mea” (Iubire acvaticã ºi Trenul,  pp. 26,

27).

Dana Opriþã a trimis de peste Ocean (SUA) un consistent manuscris, editat de

eLiteratura. Cu un titlu pe cât de modern, pe atât de personal, daniela@punct ro face saltul

de la exuberanþa / iubirii la tragicul „Toamnei din mine”. E anotimpul în care „undeva în

memoria prizonierã/ a unei femei a unui bãrbat/ pe

care universul îl mângâie cu privirea albitã de/ cãi

lactee ºi vieþi paralele în/ care dragostea se întâlneºte

cu iubirea ºi/ trãiesc împreunã cea mai minunatã

poveste/ la care þi-e teamã sã te gândeºti/ pe care o

visezi pe care o trãieºti ºi tot nu crezi pe care o aºtepþi/

ºi trece pe lângã tine fãrã sã ºtii s-o opreºti”. (Cine va,

p. 48). În context, cea de a treia cale a lui Aristotel

poeta  aplicã înþelepciunea dupã care calea de mijloc

vs. iubire impetuoasã  aparþine mai bine naturii umane.

Iar în acest caz, fericirea depinde de noi ºi de virtuþile

noastre: „...rogu-te/ începe cu mine/ dansul macabru

al renunþãrii/ sângele lui portocaliu dãruieºte-l mie/

iubire grãbeºte-te/ la colþul de stradã ne aºteaptã deja/

amintirea” (Iubindu-te, p.51). Arta introspecþiei, în

accepþiunea lui Pitagora se concretizeazã în ceea ce

voia cerului a fost vestitã de un augur: „atunci ºtii cã

speranþa a rãmas orfanã/ cã sfârºitul pare a fi aproape/

atât de aproape cã nu mai ai vreme/ pentru nici un regret/ nici mãcar al vieþii irosite/ irosite

din plin/ cu fardate trãiri cu schilodite cuvinte/ cã n-au putut simþi/ ce simþi/ acum/ când îþi

doreºti totuºi/ ca pandora sã mai fi lãsat încã ceva/ în cutia din care pânã ºi speranþa/ a

închis ochii ºi-a dispãrut/ în lumea ei de apoi./ ªi totuºi viaþa este ºi în eternitate./Sau mai

ales atunci” (20 Years After, pp.59-60). Murind din dragoste de iubire, imprecaþiile Danei

Opriþã amintesc de Triumfurile lui Petrarca, având însã nota de modernitate

inconfundabilã.ªi poate cã privind încoace de pe pãmânt american, poeta viseazã la frânturi

de egloge de inspiraþie mitologicã: „ ... în oglinda tãcerii/ - ca într-o altã lume pe care o ºtia

-/ liniºtea îºi culegea cioburile/ ce se împrãºtiaserã pe covor/ dupã ce aripile îngerului

cãzut s-au izbit de ea./ Cu truda cãutãtorului de perle/ fãrã sã vreau/ la rândul meu am

încercat/ sã reconstitui miracolul chip al iubirii” (Poem fãrã titlu, p. 96)
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POEZIE ROMÂNEASCÃ LA KM 0

In memoriam

(1946-2022)

FIREASCA BUCURIE E LUMINA

Fireasca bucurie e lumina
ca un vânt nãvãlind dimineaþa
pe strãzile oraºului murdar
peste strigãtele vânzãtorilor de fier vechi
ºi ale beþivilor scurºi din mahmureala
nopþii trecute
peste coºmarul care mi-a sfârtecat somnul
peste tot, peste toate, lumina
firavã ca o adolescentã urcând
din lacurile amintirii într-o tulpinã de nufãr
ca însãºi Nataºa Rostova, dumnezeibistrorea

lui Tolstoi
dansând într-o poianã de mesteceni albi
E tot ce nu mai poate fi dat
e suprema rãsplatã
pentru viaþa în care
începe sã nu mai încapã nimic altceva
nici iubire mãcar, nici credinþa mãcar
cã mai poate sã fie ziua de mâine
Iatã, stau ºi mã bucur ca un câine bãtrân
pe pragul zilei de astãzi
de luminã ºi de culorile verii
ce se vãd tot mai palid,
mai tulbure, însã, tot mai rar...

ELEGIE LA BUCURESCI

Pune-un lãutar pe caprã
ºi-un moscal de bicigaº
vreau sã vãd iar Bucurescii
sã hãlãdui prin oraº
s-amiros Oborul verde
Podul Mogoºoaiei naº
la Caimata sã vãd fete
sã hãlãdui prin oraº
Doamne, ce destin turcit
chisnovat ºi elegant
suferind ca o romanþã
cu aromã de Levant
Iatã, dar, caleaºca vremii
Vlaºca-ntr-un poºtalion
Dã-mi, Mãria ta, firmanul
sã mã-nalþ într-un amvon
ºi sã cânt nebun maneaua
Marelui aed Anton
O, bolnav sunt de lungoarea
viersului autohton
Bucurescii au paloarea
unui veac pierdut, aton
Mânã caii, bicigaº
Vreau sã vãd iar înserarea
Cum coboarã pe oraº...

NOAPTE DE SEPTEMBRIE

În noaptea asta o sã explodez pe strãzi
voi sparge gardul la Tei, voi intra
spre Brotãcei, tãrâmul interzis
cu baterii de corãbioarã voi trage
asupra armatei de amintiri ce nãvãleºte
în patria tinereþii mele
primul rãnit va fi Fane, þambalagiul ºtirb
care cânta sfâºietor
La bolta cu trei capace
unde toþi ºmecherii zace
ºmecherii din tot raionu’
ºi din Gran Pantelimonu’
El va fugi cãtre Plumbuita
se va cãlugãri lângã prietenul meu
Pãrintele Tatu, regele vinului roºu
sânge de iepure, amin, zic vouã
pe urmã eu, pãrãsitul de prieteni,
de îngeri ºi de femei închipuite
voi fugi spre Sud, spre Zahanaua Bran,
raiul momiþelor, al tuslamalei calde,
al cãruþarilor bolnavi de melancolie
ºi de pierderile la barbut
ºi mai departe, spre Andronache
acolo unde înfloreºte oceanul de porumb,
unde copiii de þãrani din Ilfovul etern
vin sã priveascã spre Oraº
acolo unde, într-un cântec cinstit,
lãutãresc, negru pânã-n cerul gurii
Lina Malina, amanta verii
se vinde tuturor pãcatelor noastre
Doamne, Dumnezeule, într-o noapte de septembrie
sufletul meu a fugit din poarta raiului
Colentina, paradisul promis
prin care am intrat în istoria bolnavã
a marelui oraº, Bucureºti...

VIN OLTENII

Vin oltenii!
strigau cocoanele excitate
de pofta smântânii proaspete,
a verdeþurilor înmiresmate de varã
ºi chiar a prazului dulce ca pãcatul
– Doar nu vã gândeaþi la altfel de pofte! –
Vin oltenii!
strigau ele din casele oraºului
înecat în Sud ca într-o groapã a istoriei
ºi nãvãleau pe strãzi, frumoase, flãmânde
ca niºte pãsãri ale cerului
cu banii în cioc, cu pofta în ochi
Ehei, zilele începeau altfel cu acest strigãt
veacul de vis se termina altfel
Ehei, cocoanelor, pierdutelor,
Veneau oltenii...

ROMANÞÃ PIERDUTÃ

Ce-o sã fie fãrã mine
Toamna dulce din Obor
Cântecul din Colentine
De beþie ºi amor?
Ce-o sã fie fãrã mine
Calea Moºilor din veacul
Cu biserici ºi grãdine
Eu, bogatul ºi sãracul?
Ce-o sã fie fãrã mine
O frumoasã din fereºti
Ca muºcata cu lumine
Din Parisul Bucureºti?
Doamne, uitã-mã-ntr-o crâºmã
Poa’ sã fie ºi Focºani
Lasã-mã sã urlu-n urmã
Ca la douãzeci de ani
Doamne, tatã, ce-o sã fie
Când nu vom mai fi la rând
Fãrã nicio nebunie
Noi, uitaþi, alunecând?

TATÃL MEU

Tatãl meu, ieri,
a fost ofiþer de grãniceri
într-un rãzboi început
noaptea, dincolo de Prut

Acum e doar amintirea mea
risipitã în iarba unei mânãstiri
de lângã Bucureºti, de lângã Dumnezeu
de lângã lacul cu nuferi subþiri
Tatãl meu îmi povesteºte rar
când ne putem vedea acolo-n veac
îmi aratã rãnile ºi pãcatele lui
de învãþãtor valah, cinstit ºi sãrac
Eu ascult, istoria muºcã din mine
cu nepãsare ºi neîndurare
Tatãl meu din vis, de la Cernica,
Iartã-mã pentru cã nu pot uitare...

BALADA DE LA

GRAND VANJOU

La Grand Vanjou e vara pe trecute
cu presimþiri prelungi de cabernet
o, mon ami, mon frère, o, vere dragã,
sã coborâm spre Corlãþel încet
sau sã urcãm spre Rogova ensemble
si vous voulez, dacã ºi þie-þi vine
Gasconia aceasta cade-n toamnã
hai s-o oprim, te rog, cousin Marine
ºi hai s-o ducem într-o întâmplare
cum nu mai fu ºi nu se petrecu
într-o iubire de la Vânju Mare
ori într-un amour fou de Grand Vanjou
cu o contesã ce rãpitã fuse
voleé adicã, luatã în voleu
într-o cãruþã de la Bãlãciþa
iar calul cel de hãisa eram eu
o, ce poveste, mon cousin Marine
s-o spui seulement toamna la cazan
când fierbe þuica a de dude negre
ºi-aºteaptã sticla dopul de cocean
ascultã dar, de glasul amintirii
pe dealuri vara mea se petrecu
viens, viens, cãruþã, du-mã iar acolo
în paradisul de la Grand Vanjou

DE ZIUA MEA

Du-mã, domnule, în Piaþa Obor
Bucureºtii miros a toamnã
a ploaie ºi-a periferie de veac
a început octombrie înseamnã -
du-mã, domnule, în piaþa de flori
sã privesc un deal de crizanteme
galbenul turcit al stemei lor
sã-mi îngroape vechile poeme
du-mã, domnule taxi vãrgat
cãtre vinul mânios ºi dulce
ca un sânge tânãr, rãsculat
care-n vise vrea sã mi se culce
sunt dator un chef de ziua mea
cu uitãri ºi cântece de-amor
du-mã e octombrie acum
de vânzare-n piaþã la Obor

BALADA ÞÃRII PIERDUTE

Dudul din curtea copilãriei
Þara mea unde îmi dormeam visele
iarba din grãdinã, merii, caiºii
Þara mea de copil singur ºi trist
câmpia fãrã tren ºi fãrã umbrã
lumea în care-am uitat sã exist
România, ca un oraº sudist ºi murdar
bolnav de turcisme ºi de trãdare
portul în care-am eºuat tânãr ºi prost
ºi-am învãþat a iubi ºi-a-ndurare
Toatã eºti tu, Þara mea pierdutã
la pocherul unor cartofori nesimþiþi
unde bãtrânii plâng pe o sutã
de lei ºi de boalã pândiþi
unde se dã pomanã cu vorba
ºi cu votul învelit în sarma
unde regi sunt bandiþii, golanii,
în România, dragostea mea
Mi-e frig ºi mi-e negurã, Doamne,
ºi caut o þarã pierdutã
într-o lume de moarte bolnavã
de dictonul latin pentru care
numai cei morþi te salutã

Nicolae Dan
Fruntelatã
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MEMORII, JURNALE, CONFESIUNI

Mircea Eliade
ÎNCERCAREA

LABIRINTULUI (XIX)
Urmare din numãrul trecut

FIGURI ALE

IMAGINARULUI

RELIGIA, SACRUL

Claude-Henri Rocquet – Aveþi, desigur, prezent în

memorie începutul lucrãrii lui Lévi-Strauss, Totemismul

astãzi: „Cu totemismul este ca ºi cu isteria. În clipa când

consideri cã ar trebui sã te îndoieºti de putinþa de a izola

arbitrar anumite fenomene ºi de a le grupa între ele, ca sã

faci din ele semnele diagnostice ale unei boli sau ale

unei instituþii obiective, simptomele în sine au dispãrut

ºi s-au arãtat rebele interpretãrilor unificatoare...” Oare

nu este acelaºi lucru cu „religia”, cu „totemismul” sau

cu „isteria”? Altfel spus, dacã istoria sau ºtiinþa religiilor

are un obiect, atunci care este el?

Mircea Eliade – Acest obiect este sacrul. Dar cum sã

delimitezi sacrul? E foarte greu. În orice caz, ceea ce mi

se pare cu totul imposibil, e faptul de a ne închipui cum

ar putea funcþiona spiritul uman fãrã convingerea cã

existã un real de naturã ireductibilã în lume. E imposibil

sã ne închipuim cum ar putea sã aparã conºtiinþa fãrã sã

confere o semnificaþie impulsurilor ºi experienþelor
omeneºti. Conºtiinþa unei lumi reale ºi semnificative este

intim legatã de descoperirea sacrului. Prin experienþa

sacrului spiritul a perceput diferenþa dintre ceea ce se

dezvãluie ca real, puternic, bogat ºi semnificativ, ºi ceea

ce e lipsit de aceste calitãþi, vreau sã spun fluxul haotic

ºi primejdios al lucrurilor, apariþia ºi dispariþia lor

întâmplãtoare ºi goalã de sens... Mai trebuie sã insist

asupra acestui punct: sacrul nu este un stadiu în istoria

conºtiinþei, el este un element în structura acestei

conºtiinþe. În stadiile de culturã cele mai arhaice, a trãi

ca fiinþã umanã este în sine un act religios, deoarece

alimentaþia, viaþa sexualã ºi munca au o valoare

sacramentalã. Experienþa sacrului este inerentã modului

de a fi al omului în lume. Fãrã experienþa realului – ºi a

ceea ce nu este real –, fiinþa umanã nu ar putea sã se

alcãtuiascã. Tocmai pe baza acestei evidenþe începe

istoricul religiilor sã studieze diferitele forme religioase.

– Sacrul este deci piatra unghiularã a experienþei

religioase. Dar el se deosebeºte de un fenomen fizic, de

pildã, sau de un fapt istoric: nu se poate el oare descoperi

decât printr-o „fenomenologie”?

– Întocmai. ªi în primul rând, când ne gândim la sacru,

nu trebuie sã-l limitãm la figuri divine. Sacrul nu implicã

credinþa în Dumnezeu, în zei sau în spirite. EI este, ºi o

repet, experienþa unei realitãþi ºi izvorul conºtiinþei de-

a exista în lume. Ce este aceastã conºtiinþã care ne face

oameni? Este rezultatul experienþei sacrului, rezultatul

împãrþirii ce se opereazã între real ºi ireal. Dacã

experienþa sacrului este esenþialmente de ordinul

conºtiinþei, este evident cã sacrul nu se va recunoaºte

din „afarã”. Numai prin experienþa interioarã îl va

recunoaºte fiecare în actele religioase ale unui creºtin

sau ale unui „primitiv”.

– „Sacrul” se opune „profanului” dar el însuºi este

bivalent, nu numai pentru cã cei doi poli ai sãi sunt

viaþa ºi moartea, dar ºi pentru cã atrage ºi îngrozeºte

totodatã: acestea sunt liniile mari ale cãrþii

dumneavoastrã Le Sacré et le Profane ºi ale Tratatului

de istoria religiilor în care citaþi o idee foarte apropiatã

de gândirea dumneavoastrã, aceea a lui Roger Caillois

în L’Home et le Sacré. Toate acestea sunt destul de

cunoscute. Dar într-o introducere din 1964 la eseul

dumneavoastrã Le Sacré et le Profane, scriaþi: „Rãmâne

o chestiune pe care n-am atins-o decât aluziv: în ce mãsurã

„profanul” poate deveni, prin el însuºi, „sacru”; în ce

mãsurã o existenþã radical desacralizatã, fãrã Dumnezeu,

fãrã zei, este susceptibilã sã constituie punctul de plecare

al unui nou tip de „religie”?...” Sã luãm un exemplu:

mausoleul lui Lenin este „sacru”?

– Pentru istoricul religiilor, problema este într-adevãr

sã recunoascã subzistenþa, camuflatã sau deformatã, a

sacrului, a expresiilor ºi structurilor sale, într-o lume care

se alcãtuieºte ea însãºi, cu fermitate, ca o lume profanã.

Astfel, la Marx ºi în marxism este posibilã regãsirea unor

mari mituri biblice: rolul de izbãvitor al celui Drept, lupta

finalã, escatologicã, între Bine (proletariatul) ºi Rãu

(burghezia), urmatã de instaurarea Vârstei de Aur... N-aº

spune, totuºi, cã mausoleul lui Lenin este de ordin

religios, chiar dacã acest simbol revoluþionar are funcþia

unui simbol religios.

– Dar divinizarea împãratului roman? La Roma, avem

de-a face cu subzistenþa profanã ºi laicã a sacrului, sau

ne aflãm încã tot în sacrul arhaic?

– Suntem în plin sacru: arhaic ºi modern. Apoteoza

împãratului se trage în linie directã din ideologia regalã

a Orientului. Cel ce poartã rãspunderea ordinii ºi a

fecunditãþii în imperiu este suveranul, ºeful, Imperator-

ul. El asigurã ciclul cosmic, ordinea anotimpurilor ºi

reuºita – fortuna. El încarneazã geniul protector al

imperiului, aºa cum, înaintea lui, o fãceau regii

Mesopotamiei ºi faraonii divini.

– Dacã îmi aduc bine aminte, în Antimemorii, îl vedem

pe Malraux întrebându-l pe Mao Tse-tung dacã ºtie cã

este „ultimul împãrat”, iar „împãratul de bronz”

încuviinþeazã... În împãratul roman vedeþi un om sacru

ca ºi în vechiul împãrat al Chinei: legãturã între pãmânt

ºi cer, rãspunzãtor totodatã de ordinea lumii. În Lenin

vedeþi doar frânturi de sacru care au subzistat. Ce spuneþi

de Mao Tse-tung?

– Mao putea sã se numeascã „ultimul împãrat”. Este

pãzitorul ºi interpretul bunei doctrine, iar în viaþa de

toate zilele, rãspunzãtor de pacea ºi de bunãstarea

poporului sãu. Este într-adevãr un împãrat, aproape

mitologic, arhetipic. El prelungea tradiþia chinezã. Numai

vocabularul se schimbase, funcþia a rãmas.

– Dar ce ne va permite sã facem o deosebire între

ultimul împãrat Mao ºi ultimul þar Lenin? Mi se pare cã

implicit faceþi o diferenþã între un „sacru adevãrat” care

ar avea o legãturã cu transcendentul, ºi un „sacru fals”...

– Este adevãrat cã raportul cu transcendentul lipseºte

din ideologiile politice contemporane. Dar, din

sentimentul sacru, rãmân totuºi simþul rãspunderii

fundamentale a ºefului ºi speranþa mesianicã. Nu ºtiu ce

pãrere avea despre el însuºi Stalin. Dar citiþi-i, pe poeþi:

îl vedeau ca pe un soare, vedeau în el omul unic. Acestea

sunt imagini, nu „transcendentale”, fãrã îndoialã, dar,

cel puþin, „transumane”, supraomeneºti. Mitul lui Stalin

traduce o nostalgie faþã de arhetip. Nu existã „degradare”

care sã nu aminteascã de o treaptã mai înaltã, pierdutã

sau confuz doritã.

MIT, RIT, INIÞIERE...

– Sacrul este deci esenþa stãrii religioase. Dar nu existã,

desigur, religie fãrã rituri, fãrã mituri, fãrã simboluri ºi, în

primul rând, fãrã iniþiere: ritul prin care fiinþa se naºte

întru cunoaºterea miturilor ºi a simbolurilor comunitãþii

religioase... Rituri, mituri, simboluri: cum sunt legate

între ele aceste lucruri?

– Prin cele spuse aþi rezumat istoria religiilor ºi mi-ar

trebui volume ca sã vã pot rãspunde!... Mitul povesteºte

o istorie sacrã, adicã un eveniment primordial care a avut

loc la începutul timpurilor ºi ale cãrui personaje sunt zei

sau eroi civilizatori. De aceea mitul instaureazã adevãrul

absolut. De aceea, dezvãluind cum o realitate a luat fiinþã,

mitul constituie modelul exemplar, nu numai al riturilor,

ci ºi al oricãrei activitãþi umane semnificative:

alimentaþia, sexualitatea, munca, educaþia... Aºa stând

lucrurile, în gesturile sale zilnice, omul imitã zeii, repetã

acþiunile lor. Am dat adesea exemplul unui trib din Noua

Guinee: un singur mit serveºte drept model tuturor

activitãþilor cu privire la navigaþie, de la construirea

bãrcii ºi de la tabu-urile sexuale pe care aceastã construire

le implicã, pânã la gesturile pe care le reclamã pescuitul

ºi la itinerariile navigatorilor. Pescarul, fãcând un anumit

gest ritual, nu implorã ajutorul zeului, el îl imitã

identificându-se cu el... Ceea ce mai trebuie observat,
Urmare în numãrul viitor

ceea ce mai trebuie înþeles este valoarea existenþialã a

mitului. Mitul calmeazã teama, îl pune pe om în siguranþã.

Acest polinezian care îºi riscã viaþa pe ocean o face fãrã

fricã deoarece este încredinþat cã repetând întocmai

gesturile Strãmoºului sau ale zeului, reuºita sa este în

firea lucrurilor. Aceastã încredere este una din forþele

care i-au permis, cu adevãrat, omului sã supravieþuiascã.

– Da, aºa cum „simbolul dã de gândit”, ritul ne ajutã sã

trãim, iar mitul vine uneori în sprijinul destinului nostru.

Îmi amintesc o notã din Jurnalul dumneavoastrã în care

spuneþi cã aþi vrea sã arãtaþi în ce fel istoria religiilor îi

poate ajuta pe om sã descopere transcendentul în viaþa

de toate zilele. De altfel, Jurnalul vã înfãþiºeazã adesea

într-o situaþie miticã: sunteþi omul exilat din patrie, omul

care îºi cautã drumul, dar nu sunteþi numai acest om

pierdut ºi nãscut în 1907, sunteþi totodatã Ulise ºi aceastã

imagine, acest gând vã susþine. Pe alt plan de gândire,

aþi apropiat uneori între ele ontologia platonicianã ºi

„ontologia arhaicã”. Faceþi vreo apropiere între Idee ºi

„modelul mitic”?

– În ambele cazuri, e într-adevãr vorba de anamnezã.

Dupã Platon, pentru suflet cunoaºterea constã în

reamintirea Ideilor pe care el le-a contemplat în Cer. La

australieni, neofitul este pus în faþa unui obiect de piatrã,

churunga, care îl întruchipeazã pe strãmoºul sãu mitic.

Este învãþat sã cunoascã, nu numai istoria sacrã a tribului

ºi acþiunile de întemeiere ale strãmoºilor, dar i se

dezvãluie ºi faptul cã acest strãmoº era chiar el însuºi. E

întru totul anamneza platonicianã!

– Iniþierea, de obicei, este gânditã ca acces la sacru. N-

ar putea fi ºi o demistificare, la modul: „Când erai copil,

credeai... Acuma, sã ºtii...”?

– Da, acest tip de iniþiere îl întâlnim la nivelurile

elementare de culturã. Este, fãrã îndoialã, forma cea mai

veche a riturilor de pubertate în Australia de Sud-Est.

Copilul despãrþit de mama sa, adicã de naturã, e terorizat

de aºa-numitele bull-roarers ºi circumcis. Dupã care, i se

aratã cum se produce acea voce înspãimântãtoare a

spiritelor ºi este poftit sã o producã el însuºi prin învârtirea

instrumentelor. Existã deci demistificare, dar în acelaºi

timp, este ºi o trecere la un grad superior de înþelegere.

Nu se spune cã Fiinþa supranaturalã nu existã, se aratã

numai cã una din pretinsele ei manifestãri nu trebuie sã-

l sperie decât pe cel neiniþiat. Iniþiatul, descãtuºat de

credinþa sa puerilã, este îndemnat sã-ºi descopere

identitatea cu churunga, corp împietrit al Strãmoºului

care, dupã ce a fãcut totul pe pãmânt, s-a retras în cer...

Ca sã fiu complet, voi adãuga cã o altã iniþiere le este

rezervatã vracilor, ºamanilor.

– V-aþi pus vreodatã întrebarea cu ce a fost înlocuitã,

în societatea noastrã, iniþierea tradiþionalã, dupã

prãbuºirea ei? Vã voi întreba doar atât: cum sã le spunem

copiilor cã sunt fiinþe sexuate ºi muritoare?

– Azi, nu numai sexualitatea e desacralizatã,

demistificatã, ci ºi moartea: o ignorãm, îi refuzãm

imaginea ºi ideea. Într-o societate profanã, e foarte greu

sã iniþiezi copiii în aceste douã mari mistere. Nu gãsesc

nici un rãspuns. Poate oare un copil sã înþeleagã moartea,

sexualitatea? Nu ºtiu ce ar fi potrivit sã se facã ºi sã se

spunã.

– Fãrã îndoialã, tocmai nostalgia iniþierii

„tradiþionale” este cea care explicã, în parte, succesul

cãrþilor lui Castaneda. Ce credit acordaþi acestor cãrþi?

– Unii antropologi acceptã aceastã mãrturie, alþii îi

neagã autenticitatea. Or, teza sa, Les Enseignementes d’un

sorcier yaqui (Învãþãmintele unui vrãjitor yaqui, n. tr.), a

fost acceptatã la Universitatea din Los Angeles. Mi-a

trimis probele de tipar ca sã-i dau avizul meu, din cauza

ºamanismului. Tocmai þineam un curs la Universitatea

Santa Barbara ºi mã oprisem câteva zile la Los Angeles.

Din nefericire, mi-a lipsit atunci timpul sã citesc teza lui

Castaneda. Cartea am citit-o mult mai târziu. Castaneda

era deja celebru... Ceea ce m-a interesat este descrierea

reuniunii în care se „fumeazã”. El aratã cã nu faptul de-

a fuma cutare sau cutare drog este important, ci de-a o

face într-un spaþiu consacrat, orientat, calificat, ºi într-o

anumitã dispoziþie a spiritului, în prezenþa maestrului.

Într-o anumitã poziþie, fumãtorul va avea o viziune; în

altã poziþie, nu... Castaneda a scos deci în evidenþã

importanþa ritualului, a contextului ritual – ºi chiar

filosofic – al drogului. Acest lucru merita sã fie spus

tuturor tinerilor care cred cã e suficient numai fumul

pentru a ajunge la beatitudine.
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CONSEMNÃRI

Acum mulþi ani, ajuns fiind

în Elveþia într-o zonã ruralã,

frumoasã, îngrijitã cum este de

fapt toatã aceastã þarã, am rãmas

surprins sã vãd peste gardul verde,

ce separa curtea vecinã de casa

unde cu generozitate eram

gãzduit, un câine mare ciobãnesc

elveþian, un exemplar superb, dar

care, culmea, nu putea sã latre!

Bietul de el m-a vãzut, a deschis

imensul bot, dar de acolo, în loc de lãtratul profund la

care m-aº fi aºteptat, s-a auzit un tragic ºi sinistru rãguºit

abia sesizabil, dar care umplea aerul de o imperceptibilã

tristeþe. Mirat, am întrebat: „Ce se întâmplã?”... dacã nu

cumva este rãcit sau suferã de vreo boalã. Mi s-a rãspuns

cã este perfect sãnãtos, numai cã i-au fost operate corzile

vocale.

– De ce?, am întrebat cutremurat, simþind cum mi se

strânge inima în piept.

– Ca sã nu deranjeze vecinii când latrã!, mi s-a rãspuns.

Timpul a trecut de-atunci, lãsând în sufletul meu

lãtratul acela fãrã voce, ca pe o ranã deschisã, mereu

sângerândã.

Prin anii ’80, apãruse un minunat film artistic georgian

fãcut numai cu animale. Dacã ar fi sã-i facem rezumatul

montajului sufletesc simbolic, dat pe repede înainte, ar

fi cam acesta. Primul cadru: prin imensa taiga, în urma

unui cãlãreþ, alerga liber un câine mare ciobãnesc,

urmându-ºi în goanã, cu fidelitate, stãpânul. ªtiu cã aerul

respira de frumuseþea unei iubiri aparte, tãcutã, dar atât

de nezdruncinatã între cei doi.

Cadrul doi: o cruntã tãieturã sufleteascã. Pe marginea

unei gropi proaspãt sãpate vedem chipul deznãdãjduit

al câinelui care priveºte neputincios la înmormântarea

celui pe care el îl slujise cu atâta credinþã. Cu ochii

tulburaþi de durere nu simte cum o mânã strãinã de om îi

pune cu miºcãri lente ºi viclene o zgardã, ca apoi sã-l

smuceascã de pe marginea gropii, trãgându-l cu un lanþ.

ªi de aici Golgota! Îl vedem înlãnþuit pentru prima oarã

tocmai pe cel ce-ºi respirase libertatea ca pe propria ei

viaþã, care nu cunoscuse decât întinderea nesfârºitã a

taigalei ºi mângâierile stãpânului sãu.

Cadrul trei: de-acolo de sus, de pe dealul unde fusese

legat în lanþ de un piron gros de metal, el, câinele

ciobãnesc, vedea în vale o realitate cumplitã: un þarc

plin cu oi, pe care cineva, un om cãruia nu i se vedeau

decât picioarele, cãuta din ce în ce mai agitat sã le mâne

cãtre o poartã deschisã pe care ele, oile cele speriate,

zãpãcite ºi confuze, o evitau instinctiv. Nereuºind sã le

îndrume cãtre poarta cu pricina, omul acela cãruia nu i

se vedeau decât picioarele gãseºte un truc ca sã le

pãcãleascã ºi sã le ademeneascã spre locul acela ce parcã

striga cãtre cer întreaga-i ispitã înºelãtoare.

Cadrul patru: de-acolo, de sus, din singurãtatea tragicã

a prizonieratului sãu, câinele nostru ciobãnesc vede cum

în locul omului, în þarc, apare un þap înalt, frumos ºi

semeþ. Oile l-au privit încremenite de admiraþie, cãci

þapul le fixase din ochi, uitându-se la ele cu autoritatea

ºi certitudinea unui adevãrat stãpân. Apoi, încet, încet,

câinele nostru ciobãnesc vede cum el, þapul, se îndreaptã

singur spre poarta nefastã pe care oile, dintr-un instinct

atavic de autoapãrare a speciei, o refuzaserã. Vede cum

din cadrul porþii, þapul acela semeþ ºi sigur pe sine le mai

priveºte o datã, apoi pãºeºte de unul singur prin ea. Atunci

câteva oi se desprind din grup ºi îl urmeazã, poarta

închizându-se în urma lor cu o lentoare prevestitoare de

rele. De-acolo de sus, câinele nostru ciobãnesc vede cum

dupã poarta închisã acele oi sunt prinse una câte una,

sacrificate, iar þapul scos pe altã poartã ºi plasat de cãtre

Cei doi câni ciobãneºti

Nicolae Cabel

Memoria, ca o capcanã (XVI)

Fãrã a intra în polemicã, trebuie sã relev, în

continuare aspecte, întîmplãri, fapte... ªi, de ce

nu, chiar portrete ale unora dintre aceia care au

lucrat cu dãruire la SAHIA FILM... Studio

etichetat cu epitetul de...„colaboraþionist” (fãrã a

ne fi aflat în Franþa ocupatã de naziºti!)... De cãtre

semeni ai noºtri care nu cred cã atunci erau

nãscuþi; poate se aflau la vîrsta copilãriei... Fãrã

a mai aminti ce valoroasã sursã de informare e

pelicula/document editatã decenii de acel studio...

Acum ºi aici (încã nu e cazul) nu discut statutul

acelei instituþii înscrise generic în cinematograful

românesc al acelor ani... În timp, oficial, treptat

se edificase Centrala România Film care

cuprindea Reþeaua de difuzare ºi Studiourile

Bucureºti, Sahia Film  ºi Anima Film. Cu

specificul: lung metraj de ficþiune; scurt metraj

documentar; animaþie... Fiecare dintre ele mai

avea o producþie distinctã de filme comandã

întrucît Consiliul Culturii subvenþiona (la SAHIA)

numai filmele de Protocol; România Film asigura

financiar producþia lung metrajelor din Buftea,

scurt metrajele documentare ºi filmele de

animaþie destinate marelui ecran... Existenþa în

sine ºi-o asigurau studiourile prin filmele comenzi,

comenzi pe care, de regulã, le „gãseau” regizorii

ºi operatorii, chiar ºi unii oameni de la Producþie

prin relaþii personale...

Centrala România Film controla veniturile din

difuzarea filmelor...Reþeaua de sãli (35 ºi 16 mm)

însuma cam 6000 de unitãþi (oraºe ºi sate) fãrã

caravane... Cine mai þine minte se aplica

moºtenitul sistem „hozrasciot”, adicã veniturile

din difuzare se investeau în producþia nouã... Nici

noi, cei din SAHIA, nu ne „lãfãiam”... De pildã,

în 1989 norma ne era: 5 filme/regizor ºi 7/

operator imagine... Vã invit la o socotealã:

angajaþi: 50 de regizori ºi 70 operatori imagine...

ªi trebuie sã se ºtie cã SAHIA FILM, la figurat

(personal, am aplaudat decizia) devenise locul

de...recluziune al tuturor celor care, în aria

cinematografiei, aºteptau actele de plecare din

þarã lucrînd la noi în Studio, fie regizori, operatori,

redactori... Curînd vã voi relata emoþionante

episoade...Revenind la finanþare, anual, la Sahia,

Centrala asigura producþia cam pentru 20 de

documentare (10 minute) pentru marele ecran;

uneori þi se aproba o temã propusã ºi o datã la

patru-cinci ani...Dar, istorie, în genere. Cu mici

istorii personale... E bine sã ºtie! Dacã,

forþamente, nu onorai norma într-un an, în cel ce

urma, penalizãrile se aplicau automat... ªi azi ni

se pun etichete infamante de persoane care (nu

le judec opþiunea!) nu prea stau în România...

*

omul acela necunoscut din nou în þarc. De pe deal, câinele

ciobãnesc latrã cu disperare, încercând sã avertizeze

stâna. Îl vedem cum trage din rãsputeri sã rupã lanþul,

cum vrea parcã sã intervinã ca sã le pãzeascã pe bietele

oi neºtiutoare. Apoi scena se repetã cu þapul acela

ademenitor, aducãtor de moarte. ªi totuºi, în final, vedem

cum, ca printr-o minune, câinele ciobãnesc reuºeºte sã-

ºi rupã zgarda, coboarã în goanã de pe deal, sare gardul

þarcului ºi, cu o miºcare fulgerãtoare, sfâºie beregata

þapului sinistru ce-ºi momea victimele atât de sigur pe

sine.

Cât de tulburãtor e cadrul final al filmului! Vedem

câinele nostru ciobãnesc alergând din nou liber în taiga,

ca ºi cum ar vrea sã-ºi regãseascã stãpânul. Undeva în

spatele acestei sublime libertãþi se aud focuri de armã

trase în urma lui. Dar câinele se pierde în depãrtare

nevãtãmat, cu sfânta-i misiune îndeplinitã. Pe ecran, în

plan apropiat, apar douã perechi de picioare ale unor

oameni ºi þeava unei puºti fumegânde care cobora încet

spre sol.

– Nu mai trage!, se aude un glas. S-ar putea ca zgomotul

sã atragã pe cineva ºi sã-ºi dea seama ce facem. ªi n-am

niciun chef sã fim descoperiþi!

Vremea a trecut. ªi nu ºtiu de ce, pentru mine, câinele

acela ciobãnesc, operat pe corzile vocale ca nu cumva sã

deranjeze „vecinii”, cel schilodit sinistru în sfânta lui

vocaþie de-a pãzi, este intelectualul român de azi, cel

care aratã bine, dar nu poate spune nimic. În schimb, în

minunea aceea de câine ciobãnesc, ce s-a zbãtut pânã la

capãt ca sã-ºi salveze oile de la sinistrul ABATOR, eu îl

vãd pe Nicolae Dabija, cãci el ºi-a rupt zgarda sinistrei

istorii ce-l înlãnþuia, ca sã sarã apoi în þarcul stupidei ºi

criminalei ideologii ce-i ademenea semenii spre pieire

ºi ucigând minciuna ispititoare, sã alerge apoi din nou

liber cãtre zarea cea nepângãritã a STRÃMOªILOR sãi.

Dan Puric

Voi începe evocarea cu numele unui ilustru

„colaboraþionist”, un intelectual de marcã,

exemplar distins în context, cu rafinatã deschidere

(ºi performanþã) în aria filmului de artã – regizorul

ºi omul de culturã – Nina BEHAR... Mignonã, cu

sfiiciuni adolescentine, cu multã, multã fermitate

în a-ºi exprima opinia în Grupa de creaþie... Iatã,

dupã atîþia ani (referinþã – 1970), am încã vie,

neschimbatã, pãrerea admirativã... Spirit

iscoditor, cu rafinament analitic, îmi oferea oricînd

o opinie asupra unui film, a unui spectacol

(muzical, sic), a unei cãrþi... Nu mai spun cum

punea sub lupã...esteticã un vernisaj... Cu dînsa

îmi permiteam ºi fugare impresii asupra a ceea

ce trãiam în România... Mai ales cã viaþa noastrã

acolo, în Studio, nu se consuma ÎN ºi DIN

lozinci... Discret, tacit, se formase o „separare”

de opinii se instalase un „zid” ce ne delimita de

aceia despre care ºtiam ori intuiam cã onorau (pe

un anume „palier”) colaborarea... Din pãcate, la

un moment dat, Nina BEHAR, autoarea unor

subtile, sensibile portrete de plasticieni (filmate,

o vreme, în alb-negru?!) a plecat spre alte

orizonturi... Omului de artã, am înþeles ulterior,

cã în acele noi contexte, nu i-a fost uºor... Dupã

’89, UNATC-ul i-a publicat ºi aici teza

doctoratului obþinut peste hotare. ªi în trena

premiilor acordate studenþilor-cineaºti, în

competiþia Festivalului „CineMAiubit”, s-a aliniat

ºi acela destinat (prin Vladimir Eli) personalitãþii

sale, alãturi de documentariºtii Paul Cãlinescu,

Ion Bostan...
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CENTENAR MARIN PREDA (1922-2022)

Aprecieri critice

Gheorghe Tomozei

De mulþi ani,

Marin Preda se

instalase pe culmile

gloriei ca pe un

sãnãtos jilþ þãrãnesc

la o masã de sfat, dar

anul 1980 pãrea sã-

i confere acel plus

de strãlucire ºi alint

la care avea dreptul

sã viseze: succesul

fãrã precedent ca

reverberaþie criticã al somptuoasei trilogii „Cel mai iubit

dintre pãmînteni”, alegerea în cel mai înalt sfat al þãrii,

continuarea fertilã a romanului de rãsunet european

„Delirul”.

ªi a venit o noapte de primãvarã în care fragilul tipar

de lut al scriitorului a fost strivit de povara morþii într-o

odaie de castel brâncovenesc. A murit un scriitor unic.

Un om rar. A murit o ºansã a întregii noastre literaturi ºi

mã vãd nevoit sã scriu, cu durere ºi indignare, cã a murit

încã un Premiu Nobel românesc.

Mort la o vârstã mai apropiatã de tinereþe decât de

senectute, Marin Preda ar mai fi scris – e sigur – un mare

numãr de pagini menite sã se adauge celor ce se

constituie într-un adevãrat tezaur de inestimabile valori

(„Moromeþii”, „Risipitorii”, „Imposibila întoarcere”,

„Delirul”, „Viaþa ca o pradã”, ºi „Cel mai iubit dintre

pãmânteni”). Tezaur viu cu sunete receptate profund de

conºtiinþa cititorilor sãi, opera lui Marin Preda îºi

urmeazã implacabil drumul spre clasicitate.

Cel mai citit dintre prozatorii contemporani ºi-a

conceput scrierile cu orgolii (nemãrturisite) riguros

arhitectonice, pe mãsura nobleþei stirpei þãrãneºti care

l-a trimis în lume, la început, în lumea literelor, mai

apoi. Construcþia rezultatã (cu firide ºi turle pe care n-a

mai avut când sã le isprãveascã) este o mândrie a

literaturii noastre de la origini pânã în prezent, dar, mai

ales, din prezent. Deºi abil teoretician, manevrând cu

lesniciune sculele eseistului de înaltã clasã, Marin Preda

a preferat sã opunã profesiunilor de credinþã cãrþi profund

moderne, de rãscolitoare autenticitate, vorbind despre

societatea româneascã, vorbind în primul rând despre

oamenii acestui pãmânt. A fost efectiv autorul cel mai

curajos, abordând tenace unele teme despre care se

presupunea cã sunt încã atât de aproape de noi încât nu

le putem privi cu obiectivitate istoricã („Delirul”).

Miºcând cu meºteºug personaje – atât din lumea satului

cât ºi a oraºului – el a nãruit imaginea prozatorului

„specializat”, dedicat cu exclusivitate unor medii sociale.

A nutrit puþin respect pentru scrisul cu ostentaþie

„frumos”, neînºirând în file mãrgele de metafore florale,

cu implicaþii nebãnuite în desenul epic al frescelor sale

impregnate mai mult cu vigoare decât cu savoare. Marin

Preda n-a avut timp de irosit cu naraþiuni minore ºi a

dovedit un sentiment patern faþã de personajele sale de

început, pe care ºi le-a purtat din carte în carte, din roman

în roman, desãvârºindu-se prin viziunea despre ele ºi

implicit prin ele. Cu aparenþe hirsute, lipsite de dulceþile

vieþii de cafenea literarã, Marin Preda a fost în intimitatea

sa sufleteascã, greu penetrabilã, un mare timid (un „mare

singuratic”) ºi nu pot sã nu laud comportarea lui

totdeauna efectiv orgolioasã, dar defensiv-modestã în

acelaºi timp. Avea conºtiinþa grandorii talentului lui, dar

nu ni s-a propus cu ostentaþie ca un clasic (ºi era un

clasic). Ca director al „Cãrþii Româneºti” a adus servicii

încã greu de estimat, propunând un nou sistem de relaþii

autor-editor, bazate pe criterii de valoare.

ªi a venit o noapte de mai, rece, amintindu-i poate de

frigul îndurat în copilãrie, de anii începuturilor literare

(trãiþi în neagrã sãrãcie), de rãzboi... Dar e ºi un frig al

gloriei (ca al marmurei de temple), în care învingãtorul

se trezeºte mai degrabã nefericit decât împãcat. ªi în care

trãieºte acel teribil sentiment faþã de... faþa lumii, cu

strãluciri inefabile ºi mizerii, cu candori, dar ºi cu uri.

Era chemat sã descrie fantastica traiectorie a lacrimii (de

bucurie?, de tristeþe?) pe obrazul de lut al clipei. Lut

înflorit ca al Siliºtei, care l-a adus în literatura românã

într-o casã simplã, de þãrani. Lut amar ºi dulce.

Ne despãrþim, împovãraþi de mâhnire, de Marin Preda.

Ne despãrþim însã cu bucuria cã el a existat ºi a scris în

limba românã.

ªi „plecarea” lui dintre noi devine imposibilã...

1980

IMPOSIBILA PLECARE

Obsedantã la Marin Preda a fost ºi rãmâne

tentativa de a gãsi ºi de a regãsi punctul de

echilibru între vocaþia unui realism frust,

neînduplecat de observarea aspectelor crude, de

o cruzime inocentã (vocaþie ce s-a manifestat cu

o violenþã triumfãtoare în nuvelele de debut) ºi

preocuparea dobânditã din ce în ce mai pronunþatã

ºi tinzând sã acopere tot orizontul operei, pentru

viaþa conºtiinþei morale de a pãstra în condiþiile

unei literaturi acut deliberative, ceva din decizia

asprã, din violenþa primei sale naturi.

Lucian Raicu

E din ce în ce mai greu sã ne închipuim literatura

românã fãrã Marin Preda. Pe mãsurã ce trec anii,

constribuþia sa – devenitã masivã – în dezvoltarea

ºi consolidarea romanului naþional – recunoscutã

de la început ca demnã de interes naþional, ne

apare drept una din cele mai importante. În ce

constã ea? La o întrebare atât de directã nu putem

rãspunde decât tot într-un mod direct. Reducând

în acelaºi timp discuþia la ceea ce considerãm

esenþial, determinant. Meritul principal al lui Marin

Preda e de a fi dat prozei noastre un volum de

conºtiinþã corespunzãtor. Cum trebuie sã

înþelegem termenul de conºtiinþã în legãturã cu

ceea ce vrem sã spunem? Nu în sens civic, moral

sau artistic – sensuri faþã de care autorul

Imposibilei întoarceri ºi al unei opere atât de

perfecte ca Moromeþii nu este ºi nu poate rãmâne

strãin, ci în acela mai special de complexitate a

trãirii, de tonalitate a experienþelor interioare (ºi

orice experienþã de orice naturã, devine în ultimã

instanþã interioarã), de amplitudine a

comprehensiunii.

Valeriu Cristea
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ªi parodia are dreptulI.L. CARAGIALE
(13 februarie 1852 – 9 iunie 1912)

CAMELEON-FEMEIE
– Sonet decadent, simbolist-vizual-colorist –

Icoanã strãvezie în cadrul sumbru-al vieþii,
Cu pãrul ei sur-galben, cu ochi închis-albaºtri,
Sclipi de-odatã clarã, vis roz al tinereþii,
Cum în obscure-azururi apar pribegi blonzi aºtri.

O vãz fugind prin codrul cel verde de jugaºtri –
Era Erato albã iluminând poeþii, –
De-a ei priviri focoase ar fi roºit sihaºtri
Pãliþi, chlorotici, vineþi de greul bãtrâneþii.

Purta bacanta-mi nuferi, bujori ºi violete
Învesmântatã magic în daurite plete
ªi-n varii, polichrome bibiluri ºi altiþe...

Îmi arunca pupila-i divine curcubee;
Dar eu, nebun! zic: „Spectru! Cameleon-femeie

Fugi! sufletul þi-e negru ºi maþele pestriþe!”

Desigur, cititorii vor zice, ca ºi mine, cã orice
comentarii critice sunt de prisos ºi cã, în adevãr, talentul
original se impune; el n-are nevoie de sprijin strãin ca
sã-ºi urmeze drept înainte cariera...

Un singur lucru numai: prea sunt din cale-afarã
originali poeþii ãºtia moderni!

Caragiale

VICTOR EFTIMIU
(24 ianuarie 1889 – 27 noiembrie 1972)

ROMANÞA

CÂINELUI NEURASTENIC
dupã Ion Minulescu

Urlã câinele la lunã,

Câinele, câinele,

Cam ce câine este oare

Câinele, câinele?

E vreun câine dã-l de stânã,

Ori e câine boieresc?

Câinele, câinele!

Tace ºi-apoi urlã iarãºi.

Ce ecouri, ce romanþe,

Ce motive orchestrale, ce simfonic tricolor?

Morþii ies.

Fantome oarbe cu mustãþi de bariton

Se-nvârtesc

ªi sar

ªi þipã

În satanica lor horã,

Tumul arde,

Turnul geme,

Turnul pârâie,

Trosneºte.

Arde legea,

GEORGE TOPÎRCEANU
(20 martie 1886 – 7 mai 1937)

MIHAI VITEAZUL ªI TURCII
     dupã Dimitrie Bolintineanu

Oºtile pãgâne pasã la hotare.

Mihai-vodã ºade la o masã mare.

Cãpitanii-n juru-i beau, se veselesc,

Când deodatã-n salã intrã-un sol turcesc.

– Padiºahul nostru m-a trimis la tine

Sã-i plãteºti tributul ce i se cuvine!...

Mihai-vodã tace. Oaspeþi, mare-mic,

Cu onor din teacã spedele-ºi ridic.

Luna varsã raze dulci ºi auroase,

Cãpitanii-ºi scutur coamele pletoase.

Iat-acum se scoalã doamna-i tinericã

Rumenã, suavã ca o zambilicã.

Sub hlamidã-i saltã rotungioru-i sân,

Crini ºi garofiþe pe-al ei chip se-ngân,

Pãrul pe-a ei frunte joacã graþios,

Ochii cu tristeþe cat-acum în jos:

– Unde este timpul cel de altãdatã

Când Mihai Viteazul ºtia sã se batã?

Cela ce-n primejdii stã ºi se gândeºte

Inamicii þãrii jugu-i pregãteºte.

Pentru tron, mãrire, dulcea-i soþioarã

Gata-i sã se ducã ºi-n locu-i sã moarã!

Doamne, tu ai dreptul s-o abandonezi,

Dar nu ai pe-acela plângând ca s-o vezi,

Du-te, mori în luptã, dulcele meu mire,

Cã de nu eºti vrednic, plec la mãnãstire!

Atunci Mihai-vodã se scoalã deodatã

ªi spre sol întoarce faþa-i gânduratã:

– Mergi ºi spune celui care te-a trimis

Cã Mihai Viteazul ochii n-a închis.

Au voieºti pe þarã biruri noi a pune?

Au vrei sã iau pielea de pe Naþiune?...

Padiºahul vostru, fãrã de-nconjor,

Vrea sã nimiceascã p-acest brav popor.

Dar mai bine piarã dacã i-a fost dat,

Decât cu ruºine, mic ºi atârnat!

ªi zicând acestea, ia o bardã-n mânã,

Iute strânge-n juru-i armia românã

ªi cu ea de-a valma, fãrˆ sã zãboveascã,

Sfarmã ºi respinge armia turceascã.

Chiar ºi Sinan-Paºa, plin de umilinþi,

A cãzut în apã ºi-a pierdut doi dinþi.

Iar Mihai Viteazul, dupã douã ceasuri,

Nalþã-o mãnãstire ºi trei parastasuri!

VIS ALB
 dupã Otilia Cazimir

Aº vrea cu tine sã mã duc departe,

La Polul Nord, sub cerul de opal,

Când gheaþa mãrii clare se desparte

În blocuri plutitoare de cristal.

Desfãºurând culorile-i spectrale,

S-ar înãlþa deasupra noastrã ca un fald

VARA LA ÞARÃ...
dupã Alexandru Depãrãþeanu

Locuinþa mea de vérã

E la þérã...

Acolo era sã mor

De urât ºi de-ntristare

Beat de soare

ªi pârlit îngrozitor!

Acolo, când n-are treabã,

Orice babã

Este medic comunal.

Viaþa ce aci palpitã

E lipsitã

De confort occidental.

Nu existã berãrie,

Nici regie...

Doar un hoþ de cârciumar

Care are marfã proastã

ªi-o nevastã

Ce se þine c-un jandar.

Când te duci pe drumul mare

La plimbare,

Este praf de nu te vezi.

Trec, miºcând domol din coadã,

Spre livadã

Ale satului cirezi.

ªi te poartã subt escortã

O cohortã

De þânþari subþiri în glas,

Înzestraþi la cap c-o sculã

Minusculã

Cu pretenþie de nas...

Când se ia câte-o mãsurã,

Lumea-njurã

Pe agentul sanitar

ªi-l întreabã fãrã noimã:

– Ce-ai cu noi, mã?

Pentru ce sã dãm cu var?...

Ale satului mari fete

Fãrã ghete

Ies la garduri pe-nserat...

(Am vãzut aci-ntr-o noapte

Niºte fapte

Care m-au scandalizat!)

Lângã foc, o babã surdã

ªi absurdã

Spune, ca ºi alte dãþi,

Tot povestea cu Ileana

Cosânzeana,

Plinã de banalitãþi.

I. Minulescu, ironizat de
ziarele timpului

Ard Cristoºii!

S-a aprins Sodoma, arde!

Arde Memphis ºi Gomora,

Toate ard în semiton.

Urlã câinele la lunã

ªi s-aude-n Babilon

Câinele, câinele!

Dantela aurorii boreale,

De purpurã, de aur ºi smarald.

Banchiza albã ne-ar asterne-n faþã

Covoare de omãt imaculat.

ªi-n adãpostul mic, scobit în gheaþã,

Am arde-un foc de spirt denaturat.

Din larga-mpãrãþie de zãpadã,

S-ar aduna fantasticul norod

Al nopþilor polare, sã ne vadã:

Urºi albi, de vatã - foce mari, de glod...

Iar când naturã-n soare nou învie

ªi când vãzduhul nu mai e opac,

Într-un bazin de sticlã argintie

Ar licãri oglinda unui lac.

Acolo-n apa-i calmã ºi albastrã

M-aº duce-n zori de ziuã sã mã scald

ªi cât ar fi de frig, iubirea noastrã

M-ar face sã-mi închipui cã mi-i cald!
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la posteritate, nu-i aºa?

FERESTRE LA CUB
dupã Nichita Stãnescu

Unul, douã...

Unul, douã, trei...

Oh, P1, P2, P4, P7, P9

Au îngenuncheat zamfirul celor patru lei.

Un ochi rotund mã doare drept în frunte.

Din coama lui un curcubeu în mine

Se arcuia peste o apã ºi-un munte

Tãiat de nu ºtiu ce, bine.

Vãzui atunci venind cinci sentimente.

Unul gonea cãlare pe el însuºi,

Al doilea cãrat într-o lecticã,

Al treilea ºi-al patrulea aveau chicã.

Le-am aþinut atunci c-un þipãt calea.

Apoi tãcerea ºi-a pus vata în urechi...

Cerul era-n vocalã ºi-avea spre orizonturi

Curbate coastele-i strãvechi.

Mereu mi-e galaxia paralelã

Cu-acei copaci ºtiuþi de trecãtor

(Au frunze mari care deschid în toamnã

Ferestre galbene prin universul lor.)

Unul, douã...

Unul, douã, trei...

Oh, P1, P2, P4, P7, P9

Au îngenuncheat zamfirul celor patru lei.

CUVÂNTUL CRTICII : Evoluând în sfera inspiraþiei de cea mai
nobilã caratã, la temperaturi la care toþi marii creatori ºi-au sudat
opera, poezia „Ferestre la cub” de Nichita Stãnescu se înscrie pe
linia celor mai bune creaþii publicate în ultima vreme în întreaga
noastrã presã literarã – „Gazeta literarã” ºi „Contemporanul”.
Entuziasmul în faþa noilor construcþii ivite astãzi pretutindeni se
converteºte într-o poezie definitorie, transcrisã cu cea mai purã
aldinã stãnescianã ºi nu ai nevoie de cheie specialã pentru a
pãtrunde în universul ei. Prima strofã cuprinde, în numai patru
versuri, urmãtoarele ansambluri arhitectonice (aluziile sunt de
altfel foarte transparente): cele douã blocuri turn din Bucureºti
(Versul: Unul, douã), trei dintre marile palate ridicate anul trecut
la Cluj (Versul: Unul, douã, trei), precum ºi blocurile P din
Galaþi, care se situeazã mai presus decât grandoarea rece a celor
patru lei din faimoasa grãdinã Copou din Iaºi (Au îngenunchiat
zamfirul celor patru lei). Sensul filozofic al eului sãu irumpe în
strofa urmãtoare, unde rãsare dintr-o datã soarele – ochiul deschis
– care, dând dovadã de o mare conºtiinþã cereascã, revarsã în
noi bogãþia lui de culori. Totodatã, soarele e ºi el un îndemn
imperios spre împlinire. Poetul exprimã magistral, cu mijloace
numai lui la îndemînã, acest lucru: Un ochi rotund mã doare
drept în frunte. Strofa a treia (Versul: Vãzui atunci venind cinci
sentimente ºi urmãtoarele) ni-l evidenþiazã pe autor în postura
viguros sagace de promontoriu (figurat vorbind) care nu
demisioneazã în faþa îndoielilor ºi sfâºierilor sale – cum ar fi
fãcut un Lenau sau un Leopardi – ci le ia de coarne, fãcându-le
îndrãzneþe reproºuri. Ideea celorlalte douã este aceea cã poetul
se simte minunat printre copaci. Copacii sunt – metafora e lesne
de înþeles – aceste blocuri – o adevãratã vegetaþie de var, cãrãmidã
ºi beton, cu alte cuvinte „Ferestre la cub”. Punându-le pecetea
sau, ca sã ne exprimãm mai cald, stãnescizând tot ce-i cade sub
talent, sub inspiraþie, poetul pune la îndemâna maselor celor mai
largi o creaþie, recte o poezie sine qua non.

NOAPTE DE OCTOMBRIE

dupã Al. Macedonski

Azi noapte, pe la douã, visasem cã-nviasem,

Prin nu ºtiu ce minune, nu pot sã-i explic felul,

Dar ºtiu cã mã trezisem, de-odat, ºi mã sculasem,

Coºciug, cavou, morminte, în urmã le lãsasem

ªi mã-ntorceam acasã, pe gânduri, de la Bellu.

Era o noapte albã cum n-am mai pomenit.

Pãrea în noaptea-aceea un liliac în floare

Vãzduhul ’nalt, cu ramuri întinse-n infinit,

Ce scuturau petale de stele sclipitoare...

ªi eu priveam în juru-mi cu ochii mari, uimit.

Era o noapte albã cum n-am mai pomenit.

Vedeam cum peste teii din margine de drum

Parfumul lor pluteºte, albastru ca un fum.

Cânta privighetoarea, pluteau în aer ºoapte...

Fugisem de la Bellu – ºi-ncetul cu încetul,

Mã copleºea viaþa, redeveneam poetul

Ce, ca Musset, pe vremuri a fost vrãjit de noapte.

Cânta privighetoarea, zburau în aer ºoapte.

ªi eu grãbeam spre casã, mânat ca de-un resort.

Când mã trezesc de-odatã c-un popã lângã mine...

Stã-n loc ºi mã priveºte... ºi-ncepe sã se-nchine..

– Ce cãutaþi, pãrinte? V-am mirosit a mort?

Îi zic, – iar el se uitã c-o mimã milostivã:

Parcã-mi cerea iertare, parcã-mi cerea colivã.

Ci, dându-l la o parte, eu mi-am vãzut de drum.

Se deºtepta oraºul la viaþã ºi acum

Se rãsfrângeau în geamuri ºi vitrine zorii

Si se-nmulþeau întruna pe stradã trecãtorii.

Dar iatã-mã acasã. Sfios bãtui la uºã.

Ce bine-o sã le parã la toþi când m-or zãri!

Dar uºa se deschide ºi-apare o mãtuºã.

– ªtiþi... eu sunt Macedonski ºi locuiesc aci...

– Pardon! E o greºealã! Poate pe vis-à-vis...

– E imposibil, doamnã...

– Vreþi alte explicaþii?

– Aici am stat o viaþã...

– Duceþi-vã la „Spaþii”

– E imposibil, babo! Am cãrþi ºi manuscrise

Lãsate-aici... ºi vise... noian, noian de vise

ªi de-amintiri de care acum mã prinde dorul...

Dac-aº atinge numai covorul cu piciorul

S-ar deºtepta odaia vrãjitã, ca în basme,

S-ar umple dintr-o datã cu chipuri ºi fantasme...

Dar între timp bãtrâna se retrãsese-un pas –

ªi uºa se închide izbindu-mã în nas!

Bãtui la altã uºã... Dup’ o tãcere scurtã

Veni ca sã-mi deschidã un parucic cu burtã.

Mã-nchin cu politeþe ºi îl salut: Bonjur!

Mã cheamã Macedonski...

– Fã stânga împrejur!

Rãcneºte el cu ciudã – Cã mi-ai trezit nevasta...

Ce baþi la ora asta?! Ce disciplinã-i asta?!

ªi am ieºit în stradã, ca dintr-un alt tãrâm...

Eu am vãzut odatã cum sta pe caldarâm

Un biet beþiv, sãracul... Plângea ca o mireasã...

– De ce nu mergi acasã, prietene? îi zic.

Nevasta nu te lasã, sau soarta nu te lasã?

– Acasã? Unde-acasã? Cã am bãut un pic...

ªi am uitat ºi strada... ºi numãrul la casã!

Aºa ºi eu acuma stãteam trãznit, nãuc

Mã cuprinsese spaima... ªi unde sã mã duc!

Gândiþi ºi dumneavoastrã: Sã laºi eternitatea,

Sã te întorci din moartea cea grea ºi fãrã glas

ªi când ajungi acasã ºi vezi posteritatea

Cã nu te mai cunoaºte ºi-þi dã cu uºa-n nas!

Am luat-o la întâmplare pe-un bulevard mai mare

Ca un emir ce merge pierdut într-o pustie.

Zãresc într-o vitrinã cãrþi multe ºi ziare –

ªi peste douã clipe eram în librãrie

– Sã-mi daþi, spun vânzãtoarei, un tom de Macedonski,

Ce-aveþi de Macedonski mai nou?

– Acum, acum...

Eram aºa de dornic sã mã citesc postum!

Nu l-am citit de-un secol, de-aceea ºi insist.

– Dar cine-i Macedonski?

– Poet.

– E progresist?

– E simbolist, la dânsul sunt lipsuri evidente...

S-a aplecat în faþa culturii decadente...

A scris mai multe piese, a scris „Thallasa” ºi...

– Hai spune mai departe!

– „A scris ºi poezii.”

Ca un nebun atuncea am izbucnit în râs.

Un râs ciudat, demonic, un râs ca-n alte sfere,

ªi geamurile toate vibrau precum un clopot.

Se adunase lumea ºi eu râdeam în hohot.

Râdeam de mine însumi, de viaþa-mi scursã-n van,

Râdeam cã am scris versuri, cã nu am fost bãcan,

Sau negustor, sau popã, sau mare amiral...

Râdeam de mine însumi, râdeam, în general,

De toþi acei lunatici, flãmânzi ºi trenþuroºi

Ce cumpãrã hârtie ºi mor tuberculoºi,

Crezând cã dupã moarte posteritatea dreaptã

O sã-i cinsteascã veacuri de-a rândul pentru faptã.

Râdeam precum beþivul care-a sorbit un deka,

Ca un arab ce aflã cã nu existã Meka.

ªi am ieºit afarã mai vesel ca oricând...

ªi am ieºit afarã ºi dibuind poteca

Mã îndreptam spre Bellu în hohote râzând...

ªi-astfel azi dimineaþã m-am deºteptat plângând.

MARIN SORESCU
(20 februarie 1936 – 8 decembrie 1996)Doarme-apoi adânc comuna...

Numai luna

Galbenã ca un bostan

Iese, mare ºi ruralã,

La ivealã,

Dintr-o margine de lan.

Când ºi când un câine urlã

Ca din surlã...

Carul mare s-a oprit

Suspendat, ca un macabru

Candelabru,

Peste satul adormit...

Dar în zori încep cocoºii,

Pãcãtoºii,

Ca sã facã iar scandal, –

Sã te saturi de viaþa

ªi dulceaþa

Traiului patriarhal!

D-aia zic eu, prin urmare,

Vorbã mare:

Cã de-acuma, sã mã tai,

Nu-mi mai trebuie-altã curã

În naturã,

Sã mã duceþi cu alai!

Meargã pictorii la þarã

Ca sã piarã

De cãldurã ºi de praf!

Mie daþi-mi strãzi pavate,

Mãturate, –

Daþi-mi cinematograf!

Ca un fluture pe floare,

Beat de soare,

Pentru ce sã mor aºa?

Nu mai vreau þãrãnci naive,

Primitive...

Mie daþi-mi altceva!

Daþi-mi, daþi-mi strada-ngustã

Unde gustã

Omul viaþa mai din plin

Cu trãsuri, femei cochete

ªi cu fete

Încãlþate cel puþin!

G. Topîrceanu, caricaturã de I. Sava



1212121212

Bucureºtiul literar ºi artistic,  Anul XII, nr. 8-9 (131-132), august-septembrie 2022

DIALOGURI CULTURALE LA KM 0

„Pentru mine scrisul nu-i robie.

Îmi  oxigeneazã existenþa...” (II)

Seniorii literaturii noastre

Magda Ursache
F.P.: Nouã, cititorilor tãi (ºi nu suntem deloc puþini)

ne-ai produs, tot dupã 1989, o mare revelaþie: ai scris ºi
ai publicat mai multe romane. Recent, în Almanahul
Renaºterea buzoianã, într-un articol pe care l-ai intitulat
Ars expectandi. Mic manual de tehnica aºteptãrii, faci o
serie de destãinuiri despre cele ºase romane publicate
pânã acum (în treacãt, îþi reamintesc cã, printre alþii,
am scris ºi eu despre unele dintre ele). Zici acolo:

„În ce am crezut când am scris cele ºase romane ale
mele? În discurs ficþional impur. Orice poate intra în
literaturã: ºi rãzboaiele, ºi rãzboaiele de þesut. Conteazã
montajul.”

Aici te întâlneºti cu laureatul Nobel de acum câþiva
ani, Orhan Pamuk, care spunea cam la fel. Iatã, însã, cã
ceva mai la vale vii cu date de mare folos pentru viitorii
istorici literari: „Mã povestesc uneori, e drept, dar nu-
s eu nici Lia, nici Lili-Marleen, favorita mea, nici Iordana
Marievici, nici Iris...ªi, deºi scriu la persoana întâi, nu
vreau o egografie. Confuzia de genuri nu stricã: amestec
produsele imaginarului cu produse ale documentarului:
literatura non-fictivã, de non-ficþiune, cu docu-romanul,
cu cartea document. Leg proza de eseu, de jurnalism.
Nici cotidianul, nici evenimentul nu mã lasã
indiferentã.”

Aceste gânduri, fãcute publice, eu vin , totuºi, sã te
întreb: Cum s-a întâmplat/cum se întâmplã la tine?
Realitatea a determinat ficþiunea sau ficþiunea a impus
impregnarea ei cu elemente din realitate?

M.U.: Cred cã mai bine þi-ar rãspunde Camil Petrescu:
„Îþi trebuie imaginaþie ca sã vezi lumea  realã.” În fapt, ce
a apãrut în almanah e un fragment din romanul al ºaptelea,
Ars expectandi. Mic manual de tehnica aºteptãrii, ajuns
la ediþia a doua, la Eikon , în 2021. ªi e scris pe douã
voci narative: una a Magdei U., care e ºi nu e Magda
Ursache, ºi alta a Caterinei ºi a poveºtii ei de iubire. Love
of first sight. Douã fiinþe, venite din vieþi/culturi/religii
diferite, s-au recunoscut una ca jumãtatea celeilalte. E o
iubire de esenþã tare care aprinde luminã în ochii femeii.
Cine nu ºtie cã dragostea aprinde luminã, ca personajele
sã nu rãtãceascã, vai de steaua lui.

Nu mai scrisesem un roman demult. Dupã plecarea lui
Petru „în al cincilea anotimp”, cum spune un poet trecut
dincolo mult prea devreme, Aurel Dumitraºcu, n-am mai
avut cititorul meu  de roman, nu altul decât Petru. Spun
ºi eu ce-a spus ªtefan Baciu când i-a murit Mira.

ªi totuºi, în vremi înguste, tulburi, din ce în ce mai
strâmbe ºi strâmte, am fugit în ficþiune, în lumea lui als
ob. Am scris Ars expectandi pentru cã voiam un colþ de
ca- ºi-cum, de ca-ºi-când. Un personaj din Strigã acum...,
Miron Gruia, spune cã insuportabilul devine suportabil
dacã e trãit pe jumãtate. Am dat viaþa la foc mic dupã ce
Petru a pãºit peste pragul albastru. Vita minima (Viaþa
dupã viaþã e titlul cãrþii urmãtoare, de care mã despart
greu) dureazã de aproape nouã ani.

În stare de urgenþã, de alertã, lecturile, eseurile,
publicistica n-au mai putut suplini existenþa. ªi chiar
am avut o urgenþã: sã pun eratã la starea apãsãtoare,
aproape de panicã, într-o lume nesigurã, ambiguã, cu
masca pe faþã. Mascã peste tot! Aºa cã am scris o carte-
eratã, carte-antidot, carte-antistres, carte-terapeuticã. ªi
ce putea fi decât o poveste de dragoste cu gust de
dragoste? Între 31 iulie ºi 1 decembrie 2020, am vrut sã
stau în preajma unor îndrãgostiþi, în spaþiul lor cristalin,
dintre rece ºi fierbinte, unde-i duce iubirea lor fãrã mascã
ºi mãnuºi de cauciuc. I-am lãsat, la sfârºitul primului
volum, iubindu-se la nesfârºit, de-a pururi ºi o zi, cum
spune franþuzul teribil Georges –Emmanuel Clancier, în
Eternité plus un jour.  Da, o iubire pentru totdeauna plus
o zi. ªi da, am încercat o rarã senzaþie stenicã. Nu m-am
mai simþit în coºmar, în cuºcã, în izoletã. „Dar cine poate
sã te þinã pe tine în izoletã?”, m-a liniºtit un prieten.
„Nici mãcar Arafat.”

Ernesto Sabato spunea cã purtarea mãºtii e o strategie,

însã mie nu-mi plac sperieturile de niciun fel. Nici mãºtile
lui Ensor din spaþiul public, din ce în ce mai multe ºi mai
hâde. Sã þi-l citez pe Pirandello?„ Vei învãþa pe cheltuiala
ta cã de-a lungul vieþii vei întâlni mai multe mãºti decât
chipuri.”

F.P.: E nevoie de o anume strategie narativã pentru
dragostea instant?

M.U.: Nu chiar. La început e uºor: o asezonezi cu toate
stelele (ai recunoscut sintagma lui Maiorescu, din
jurnal?), cu Urpflanze a lui Goethe (în romanul meu,
planta numitã popular „doi bani”), cu lacul codrilor
albastru, cu fluturi ºi cu porumbei. Lui îi creºte un colþ
de aripã pe umãrul stâng, al inimii, ei, pe umãrul drept.
Ca pe coperta lui Dan Pãtruºcã, lordul bãcãuan cãruia
poezia îi sare pe genunchi. Ea, coperta asta m-a inspirat.
Pe urmã a fost mai greu: dragostea  care doare e greu de
descris: tristeþea absenþei, malinconia, aºteptarea...Iubirea
mare poate fi distructivã: arde, doare, omoarã

F.P.: Va fi o iubire tragicã?
M.U.: Nu ºtiu, acum nu ºtiu, Fleurentin. Dar îþi pot

povesti ce li s-a întâmplat  criticilor mei. Caterina e iubitã
de mulþi ca o fiinþã cu CI. Am sporit lumea cu un personaj
care n-are carte de identitate, dar trãieºte? Virgil Raþiu
mi-a fãcut cea mai frumoasã destãinuire: „Aº fi vrut sã fi
scris eu acest roman. „ Je suis Magda U.”? Remus-Valeriu
Gorgioni mi-a spus cã vine-n Iaºi s-o cunoascã pe
Caterina. Nu veni. Nu existã decât în capul meu. „Dar ai
spus cã-i vecina ta ºi cã lucreazã la Tele Next.” ªi m-ai
crezut? În Iaºi nu e niciun Tele Nex.

Baladierul, Rodierul ,Casandrierul ªerban Codrin Denk
mi-a replicat, când i-am spus cã e un sâmbure de realitate
în Ars expectandi: „Nu fi inconsecvantã. De la tine ºtiu
cã realitatea e literaturã.” Denk a înþeles uºor jocul meu
de-a personaj în personaj. La fel Dumitru Augustin
Doman, în „Sãgetãtorul” de 25 mai 2021: „e un meta-
roman, un roman cu sertare, nu-i pentru cititorul obiºnuit
al romanelor de dragoste.” Adevãrul e cã nu-i floare la
ureche jocul personaj în personaj ºi autor în personaj. E
greu de mânuit.

Sunt de multe ori confundatã cu femeile mele. De hârtie.
De aceea am adus-o în scenã pe Magda U., ca sã evit asta.
În Amfiteatrul Liceului „Hasdeu”, când lansam romanul
Strigã acum..., o elevioarã a strigat: „Dar nu sunteþi
ºchioapã.” Defectul de mers era al personajului.

Romanele mele sunt pline de amintiri false. Sunt ºi
episoade care aparþin vieþii mele, nu Caterinei. Nu-s
ficþiuni.Teama de a nu cãlca din greºealã pe un melc e a
mea. Îi tot mut pe melci de pe trotuar în iarba verde de
acasã. I-am dus pe cei doi în pãdurile pe care le-am
colindat cu Petru. Cum ar spune Blaga: „pãduri ce ar
putea sã fie ,/ ºi niciodatã nu vor fi”. Ioan Adam, în cronica
intitulatã Scrisori persane, m-a ghicit: „vibreazã ceva
din propria poveste a Magdei ºi a Bãtrânului”, dar
biografemele lor „urcã spre cerul ficþiunii”. La fel a gândit
ºi Pr. Prof. Ioan Teºu: „Ars expectandi e despre iubirea
vieþii: aºadar despre durere ºi renaºtere prin iubire,
pierdere vremelnicã ºi câºtig veºnic. Iar pentru Magda
Ursache toate acestea au un nume: Bãtrânu.”

Se poate ºi invers: ca ficþiunea sã fie luatã drept
realitate. Persanul meu vorbeºte într-o delicios de
defectuoasã limbã, care i-a dus pe câþiva  cu gândul la
românaraba  doctorului Arafat. Numai cã limba asta am
inventat-o eu , în romanul Conversaþie pe Titanic, cu
ceva timp înainte de 2001, când a apãrut la  Editura
Junimea, a lui Cezar Ivãnescu. Iar Raed Arafat nu fãcea
turul ecranelor cu mãsuri peste mãsuri. Cã i-am ºi zis
Rafalat. Am inventat românaraba asta made of Magda U.,
pentru cã am lucrat  ani la un an pregãtitor ºi ºtiu cum
greºesc arabii. Au, mai ales, o limitã  foneticã. Astea-s
inconvenientele când treci de pe teritoriul ficþiunii pe
cel al realitãþii, în spate cu Cântarea Pandemiei. De aceea
cer mereu imunitate ficþionalã, deºi ºtiu cã bat cuie-n
vânt. Se cautã, în romanele mele, personaje reale. Or fi
vii pesemne.

F.P.: Aº vrea sã venim acum la o altã realitate. Pentru
mine (ºi nu numai pentru mine) un aspect al biografiei
tale a fost /este surprinzãtor de plãcut: viaþa de cuplu
Magda- Petru Ursache. Continui sã cred cã aþi fost
adevãrate personaje de roman. Vã completaþi unul pe
altul cum nu prea des se întâmplã într-un mariaj: tu,
jovialã, vulcanicã, plinã de umor. El, regretatul Petru,
cãrturar interiorizat, intelectual rasat, tobã de carte ºi
de idei, istoric literar ºi etnolog de marcã. Mã gândesc
uneori la cuplul vostru minunat ºi nu pot sã nu vã asociez
unor Gerda Barbilian, Claudia Millian Minulescu, Puia
Florica Rebreanu, ªtefania Velisar Teodoreanu, Agatha
Grigorescu- Bacovia, Valentina Pituþ, Irina Goanþã ºi
alte câteva doamne, soþii de scriitori, persoane care au
cultivat memoria tovarãºilor lor de viaþã, evocându-le
personalitatea dupã ce au plecat în altã lume ori/ºi
editându-le sau reeditându-le opera. În acest din urmã
travaliu (fiindcã, fãrã îndoialã, e un travaliu) te-ai
„înhãmat” ºi tu ºi pentru asta meriþi toatã preþuirea.

Câte cãrþi semnate de Petru Ursache ai editat sau
reeditat pânã acum? Ar fi foarte interesant (ºi o
premierã, desigur) sã le oferi cititorilor ºi o schiþã de
portret a omului cu care ai împãrþit ani de viaþã, idei,
gânduri ºi sentimente, „croind” ºi realizând împreunã
proiecte culturale de valoare.Te încumeþi? Rãspunzi la
provocare?

M.U.: ªi adevãr, ºi provocare. Nu le-am numãrat pe
toate, dar le numãr acum. În Seria Etno: Etnosofia,
Etnoestetica,Gastrosofia sau Bucãtãria Vie,
Antropologia, o ºtiinþã neocolonialã, Moartea
formei,Mioriþa.Dosarul mitologic al unei Capodopere,
Etnoistorie ºi imagologie, Istorie, genocid, etnocid,
Pulberea de aur, toate tipãrite de Eikon. Când Valentin
Ajder, eminentul editor a luat, la Librex, Iaºi, premiul
pentru Serie de Autor, a spus, mulþumind juriului: „Mai
vedeþi pe aici, prin Târgul de carte, altã serie de autor?”
Nu mai era alta. Mai am în pregãtire, aproape sub tipar,
în aceeaºi Serie Etno, Recurs la Folclor. Deci zece.Va
urma Dorul-Dor.

ªi tot la Eikon, Titu Maiorescu. esteticianul,Mic tratat
de esteticã teologicã, introducerea în hermeneutica lui
Mircea Eliade, intitulatã Camera Sambo,Omul din
Calidor (monografia Paul Goma), Îndrãgostiþi întru
moarte sau Erosthanatos la Cezar Ivãnescu...Deci încã
cinci. Sau ºase? A, mai este Albumul intitulat: Petru
Ursache, omul bun al culturii româneºti.Total: 16. ªi
mai am de lucru.

Ca sã scap de cea mai grea (de vieþuit) perioadã din
viaþa mea,  începutã pe 7 august 2013, am început sã-i
editez ºi sã-i reeditez cãrþile, sã restructurez ce-a rãmas
nestructurat, neisprãvit. Duhovnicul meu, Pãrintele Ioan,
mi- a spus: „Doar n-o sã-l bocim acuma. Hai sã facem
ceva pentru Profesorul Petru.” Mã rog, se roagã ºi
Pãrintele, sã mã þinã Atotþiitorul pânã fac tot ce am de
fãcut pentru el. Cred cã Petru are trecere la Dumnezeu ºi
mã ajutã în efortul de voinþã matinal, s-o iau de la capãt.
„Dar tu ai cãrþile”, îmi spune. ªi când m-au scos din presã,
ºi când am fost pusã pe liber, tot asta îmi spunea: „Dar tu
ai cãrþile”. Cât timp scriu, suntem doi. Pot numãra pânã
la doi.

Munca asta e cel mai sigur ºi eficient antiinflamator,
ca sã scap de durere. Dar, ca sã rãbdãm durerea,  ne trebuie
multã putere. Petru a avut-o. Mi-a dat o ultimã lecþie la
rãbdarea durerii: deruta, spaima, panica pot fi învinse
prin credinþã. O studentã a lui de la Facultatea de
Teologie, asistentã medicalã, mi-a spus atunci, la Terapie
Intensivã: „Cheia este sã speri când nu mai speri”.
Studenþii de la Teologie îi spuneau Profesorul de Frumos.
N-am auzit niciun „ºi de-o fi sã mor” dinspre Petru. Poate
nici n-a vrut sã mã sperie. Nu s-a lãsat strivit, umilit,
urâþit de frica morþii. Ochii lui albaºtri cãpãtaserã vedere
nouã, dar ºi o anume distanþare spiritualã. Vedea Lumina.

A consemnat Florentin Popescu

Urmare în numãrul viitor

Urmare din numãrul trecut
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Ducându-ºi aproape

întreaga viaþã într-un

perimetru restrâns, cel al casei

pãrinteºti din Massachussets,

suportând cu stoicism

anonimatul unei existenþe

terne, deºi marcatã de un

exerciþiu contemplativ

remarcabil, pe care ºi l-a

impus cu program, Emily

Dickinson s-a aflat tot timpul

într-o relaþie tulburãtoare cu

Cosmosul ºi cu Dumnezeirea.

O singurã evadare i-a fost permisã de soartã din arealul

casei pãrinteºti,pentru a studia timp de douã semestre la

un seminar pentru fete din Mount Holyoke. În rest, o

viaþã platã, cu contururi burgheze, marcatã de aspiraþii

secrete, încredinþate doar hârtiei de scris. Alegerea

sufletelor pure este fãcutã de Creator în virtutea faptelor

pãmântene ale celor ce vor trece în nemurire. În acest

sens, poemele autoarei devin ºi un manual de moralã,

scris însã în sentinþe deloc didactice ºi foarte

convingãtoare. Concentrarea simþurilor determinã o

percepþie aparte a spaþiului „de dincolo”, al

transcedentalului ºi, aºa cum va mãrturisi undeva poeta

„singurele veºti sunt buletinele trimise zilnic de

nemurire”. Observaþii cotidiene, fãcute în temeiul unor

gesturi oarecari devin esenþiale în clarificarea raporturilor

dintre oameni ºi Creator. Senzaþiile sunt de o copleºitoare

acuitate, asumarea lumii este totalã. Fapt ce-l determina

pe un crittic modern sã o aºeze alãturi de Walt Whitman,

deoarece „amândoi au scris de parcã nimeni înaintea lor

n-ar mai fi scris poezie”. Timp de 56 de ani (1830-1886)

Emily Dickinson a dus o existenþã solitarã, ignoratã de

Traducere de Veonica Porumbacu

cei din jur. Un singur om, profesorul Thomas Higginson

de la Harvard University i-a cunoscut preocupãrile

artistice. De altfel, el a fost cel care, selectându-i

manuscrisele, a alcãtuit primul volum de poeme tipãrit

în postumitatea acestei stranii

scriitoare, ce avea sã devinã una din

marile voci lirice ale Americii ºi ale

lumii. Cãci „aceastã fatã bãtrânã din

Noua Anglie a secolului al XIX-lea”

cum avea s-o denumeascã Higginson

(editor, alãturi de Mabel Loomis Todd

al selecþiei de poeme din 1890) avea sã

uimeascã lumea prin noutatea poeziei

sale, prin puternica emoþie a

sentimentelor dar ºi prin imaginaþia sa

fãrã limite. Astãzi, Emily Dickinson este

consideratã – pe bunã dreptate – unul

din marii poeþi care au ºtiut sã-ºi

compunã o misticã proprie, în care

natura devine altarul credinþei, sau –

cum o definea comentatorul sãu român

acad. Dan Grigorescu – „o poetã a

naturii imediate”. Cãci „poezia ei se încadreazã în seria

desenelor miniaturale, conturate metaforic din hai-ku-

urile japoneze, leagã panteismul delicat al lui

Rabindranath Tagore, nutrit cu înþelepciune de idealurile

bimelui ºi ale frumosului cu poezia naturistã, animistã a

lui Coleridge. Dacã existã în poeziile ei un extaz, acesta

este al frumuseþii, pe care o considerã ºi atotprezentã ºi

Titus Vîjeu

(NOBODY KNOWS

THIS LITTLE ROSE)

Neºtiut de nimeni, acest mic Trandafir –

O fi fost pelerin – cine ºtie –

De nu-l culegeam eu însumi din drum

ªi nu þi-l dam þie.

Doar unei Albine îi va lipsi –

Doar un Fluture întors

De departe, la pieptul ei va dori

Sã se culce frumos –

Doar o Pasãre se va mira –

Doar Brizei îi va fi dor –

O, pentru-o Floare ca tine,

Aº muri atât de uºor!

1858

(COME SLOWLY – EDEN!)

Vino lin – Paradis!

Buzele neobiºnuite cu Tine –

Iasomia o sorb cu sfialã –

Precum – istovitã – Albina –

Târziu ajungând la Floarea,

Zumzãie-n juru-ncãperii –

Nectarele-ºi numãrã. Intrã –

ªi-n baia Parfumului piere.

1860

(I HELD A JEWEL

IN MY FINGERS)

Þineam un Giuvaer pe deget –

ªi-am adormit –

Ziua era caldã, ºi vântul prozaic –

Îmi spuneam „Va fi bine pãzit” –

În zadar! la trezire preacinstitele degete

Mi le mustram –

Azi doar Amintirea unui Ametist

E tot ce mai am –

1861

(I SHALL KEEP SINGING!)

Voi cânta mai departe!

Pãsãri vor trece deasuprã-mi

În drum spre mai Galbene Clime –

Fiecare – aºteptând un Prihor –

Eu – Pitulicea –

ªi niºte Rime –

Târziu – când ocup locul meu în varã –

Sunetul vreau mai plin sã vibreze –

Decât Zorii mai dulce e Seara – Signor –

Dimineaþa-i Grãuntele-Amiezii –

1861

(YOU SEE I CANNOT

SEE YOUR LIFETIME)

Tu vezi cã nu-þi pot vedea viaþa ta –

Ea doar se ghiceºte –

De câte ori m-a dorit azi – Mãrturiseºte-mi –

De câte ori pentru mine

Vitejii tãi ochi s-au înceþoºat –

Dar ghicesc – ºi ghicitul doare –

Ai mei – mi s-au tulburat!

Prea vag þi-e obrazul –

Ce cu-atâta rãbdare – pe-al meu îl acoperã –

Prea departe – forþa

Ce-mi îmbrãþiºeazã sfiala –

Hãituindu-mi Inima

Cu feþele ei strãmutate –

Emily
Dickinson

veºnicã”. Adevãrul este cã scriitoarea americanã,

exemplu tragic al unei existenþe umbrite de singurãtate,

cãutându-ºi salvarea în poezie, continuã sã stârneascã,

dincolo de timp, comentarii dintre cele mai interesante

în urmãrirea acestei relaþii speciale a poetei cu

divinitatea. O relaþie omniprezentã în cele 1775 de

poeme descoperite postum ºi în cele 1049 de epistole...

Valoarea introspectivã a acestor scrieri a fost remarcatã

cu uºurinþã, dintru bun început iar Norman Forster, autor

al celebrei Cambridge History of American Literature

socotea în anii treizeci cã „poemele

sunt remarcabile prin concentrarea

lor, prin imaginile lor viu colorate

(...) prin reacþia copilãreascã la

întâmplãrile vieþii, simþãmântul

nobil al naturii, capacitatea

magnificã de a-ºi scruta propriul

suflet...” Poate de aceea, Emily

Dickinson avea sã fie receptatã drept

o antecesoare a Imagiºtilor, poeþi

care, la începutul secolului XX

aveau sã impunã o veritabilã ºcoalã,

axatã tocmai pe valorificarea

imaginaþiei vizuale ºi pe

concentrarea extremã a versului. ªi

se ºtie cã un ales reprezentant al

acestei grupãri a fost tot un

american, hulitul ºi adoratul Ezra

Pound care, stabilit prin 1910 la Londra avea sã adere

necondiþionat la aceastã miºcare poeticã axatã pe

esenþializare, pe reducþia epitetelor, pe contopirea

sentimentului cu intelectul... Emily Dickinson poate fi

socotitã prima adeptã a acestei poetici curajoase, chiar

dacã percepþia ei fusese doar una intuitivã.

Hãrþuindu-ºi dorinþa –

Doar ea – îºi ajunge – poate!

1861

(THE RED – BLAZE –

IS THE MORNING)

Roºu-i – Vãpaia – Dis’dimineaþa –

Violetul – e Miezul de zi –

Galbenul – Ziua – în scapãt –

Dupã-aceea – Nimic – pe aici –

Dar Mile de Scânteieri – cãtre searã –

Pârjolita Câmpie –aratã –

Acel tãrâm de Argint

Ce n-a fost mistuit – niciodatã –

1862

(DRAMA ‘S VITALLEST

EXPRESION IS

THE COMMON DAY)

Cea mai vitalã Expresie-a Dramei e acel Zi de Zi

Ce rãsare ºi-apune în jur –

Cealaltã dintre Tragedii

Piere la Recitare

Aceastã scenã se joacã mai bine

Când publicul s-a împrãºtiat

ªi-n loji – nu mai este nimeni –

„Hamlet” ar fi – prin el însuºi – Hamlet –

ªi sã nu fi fost scris de Shakespeare –

Deºi Romeo n-a lãsat despre Julieta

Nici un fel de amintiri –

În inima omului – totuºi –

La infinit s-ar juca –

Doar de Teatrul pe care ºi-l aminteºti

Nu te poþi apãra –

1863
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PROZÃ, CONSEMNÃRI

Ion Haines,

Poet, teolog, preot, filosof,

profesor universitar doctor, eseist,
jurnalist, editor, promotor cultural al
valorilor româno-americane, stabilit
la New York, în SUA, Theodor
Damian este o personalitate
complexã, de primã mãrime în plan
european ºi american, o prezenþã
permanentã ºi dinamicã, creator al
unei opere diverse, de largã rezonanþã

în spaþiul cultural românesc ºi nu numai.
O sintezã a tuturor acestor calitãþi este cartea “Cateheze

literare”, Editura Rawex Coms, Bucureºti, 2021. în care autorul
demonstreazã calitãþi excepþionale de critic literar, punând întrebãri
ºi dând rãspunsuri la probleme fundamentale ale literaturii române
( ºi americane) contemporane.

“Cateheza” nu este un cuvânt la îndemâna oricui. Cateheza
înseamnã “împãrtãºirea învãþãturii creºtine prin procesul de
învãþare”.

Cateheza este constructivã, instructivã ºi educativã, religios-
moralã, este pedagogicã. Cateheza se articuleazã cu trãirea
liturgicã. Existã cateheze biblice (ortodoxe, catolice), cateheze
tematice, cateheze antropologice sau existenþiale.

Theodor Damian ne convinge cã existã ºi cateheze literare,
critici constructive, care au rolul de a sublinia valoarea operelor
literare, cu scopul de a scoate în evidenþã “dimensiunea teologicã,
religioasã a operei, , felul cum sacrul poate fi ascuns în profan”,
dupã cum mãrturiseºte autorul într-un Cuvânt înainte al volumului.
(“Ipostazele criticii literare”).

Aceste ipostaze sunt numeroase, iar autorul dovedeºte o
capacitate excepþionalã de analizã ºi sintezã, de largã cuprindere
a unui numãr foarte mare de opere ºi personalitãþi, subliniind
trãsãturile specifice ale fiecãreia

Autorul le grupeazã în douã mari categorii: “Proza” ºi “Poezia”,
deºi la capitolul “Proza” el introduce nu numai proze propriu-
zise, ci ºi eseuri pe diferite teme:  istorice, filosofice, lingvistice,
epistolare, religioase.

Peste tot, amprenta puternicei sale personalitãþi, afirmarea
(neostentativã) a culturii sale teologice, filosofice, istorice,
filologice ºi caracterul empatic faþã de operele analizate. Cartea,
de 186 de pagini ( fãrã textele în englezã!) , se citeºte cu plãcere,
ca un roman, fiecare paginã trezind curiozitatea lecturii ºi dorinþa
de a afla lucruri noi.

Observaþiile sunt fãcute cu onestitate, cu citate, cu demonstraþie
pe text, cu bucuria de a ne împãrtãºi impresii de lecturã ºi de a ne
invita, la rându-ne, sã meditãm asupra lor.

Un prim text al acestui volum este despre “Epistolele lui
Christian Schenk” (“Scrisori 1991-2002, Editura Dionysos,
Boppend, Germania, 2019), care conþine mãrturii concrete ale
lui Christian Schenk, scriitor nãscut în România ºi strãmutat în
Germania, dar rãmas totuºi în România, prin dragostea lui pentru
limba ºi literatura românã, pentru cultura românã în general. Din
aceste scrisori, aflãm date importante despre starea literaturii

THEODOR DAMIAN,
“CATEHEZE LITERARE”,
Editura RawexComs, Bucureºti, 2021

române în perioada respectivã.
Pe aceeaººi linie, dialogul epistolar dintre Mitropolitul

Bartolomeu Anania ºi George Alexe, teolog ºi om de culturã,
publicat de Aurel Sasu (“O luptã neterminatã: dialog
epistolar”, Editura Eikon Cluj, 2015), reprezintã “ o restituire
de teologie ºi mai ales de istorie literarã unicã în contextul legãturii
intrinsece dintre Bisericã ºi culturã”.

Cartea Acad. Alexandru Surdu – “La porþile împãrãþiei”,
Editura Contemporanul, Bucureºti, 2016, este o provocare la
dialog, un dialog interdisciplinar, în  care se evidenþiazã dragostea
autorului faþã de Dumnezeu ºi faþã de neamul sãu.

Profesorul Alexandru Surdu abordeazã probleme de un larg
interes disciplinar de la mitologie  la fizicã, la modernism ºi
postmodernism. El face interesante comentarii despre raportul
dintre cuvânt (Logos) ºi rostire.

De asemenea, autorul propune diferenþe terminologice ce þin
de hermeneutica teologicã.

Un eseu îi este dedicat istoricului literar Mihail Diaconescu,
“ctitor nou de istorie veche”, prilejuit de apariþia “Istoriei
literaturii dacoromane”, Ediþia a II-a, Editura Fundaþiei
Internaþionale “Mihai Eminescu”, Bucureºti, 2013. Autorul dã
începuturile istoriei literaturii române înapoi cu peste o mie de
ani. Cartea este o lucrare enciclopedicã, care descoperã rãdãcinile
culturale ale unui neam ( cel românesc), este o biblie a identitãþii
neamului nostru.

Volumul Mariei Popescu - “Sete de luminã”, Editura
Bibliotheca, Târgoviºte, 2015, îi prilejuieºte criticului literar sã
sublinieze raportul dintre religie ºi ºtiinþã, autoarea fiind fizician
ºi teolog. Volumul demonstreazã cã Dumnezeu poate fi cunoscut
atât pe cale misticã, prin credinþã, cât ºi pe cale naturalã. Omul
este luminã. Autoarea explicã natura luminii la nivel de creaþie
divinã, la nivelul dintre luminã ºi fiinþa umanã, la nivelul raportului
dintre luminã-cuvânt, bazatã pe interpretãri teologice ºi teorii
ºtiinþifice actuale.

Despre “Memoriile” Mitropolitului Valeriu Anania
(“Memorii”, Editura Polirom, Iaºi, 2008) Theodor Damian are
comentarii elogioase: “Memoriile sunt o spovedanie neobiºnuiã,
cu elemente pe care nu le-a spus niciodatã anchetatorilor, dar pe
care le spune acum marelui public ºi istoriei”.

Sunt evocate ºi cele mai intime aspecte ale personalitãþii sale
cãlugãreºti, amãnunte despre miºcarea legionarã, starea emigraþiei,
a exilului românesc în America, despre traducerea Bibliei, despre
închisoare, despre Dumnezeu.

Constantin Virgil Negoiþã este, în opinia eseistului Theodor
Damian, “un postmodern întors cu faþa spre Tradiþie, mai precis,
spre religie”. Este vorba despre cartea acestuia “Cronica intrãrii
în rai”, Editura Paralela 45, Ploieºti, 2008. “Preocuparea pentru
religie este o pasiune la Constantin Negoiþã”, spune Theodor
Damian. Unele concepte biblice revin ciclic în cartea lui
Constantin Negoiþã: pomul cunoaºterii, viþa de vie, cu gard din
Eden, Cain ºi Abel, Eva, Satan etc. Cartea este “o cãlãtorie prin
istorie ºi mit, prin amintiri ºi tãrâmuri interioare, prin raiuri
suprapuse (cel biblic, cel al copilãriei”).

Theodor Damian ne dã informaþii importante despre Horia
Ion Groza, nãscut în 1941 în România ºi emigrat în 1986 în
SUA, poet ºi teolog, care a publicat douã cãrþi - “Reveriile ºi
orgoliile condeiului”, Editura Criterion, Norcross, G-A, 2008
ºi “Laudã bunãtãþii timpului”, Editura Paralela 45, Piteºti,
2008. Prima carte discutã fenomenul poetic în general, analizeazã
o serie de poeþi clasici ºi contemporani, prezintã o serie de
momente literare semnificative din cultura românã. El îºi pune
numeroase întrebãri cu privire la destinul poeziei, la rolul ºi
rostul poetului în lume ºi îºi exprimã convingerea cã poezia va
continua sã aibã un rol primordial în ridicarea nivelului de
conºtiinþã a omului.

Cealaltã carte este o meditaþie despre timp, înþeles ca dar divin.
Multe referiri sunt fãcute la teologia icoanei, la relaþia dintre

cuvântul omului ºi Cuvântul lui Dumnezeu, la rugãciune , la
credinþa în Dumnezeu ºi viaþa socialã.

Partea a doua a cãrþii lui Theodor Damian - “POEZIA” - este,
de asemenea, o trecere în revistã a unor poeþi care au reflectat
tematica religioasã în cãrþile lor. Este vorba despre Aurelia Rânjea,
Traian Cristea, Marcel Miron, Gheorghe Pârja, Gheorghe Puiu
Rãducanu, George Dan, Nicolae Jinga, Laurian Lodoabã,
Bartolomeu Anania, Mihaela Albu, Dumitru Ichim, Gellu Dorian,
Lucia Olaru Nenati, Carmen Firan.

La unii dintre ei, cãrþile sunt doar semnalate, la alþii, analizele
sunt mai aprofundate. Este ºi cazul poeziei lui Gheorghe Pârja -
“Lacrima sfinxului”, Editura Proema, Baia Mare, 2017.  Eseistul
îl încadreazã între “poeþii pustiei”, alãturi de Ion Alexandru.
Eseistul, el însuºi un poet al pustiei, defineºte astfel pustia: “Pustia
este locul unde îþi vorbeºte Dumnezeu. El te scoate din lume, din
oraº, atunci când te pregãteºte pentru o mare misiune. Fiind în
pustie, te transformi., devii dependent de Dumnezeu. El e singurul
interlocutor. În pustie înfrunþi primejdiile unei altfel de existenþe,
pustia devine un loc al transfigurãrii , singura condiþie în care
Dumnezeu acceptã sã vorbeascã inimii tale. Pustia este Locus
theologicus, locul unde Dumnezeu te scoate ca sã te întâlneascã”.

Theodor Damian mãrturiseºte cã poemele lui Gheorghe Pârja
sunt “profund teologice ºi filosofice”. “Poetul ºtie cã pustia face
din cel damnat un profet”, “Poetul este cuvântul lui Dumnezeu,
Logosul divin” “Poetul este alesul lui Dumnezeu, precum
profetul”. “Gheorghe Pârja este un mistic al poeziei române
contemporane”.

În sfârºit, ultima poetã din acest masiv volum de “Cateheze
literare” este Carmen Firan, cu volumul ei de versuri “Vise
clare cu oameni”, Editura Axa Botoºani, 2000. Eseistul numeºte
acest text “Poeme cu moarte”, pentru cã reflexia thanatologicã
este dominantã în volum. “Ideea de moarte se aflã în fiecare
poem al volumului.” “ Poeta abordeazã teme legate de fragilitatea
condiþiei umane, de trecere, de deºertãciune, de ironie a sorþii “.
Singurãtatea este o temã frecventã. Eseistul analizeazã relaþia
viaþã-moarte-viaþã ºi relaþia omului cu Dumnezeu, care reprezintã
un “urcuº duhovnicesc” ce se încununeazã în rugãciune”.
Mesajul final al poetei , dincolo de ideea de moarte, de
deznãdejde, de trecere, este unul optimist: existã speranþã, pentru
cã existã Dumnezeu.

În concluzie, aceste “Cateheze literare” ale Prof. Univ. Dr.
Theodor Damian reprezintã o contribuþie esenþialã la afirmarea
valorilor culturale ºi literare ale scriitorilor români (oriunde s-ar
afla) la dezvoltarea literaturii române contemporane.

P.S. Excelentã prefaþa Mihaelei Albu, care surprinde trãsãturile
esenþiale ale scrisului lui Theodor Damian.

Soarele limpede care gâdilã

cerul, oferind contur orizontului,
învioreazã dimineaþa trezitã de
cântul cocoºilor.

Un vis ciudat m-a trezit mai
devreme decât de obicei. Mã
aflam într-o altã viaþã, în cu totul
altã dimensiune, tot ceea ce pânã
atunci se baza pe o logicã însuºitã
acum rãmânea fãrã sens. Poate
de aceea m-am hotãrât sã-mi
canalizez forþele, spre a duce la
bun sfârºit un proiect de mult
timp amânat. Toatã aceastã
degiversare se nãºtea dintr-o

comoditate pe care, nu mi-o înþelegeam. Scurgerea fãrã temei a
zilelor lenevite îmi crea destule reproºuri. Doream sã sap în
curtea casei o fântânã, dar de fiecare datã gãseam o scuzã, mai
mult sau mai puþin credibilã. De data aceasta a fost altfel, ºtiam
cu precizie locul, mai mult decât atât aveam forþa sã încep de unul
singur. Dupã câteva ore bune, epuizarea fizicã încet-încet mã
dobora. Aveam nevoie de ajutorul a cel puþin doi bãrbaþi puternici.
Ar pãrea ciudat ca la început de secol XXI sã procedezi rudimentar
când toate acestea se pot face fãrã efort ºi într-un timp scurt.
Fântâna construitã cu trudã oferea apã mai sãnãtoasã decât
cea în care un aparat a scobit buza pãmântului, era un gând,
sau poate o constatare subiectivã. Rãdãcini ce nu mi le pot explica
mã întorceau cu cel puþin o sutã de ani în urmã. Drept dovadã, nu
simþeam cu adevãrat cã beau apã decât atunci când mergeam la
fântâna lui Laie de la buza pãdurii. Lângã ghizdurile din piatrã,
înverzite din cauza muºchilor ºi lichenilor, urcã greoi furca pe
care este prinsã cumpãna, iar la capãtul ei, ciutura roasã de vreme.
Acolo, din acel vas de lemn, apa capãtã puterea vieþii, nu acel

gust contrafãcut, pe care îl bei din orice magazin sau, mai rãu, de
la robinet. Acum cred cã înþeleg bucuria bunicului când scotea
apã ºi spunea: Vezi, taicã, puþul ãsta l-a fãcut moºul lui tata, da
ce apã a dat ºi încã mai dã, l-a sãpat cu fraþii lui în faþa porþii
dinspre stradã; ce faptã mai bunã sã fie decât sã oferi
trecãtorului un izvor spre a-ºi alina arsura dupã atâta amar de
drum!

Norocul este unicul, ce nu trebuie cãutat, nu trebuie chemat ºi
nici mãcar aºteptat. El vine, sau nu, este necesar sã fii pregãtit a-
l primi. Precum o femeie frumoasã ce se ºtie râvnitã, privitã
insinuant sau privitã timid, dar mereu admiratã.

Ajunsesem cu greu la stratul de argilã, cleios se lipea de cazma,
când, la gura deschizãturii capetele a doi dintre vecinii mei mã
priveau zâmbindu-mi. ªtiau cã de fiecare datã am fost unul dintre
cei ce le fãcea cinste cu þuica a mai bunã.

Acum munca nu mai era istovitoare, fântâna prindea contur,
metru cu metru, mã apropiam de vâna izvorului.

Lama ascuþitã lovi surd într-o lespede, cu vârful ei încercam a-
i desluºi conturul. Înainte de a gãsi susurul miraculos, eu
devenisem izvor din care apa ieºea prin fiecare por.

ªi... dintr-o datã totul în jurul meu a dispãrut. Eram un fir de
nisip prins într-un miraculos vârtej.

Atât de mic, încât, datoritã vitezei ce mã antrena în teribilul
zbor, negrul ce mã înconjura devenise alb. În acea particulã fiind
întreaga mea existenþã.

O întindere deºerticã se lansa în faþa mea prelungindu-se pânã
spre orizont unde munþi lipsiþi de vegetaþie, dar din a cãror rocã
izvora lumina, strãjuiau.

– De unde vii? am simþit întrebarea unui grãunte ce forma ca
ºi mine întinsul deºert.

Spun: am simþit, pentru cã, în fapt, reverberaþia sunetului nu se

auzea. Teama de a vorbi cu un alt fir de nisip mã înspãimântã. Cum
aº comunica, chiar dacã din el în timpul întrebãrii izvora luminã!

– Înþeleg, eºti proaspãt sosit. Spiritul tãu încã este speriat, de
altfel aºa am fost toþi la început. Nici nu m-aº mira sã mã întrebi
în ce an te afli, sau unde. Iartã-mã, aºa sunt eu guraliv, dar sã mã
prezint: eu sunt Zii, ºi acum te afli într-o cãlãtorie prin univers.

– Calea Lactee? în sfârºit, am eu curajul sã întreb.
– Ha, ha, ha..., începu proaspãtul meu prieten a râde, deci tu,

amice eºti din aceeaºi galaxie cu mine, acel fuior de luminã albã.
Oh, cât de impur eºti, câte ai de parcurs, este dificil de trecut
pentru unul ca tine seria de teste la care vei fi supus!

– Îþi mulþumesc pentru grija ce-mi porþi, dar despre ce vorbeºti?
Zii era atât de frãmântat, încât reflexele de luminã pâlpâiau

intermitent fãrã a spune ceva, pânã când, ca un copil ce a greºit,
pâlpâirea lui deveni roºiaticã.

– Am greºit ºi am mâniat bunãtatea Lui. Va trebui sã ne
despãrþim. Venirea ta era ultimul meu examen, urma sã fiu mutat
la poalele a ceea ce vezi tu munte. Sper sã fiu iertat pentru pofta
mea de comunicare ºi în continuare sã rãmân. Rãmas bun, va
trebui sã pleci, dar nu uita, mai presus de orice curãþã-þi spiritul,
poate ne vom revedea.

Lumina albã puternicã dispãru, o forþã nevãzutã mã purtã cãtre
întuneric, apoi m-am trezit.

Cu ochii deschiºi, cerul ºi feþele celor doi mã priveau vesele,
în timp ce eu încercam sã-mi revin.

– Ne-aþi speriat de moarte, odatã aþi cãzut ca secerat, spuse cel
mai tânãr dintre ei.

De atunci m-am schimbat, de atunci privesc nisipul cu respect,
cãutându-mi prietenul Zii. Din când în când mã aplec ºi-l sãrut,
din când în când privesc cerul, ochii mei aleargã spre el. Doar
cunoºtinþele le aud cum ºoptesc: „A înnebunit! atunci de când a
cãzut în fântânã, nu i-a fost a bunã ºi-a sãpat groapa cu propriile
mâini”.

– ªi... ce face? întreabã alþii curioºi.
– Eh, ce sã facã, vorbeºte cu pietrele.

George Ioan
Canache

CÃLÃTORIE ÎN TIMP
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ARTE PLASTICE LA KM 0

Motive decorative
în arta popularã
româneascã (IX)

Marcel Iancu,
raþiune ºi rebeliune

Acum un veac, la început de iulie, se lansa în spaþiul cultural

bucureºtean, întâiul numãr al revistei Contimporanul, porte-

parole al avangardei româneºti, sub coordonarea scriitorului

Ion Vinea ºi responsabilitatea plasticã asumatã de Marcel Iancu.

Cei doi colegi de generaþie, alãturi de Tristan Tzara pãºiserã

împreunã în lumea literarã încã de pe bãncile liceului Sf. Sava,

înfiinþând ºi susþinând pentru scurt timp periodicul ilustrat

Simbolul.

În 1922 aveau 26 de ani. Marcel Iancu absolvise ªcoala

elveþianã de Arhitecturã din Zürich. E oraºul unde la Cabaret

Voltaire, a cunoscut artiºtii noului val, apropiindu-se în special

de Hans Arp ºi contribuind la naºterea fenomenului Dada, patronat de Tristan Tzara. A creat

afiºele ºi mãºtile reprezentaþiilor cu rol contestatar la adresa cutumelor, concepþiilor sau valorilor

unei lumi devenitã ridicolã printr-o ierarhizare închistatã ºi superfluã în ambianþa devastatoare

a Primului Rãzboi Mondial. Logica îºi pierdea sensul.

Aleatoriul devenea firesc. Totul trebuia dãrâmat:

graniþele dintre arte, structura limbajului plastic,

individualismul, evaluarea comercialã, noþiunea de

frumos...

Cu acest bagaj s-a întors în România, la care s-a

adãugat experienþa vizualã datoratã cãlãtoriilor ºi

curentelor pariziene cu care a avut contact ulterior, pe

parcursul a doi ani, în capitala Franþei: Art Nouveau,

divizionism, cubism, suprarealism… sau futurismul

italian inspirat de mecanica industrialã.

Dacã din cuprinsul revistei Contimporanul se poate

citi deschiderea redacþiei cãtre toate vocile importante

autohtone ºi ale avangardei internaþionale (mai puþin

suprarealismul), structura interioarã, raþionalã, îl va

îndepãrta pe Marcel Iancu de formele frivole ale miºcãrii

Dada. Nevoia de a structura logic l-a chemat spre

arhitecturã ºi tot aceasta îl apropie de constructivism.

Stau mãrturie toate ilustraþiile savant articulate precum

ºi numeroasele portrete ale prietenilor. Desigur ºi lecþiile

profesorului Iosif Iser, cu exprimarea sa incisivã, au avut

rolul lor indubitabil, însã doar forþa propriilor convingeri

puteau transforma linia molatecã în cãrbune, a portretului

de tinereþe avându-l model pe junele Vinea în crochiurile

definite cu acurateþe sau în tranºantele frânturi lineare construindu-l dominator pe Urmuz. Nici

autoportretele cu tãieturi nemiloase nu evitã recompunerea sugestivã ºi neconcesivã în favoarea

expresivitãþii.

ªi totuºi omul din umbra artistului îºi devoaleazã doar cu mare grijã umorul tonic în prezenþa

instrumentarului de lucru. E precaut controlat ºi în pânzele cu personaje risipite în peisaj ºi în

reconstrucþiile geometriilor naturii, porturi, munþi, case, bãrci ºi catedrale, toate se supun

ordonãrilor dinamice,

încadrate implacabil între

contururi viguroase printre

care respirã tuºe eliberatoare,

uneori zgârieturi sau pete

fluide. Poate cel mai evident

rãzbate zâmbetul sãu jovial-

ironic în lucrãrile ultimilor

ani ai vieþii, cele pictate dupã

1941, în a doua sa patrie,

Israel, unde s-a refugiat

împins de al Doilea Rãzboi

Mondial. Culorile

Mediteranei aduc vivacitate

paletei sale compusã din

tonuri de pãmânt, formele se

deschid, neîncorsetate în

demarcaþii sau uneori înscrise

în aluzive simboluri. Recent

prezentate în cadrul Art Safari vin sã completeze imaginea artistului cu selecþia din patrimoniul

muzeului ce îi este dedicat din 1983, Janco-Dada din Ein Hod, Israel. ªi ca o materializare a

conceptului de rol social al artei, propus la Cabaret Voltaire în1916,

Ein Hod a reprezentat transformarea unui sat pãrãsit din Munþii Carmel în Colonie Artisticã

începând din 1953, la propunerea artistului-arhitect.

În Bucureºti, prima sa casã, deºi s-a afirmat îndeosebi ca pictor ºi desenator, prezent în

numeroase expoziþii, unele internaþionale, publicat în reviste, îmbogãþind patrimoniul artistic

românesc, a lãsat ºi o importantã amprentã urbanisticã, construind în zone centrale ºi rezidenþiale

peste 40 de clãdiri, vile în stil cubist, cu volume clare, simplificate, îngemãnate cu stilul

funcþional Bauchaus.

Printre construcþiile ieºite de pe planºeta sa se numãrã, în 1929, ªtrandul Kiseleff, cel mai

modern în epocã, astãzi cunoscutul ªtrand al Tineretului.

Asemãnãri ºi deosebiri
între ceramica

neoliticã din România
ºi cea din ChinaDalia Bialcovski Radu Adrian

ªtim cã populaþia chinezã vieþuieºte, de multe milenii, într-o parte din

Asia Centralã ºi Occidentalã ºi, de-a lungul vremurilor, a reuºit sã-ºi conserve

admirabil atât etnia, cât ºi teritoriul care mãsoarã 9,6 milioane de km2 –

aproape cât teritoriul uscat al Europei. Întreaga civilizaþie chinezã, începând

cu cea neoliticã, este marcatã de frãmântãri sociale continue ºi de vibraþii în

crearea spaþiului ideatic specific ei. Ornamentele ceramicii vechi reprezintã

orientarea în timp a artei lor decorative, a gustului pentru frumos ºi a

permanentei nevoi de vieþuire nobilã. Pe pereþii unor vase (figurile 409 ºi

418) putem descifra chiar ideea unor structuri sociale care au rãmas definitive

în spaþiul chinezilor ºi au motivat conservarea lor în timp. Cu câteva milenii

înaintea de ivirea lui Conficius sau a împãratului Qin, vedem cã ideogramele

Yanghao notau norme privind dreptul la destin al fiinþei umane, al familiei ºi

chiar al întregii colectivitãþi (figurile 410, 414 ºi 417). Dar animaþi ºi de

harul cronicarilor, ceramiºtii notau ºi evenimente istorice, cum ar fi revoltele

sociale, sau chiar grozãvia unor rãzboaie (figurile 411, 412 ºi 413). Începând

cu secolul 16 î.C. statul Chinei este guvernat pe rând de dinastiile ªau, Zhen,

Qin, Han, Sui, Tang, Ming ºi Qing. Animaþi de patriotism ºi de dorinþa de a

pãstra nealteratã gena þãrii, regii au dispus ridicarea Marele Zid la graniþa

Nord-Vesticã a statului. Populaþia – cea mai unitã ºi disciplinatã din lume – a

muncit pentru asta câteva secole ºi nu-ºi poate uita suferinþa când, între 1279

ºi 1368, a fost ocupatã de mongoli.

La fel ca ceramica neoliticã din China, cea descoperitã în spaþiul românesc

dovedeºte cã ºi aici a existat o civilizaþie dezvoltatã care atinge apogeul chiar

mai devreme cu un mileniu. Mãrturiile arheologice nu pot fi contestate.

Aspectul vaselor, motivele ºi mesajul ideogramelor sunt unice.

Spre finalul primei ediþii a acestei lucrãri s-a redat ideea – menþionatã

prima datã de istoricii latini – cã toate triburile tracice din jumãtatea de sud-

est a Europei vorbeau aceeaºi limbã ºi se înþelegeau bine între ele. Fiindcã o

parte din academicienii României încã mai susþin dogma romanizãrii geto-

dacilor, le reamintim cã Traian nu cucerise decât 17% din teritoriul Daciei.

Cercetãtorii actuali susþin cã dialectul latin descinde din limba mamã treco-

geticã. Dovadã cã Ovidiu s-a inserat uºor în societatea Tomisului (azi

Constanþa), unde ºi-a trãit ultimii 9 ani de viaþã. Localnicii îi înþelegeau

scrierile care-l fãcuserã celebru la Roma, îl apreciau, ºi au fost mândri când, în

timpul exilului, a scris ºi în limba lor o parte din poemele Pontice. Fãrã baza

comunã a limbii, celebrul poet n-ar fi reuºit sã modeleze versuri în limba

vorbitã de Burebista ºi Decebal.

Analizând cu multã competenþã limbile italianã, francezã, spaniolã ºi

românã, renumita lingvistã spaniolã, Carme Jimenez Huertas, le numeºte

limbi romanice, le separã de limba latinã ºi ajunge la urmãtoarea concluzie:

Limbile romanice nu vin de nicãieri. Ele erau aici. E clar cã au aceeaºi

origine, o limbã mamã, care nu este latina! Latina este o sorã sau mai degrabã

o veriºoarã a limbilor romanice …Asemãnãrile structurale, lexicale, fonetice

ºi conceptuale dintre românã ºi restul limbilor romanice – limbi vorbite de

popoare aflate la mare distanþã, care nu s-au întâlnit în ultimii douã mii de

ani – ne trimit la un strãmoº comun, o limbã aglutinatã ºi compozitã din

care derivã aºa-numitele limbi romanice. Dovezile sunt tot mai concludente:

procesul nu trece prin latinã!.1

Folclorul, credinþa ºi limba vorbitã sunt ADN-ul oricãrei etnii. Ele nu se

înstrãineazã ºi nu pier decât odatã cu poporul pe care-l reprezintã. În motivele

ceramicii neolitice a unei seminþii, distingem atât aspecte din spaþiul ideatic

al acelei populaþii cât ºi felul cum aceasta ºi-a trãit istoria. Adevãrul conþinut

în ideogramele vechi se cer respectat. Când autorul unor manifestãri artistice

laudã prea mult folclorul unei þãri, sau îl considerã identic cu folclorul altei

þãri, aduce mari deservicii ambelor culturi.

Chiar dacã astãzi urmaºii preistoricilor nu mai ºtiu denumirile ori sensul

real al motivelor decorative din vechime, le simt ca o parte din sufletul lor ºi

continuã sã le practice neschimbate. La fel cum transpun ornamente pe

þesãturi, pe lemn sau pe ouãle încondeiate, þãranii români îºi cântã Dorul ºi

Doina, ori danseazã Cãluºarii sau Hora la fel ca-n vremea tracilor fiindcã aºa

se simt ei împliniþi sufleteºte, ºi nimeni nu se-ntreabã de taina originii a

acestor manifestãri.

Urmare din numãrul trecut

Marcel Iancu, Autoportret

Marcel Iancu, Marele simbol
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AFORISME, GÂNDURI, REFLECÞII

Gheorghitã
Tarãlungã

,
,

Nicolae Nicoarã

Fiþi înþelepþi, daþi-le ascultare, nu încercaþi sã

închideþi gura celor care încearcã sã vã deschidã ochii!

*

Dupã câþi lupi tineri hîmesiþi, puºi pe cãpãtuialã ºi pe

devorat au intrat la 6 decembrie 2020, în Parlament, în

Guvern ºi în conducerea instituþiilor principale ale

statului, ar trebui ca în pãdurile încã ale noastre lupii sã

fie o specie pe cale de dispariþie...

*

O maºinã a cãlcat un coºar, au scris gazetele...

Cu guvernul ãsta de incompetenþi nu se mai simte românul

în siguranþã nici pe acoperiº!, a scris presa fidelã opoziþiei.

*

Analfabeþi funcþionali miniºtrii învãþãmântului de la noi: au înlocuit orele de predare

a limbii ºi literaturii române în ºcoalã cu o materie nouã: „limbã ºi comunicare.”

Un pleonasm mai izbutit nici cã se putea! Oameni buni, menirea fundamentalã a

limbii este chiar comunicarea!

*

Cum or putea mustangii ãia formidabili, care fac

faima neamului nostru cabalin sã trãiascã pe uscat?,

se întreba nedumerit un cãluþ de mare...

*

Scriitori adevãraþi nu scriu ca sã trãiascã, trãiesc ca

sã scrie...

*

S-a dus bou ºi s-a-ntors vacã! Fantastic, doctorii

ãºtia-s de groazã, au început sã facã schimbare de sex

ºi la alte dobitoace!

*

Nici nu îndrãznesc sã mã gândesc ce scandal biblic

ar fi ieºit dacã Mãritul i-ar fi smuls lui Adam douã

coaste...

*

Un scriitor fãrã operã este ca vrãjitoarea care zboarã

pe o coadã fãrã mãturã...

*

Nu este echitabil, nici legal, ba e chiar

neconstituþional ca numai unii dintre români sã aibã

pensii nesimþite. Parlamentul ar trebui sã voteze de

urgenþã o lege prin care toþi românii sã fie fãcuþi

nesimþiþi! Oficial ºi constituþional!

*

În spectacolul cu „Traviata” singurii care nu au

cântat fals au fost soliºtii trupei de balet...

*

Una-i sã faci cuie, alta-i sã faci cuie de frig ºi cu

totul alta sã te faci cui! Incredibil cum lumea se

învârteºte în jurul unui cui nenorocit...

*

De când unii adormiþi au intrat în Parlament,

Legislativul românesc a devenit primul Parlament de pe mapamond care poartã hram:

„Adormiþii Maicii Domnului”.

*

Îl invidiazã înecatul pe spânzurat: fericitul, lui ce-i pasã, a gãsit o funie de care sã

se agaþe!

*

Nu înþeleg de ce spaniolii le-au îngrãdit femeilor dreptul de a deveni toreadori;

taurului îi este indiferent pe cine ia în coarne!

*

Ca sã fie la unison cu soþul care cânta la corn englezesc, soþia îi punea coarne cu un

englez!

*

Cu siguranþã, pe Lunã se petrec noaptea fel de fel de lucruri ciudate, altfel de ce

noapte de noapte ar lãtra câinii la ea?

*

Bigamia, singura încãlcare a legii care se autopedepseºte crunt: douã soacre pe-un

biet cap de ginere!

*

Una dintre puþinele realitãþi care nu pot fi combãtute: toþi oamenii îºi iau nasul la

purtare! Arãtaþi-mi-l pe unul care îºi lasã nasul acasã!

*

Cineva, nu mai ºtiu cine, a exprimat odatã aceastã sentinþã: „Poezia este ceea ce

rãmâne pe obrazul unui copil upã ce i s-au uscat lacrimile”. Ce frumos! Citind ce

poezie se scrie astãzi aºtepþi zadarnic ca puºtiul sã se opreascã din hohote...

*

Dacã „strada” a reuºit performanþa de a da jos un prim-ministru, mai mult ca sigur cã

pentru a-l da jos pe preºedinte este obligatoriu ca în stradã sã iasã „autostrada”!

Niciun abuz nu se naºte dintr-un dictat al adevãului, ci

numai dintr-o fãcãturã a minciunii ºi puterii.

*

Ori de câte ori se descoperã un adevãr, întotdeauna

speranþele oamenilor regenereazã, iar lumea devine nu doar

mai bogatã, ci ºi cu mult mai frumoasã ºi mai încrezãtoare.

*

Chiar dacã, în perspectiva istoricã, adevãrul este cât un

munte, adeseori conºtiinþa prezentului îl ascunde sub

muºuroiul intereselor.

*

Umbra adevãrului este tot adevãr, aºa cum întunericul

minciunii este tot înºelare.

*

Cât adevãr ne-a rãmas necunoscut, atâta frumuseþe ºi fericire

ne lipseºte!

*

Acceptã amorul propriu doar ca pe o emblemã a

modestiei, nu-i înlesni trufia!

*

Omul va învãþa sã iubeascã animalele dupã ce îºi

va domestici propria sa rãutate.

*

La foarte mulþi dintre noi dragostea pentru un

animal nu presupune ºi milã faþã de unii semeni aflaþi

la grea nevoie...

*

Nu frumuseþea vorbelor convinge, ci claritatea

argumentelor, fapta deosebitã emanã putere.

*

Nu studiaþi chipul unui artist pentru a-i descoperi

resursele; zbuciumul se aflã în genunea sufletului

sãu...

*

Arta îi acceptã doar pe cei ce ºtiu sã se dãruiascã, sã

nu pãstreze nimic pentru ei!

*

Creatorul de artã seamãnã cu toþi ceilalþi oameni;

doar în necunoscutul sufletului sãu are o dãruire greu

de definit în alt mod decât prin jertfa în care se exprimã.

*

Bãtrâneþea nu poate fi decât o mândrie; pânã a

ajunge la ea, se trec multe obstacole înfricoºãtoare.

*

Cu cât îþi este mai sãracã mintea, cu atât nu-þi ajung

bogãþiile lumii.

*

Bucuriile în care credem trebuie sã le transpuntem

în sufletele celor pe care îi iubim ºi a celor neocoliþi

de supãrãri.

*

Când bucuriile sunt rãnite, îngerii plâng repede, iar diavolii surâd îndelung.

*

Bunãtatea sãdeºte dragoste, visare; rãutatea – urã, silnicie.

*

Fiecare om asociazã rãul cu alþii ºi binele cu sine.

*

Omului îi afli caracterul, aflând cum bârfeºte.

*

Sã n-ai nefericirea de a trãi în lumea în care lauda cã nu citeºti cãrþi este o virtute!

*

Cautã-te pe unde ºtii cã nu eºti ºi te vei simþi pretutindeni; cãlãtoria este o permanente

regãsire.

*

Cine nu se regãseºte când trebuie, se cautã zadarnic mai târziu, cãci timpul aleargã cu

mult mai iute decât noi!

*

Vorba bunã se cautã, se potriveºte ºi se împuterniceºte cu dragoste, pe când cearta nu

alege, nu discerne, ci doar aruncã invective ºi silabiseºte rãutate.

*

Dacã vrei sã fii ºi bun, ºi iubit, ºi neinvidiat, atunci nu-þi dori celebritatea.

*

Cinstea moare o singurã datã; necinstea regenereazã la infinit.

*

Atunci când tac, ascult ce-mi spune conºtiinþa; ea vorbeºte în locul meu!

*

Omul care pãstreazã toatã viaþa zâmbetul copilãriei îmbãtrâneºte frumos ºi râde de

moarte.
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PUBLICISTICÃ LA KM 0

Audienþa

Lume ºi-atât

PENTRU COPIII
DIN NOIPrin anii ’60,când eu

începeam gazetãria, a-l întâlni

prin diverse birouri ale

redacþiilor din Casa Scânteii  nu

surprindea pe nimeni. Neagu

Rãdulescu avea cunoºtinþe

numeroase de diferite vârste. Îºi

etala cu dezinvolturã ultime

creaþii în materie de desen

publicabil, îi plãcea sã se desfãºoare amintiri care viza o

lume neºtiutã nouã dar mai ales personaje cu care

colaborase în anii interbelici. Faþa îi era numai zâmbet

iar calviþia sprâncenele ciudate te ajutau sã-l þii minte

uºor.

Bãiat de Bucureºti, coborând dintr-o familie unde

pãrinþii-tatãl funcþionar iar mama balerinã-fãceau casã

bunã, a prins microbul scrisului de timpuriu. Debuta,

literar, în revista ºcolii de la Colegiul Sfântul Sava, pe

care l-a absolvit, dupã ce urmase clasele primare alãturi

la „Sfântul Iosif”. A rãmas în domeniu pânã la senectute,

risipindu-se cu dãrnicie pe diferite coordonate ale

ieºitului în public. Pentru a-i citi proza, meritã mers la

bibliotecã, unde zâmbesc în vitrine titluri jucãuºe ºi

Vasile Szolga

Neagu Udroiu

incitante: Dragostea noastrã cea de toate zilele, Carte

premiatã de Societatea Scriitorilor Români, Napoleon

fugea repede, Un balon râdea în poartã, Sunt soldat ºi

cãlãreþ, Un catâr bine crescut, Sunt soldat ºi cãlãreþ, Nimic

despre Japonia, Turnul Babel. Îl gãsim între traducãtorii

de meserie.

A înfiinþat ,împreunã cu Miron Suru o revistã literarã

în paginile cãreia semneazã Vasile Voiculescu, Sergiu Dan,

Cicerone Theodorescu, Radu Boureanu, Octav ªuluþiu,

Vasile Lovinescu, Vlaicu Bârna. Gãsim referiri la

evenimentele literare ale momentului: apare „Apostol”

de Cezar Petrescu în Editura „Cugetarea”, „Calea

Vãcãreºti” de I.Peltz, „Destin” de V. Voiculescu.

Între 1931-1932 frecventeazã cenaclul

„Sburãtorul”.Este remarcat de Eugen Lovinescu pentru

„fantezie, umor ºi pitoresc”. George Cãlinescu îl plaseazã

în vecinãtatea lui Anton Bacalbaºa alãturi de G.M.

Zamfirescu în privinþa descrierii mahalalei.

Se ºtie poate mai puþin de Neagu Rãdulescu, prozatorul

pentru copii. A creat personaje punând la dispoziþia

bunicilor retraºi la pensie cãrticele pe care sã le citeascã

Sfântul Petru moþãia în ghereta lui de la poarta

Raiului când fu deranjat de soneria stridentã a

interfonului porþii. Tresãri dar imediat întrebã:

– Cine este?

Un glas hârâit îi rãspunse:

– Moartea.

Pentru moment Sfântului îi trecu un fior pe ºira

spinãrii, dar se dezmetici repede ºi întrebã în continuare:

– ªi ce doreºti aici unde domneºte viaþa veºnicã?

Moartea îi rãspunse:

– Am venit într-o audienþã la Cel Veºnic ºi fãrã de prihanã.

– o clipã sã vãd dacã Domnul are timp pentru aºa ceva. Doar ºtii cã este

foarte ocupat.

Sfântul Petru, dupã ce se ridicã din fotoliul comod în care avea obiceiul

sã dormiteze, se îndreptã spre un ceaslov imens ca un dulap ºi începu sã-l

rãsfoiascã. Dupã câteva zile (aici în Rai timpul nu are importanþã) spuse

scãrpinându-se în barbã:

– Daaa, ai noroc cã momentan nu este ocupat, nu are nici o altã audienþã,

aºa cã te anunþ ºi poþi sã mergi la El.

Cu un scârþâit de balamale ruginite (pasã-mi-te, din ce în ce mai puþini

din cei trecuþi în lumea drepþilor, ajung sã batã la poarta Raiului) poarta se

deschise ºi Moartea, acoperit de giulgiul lui negru ºi târându-ºi coasa,

acum lucioasã de folosinþã recentã, se îndreptã spre tronul Celui Veºnic. Se

înclinã, cu trosnituri de oase lovite, în faþa Lui ºi spuse:

-Doamne, în primul rând îþi mulþumesc cã ai îndepãrtat acel virus care

devenise un unfear (vezi Doamne ºi moartea ºtia limbi strãine) concurent al

meu, astfel cã oamenii au ºi uitat de el. Apoi vreau sã mã ierþi cã iar mã

plâng. Ai lãsat ca sã izbucneascã un rãzboi fratricid între Rusia ºi Ukraina ºi

nu mai prididesc cu munca. Prea sunt solicitat, nu mai am odihnã, ºi totuºi

am cam îmbãtrânit ºi eu. Mã cam pregãteam sã ies la pensie ºi acum parcã

am mai multã treabã decât altã datã (unde e vremea când, la începuturi, erau

doar doi fraþi: Cain ºi Abel?). Aºa cum ai mai fãcut, Doamne, opreºte ce se

întâmplã colo jos. ªi arãtã cu oasele unui deget spre Pãmânt.

– Draga mea, nu sunt întru totul vinovat de ce se întâmplã acolo, deºi ar

fi trebuit sã trimit pucioasã ºi foc asupra oamenilor, ca la Sodoma ºi Gomora,

sau vreun potop, cãci ar cam merita pentru cã ºi-au întors faþa de la Mine,

chiar ºi preoþii, care trebuiau sã îi cãlãuzeascã spre Mine, s-au aliat cu

Necuratul. Am lãsat ca Ucigãl-toaca sã îºi mai facã un pic de cap ca sã vadã

ºi oamenii cã e greu de trãit fãrã Mine. Mã gândesc chiar sã îþi mai dau ºi Eu

sarcini ºi în cealaltã parte pe Pãmânt.

Moartea, resemnat plecã, bombãnind (era sã zic în barbã, dar Ea nu are

aºa ceva), sã facã treaba aºa cum îi fusese destinat.

Viaþa în fiºe de roman

Florentina
Loredana
Dalian

Azi, în oficiul poºtal, coadã, lume venitã cu tot soiul de treburi, la

unicul ghiºeu deschis. De fapt, ca sã fim drepþi, existã ºi un al doilea,

dar niciodatã n-am vãzut pe cineva stând în faþa lui, ci doar pe

funcþionara de dincolo de geam. Chiar mã întrebam cu ce s-o ocupa

aºa, în general. Astãzi am aflat. Azi are treabã.

Un domn ce pare de o vârstã cu Timpul îºi plimbã cu lentoare paºii

prin sala imensã a Poºtei, apoi se opreºte, dupã o veºnicie, la ghiºeul la

care nu se duce nimeni. Îl auzim vorbind cu funcþionara intratã, în

sfârºit, în funcþiune. Vrea un abonament la revista „Lumea”. Care lume,

se indigneazã funcþionista, lumea bucuriilor, lumea copiilor, lumea

credinþei, lumea papagalilor... Lumea ºi-atât, îºi exprimã domnul

preferinþa. N-avem lumea ºi-atât, poate nici nu existã - opineazã, ca sã

nu tacã, Nuþi-de-la-ghiºeu. Existã, o contrazice domnul, o citesc de multã vreme. Sã fie la ea!

Apoi domnul mai vrea un abonament la „Magazin istoric” ºi la „National Geografic”. Ni la el!

În preajma Crãciunului, lumea (care lume?) aleargã dupã porci, ºi lui îi arde de istorie! Hai c-

om pune de-un Magazin Istoric, dar Naþional Geografic n-avem, doar Naþional. Nu, zice domnul,

ãla-i altceva, e ziarul. Eu vreau revista. Am dintr-odatã un sentiment de lume care se duce. Mã

întreb câþi oameni mai merg la Poºtã sã-ºi facã abonament la reviste ºtiinþifice. Câþi le mai

citesc? Dar încerc un sentiment de optimism, gândindu-mã cã, atâta vreme cât mai existã mãcar

acest domn, lumea (care lume?) aceea n-a murit.

Optimismul mi se spulberã într-o clipã când o aud pe Nuþi sau cum o fi chemat-o, dupã ce

domnul îi mai spune ceva, cum se rãþoieºte la el, la lume, la soartã, la noi toþi, cu voce neºlefuitã,

aºa cum trebuie sã-i fie toatã fiinþa: „Când oi ajunge ºi eu în anii dumneavoastrã, poate o sã

citesc ºi eu! Pânã atunci, n-am timp!” Domnul cãrându-ºi timpul în spate nu zice nimic. Probabil

s-a lipsit demult de gândul de-a mai schimba lumea. Dar eu simt o sabie-n inimã. Nuþi crede cã

domnul citeºte pentru cã are timp, nu pentru cã e cult, pentru cã are curiozitatea vie, cã nu se lasã

în mocirlã. Ea, în schimb, doar de aia nu citeºte: cã n-are timp. De-ar fi doar din ãºtia ca ea, am

putea spune cã lumea deja a murit. Dar lui Nuþi nu-i pasã, iese de dupã ghiºeu, nervoasã cã a avut

de lucru, dispare într-un birou ca într-o gaurã neagrã ºi trânteºte o uºã, sã ne fie clar cine-i ea ºi

ce crede despre expiraþi d-ãºtia care „au timp” sã citeascã. Pare cã nici domnului nu i-ar mai

pãsa, iese afarã, ºontâc, ºontâc, spre o lume în care nu se mai regãseºte.

Ies ºi eu mai târziu, trag aer adânc prin mascã, apoi trec strada la bãtrânul cizmar. Sã-mi schimb

flecurile la niºte pantofi, care, altfel, par noi. Careva mã întrebase odatã: „Cuuum, tu pui flecuri

la pantofi? Eu, când se duc flecurile, îi arunc.” Eu, nu! Fie ºi numai din respect pentru miile de

oameni care odatã umblau desculþi, nu de plãcere, ci fiindcã n-aveau ce încãlþa. Sau pentru

soldaþii cãrora le degerau picioarele pe câmpul de luptã. ªi asta e o lume care moare încet.

Bãtrânul cizmar nu-i de gãsit, a pus lacãt pe uºã. Cu de-alde Frosa care aruncã pantofii când li

s-au dus flecurile, nici el nu mai are loc în lumea asta.

Dincolo de uºa cu lacãt, sediul unui partid. Frumos de galben ce-i! De-a stânga ºi de-a dreapta

siglei, sunt înºirate obiectivele cheie. Îmi picã ochii pe „Preocuparea constantã pentru educaþie”.

Sã mori tu, partid iubit?!

Un câine negru cu ochi albaºtri e legat de un stâlp ºi latrã din când în când. Latrã aºa, a nimic.

Îl înþeleg, ºi eu aº lãtra. Îi spun ºi lui asta ºi pare cã pricepe. Se opreºte din lãtrat ºi mã priveºte

fix cu ochii lui albaºtri superbi. Ceva mai târziu, ne-am intersectat în drumul nostru, de data

asta, el - în lesã, lângã stãpân. Când mã vede, se smuceºte ºi vine foarte aproape de mine,

bulversându-ºi companionul. Mã fixeazã iar cu albastrul lui de Voroneþ ºi parcã ar vrea sã-mi

spunã ceva. Îi zâmbesc ºi îi zic - de data asta, doar în gând - „Vãd cã þi-ai regãsit prietenul, cã nu

eºti al nimãnui, ºi mã bucur pentru tine.” Poate cã, totuºi, lumea n-a murit.

la urechea nepoþilor în timp ce aceºtia, cocoþaþi pe

genunchii lor îi trãgeau încântaþi de mustãþi. Poate cu

gândul la acele îndepãrtate scenete de dragoste, a apãrut

o iniþiativã cu farmecul ei. Fiica scriitorului ºi

desenatorului Neagu Rãdulescu, balerinã de fel, s-a

gândit sã repunã în circuit public creaþiile evocate. Adicã

sã-i convoace la gura sobei, ei bunicii de azi pe nepoþii

de azi, invitându-i la o partidã de rãzvrãtit mustãþile

primitoare în timp ce urechile se lasã ademenite de

comportamentul ºugubãþ al personajelor. Un gest

editorial de remarcat, banii dobândiþi prin

comercializarea lor merg direct în puºculiþa unui NGO

preocupat de sãnãtatea severã a copiilor handicapaþi. O

reeditare pe care o comite editura „Corint junior”

stimulaþi de doamna Dana Rãdulescu. Un efort cu ºansa

de a rechema aproape copilul din noi. Chiar dacã, noi,

din anul 2000,cu siguranþã ºi mai dincolo, nu ne mai

numim copii...

Cine erau copilaºii trimiºi de autor  sã-i alergãm prin

iarbã ºi sã ne amuzãm de poznele lor? Cum meritau sã se

numeascã niºte nãzdrãvani ca ei: Luluþa Pãmpãrluþa,

Marinicã Mãnâncãtot, Goe Fotbalist ori pur ºi simplu

Neagu Beagu Cotoiagu. Asta ca sã rimeze cu vremurile.
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POEZIE ROMÂNEASCÃ LA KM 0

DANSUL MIRILOR

Când o fatã vorbeºte despre iubire

privighetoarea se piteºte în cuibul cu ouã

sã nu-i zboare puiºorii.

Cu aripi de argint

îngerii mângâie valurile

iar marea se face netedã

ca ringul de dans

unde mirii trãiesc

valsul nemuririi.

Platoul acesta de ape

întins din orizont

spre veºnicie

se va sparge

sub tocul ascuþit

al pantofului alb al miresei

iar din obrazul roºu al soarelui

va curge o lacrimã de sânge.

DUREROASE DESPÃRÞIRI

Am învãþat

cu greu

sã mã dezbrac de mine.

Din tot ce-am adunat

piele peste piele

culori impregnate de alte culori

bucurii peste bucurii

ºi iubirile.

M-am dezbrãcat

de toate pieile

de toate culorile

ºi de toate iubirile.

Dureroase despãrþiri!

În mine au mai rãmas

iubirea ºi sinele

împletite într-un vrej de dor:

spre înalturi

neteluric

cresc ºi urc.

MEDITAÞIE

Oameni în rugãciune!

revãrsare de primãveri

prin valuri de parfum

învioreazã trecãtorii.

Preoþi îngenuncheaþi!

stânci în zbor

navetiºti între pãmânt

ºi ceruri!

acolo sunt botezaþi cu foc.

La întoarcere

înveliºul arde.

Aceastã miºcare

îi menþine fierbinþi.

Creºtini în meditaþie!

vin pãsãri în zbor

ºi stau pe pietrele vii

în aºteptarea învierii.

SUNT MESTEACÃN

ALB

Zâmbeºte lumina

pe coaja albã a mesteacãnului

ca haina imaculatã a miresei.

În lanul de grâu –

     marea cuminecãturã

macii roºii

alinã suferinþa stigmatelor

cu sãrutul lor de foc.

Curg arborii

spre focul zãlud

din cuptorul lacom

unde nelacomii tineri

beau rouã de pe aripile albãstrui

ale îngerilor.

Pe obrazul crãpat al mesteacãnului

bãtrân

muºchiul semnalizeazã nordul.

Eu sunt mesteacãnul alb

te caut

ºi migrez spre rãsãrit

iar în spate duc toate tenebrele.

VISE PE TABOR

Capul tãu

jumãtatea soarelui

spre cãrarea luminii.

Cãtre noi curg stele!

Dincolo de tine

pacea vieþii.

Conturul tãu

pe visul asfinþitului lumii!

Când mã apropii

nu mai exist.

PeTabor

cãlugãriþele românce

bat toaca ºi frãmântã pâine.

Uneori îl gãsesc pe Hristos

dormind în cuptorul fierbinte

ºi cântã

ºi bâiguie

ºi strigã:

scoalã-Te Doamne

pregãteºte-Te

iarã ºi iar te vom înjunghia

ne este poftã de Viaþã!

SCRISOARE DE ACASÃ
mamei mele

„Pe la noi a nins ºi e frig,

Satu-ntreg s-a-mbrãcat cu podoabã,

Am fãcut pârtii lungi prin zãpadã –

Pe la noi a nins ºi e frig.

Toatã ziua arde focul în vatrã,

Copacii sunt grei, de argint,

Cu gânduri încerc sã mã mint –

Toatã ziua arde focul în vatrã.

Vineri, ieri, de Sfântul Andrei

Am pus grâuºor la fereastrã

În farfurioara aceea albastrã –

Vineri, ieri, de Sfântul Andrei.

Sora ta a venit ºi ea, biata,

Pe la mine, sã vadã, aºa,

Ce mai fac; e bolnavã ºi ea –

Sora ta a venit ºi ea, biata.

Mi-a adus niºte lânã sã-i torc,

Ea nu are timp, e-nglotatã;

Nu i-a scris nici Dan din armatã –

Mi-a adus niºte lânã sã-i torc.

ªtii, am sã torc cât e noaptea de

lungã,

Somnul nu mã ia, mã gândesc la

voi toþi,

ªi la cei ce de-acum nu mai sunt,

     la cei morþi –

ªtii, am sã torc cât e noaptea de

lungã.

Poate-o vrea Dumnezeu s-o termin

de Crãciun

Sau c-o zi, poate douã, – ’nainte,

Sã am timp a gãta întru toate ce-s

sfinte –

Poate-o vrea Dumnezeu s-o termin

de Crãciun.

Altceva, ce sã-þi spun, pe aici totu-i

         alb,

De un ceas a-nceput iar sã ningã,

Am grijã de foc ºi nu-l las sã

se stingã –

Altceva, ce sã-þi spun, pe aici totu-i

        alb.

O sã vinã, ca mâine, copii cu colinde

Gãtaþi cu betealã ºi ciucuri,

Numai tu nu eºti aici sã mã bucuri –

O sã vinã, ca mâine, copii cu colinde.

Mã uit pe fereastrã... ªi ninge...

ªi ninge...

Numai eu am rãmas în odaie, din toþi,

V-am crescut ºi-aþi plecat... ªi cu

     lacrimi în ochi

Mã uit pe fereastrã... ªi ninge...

ªi ninge...”

ÎN IARNÃ

Alecsandri mã cheamã în pasteluri

Pe-ai þãrii umeri albi de promoroacã

În ale sale irizãri de geruri

Cu poezii ºi datini mã îmbracã.

Urcuº pe nea cu sãnii ºi troiene

Clãbucii albi de promoroacã strigã

În zurgãlãi de sãrbãtori alene

Pe ochii albi zãpezile sã ningã.

Colindãtori înãmeþiþi ºi rumeni

Pe crengi de brad zglobii ne-aduc

colinde,

Iar casele pierdute pretutindeni

Miros a cozonaci ºi a merinde.

Din coºuri iese fumul în ºuvoaie,

Argintul iernii peste tot abundã,

Cu-a lor trãistuþe copilaºi o droaie

Pe uliþele satului colindã.

Mã însoþesc ºi eu cu ei, o, barde,

Copil sã fiu alãturi-le iar,

În vetre focul iernii care arde

Sã ne-ncãlzeascã-n liniºte ºi har.

Pe pârtii lungi trec sãnii jucãuºe

Împodobind în seara de Crãciun

Colindele ce-or rãsuna la uºe

Vestind venirea Domnului prea Bun...

ULTIMA NINSOARE

A intrat zãpada în pãmânt

ªi mi-e dor de-o ultimã ninsoare

Sã mai vãd iar fulgii albi râzând

Peste lumea asta trecãtoare.

O hlamidã lucitoare altã

De omãt ne va mai fi albinde

Sã ne aminteascã încã-o datã

De Crãciun, betealã ºi colinde.

Rumenii obraji sã ne mai doarã,

Respiraþia de geruri s-o mai simt,

Geruiala grea de foc ºi parã

La cãldura vetrei sã o mint.

Sãniuþe cu copii ºãgalnici

Lunecând zglobii pe lungi pârtii,

Îmbrãcaþi în nea toþi brazii falnici

Dãruind mireasmã la rãspântii.

Sã mai vinã iar Revelionul

Cu o þuicã fiartã iar pe plitã,

Când afarã viscolul dã tonul

Pentru-o geruialã mai cumplitã.

Neaua globuleþelor ne prindã

Sãrbãtoare dupã sãrbãtoare,

ªi mi-e dor de-o ultimã colindã,

ªi mi-e dor de-o ultimã ninsoare...
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Vitralii

Florentin Popescu

La 8 august a.c. ne-a

pãrãsit ºi poetul Vasile

Tãrâþeanu, cel mai important

ºi mai vizibil dintre scriitorii

români trãitori la Cernãuþi, cel

care a pãstrat o permanentã

legãturã cu România,

participând la aproape toate

manifestãrile importante ale

confraþilor de dincoace de

Prut, bucurându-se de bune

aprecieri din partea tuturor.

A lãsat în urma lui o operã

nu prea vastã, dar încãrcatã de

sensuri ºi simboluri, cu profund

caracter patriotic ºi umanist.

Scrieri: Harpele ploii, Dreptul

la neliniºte, Linia vieþii, Teama de înstrãinare, Litanii din

Þara de Sus, Litanii , Pãmânt în retragere, ªi ne izbãveºte

pre noi, Dinafarã, Ochean cu cioburi sângerânde, Infern

personal, Crucificat pe harta þãrii, Aruncarea zarurilor,

Orizonturi decapitate, Degeþelul salvator, Cimitir

ambulant, Iluzii ºi lanþuri, Stâlpul de foc º.a.

În 2012, fãcându-i un „portret în peniþã” în revista

„Litere” de la Târgoviºte, încheiam astfel: „Vasile

Tãrâþeanu are acea rarã charismã pe care numai oamenii

binecuvântaþi de Dumnezeu o au: anume de a iradia prin

toatã fiinþa bunãtate, luminã, sinceritate. Cred cã acestei

charisme i se datoreazã ºi tainica (dar, în fond, atât de

simpla!) virtute de a transforma fiecare întâlnire cu

prietenii ºi cunoscuþii din þarã într-o micã, admirabilã

sãrbãtoare”. Fie ca aceastã charismã sã rãspândeascã

întreaga ei splendoare ºi printre îngeri!

Vasile

Tãrâþeanu
(1945-2022)

VERNISAJ
lui Nicolae Dan Fruntelatã

Iatã,

Îmi împart sufletul fiecãruia:

Luaþi-l,

Bucuraþi-vã cu el

Pânã vor cânta stelele

Veºnica pomenire!

Fãceþi-l cununi pentru

Logodnice,

Împodobiþi-vã casele noi

Ori bradul de nuntã;

Croiþi din el cãmãºi

Copiilor

Cu care sã-i îmbrãcaþi

Duminica –

Ori schimbaþi-l pe-o cinzeacã

De þuicã.

Luaþi-l numai,

N-aºteptaþi o a doua

Poruncã!

Eu sunt ispita sorþii

Scoase-n drum

Înainte de-a mã naºte,

Încã de pe când eram

Bob de ursitã

Rãtãcit într-un sân

De þãrancã

Luaþi-l,

Cine ºtie,

Poate va rãsãri

Peste timp,

Într-o searã,

Undeva,

Într-un sân amar

ªi târziu

De fecioarã.

(din volumul „Linia lui Dumnezeu”,

Editura eLiteratura, 2014, pag. 30)

Ion
Andreitã,

Candid Stoica
Piesã care a fost jucatã în exces

de-a lungul timpului de generaþii

de actori celebri prin arta lor ºi care

au realizat în rolurile respective

adevãrate creaþii tipologice, ultimii fiind trioul Beligan, Moraru,

Dinicã, Spectacolul semnat de H. Mãlãiele dupã piesa omonimã

a lui Victor Ion Popa se aratã azi, mai ales dincolo de supratema

intoleranþei religioase (care a revenit acut în lumea modernã)

un fel de compendiu (digest) de bunã calitate al mai tuturor

spectacolelor produse pânã acum de-a lungul anilor cu aceastã

piesã. E, ca sã zicem aºa , produsul ultimei generaþii de actori

ajunºi azi la maturitate deplinã, care dovedesc cã au asimilat

foarte bine, temeinic lecþia marilor artiºti care au populat scenele

teatrelor din România.

Mihai Constantin, Rãzvan Vasilescu ºi bineînþeles H.

Mãlãele care semneazã regia ºi tãieturile textului iniþial. Alãturi

de ei evolueazã corect Dana Dogaru ºi mai ºters Adrian Ciobanu

într-un rol de mare efect (Iþic nu avea nevoie sã fie schilod, ºi sã

se ajute la mers cu bastoane) ºi uneori timid, alteori exploziv,

tinerii Maria Veronica Vârlan ºi Matei Constantin.

Subiectul se întrezãreºte: Tache, ºi Ianke au doi copii care

fãrã ºtirea pãrinþilor se iubesc ºi vor sã se cãsãtoreascã împotriva

regulilor ºi cutumelor pãstrate de-a lungul vremurilor, din

negura obscurantistã a Evului Mediu. Cele trei personaje de

etnii diferite nu le fac celor trei mari actori nici un fel de

problemã. Ele sunt 4 partituri (adãugãm ºi pe a lui Iþic) care

asemenea marilor personaje de operã, care se ºtiu, se studiazã ºi

se pãstreazã uneori cu sfinþenie caracterele personajelor. Ele

sunt alese tipologic, exact, excelent. Constantin e românul stas

ºi bun ºi ºmecher ºi inimos ºi uneori înfricoºat (ca ºi Ianke) de

„gura lumii” ºi a legilor nescrise ale comerþului ºi ale traiului

paºnic între naþionalitãþi. Mãlãiele fãrã sã exagereze idiomul

idiº folosit de evrei din România acelor vremuri scapãrã de

inteligenþã, are hazul recunoscut al entitãþi din care parte, de la

Cilibi Moise la Alex Graur ºi a altor umoriºti evrei...

Singurul care iese destul de bine din tipicul interpretãrilor

anterioare (Marcel Anghelescu, Gh. Dinicã, I. Manta) este Rãzvan

Vasilescu. propunând un Cadâr “diplomat” a la „Meternicu”,

(Matternich) vorba lui Trahanache care cu o micã ºi iscusitã

ºiretenie rezolvã drama existentã: frica de ce o sã zicã „gura

lumii”... (reprezentatã prin baba Safta ºi Iþic (purtãtorul de

cuvânt, neoficial al Comunitãþi evreieºti). Decorul conceput

de Maria Miu este scãldat în lumini de „clar obscur” care ne

face sã credem cã ce vedem pe scenã poate fi ºi un vis care are

un final fericit de film american cu mesajul cã dragostea, ºi

prietenia înving întotdeauna realitãþile dure ºi uneori nedrepte

ale vieþii. Trebuie specificat cã „Tache, Ianke ºi Cadâr” este un

produs independent ºi este gãzduit de Teatrul Naþional din

Bucureºti ºi uneori de Teatrul Bulandra.

Un succes:
Tache, Ianke

ºi Cadâr
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ATELIERUL ARTELOR VIZUALE

RODICA LOMNÃªAN

De-a lungul timpului opera Rodicãi Lomnãºan a

parcurs mai multe etape, determinate de nevoia de a

experimenta cam toate tehnicile gravurii, dar ºi grafica

ori acuarela. Seriile succesive de lucrãri, nãscute prin

diversele ateliere prin care ea a trecut, sunt în mod direct

influenþate de locurile prin care artista a cãlãtorit sau a

trãit, de nostalgiile pe care le-a încercat, de interferenþele

cu literatura ºi mai ales cu poezia, pentru cã în arta

Rodicãi Lomnãºan se poate identifica fãrã nici o urmã

de îndoialã o sursã livrescã.  (Luiza Barcan)




