









Orient Latin pag.2

Director: Nina Ceranu.
Redactor-şef: Ilie Chelariu.

Design&tehnoredactare: C he.

Adresa pt. corespondenţă:
Aleea Martir Ioan V. Avram,

nr. 1, sc. A, ap. 18,
cod 300377,
Timişoara

Tel.: 0727 212636,
      0720 664665;

e-mail: nceranu@info.uvt.ro;
iliechelariu@yahoo.ro

S-o fi gândit
Departamentul de Stat
şi la revistele de cultură?

Editorial

ILIE CHELARIU

ISSN 1453-1488

În loc de cuprins:

În raport ul pe 2011 cu pr ivire la
respectarea drepturilor omului în România,
observaţiile Depar tamen tului de Stat
american cu privire la libertatea presei sunt
chiar contondente: „În timp ce mijloacele
de informare independente au fost active
şi au putut exprima numeroase opinii fără
restricţii evidente, politicieni şi persoane
aflate în strânsă legătură cu politicieni şi
grupuri politice deţineau în mod direct sau
contro lau în mod indirect num eroase
canale media locale şi naţionale, iar ştirile
şi tonul editorial al acestora  reflectau
adesea vederile acestor patroni. Tendinţa
de concent rare a organizaţiilor media
naţionale în mâinile câtorva persoane foarte
bogate a continuat”.

Bănuim că reprezentanţii  marelui
popor prieten se refereau şi la concentrarea
televiziunilor publice în mâna patronului

cotrocean şi a oamenilor lui, dar nu asta-i
tema acum...

Presă ar fi şi reţeaua de reviste culturale,
nu? Aici avem două categorii  neantago-
niste, v orba p rofesorilo r de socialism
ştiinţific: cele finanţate de Uniune, ceea ce
ar fi tot o concentrare, proprezidenţială, şi
restul. Acest rest se împarte în reţeaua de
reviste subvenţionate de puterea locală,
instituţii  politizate prin definiţie, ceea ce ar
însemna tot o concentrare, şi alt rest.

Ce mai rămâne la „alt  rest”? Reviste ca
„Orient latin”, pe care le numeri pe degetele
de la o mână...

Departamentul cu raportul are sateliţii
cam chiori, agenţii cam subiectivi sau dă cu
gura ca Gigi I Demilitarizatorul de Terenuri,
din necesităţi de imagine.

Îi povesteam, în urmă cu un deceniu,
unei doamne ex-jurnalistă, soţia ambasado-
rului din ţara Departamentului pomenit, că
România a fost pusă în genunchi foarte uşor
prin demolarea economică a presei scrise,
cea care avea peste 90% din procesele de
presă încă de pe vremea cunoscutului om
de cultură Nicolae Văcăroiu. Deşi tăiem 3 ha
de pădure/oră (cf. „Green Peace”), avem în
ţară, tot ca în 1989, o singură  fabrică de
hârtie de ziar pentru rotativă, la Letea, cea
privatizată de Sechelariu, lăudat fie numele
lui!

Iar cu televiziunile, să le controlezi, nu-
i deloc greu: o mână de patroni care ştiu
dureros ce e suta de lei, cam cât costă acum
o carte mai acătării sau un teanc de reviste
şi ziare...

USR - Filiala Timişoara,
Teatrul Vechi “Mihai
Eminescu” Oraviţa şi
Fundaţia Culturală “Orient
Latin” Timişoara
organizează , în 14/15 iunie
a.c., între orele 21-4, în sala
Teatrului Vechi din Oraviţa,
în premieră naţională (şi
mondială), o „Noapte de
veghe pentru Mihai
Eminescu”.

Începând de la ora 21,
vom avea un recital
actoricesc din lirica
eminesciană, apoi poeţii
prezenţi în sală vor lectura
din versurile lor, pe scena
teatrului, până la ora 4, când
s-a declarat intrarea în
eternitate a lui Mihai
Eminescu.

Programul va fi punctat
cu muzicienii invitaţi şi
prezentări de carte. De fapt,
la momentul său, fiecare
scriitor îşi va putea prezenta
orice nouă apariţie editorială
sau volum preferat.

La ora 4, este programată
o agapă, bun prilej pentru a
mai sta de vorbă.

Sperăm să înregistrăm
întreaga noapte, pentru
arhiva culturală a României
şi pentru posteritatea
noastră. Mai ales că, în mod
cert, de anul viitor,
„Noaptea...” va face “pui” în
toată ţara, dar şi în lume –
unde sunt comunităţi de
români!

O premieră
naţională

Coperta noastră:
Masca mortuară a lui Mihai
Eminescu, expresia durerii
absolute
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Despărţirea de
Eminescu?

de ADRIAN DINU
RACHIERU

Denunţând „ororile electorale”, lăudând
oamenii „neatârnaţi” (din „orice partid ar fi”) ori
faptele bune ale adversarilor politici (elogiile,
repetate, aduse lui Kogălniceanu, de pildă) câtă
vreme articolele sale apăreau, totuşi, în Timpul,
oficiosul conservatorilor (acolo unde, între
februarie 1880 şi decembrie 1881, fusese chiar
prim-redactor), gazetarul se exprima liber, în
totală independenţă de gândire, apărând nu
interesele partidului, ci – ne prevenea – „ale
tuturor românilor”.

„Despărţirea de Eminescu poate fi
treaba personală a fiecărui creator, dar
nu a culturii române”

(Theodor Codreanu)

Tratat, de regulă, anistoric, ridicat în
ochii posterităţii la rangul exemplarităţii,
Eminescu a  fost, deseori, „pierdut” sub
crusta aprecierilor „generaliste”, f iind
convocat ca argument suprem  în orice
demonstraţie şi desfigurat prin comentarii
partizane, colorate ideologic. Şi dacă în
ipostază lirică s-a dovedit a fi „cel dintâi fapt
pozitiv al poeziei noastre” (după aprecierile
lovinesciene), tot criticul de la Sburătorul
amenda publicistica eminesciană, consi-
derând-o o „eroare fatală”. Cum o veche
doleanţă, restituirea in integrum  a operei
eminesciene s-a împlinit , avem prilejul de a
cercet a ,  în to rcân du-n e,  cu scrupul
documentaristic, la text, atât atelierul poetic
cât şi scrierile îngropate în ziare, exerciţiul
gazetăresc  – ne avertizase Al. Oprea –
relevând „m ultiple şi fruste ip ostaze”. E
drept, o gazetărie tratată diversionist-ideo-
lo gic , sub presiunea circumst anţelo r,
suportă şocul manipulărilor; încât, citit  mai
încoace cu lupa corectitudin ii politice,
textul eminescian – de un patriotism ardent,
se ştie – p oate fi suspectat şi  acuzat de
naţio nalism  fervent  şi  reacţion arism
xenofob. Eroarea se dovedeşte dublă; fie
extrăgând textul din context  (din rama
epocii, altfel zis) şi cercetând detectivistic
dacă analizele ieşite din pana poetului sunt
„corecte po litic”, fie aplicându-i filtrul
corectitudinii politice prin actualizări forţate,
ignorând standardele epocii „de emisie”.
Remarcabilă prin întindere şi consecvenţă,
public istica em in esciană, cu teribile
implicaţii şi  influenţe nu trebuie  citită în
sine, nota M. Ungheanu; ocolită sau luată
„în antrepriză”, provocând exaltare (cazul
lui A.  C. P o p o vici)  sau gest ur i
minimalizatoare (precum reacţia lui G. Panu,

pentru care gânditorul
Eminescu era un biet
visător ), supor tând
„lecturi” dirija te sub
pecetea speculativis-
mului desfigurator, „bucurându-se” de am-
putări editoriale şi distorsiuni interpretative,
gazetăria a fost trăită dureros de poet, până
la identificare cu problemele zilei. Acel corp
de idei p en tru care  Eminescu a ar s
gazetăreşt e privea, îndeosebi, tematica
identitară , anunţând profetic: „lupta se
urmează pentru românitatea ţării” (Opere,
vol. X, 1989, p. 273 ). Chiar dacă Şerban
Cioculescu, admirând poetul şi publicistul,
deopotrivă, vorbea de „vocaţii paralele”,
pentru un N. Djuvara proza politică nu ar
mai trebui reeditată! Pe bună dreptate, N.
Manolescu (subscriind, cu un a lt  prilej,
opiniei din urmă) nota în Istoria (sa) critică:
„toată lumea a înţeles publicistica politică a
lui Eminescu aşa cum a vrut”. Iată premisa
de la care poate porni, cu intenţii corective,
o discuţie onestă.

Evident, Eminescu nu a fost un îngust
doctrinar de partid. Denunţân d „ororile

electorale”, lăudând
oamenii „neatârnaţi”
(din „orice partid ar fi”)
ori faptele  bune ale
adversarilo r politici

(elogiile, repetate, aduse lui Kogălniceanu,
de pildă) câtă vreme articolele sale apăreau,
totuşi, în Timpul, oficiosul conservatorilor
(aco lo  un de, înt re  f ebruarie 1 88 0 şi
decembrie 1881, fusese chiar prim-redactor),
gazetarul se  ex pr ima liber, în  to ta lă
in depen den ţă  de  gândire , apărân d nu
interesele partidului, ci – ne prevenea – „ale
tuturor românilor”. Ceea ce, evident, deranja,
trezind suspiciunea că Timpul devenise un
organ de presă personal, „confiscat”. Ceea
ce explică şi aşa-zisa „carantină ideologică”,
imp usă în ian uarie 1882,  cerându-i-se
imperios ca  ideile susţinute în ziar să fie
„conforme cu tendinţele partidului”. „Viu şi
actual” în ziaristică (afirma r ăspicat Nae
Ionescu, în 1929), cu un acut simţ al datoriei,
aşteptând telegramele Havas, el stârneşte
încă ap recieri care se exclud: ba că a
desfăşurat o activitate partizană, ba că a scris
„fără convingere”; implicat, aşadar, în
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realităţile socio-culturale ale timpului său la
temperatura unui maximalism existenţial din
unghiul sociologiei politice ori, dimpotrivă,
scos din acel t imp, „călător în stele”, apatic,
acuzat pentru instinctele sale „medievale”,
prizonier  al utopiei, lirice, m itizan te.
Certam ente , Em inescu face figură de
disident în tabăra conservatorilor. Lansează
diatribe la adresa elementelor neistorice, a
acelor „fanarioţi novisimi” care au pus mână
pe ţară parazitând un proces organ ic,
co nducân d la „disoluţiune”; dep lân ge
„introducerea nesocotită”  şi  vr ea un
„cuprins r eal” în  cazul impo rtului de
instituţii; în fine, regretă „dezmoştenirea
poporului” , denunţă străinism ul păturii
superpuse şi, cu nostalgia purităţii etnice în
suflet, cre ionează scenarii cat astrofice,
anunţând chiar, la 27 aprilie 1882, pentru „o
jumătate a poporului românesc” o posibilă
stingere etnică în cadrele Imperiului austro-
ungar. Altf e l sp us, este  co nect at  la
chestiunile epocii şi ia, cu o subiectivitate
exasperată, atitudine, purtând pătimaş
polemici v iolente. Dar, ne avertiza G.
Călinescu (observaţie esenţială!), poetul „nu
ieşea din poziţiile sale economice”. Altfel
spus, vampirismul economic (vezi celebra
„afacere Stroussberg”) est e temeiul
vehemenţelor sale şi doar imersiunea în acel
climat n e îngăduie  să  ne  lepădăm de
prejudecăţile solidificate în t imp ori de
etichetele moştenite, preluate inerţial. Extras
din ţesătura epocii, Eminescu este falsificat.
El a fost, neîndoielnic, un om de campanie
şi articolele sale, docte şi realiste, cu simpatii
declarate  pentru aristocraţia istorică,
denunţând „machinaţiun ile bizantin e”
ev iden ţiază  un gazetar  inf lex ibil ,
netranzacţional, anexat, nedrept, taberei
„r eacţio narilo r”  (de  la Gh erea şi E.
Lovinescu citire) sub acuza de a fi „un
adv ocat al feudalilo r ”; im plic it ,  ca
în drăgo stit  de tr ecut,  un  adversar al
progresului.

*
Cum Emin escu ar fi tocmai „un

obstacol” în calea integrării europene (în
calea schimbării, aşadar), „partea cea mai
bună” (sic) a intelighenţiei române cere să
ne lepădăm grabnic de el. Anexat judicios
tradiţionalismului, el devine purtătorul de
stindard al reacţionarismului, în prelungirea
unui război cultural care macină de atâtea
decenii energiile, contrapus fiind – după
logica maniheistă – europeismului, ţinând
în viaţă o „antiteză monstruoasă”, conform

sintagmei lui Theodor Codreanu.
Adevărat, Eminescu glorifica acel

trecut dar nu uita să precizeze că viitorul nu
e doar o lineară continuare a trecutului. Pe
bună dreptate, în Istoria critică (aşteptată
cu înfrigurare, elogiată inflaţionar dar hulită
pe la colţuri), N. Manolescu scrie: „Nu există
un singur Eminescu”. „Marele canonizator”
se  lup tă cu imagin ea un ui Em in escu
anistoric, intangibil, „pururi exemplar”,
rezervându-i-se doar un rol simbolic; şi
sufocat de o „slavă stătătoare”, deşi epoca
noastră impune, inevitabil, alte standarde
de lectură.

Observând că febrila sa publicistică
politică a fost interpretată „în fel şi chip”,
con fiscată şi utilizat ă pro pagandist ic,
beneficiind de actualizări „stupide”, Nicolae
Mano lescu cere  acum  on est ita t e
intelectuală şi raportarea ei la ideile epocii,
prin lectură co ntextuală, apreciind-o
îndeosebi literar. Înfeudată şi exploatată
ideologic, gazetăria eminesciană probează
că avem de-a face cu un independent. Fidel
v iz iunii organiciste , semn ân d text e
doctrinare, Eminescu poate fi „recuperat” –
în această ipostază – prin discutarea probă
a ideilor puse în pagină, chestionate în rama
epocii şi prin retorica sa gazetărească, cum
demonstra convingător Monica Spiridon
(citată respectuos de N. Manolescu). A-i lipi
ex pedit iv e t ich et a  de  reacţion a r
considerân d că, astfel, am curmat orice
controversă înseamnă a falsif ica datele
problemei. „Reacţionarismul” eminescian

înseamnă, simplu spus, opunere la progres?
Apărând statul natural, cu nostalgia purităţii
etnice, Eminescu denunţa alogenia păturii
superpuse, parazitând procesul organic. El
dorea nu un stat cosmopolit ,  nu „meri
pădureţi” ci conservarea românităţii, făcând
din aceasta chiar norma ei de dezvoltare.
Şi, trezind astfel, prin „disoluţiunea” la care
asista, cauzată de acea „mână de greci”
în fip t ă  la  „ t ocm eala  ţării”  m ân ia
pamfletarului. De aici şi vehemenţa tonului
şi, mai ales, forţa de reacţiune pe care o
cerea imperativ, văzând în ţărănime („hamalii
omenirei”) singura clasă pozitivă. Am putea
spune, precum amicul Morţun, că Eminescu
„a scris fără convingere spre a putea trăi”?
Dim p ot riv ă,  ap arţin ând un ui sp irit
netranzacţional, articolele sale dovedesc
consecvenţă doctrinară şi dezvoltă un lib-
eralism reacţionar „în toată întinderea
cuvântului” , cum ne asigura poetul însuşi
(vezi Opere, vol X, Editura Academiei RSR,
Bucureşti, 1989, p. 162). Cercetând cauzele,
gazetarul de la Timpul trece în  revistă
degradarea Bizanţului, con secin ţele
fanario tismului (dist rugân d instit uţia
boieriei prin dezrădăcinare şi „corumpere”,
an ih ilân du- i capacit at ea  de r eacţie),
concurenţa dintre comercianţii greci şi evrei,
an tisem it ism ul av ând st ric t  cauze
economice,  prea evidente în epocă. Şi,
desigur, ceea ce urmează de aic i, iscând o
f ir ească în gr ijo rare: ferocele re la ţii
co ncurenţia le  ( căm ăt ari,  ar en daşi,
cârciumari), „loialitate precară” şi „acţiuni

Cercetând cauzele, gazetarul de la Timpul trece
în revistă degradarea Bizanţului, consecinţele
fanariotismului (distrugând instituţia boieriei prin
dezrădăcinare şi „corumpere”, anihilându-i
capacitatea de reacţie), concurenţa dintre
comercianţii greci şi evrei, antisemitismul având
strict cauze economice, prea evidente în epocă. Şi,
desigur, ceea ce urmează de aici, iscând o firească
îngrijorare: ferocele relaţii concurenţiale (cămătari,
arendaşi, cârciumari), „loialitate precară” şi
„acţiuni vătămătoare” la adresa instituţiilor şi
intereselor statului, fără ca doctrinarul să devină
un inamic al „cauzei izraelite”. Mai mult,
mărturisind că nu e încercat de ură împotriva rasei
izraelite, gazetarul va pleda pentru „interese
reciproc armonizabile”.
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văt ămăto are” la adresa  inst ituţiilor  şi
intereselor statului, fără ca doctrinarul să
devină un inamic al „cauzei izraelite”. Mai
mult, mărturisind că nu e încercat de ură
împotriva rasei izraelite, gazetarul va pleda
pentru „interese reciproc armonizabile” (vezi
Opere, vol. X, Editura Academiei RSR, 1989,
p. 286). Acuza de reacţionarism primeşte o
primă replică / explicaţie chiar din partea
celui vizat. Eminescu scria în Timpul (17 au-
gust 1879): „De aceea, dacă tendenţele şi
ideile noastre se pot numi reacţionare (subl.
n.), epitet  cu care ne gratifică  adversarii
noştri, această reacţiune noi n-o admitem
decât în înţelesul pe care i-l dă fiziologia,
reacţiunea unui corp capabil de a redeveni
sănătos contra influenţelor stricăcioase a
elementelo r străine introduse înlăuntrul
său”. „Reacţionarul” Eminescu se luptă,
aşadar , cu „ in fluen ţele  str icăcio ase”
anunţând că „de câte ori se vor face încercări
de a păşi p este limitele  libertăţilor  şi
aşezămintelor noastre constituţionale, noi
ne vom face reacţionari, în adevăratul şi
binefăcătorul înţeles al cuvântului”.

Să nu uit ăm apoi morbul discordiei,
fricţiunile  intraetnice care au stăpânit şi
stăpânesc neamul, acel „neamic puternic”
întreţinând „spiritul de divizie”, făcând din
naţia română, cum scria cu amărăciune D.
Bolintineanu, o naţie „neîncetat învinsă”.
Eminescu, la rându-i, constata că poporul
nostru a fost „totdeauna dezbinat înăuntru”.
Ast fel de in confo rtabile o bserv aţiuni,
pornind de la realitatea tristă, descurajantă
a „dezghin ului naţional” (după vorba lui
Eudoxiu Hurmuzach i) au a limentat  o

gazetărie pasională, încercând a îndrepta
lucrurile.

*
O frază cu iz apodictic, pe care o

aşternea cu superbie H.-R. Patapievici, ne
invita să- l abandonăm pe de Eminescu.
Ieşind din zodia naţionalului – scria temutul
eseist –, nici Eminescu ca poet naţional nu
mai poate supravieţui. El ne apare ca
„exasperant de învechit” şi nu mai poate
interesa, raţionează H.-R. P., deoarece nu
vine din zona anglo-saxonă. Vom vedea mai
încolo cum stăm cu naţionalismele altora,
deloc în retragere. Dar cum bietele culturi
sun t,  f a ta lm en t e,  cult ur i naţio nale ,
centralitatea lui Eminescu – deranjantă, se
vede bine, pentru unii analişti arţăgoşi – va
dăin ui.  E  drep t,  reproşurile  lo r sunt
îndreptăţite când ne gândim la revăsarea de
osanale şi apologia somnoroasă, căzând în
banalitate, condamnând eminescologia la
hibernare sinucigaşă. Eminescu n-are însă
a se teme de spiritul critic. Iar acesta nu
înseamnă zel demolator aşa cum îşi închipuie
defăim ăt or ii  de azi,  seduşi de  m oda
demitizării şi stimulaţi de un ciudat,
repro babil şi profitabil  „antirom ânism
românesc”. Inferiorita, generată de o cultură
mică şi complexată face ravagii în contrast
cu războiul orgoliilor, purtat  cu zgomot
m ediat ic de  at â t ea  p er son alită ţi
supradimensionate artificial. O discuţie pe
această tem ă p resup une, o bligat oriu,
reîntoarcerea la Eminescu. A redescoperi
prospeţimea textelor prin lectură, dincolo de
colbuit ele clişee didact ice,  din colo  de
avalanşa de sinteze şi analize (urmând doar

a fi ingurgitate) procură pricepătorilor delicii
nevestejite. Evident, nu putem nesocoti  flora
exegetică,  acea „vegetaţie barocă” (după
spusele unora) care ar „parazita” opera. Dar
a ne reînt oarce la text înseam nă a evita
mortificarea. Ca să fim drepţi, fără putinţa
de a dezvolta aici chestiunea, trebuie să
reamintim – parantetic – că într-o recentă
intervenţie (v. Orizont, nr. 4/2012, pp. 16-
19), acelaşi Horia-Roman Pat apievici,
cercetând temele inspiraţiei, urmându-l pe
M. Eliade, oferea o cheie de interpretare pe
ruta cosmogon ic („beţia panteistă” la
Călinescu) – plu tonic ( „sălbătăciun ea
pluto nică” la  Negoiţescu) –  viziun ea
paradiziacă („morfologia paradiziacă” la
Eliade). Surprinzător şi binevenit (în sens
reparatoriu) acest viraj exegetic, Eminescu,
cel expediat în debara, revenind acum într-
un somptuos „palat”, recunoscut ca fiind
„enormul noroc” al românităţii. Şi, desigur,
„depozitarul (nostru) privilegiat” al filonului
de inspir aţie paradiziacă,  Patap ievici
mărturisind că „fervoarea eminesciană” i-a
fost indusă (via Petru Creţia) de lectura
„marelui epos” Muşatin.

Fără tăgadă, fixat în epicentrul fondului
sentimental al neam ului ca „div initate
intangibilă” (cum glăsuiesc unii, îngrijoraţi
şi  alergizaţi  de îndărăt nicia  mitului),
Eminescu, p rin operă şi viaţă, „stârneşte
încă (subl.n.) polemici înverşunate” într-o
lume turmentată, centrifugă, bântuită, în plin
vacarm, de febra contestatară. Fireşte, nu
dorim o posteritate somnoroasă, inerţială şi
nici un nume nu trebuie scutit de tratamentul
critic.  Dar  de aici şi până a p ropune
„desfiinţarea” unor personalităţi literare ar
fi cale lungă. Tentativa e, oricum, sortită
eşecului. Ceea ce nu pare să-i descurajeze
pe furibunzii şi inclemenţii pigmei literari. În
numele europeismului, după „botezul magic”
al aderării, am devenit alţii? Se cuvine să ne
lepădăm de numele noastre mari pentru că –
ne asigură  reconvertitul Paul Cornea –
„există mituri pe care e bine să le deconstruim
şi să le dezavuăm”. Să fie Eminescu un
expirat, printre „cadavrele care nu se dau la
o parte  singure”? Uitând, vinov aţi, de
datoria de a urca înspre Eminescu, spre acel
ins net ranzacţional,  secat moraliceşte,
blamând – în epocă – „negustoria de prin-
cipii”, înt r-o lume, azi, în picaj moral,
pragmatizată, achizitivă, con fecţionând
efemere vedete în eprubetele media, iubind
etichetolo gia şi preţuind, în democraţia
noastră uşuratică şi zgomotoasă, defăimarea
unor simboluri.

O frază cu iz apodictic, pe care o aşternea cu
superbie H.-R. Patapievici, ne invita să-l
abandonăm pe de Eminescu. Ieşind din zodia
naţionalului – scria temutul eseist –, nici Eminescu
ca poet naţional nu mai poate supravieţui. El ne
apare ca „exasperant de învechit” şi nu mai poate
interesa, raţionează H.-R. P., deoarece nu vine din
zona anglo-saxonă. Vom vedea mai încolo cum
stăm cu naţionalismele altora, deloc în retragere.
Dar cum bietele culturi sunt, fatalmente, culturi
naţionale, centralitatea lui Eminescu – deranjantă,
se vede bine, pentru unii analişti arţăgoşi – va
dăinui.
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„Consumat ” istoriceşte (după unele

voci) şi mumificat, pus „la produs” (cum s-a
încercat /  întâm plat în 2006 ) în sens
publicitar-utilitar, supus tirului de acuze
(p aseism , reacţion ar ism,  x en ofobie ,
antisemitism ş.c.l.), idolatrizat şi clişeizat,
Eminescu se încăpăţânează să  rămână o
permanenţă. Problema Eminescu animă şi
agită spiritele. Ceea ce înseamnă că poetul
naţional, cel care a recuperat pentru literatura
română „romantismul înalt” nu are un rol
muzeal şi este, indiscutabil, mai mult decât
un brand cu care ne fălim ori, dimpotrivă, pe
care îl  co ntestăm apr ig.  Bibliograf ia
eminescian ă se îmbogăţeşte v ertiginos,
campaniile de resemnificare (de pe baricade
adverse) n u fac decât să men ţină treaz
interesul p entru op eră şi om. Această
revigorare, pe măsura schimbării orizontului
de aşteptare, se datorează atâ t ideaţiei
(reverberaţiilor) operei cât şi  ofensivei
documentariştilor care, cu zel reconstitutiv-
detectivistic, încearcă – contextualizând –
să lumineze chestiuni controversate, încă
n ebulo ase,  co rect ând sp ect aculo s-
senzaţional statutul şi imaginea poetului. Să
nu ne iluzionăm că astfel de preocupări de
cerc restr âns motivează interesul pentru
lectură, re-apropierea de text.  Idolatria
economicului şi iradierea subculturală într-
o  ep o că subjugat ă  de  ideo logia
divert ismentului ne arun că, sub vraja
relativismului, în haos axiologic şi relaxare
morală. To tuşi, interesul pent ru un mare
scriitor, un spirit  emblematic,  saturat de
cultură nu se poate stinge după „istovirea
fizică” (G. I. Tohăneanu).

În memoria noastră culturală Eminescu
„funcţionează” ca brand. Excepţionalitatea
op erei,  destin ul mart ir ic (accident ul
biografic, boala,  moartea),  in vestiţia
imaginativă, şirul de scandaluri pe versantul
receptării, sensibilitatea publică, consensul
emoţional i-au statornic it  o ident itate
sim bolică ido latrizantă,  îndemnând la
mitificare pe fundalul fervorii mitogenetice
a unei culturi plină de frustrări. N-ar trebui
să uităm că acest ultim (cron ologiceşte
vorbind) romantic european nu este singurul
cu v ocaţie r ev elat oare.  S-a v orbit ,
îndreptăţit , de un bipolarism spiritual pe
axa Eminescu-Caragiale şi încă G. Ibrăileanu
semn ala  (v.  Ca ra g iale ,  în Via ţa
Românească, nr. 1/1912) această „regalitate
literară” împărţită. Arhetipalul din discursul
fondato r eminescian , dând consistenţă
naraţiunilor identitare intră într-o firească şi
necesară complementaritate cu macheta

caragialescă, de o crudă luciditate, şi ea
prezentă, prin ironie vervoasă, în mentalul
colectiv. Încât abia acest cuplu simbolic ne
asigură, credem, o r eprezent ativita te
exemplară, cu adevărat definitorie.

Cu poziţie dominantă în imaginarul
colectiv românesc, Eminescu a fost fixat, prin
p rest igiul călin escian , sub sin tagm a
glor io asă de po et n aţio na l. Aceast ă
con sacrare  simbo lică,  lo n gev iv ă şi
suspectată de imobilism, îi îngrijorează pe
unii comentatori alergici, doritori a redesena
cano nul, erodând congelatele  „tabuuri
naţionale”. Precedată de folosirea formulei
de „autor naţional”, de circulaţie pe la
mijlocul v eacului al XIX-lea,  buclucaşa
sintagmă suportă – demonstra Dan Mănucă
– difer ite accepţiuni (etnică, culturală,
psihologică, etn o-filosofică, ist orică,
artistică), impuse de afirmarea sentimentului
naţional în epocă, exaltând, în literaturile mici,
argumentul etnic îndeosebi. Chiar dacă
respectiva  construcţie lexicală pare a-l
scufunda pe marele poet în atemporalitate,
chiar dacă apelul la Eminescu (anexat ideo-
logic în varii direcţii) are un indiscutabil rol
legitimant, sintagma a suportat „succesive
redesen ări” ( cf . I oan  Stan omir) . Cei
preocupaţi de „istoria şi anatomia unui mit
cultural” deplâng, se  pare,  rezisten ţa
etichetei fondatoare (cf. Liviu Papadima),
firească, dealtminteri, pentru o cultură
începătoare, în căutare de sine, bântuită de

spaime identitare şi acuzând febril nevoia
de repere. T inereţea culturii noastre avea
nevoie de această identificare, consacrând
simbolic un construct cultural pe tipar mitic.
Şi supus, inevitabil, uzurii simbolice, cu
deosebire p rin grila didactică,  rulând un
buchet de bătătorite teme critice.

Eminescu,  im punând suveran o
distanţă admirativă, a  polarizat spiritele.
Considerat intangibil, sacralizat, a stârnit  –
previzibil – reacţii adverse, demitizante. Vom
avea prilejul să examinăm în ce măsură ele,
prin asaltul detractorilor, vizează opera.
Deocam dat ă,  să spunem că violen ţa
contestaţiilor a fost considerată un asasinat
simbolic, discreditând intenţional rangul /
statura de poet naţional. În replică, delirul
exegetic, vizând un autor „atât de studiat”
(cf.  I oana Bot ) a for tificat clişeele
eminescolat re. Încât s-a cerut de urgenţă
decongelarea eminescologiei (cf. Gabriela
Gavril), „trezirea” lui Eminescu după ce alţi
exegeţi au propus, prin E. Negrici, „un
deceniu de tăcere”, curăţind terenul de
puzderia „gugumăniilor înaripate”, poetul
fiind invitat / lăsat „să doarmă în pace” (M.
Cărtărescu). Şi eminescologia, ca „obiect
singular” (obiectul Eminescu) a fost pusă
la zid; ba că nu s-a  scut urat de „jugul
călinescian”, ba că ar cultiva indecent, cu
f erv oare,  cap can a m it o lo gicale lor ,
propunându-şi, pe filieră comunistă, un im-
pact propagandistic, alimentând mentalul

Bineînţeles, o lectură virgină, fără
„predeterminări”, nu e cu putinţă. Prefacerea
contextelor receptării e şi ea inevitabilă. Iar
notorietatea poetului, atingând – după unii – un
„cult desfrânat”, amalgamând în această ecuaţie
numeroase ingrediente (ştiutele împrejurări
biografice precipitând unda emoţională şi
aducând „prejudicii” asupra operei) ar interzice
tocmai examenul critic. De unde şi valul unor
grele acuze (naţionalism, reacţionarism,
xenofobie, antisemitism ş.a.), contestatarii
culegând, de regulă, efectele profitabilităţii; ei
devin, astfel, vizibili, fixaţi în memoria posterităţii.
Negativiste în fond, opiniile „demitizante” purced
la o vinovată şi condamnabilă decontextualizare,
uitând – păgubos – că valorile interacţionează
borgesian.
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colectiv cu fantasme indentitare. Ba, că e de
fapt imposibilă. Deşi, să recunoaştem, taman
instituţion alizarea studiilor eminesciene
întârzie nepermis.

Evident, exagerările n-au lipsit. Fie că
dezvolt au, în varii direcţii, hazardat şi
gălăgios, precursoriatul emin escian (ca
vânătoare de priorităţi), fie că cercetau cu o
„cur io zit a te  înv er şun ată” ,  lan sân d
„elucubraţii” (cf. Ilina Gregor i) dosarul
Eminescu, îndeosebi anii „eclipsei” (1883-
1889), pedalând pe fatalismul ereditar ori pe
teoriile co nspiraţioniste, considerând că
această „a doua viaţă”, ocultată o vreme,
poartă un stigmat mincinos, poetul – adorat
şi v ictimizat – fiin d supus mitizării şi
mistificării. Aşadar, între sanctificare şi
sacrificare, bibliografia receptării (ca oglindă
retrovizoare), survolând pletora sufocantă
de texte acumulate în timp, alimentată şi de
o em inesco logie harnică, sup erficială,
exaltată, exploatând, cu un entuziasm deseori
necritic, un material biografic romanţat
trebuie să degajeze terenul. Bineînţeles, o
lectură virgină, fără „predeterminări”, nu e
cu putinţă. Prefacerea contextelor receptării
e şi ea inevitabilă. Iar notorietatea poetului,
atingând – după unii – un „cult desfrânat”,
amalgamând în această ecuaţie numeroase
ingrediente (ştiutele împrejurări biografice
precipitân d unda emoţională şi aducând
„prejudicii” asupra operei) ar interzice tocmai
examenul critic. De unde şi valul unor grele
acuze (naţionalism, reacţionarism, xenofobie,
antisemitism ş.a.), contestatarii culegând, de
regulă, efectele profitabilităţii ; ei devin,
astfel, vizibili, fixaţi în memoria posterităţii.

Negativiste în fond, opiniile „demitizante”
purced la o  vinovată şi condamnabilă
decontextualizare, uitând – păgubos – că
valorile in teracţionează borgesian. Şi că
„perspectiva dialogică”, prop usă de Gh.
Doca presupune, după noi, a cerceta –
deopotrivă – textul şi contextul.
Curios, cel care s-a bătut pentru „unitatea
sufletească a românilor” poartă în timp un
stigmat et nic; iar clasicii, aflăm de la
revizionişt ii de azi,  s-ar deda unui „viol
estetic”, întreţinând un vicios dirijism. Încât
eminescologii lucizi, cei fără „frică de pub-
lic”, ar t rebui să recomande – după C.
Ro gozanu –  un  trata ment cu  şo curi,
împrospătân d exegeza, prea înfeudată
mistificaţiilor de sorginte călinesciană. Dar
prejudecat a „păzeşte ca un câine”, scria
tocmai Călinescu. Supuse devenirii, opera
şi cultul eminescian, iscând exaltări şi iritări,
rămân la m âna urmaşilor. Înt rebarea e
limpede: ce facem cu / din Eminescu?
Acceptăm, împăcaţi cu ideea, un Eminescu
ist o vit  şi o  em in esco lo gie  blazată ,
neputincio asă, în retragere m uzeistică?
Cultivăm, „protejându-i” imaginea, caravana
unui Eminescu ritualizat şi verbalizat la zile
fixe, supus jetului festivist? Considerăm
valabilă „retrogradarea” sa, părăsind galeria
marilor clasici, noile lecturi impunând, prin
deplasarea uno r accent e, un Eminescu
relativizat, diminuat? Sau sperăm că, prin
asaltul interpreţilor, un „nou Eminescu” se
va ivi? Neîndoielnic, alte generaţii îl vor
înţelege altfel. O istorie a eminescologiei,
mereu ademenitoare, obligă la chestionarea
acestui pachet problematic / problematizant,

fără a ne slei curiozitatea. Cum se vedea
Eminescu pe sine însuşi? Cum l-au primit şi
l-au privit contemporanii, de la Iosif Vulcan
la T itu Maiorescu? Şi, în fine, cum îl receptăm
noi azi, la  noua vârstă a eminescologiei,
aflată – se zice – în impas?

Revizitarea lui Eminescu, în adecvaţie
cu Emin escu însă , ar  cere  (ne  anunţa
testamentar, cu o îngrijorare mustrătoare, P.
Creţia) un lucid „examen de conştiinţă”. Ieşit
„din adâncul firei româneşti”, prizonier al
unei limbi pe care a desăvârşit-o, Eminescu
a fost vârful de lance al unei bătălii canonice,
provocată şi câştigată de junimişti. Iar
profeţia m aioresciană suna răspicat: la
Eminescu se va raporta „toată dezvoltarea
viitoare a vestmântului cugetării româneşti”?

Avem, aşadar, obligaţia de a ajunge la
Eminescu. Eliberat de clişee, ieşit  din staza
religioasă, Eminescu trebuie să intereseze
ca scriitor viu, ca prezenţă „dilematică” în
actualitat ea literară. Cum est eticul e o
valoare relaţională, nu autonomă, rezultă că
acest prezenteism  este un efect de receptare.
Rămâne de v ăzut  dacă într -o  epo că
iconocentrică şi într-o societate mediatico-
spectaculară, Eminescu mai in teresează.
Altfel spus, dacă mai este citit , dincolo de
eufo r ia  an iv ersară  şi  de lesp edea
superlativelor, îngro pând opera. Sigur că
acţionează, paralizant, şi „frica de Eminescu”
(M. Mincu).

Dar Eminescu e al nostru, e în mâinile
noastre şi trebuie să ne „împrietenim” cu el.
El devine. Şi dacă nu putem şti,  scrutându-
l cu ochii viitorului, cine va fi Eminescu, să
încercăm măcar să aflăm (cum propunea Ilina
Gregori, căutându-i „umbra” la Berlin), cine
a fost. Şi cum va rămâne, sperăm, în memo-
ria generaţiilor de mâine, nădăjduind că nu
ne vom  lepăda de el, în  po fida un or
„recomandări”.

Cu identitate proteică, Eminescu, cel
care ne-a salvat şi ne-a proiectat în eternitate
(scria încrezător Mircea Eliade), creşte din
el însuşi. Încât – avertiza Theodor Codreanu
– despărţirea de Eminescu, clamată de voci
insurgente şi inconştiente, poate fi „treaba
personală a fiecărui creator, dar nu a culturii
române”. Patrimoniul Eminescu, ca reper
ferm, exponenţial, ne apără într-o epocă
fluidă şi confuză, iscând, sub tăvălugul
globalizării , zarva alert ei iden tit ar e,
contrapunând – prin figura marelui poet şi
gazetar, ieşit „din adâncul firei româneşti” –
o identitate proteică, veghetoare.

El devine. Şi dacă nu putem şti,  scrutându-l cu
ochii viitorului, cine va fi Eminescu, să încercăm
măcar să aflăm (cum propunea Ilina Gregori,
căutându-i „umbra” la Berlin), cine a fost. Şi cum
va rămâne, sperăm, în memoria generaţiilor de
mâine, nădăjduind că nu ne vom lepăda de el, în
pofida unor „recomandări”. Cu identitate proteică,
Eminescu, cel care ne-a salvat şi ne-a proiectat în
eternitate (scria încrezător Mircea Eliade), creşte
din el însuşi. Încât – avertiza Theodor Codreanu –
despărţirea de Eminescu, clamată de voci
insurgente şi inconştiente, poate fi „treaba
personală a fiecărui creator, dar nu a culturii
române”.
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În organ izarea Fundaţiei Culturale „Orient Latin”, cu
sprijinul Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România şi al
Facultăţii de Muzică a Universităţii de Vest , în 21 martie a.c., a
fost sărbătorită şi la T imişoara muza Euterpe, „cea care face
multă plăcere”.

Manifestarea a a vut loc în tr-un spaţiu special: Sala
„Orpheum” a Facultăţii de Muzică, care a dat un plus discret
întregii manifestări. Asistenţa a fost formată din peste o sută de
scriitori din vestul ţării – T imişoara, Lugoj, Caransebeş, Reşiţa,
Oraviţa, ba şi o „echipă” de la Cenaclul „Pană cărăşană” din
Grădinari, care şi-au dat  întâlnire, iar, la acest eveniment anual.

Programul, care a durat aproape trei ore, a fost deschis de
Cornel Ungureanu, preşedintele filialei USR şi Ilie Chelariu, re-
dactor-şef al revistei literare „Orient latin”, apoi s-au acordat
premile anuale: Premiul „Ho ria Ionescu” (înmânat de Călin
Ionescu, fiul regretatului actor şi regizor) – Cristian Szekeres,
actor la Teatrul Naţional din Timişoara; premiile de excelenţă
literară, care se acordă anual unor scriitori nemembri ai USR (cu
statut bine definit  şi operă de valoare): ex aequo, crit icul şi
prozatorul Maria Niţu (Timişoara) şi poetul, editorul, folcloristul
şi emulatorul cultural Iosif  Băcilă (Bozovici). Despre ei au vorbit
doamna Olimpia Berca, respectat critic timişorean, şi universitarul
Gheorghe Secheşan, critic şi prozator.

A fost şi un remember Ignea Loga – poet şi pictor recent
plecat dintre noi, dar şi două lansări de carte: „Emoţii timpurii”,
a debutantei Kara Molnar, susţinută de cr iticul Ionel Bota,
cărturar de necontestat al Banatului, şi „Elemente de contur”,
de Ion Scorobete, t imişorean de loc din Meria pădurenilor, poet,
preşedintele Fundaţiei „Traian Vuia”,  autor a numeroase vol-
ume, prezentat de cunoscutul critic Adrian Dinu Rachieru. A
fost lansat şi un tânăr, încă elev – Cristian Băleanu, susţinut de
poeta şi traducătoarea Manolita Dragomir Filimonescu.

Două recitaluri actoriceşti: Vladimir Jurăscu – din poezia
lui Laurenţiu Cerneţ,  şi Doru Iosif – din opera lui Gheorghe
Azap, au rotunjit  ceasurile de poezie.

Să nu uităm momentele muzicale: cvartetul format din patru
tineri muzicieni (Marius Roman, Lavinius Nikolaevici, Ionuţ
Giura, Alexandru Moise), încă studenţi, a „fixat” sala cu dansuri
româneşti de Bela Bartok şi badineria lui J. S. Bach, iar Victor
Georoceanu, cantautorul boemei timişorene, nu s-a dezminţit;
finalul le-a aparţinut  celor de  la Sound Sense (Radu Stoica -
chitară şi Florin Ferchiu - violoncel), pe care-i puteţi asculta şi
p e y o ut ube cu „Dest in ”  (h t tp ://www.y o ut ube.com /
watch?v=y0txDo-Y8AM),  un duet care a „înviorat” sala cu
muzica lor atât de apropiată inimilor celor ce scriu sau citesc
poezie.

A fost şi la Timişoara:
Ziua Mondială a Poeziei,
ediţia a VII-a

IOSIF BĂCILĂ MARIA NIŢU C.SZEKERES

În Sala Oglinzilor a
Uniunii Scriitorilor din
România a avut loc
ceremonia de
decernare a Premiilor
Uniunii Scriitorilor din
România, pentru anul
2011.
Juriul pentru
nominalizări a fost
alcătuit din Mircea
Diaconu (preşedinte),
Lucian Alexiu, Iulian Boldea, Dan Mircea Cipariu, Sanda
Cordoş.
 Juriul de decernare a premiilor, alcătuit  din Dan Cristea
(preşedinte), Paul Areţu, Gabriel Coşoveanu, Nicolae Oprea şi
Vasile Spiridon, a decis:
PREMIUL NAŢIONAL:
Norman Manea;
POEZIE:
Gabriel Chifu, Însemnări din ţinutul misterios, Ed. Cartea
Românească;
PROZĂ:
Alexandru Vlad, Ploile amare, Ed. Charmides;
CRITICĂ:
Mihai Zamfir, Scurtă istorie. Panorama alternativă a
literaturii române, Ed. Cartea Românească / Ed. Polirom;
TEATRU:
Gellu Dorian, Confort Freud, Ed. T impul;
PREMII SPECIALE:
Cassian Maria Spiridon, Despre barbari sau Invazia omului
plat, Ed. Litera;
DEBUT:
Gabriela Gheorghişor, Mircea Horia Simionescu. Dezvrăjirea
şi fetişizarea literaturii, Ed. Muzeul Literaturii Române;
Alex Goldiş, Critica în tranşee, Ed. Cartea Românească;
TRADUCERI:
Dinu Flămând, Fernando Pessoa, Opera poetică, Ed.
Humanitas;
George Volceanov, Violeta Popa, Horia Gârbea, W.
Shakespeare, Opere, IV, (Regele Ioan, Îmblînzirea scorpiei,
Vis de-o noapte-n miezul verii), Ed. Paralela 45.

Premiul naţional: de discutat. Erau şi alte variante, dar, mă
rog, ăsta-i trendu’ acu’… Din nouă premii, doar cinci au fost
ale editurilor din Bucureşti, ceea ce indică un real progres pe
calea democratizării (măcar geografice) în domeniu.

De remarcat că juriile sunt conduse doar de dâmboviţeni,
ceea ce (con)duce la (unele) idei. Nasc şi la provincie oameni
demni de asemenea poziţie, dar directivele prezidenţiale şi-ar
mai estompa din ecou, probabil.

Vicepreşedintele USR  a dat un exemplu bun anul trecut,
când, deşi trecut de prea-plecatul juriu de nominalizări, şi-a
retras cartea din competiţie. Anul acesta, avem doi premiaţi
care au scaunele în preajma lui, iar premierea lor a prilejuit
unele discuţii care pot fi evitate. Ca un exerciţiu de democraţie
şi bună-credinţă, ar fi indicat ca membrii Comitetului director
să se abţină în perioada cât sunt şefi.

În rest, ca în alţi ani: scriitorii scriu, editorii şi premianţii
se premiază, unii chiar între ei, iar literatura trece...

Premiile USR
pe 2011
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Iată câştigătorii celei de-a VII-a ediţii a concursului literar
organizat de revista „Metamorfoze” din Medgidia:
* Premiul de excelenţă „Ion Faiter”:
Tatiana Munteanu (Galaţi);
* Premiul I:
Mihaela Alexandra Botezatu (Cernavodă);
* Premiul II:
Raluca Elena Bădiţă (Braşov);
* Premiul III:
Miruna Ştefana Belea (Ulmi, jud. Dâmboviţa);
* Menţiune:
Diana Georgiana Dogaru (Medgidia).

Juriul a fost format din Ovidiu Dunăreanu (preşedinte),
Emilia Dabu, Cosmin Ştefănescu, Ionel Echim

Câştigătorii concursului
„Aripi de dor”

J’oublierai l’écrivain pour n’ętre que le vagabond, in-
souciant du style, de la composition. Je dirai les choses telles
qu’elles se présenteront ŕ mon esprit, aprčs les avoir vécues
sur mes nouvelles routes et sur les anciennes. Ce sera le ro-
man pris sur le vif de mes derničres pérégrinations. Quel ro-
man! Jamais le monde n’a été  plus digne de notre intéręt
qu’aujourd’hui. Jamais il n’a eu tant besoin d’ętre vu avec
des yeux passionnés, qui l’aim ent e t qui le détestent!
                                                                    (Panait  Istrati,

Notes et reportages d’un vagabond du monde)
Inspirat de viaţa şi opera lui Panait  Istrati (1884-1935),

Institutul Cultural Român, organizează un concurs literar intitulat
«Noter la Roumanie» – écrits courts sur des voyages réels ou
imaginaires en Roumanie.

Douăzeci de texte, selecţionate de juriu, vor fi publicate
într-o carte care va fi lansată la Salonul cărţii din 2013. Juriul va
fi format din membri ai Clubului de lectură afiliat  Festivalului
primului roman, de la Chambéry.

Formularele de înscriere se găsesc la adresa gro.niamuor-
tutitsni@egadnobagavudxirp. Textele, având între 15 şi 30 pages
(circa 400 cuvinte pe pagină), redactate în limba franceză se
trimit la adresa: prixduvagabondage@institut-roumain.org, până
la  29 iunie 2012.

Festivalul literar al primului roman, care are loc anual la Chambery
(Savoi a), a ajuns  la ediţia XXV-a şi a  promovat, până acum, 300 de
prozatori. De  la prima sa ediţie, din  1987, festivalul se axează pe autori
care-ş i fac debutu l în roman şi, de-a lun gul anilor, a devenit o  scena
majoră dedicată descoperirii de noi talente: Michel Houellebecq, Chris-
tine Angot, Amél ie Nothomb, Muriel Barbery, Laurent Gaudé etc.

Festivalu l se ocupă şi de  debutanţii din alte ţări europene. După
Italia, Span ia şi Germania, vizează  acum şi debutul în roman din Marea
Britanie ş i România.

Selecţia este rezultatul alegerii cititorilor, ei fiind cei care îi invită
pe autori la Festivalul de la Chambéry. Programarea se face în baza unui
palmares de autori citiţi si nominalizaţi de către un juriu popular compus
din 3.000 de lectori.

La sec ţiunea „au tori europ eni” (nefrancezi), un ul din cel e şase
premii pe anul 2011 a fost Corina Sabău, cu Blocul 29, apartamentul 1,
(Ed. P olirom).Aut oarea s-a n ăscut, în 1975, la Câmpulung-Mus cel, a

Concurs literar:
Premiul vagabondajului
2012 – „Note despre
România”

absolvit Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti şi este redac-
tor  la Radio Romania Intern aţion al. P rimu l ei roman , Bl ocu l 2 9,
apartamentul 1, a primit Premiul pentru debut în roman, pentru 2009,
la Colocviile Romanului Românesc (Alba Iulia).

Festivalul-Concurs Internaţional de Creaţie Literară “Titel
Constantinescu”, ediţia a V-a, se desfăşoară după următorul
program:

- primirea lucrărilor: până la 1 iulie 2012;
- jurizarea şi stabilirea câştigătorilor: 1 iulie-1 august 2012;
- pr emierea şi  gala  laureaţilor : 1 8 august 2 01 2.

Creatorii literari pot participa la concurs la unul sau la mai multe
genuri literare, cu un singur volum care să nu depăşească 120
pagini scrise pe computer, cu litera de 12, format A5. Nu sunt
acceptate volumele publicate.

Înscrierile se primesc la sediul Editurii RAFET din Râmnicu
Sărat, str. Grădiştea, nr. 5, jud. Buzău, cod poştal 125300, pe CD,
ori la adresa de e-mail: editurarafet@yahoo.com.

Premiile care se vor acorda:
- Marele Premiu “Titel Con stantinescu” – p ublicarea

volumului;
- Premiul “Slam Râmnic” – publicarea volumului;
- Premiul “C. C. Datculescu” – publicarea volumului;
- Premiul “Octavian Moşescu” – publicarea volumului;
- Premiul “Florica Cristoforeanu” – publicarea volumului.

Casa de Cultură a Studenţilor din Timişoara, în colaborare
cu Filiala T imiş a Uniunii Scriitorilor din România, revista
Orizont, Editura Brumar şi Uniunea Sârbilor din România,
organizează cea de-a XV-a ediţie a Concursului Lit erar
Studenţesc “Pavel Dan”.

Concursul se va desfăşura p e două secţiuni: poezie şi
proză.

Lucrările (maxim 10 pagini în 3 exemplare, Times New Ro-
man, 12) vor fi trimise în regim moto (grupajul trebuie trimis şi
pe supo rt CD) pe adresa: Casa de Cultură a Studenţilor
T imişoara, Bvd. Regele Carol I, nr.9, cod 300180, T imişoara (cu
menţiunea “Pentru Concursul “Pavel Dan”)

Data limită de primire a textelor este 1 august 2012 (data
poştei).

Concursul se  adresează studenţilor, masteran zilor şi
elevilor (nedebutaţi în volum).

Fundaţia „Petre Ionescu-Muscel”, colectivul de redacţie
al revistei „Pietrele Doamnei”, Casa de Cultură Domneşti, Liga
Scriitorilor din România – filiala Argeş, Asociaţia Naţională
„Cult ul Eroilo r” – filiala Argeş,  Asociaţia Naţională de
Vexilologie „Tricolorul”, Primăria Domneşti, Cenaclul „Nicolae
Velea” din Curtea de Argeş şi Biblioteca Municipală din Curtea
de Argeş organizează Concursul Naţional de poezie, proză, teatru
scurt, epigramă, pictură, foto grafie artistică, heraldică şi
vexilologie – „Pe aripi de măr domnesc”, ediţia a V-a,

Pot participa creatori din întreaga ţară, indiferent de vârstă.

Concursul
“Titel Constantinescu”

Concursul literar
“Pavel Dan”

Concursul “Pe aripi de
măr domnesc”, 2012
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Tema concursului: “Lumea satului românesc”. Nu se vor lua în
considerare creaţii ce abordează alte teme. Una din creaţiile
autorilor va avea ca temă satul Domneşti – proză sau poezie,
adevăr sau ficţiune.

Juriul, format din critici literari şi de artă, poeţi, scriitori,
artişti de imagine, pictori, va acorda câte trei premii pentru fiecare
secţiune, concretizate în diplome şi publicarea în revista „Pietrele
Doamnei”. Picturile şi fotografiile premiate vor face obiectul
unei expoziţii organizate la Casa de Cultură Domneşti în cursul
lunii august. La festivitatea de premiere şi vernisaj, în 26 august
2012, vor fi citite poeziile şi epigramele premiate.

Concurenţii vor trimite 5 poezii, 5 epigrame, 2 proze scurte,
2 texte teatru scurt, 1 text heraldică şi vexilologie scrise la calcu-
lator. Lucrările vor fi semnate cu un moto. Artiştii fotografi vor
trimite 5 lucrări având dimensiunea de 20×30 cm, iar pictorii vor
trimite un singur tablou reprezentativ, însoţit  de un plic ce va
conţine numele şi adresa autorului. Lucrările pentru concurs se
vor expedia până la 25 iulie 2012, pe adresa: Fundaţia „Petre
Ionescu-Muscel”, bulevardul Al. Ioan Cuza, nr. 77, Domneşti,
jud.Argeş, cod 117370.

Premiul “Opera  Omnia” pentru
scriitori străin i: Bengt Berg  (Suedia) şi
Lidija Dimkovska (Macedonia).

Premiul “Opera  Omnia” pentru
scriitori români:  Ion Pop (critică literară)
şi Aurel Pantea (poezie).

Premiul pentru promovarea operei
argheziene: Mircea M. Pop (Germania),
Adam Puslojic (Serbia) şi Gelu Costea
(România).

Premiul pentru argheziolo-gie: Ela
Jakab (Lugoj) ,  p en t ru v o lum ul
“Deşertăciune şi asceză”

Premiul “Opera Prima” (debut în
volum):  Laurenţiu Belizan (Buzău).

Premiul pentru volum în manuscris:  Radu Niţescu
(Bucureşti).

Premiile pentru grupaje de poezie:
Premiul I: Mihai Gheorghe (Motru);
Premiul II şi Premiul revistei ,,Ramuri”:  Ana-Maria Lupaşcu

(Suceava);
Premiul III:  Andreea Teliban (Bucureşti);
Menţiune: Andra Gabriela Prodea (Bucureşti);
Premiul revistei Acolada (Satu Mare): Marina Popescu

(Bucureşti);
Premiul revistei Argeş (Piteşti): Andrei Velea (Galaţi).
Juriul a fost format din nu mai puţin de patrusprezece

membri: Ana Blandiana, Dan Cristea (preşedinţi), Paul Aretzu,
Mircea Bârsilă, Gelu Birău, Zenovie Cârlugea, Ion Cepoi, Gabriel
Chifu, Nicolae Dragoş, Dragoliub Firulovici, Horia Gârbea,
Gheorghe Grigurcu, Ion Popescu-Brădiceni şi   Spir idon

Premiile la Festivalului
Internaţional „Tudor
Arghezi”

ELA JAKAB

Deşi tit lul pare decupat din „Scânteia”, faptul s-a petrecut
în primăvara asta: preşedintele Nicolae Manolescu şi Comitetul
Director al USR au executat o vizită de  lucru în Valea Jiului.
Acolo, au ţinut o şedinţă de lucru la Petroşani, iar apoi s-a

Vizita de lucru a
preşedintelui  în Valea
Jiului

Rezultatele ediţiei din acest an a Concursului de volume în
manuscris pentru autori sub 35 de ani, organizat de U.S.R. şi Ed.
Cartea Românească:

* La secţiunea critică literară:
Simona Vasilache – „Cinstite obraze, moftangii şi domni”;
* La secţiunea proză:
Constanţa Roşoiu – „Preţul corect”;
Cristian Meleşteu – „Radiografia unei zile”.
Juriul, acelaşi de anul trecut, a fost fo rmat din Gabriel

Dimisianu (Bucureşti), Dan Cristea (Bucureşti), Radu Aldulescu
(Bucureşti) şi Cosmin Ciotloş (Bucureşti).

Simona Vasilache (Bucureşt i) este asistent la A.S.E.
Bucureşti. Absolventă a Facultăţii de Litere a Universităţii din
Bucureşti, doctorandă, colaboratoare la România  literară.
Debutase editorial, în 2008, într-un roman colectiv.

Constanţa Roşoiu (Otopeni), este absolventă a unui liceu
economic. O inspiră, pe lângă Beethoven şi Haruki Murakami,
scriitorul Radu Aldulescu, membru al juriului.

Cristian Meleşteu (Piteşti)  este consilier judeţean PSD şi
preşedintele Comisiei pentru Cultură, Educaţie, Tineret şi Sport
a Consiliului Judeţean Argeş. Fosta lui soţie, de care a divorţat
recent, era  secret ara lui Const antin Nicolescu, vest itul
preşedinte penal al C.J. Argeş.

Nici anul acesta juriul dâmboviţean nu a reuşit  să salte
vreun premiu peste Carpaţi sau peste apa Milcovului. Reamintim
că şi anul trecut, acelaşi juriu a distribuit  loco ambele premii.

Premiile pentru volume
în manuscris nu trec
Carpaţii

întîlnit, la Petrila, la Clubul Copiilor şi Elevilor, cu reprezentanţi
ai administraţiilor locale, oameni de cultură şi ziarişti, popor
numeros şi entuziast, cum relata un membru de frunte al activului
scriitoricesc.

Organizarea vizitei, în care Nicolae Manolescu a fost
declarat  Cetăţean de Onoare al Municipiului Petroşani de către
T iberiu Iacob-Ridzi, soţul celebrei ministre Monica Iacob-Ridzi,
a fost realizată de un domnul Costel Avram, vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Hunedoara şi şeful organizaţie judeţene a
PRM, acuzat în prea locală, anul trecut, de  „fumigene” în
declaraţia de avere. Să amintim că preşedintele USR mai este
cetăţean de onoare al localităţilor Târgu-Cărbuneşti şi Răşinari...

În afară de onorat, au mai făcut deplasarea Irina Horea,
Horia Gârbea, Nicolae Prelipceanu, Szilagy Isztvan, Gabriel
Co şo veanu şi Adrian Po pescu, car e au primit , de la
vicepreşedintele peremist, câ te o diplomă de „Cetăţean al
Arcadiei”.

La şedinţa pomenită, s-a votat, în unanimitate, atribuirea a
două indemnizaţii de merit (nu s-a anunţat cine sunt beneficiarii).
Să mai amintim că această indemnizaţie, care constă în trei salarii
minime pe economie (impozabil), se acordă unui număr de 100
de scriitori (fix) care au valoare, premii, ecou critic, operă,
prezenţă în lucrări de istorie literară ş.a. Din păcate, lipsa de
transparenţă, dar şi regulile – care dezavantajează boema şi
creatorii provinciali din afara reflectoarelor, au creat discuţii,
acuze şi scuze. Dar caravana trece...
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Popescu.

După reuşita Adelinei Dozescu (din Chizătău, localitate
din apropierea Lugojului), iată că un alt  premiu este adus aici,
de Ela Jakab!

Concursul “Starpress”
Câştigătorii concursului internaţional de poezie, pentru

românii din întreaga lume, „Starpress”, ediţia 2012:
PREMIUL I: T itina Ţene (Cluj), Mariana Zavati Gardner

(Londra), Mihaela Cristescu (Sidney), Ionela Flood (Londra);
PREMIUL II: Mircea M. Pop (Heidelberg), Cristiana Maria

Purdescu (Bucuresti), Lavinia Hustişoru Dumitriu (Bucureşti),
Odeta Tătaru (Petruşeni, R. Moldova);

PREMIUL III: Monalisa Livia Gheorghiu (Galaţi), Tatiana
Dabija (Chişinău), Laurian Lodoabă (Lugoj), Gheorghe Vicol
(Vatra Dornei);

MENŢIUNE: Ioana Elena Ciobanu (Cornegliano Laudense,
Italia),  Constantin Popescu (Craiova); Ştefania Bicu (Nürtingen,
Germania),  Dumitru Galeşanu (Rm. Vâlcea), Mirela Ramona
Neagu (Faurei), Mihaela Claudia Condrat (Tübingen, Germania),
Alexandru Toma (Madrid), Claudia Voiculescu (Bucureşti),
George Baciu (Domneşti, j. Argeş), Constantin Stroe (Bucureşti),
Cristian Gabriel Groman (Londra), Anita Shterjova Dragovich
(Skopje, Macedonia), Maricuţa Manciuc (Madrid), Arabel
Bondarenco (Voluntari, j. Ilfov), Costel Stancu (Vânju Mare, j.
Mehedinţi), Costin Tănăsescu (Piteşti), Andrei Caucar (Deva),
Veronica Drăngoi (Chişinău) Daniel Bănulescu (Bucuresti), Geo
Galetaru (T imişoara), George Ioniţă (Titu), Noni Emil Iordache
(Popeşti-Leordeni), Cristian Bodnarescu (Iaşi), Adriana Maria
Sav (Jibou), Violeta Laura Gleaja (Grădinari, j. Olt), Tatiana Scurtu
Muteanu (Galaţi), Vasile Popovici (Botoşani), Iustinian Zegreanu
(Cluj- Napoca), Mihaela Aionesei (Târgu Secuiesc), Mihaela
Meravei (Constanţa);

PREMIUL TINEREŢII:  Adrian Dumitru (Câmpina), Vlad
Sîrbu (Valencia), Mihaela Alexandra Constantinescu (Motru),
Diana Laura Nohit (Braşov), Diana Harabagiu (Bucureşti), Alina
Dăduş (Petreşti, R. Moldova);

PREMIUL PENTRU DEBUT: Andreea Claudia Agapie
(Craiova), Victoria Azareonoc (Vadul-Leca, R. Moldova), Andrei
Surugiu (T imişoara), Jelena Dragovich (Skopje, Macedonia),
Andra Andrioaie (Moineşti), Cristi Iulian Avram (Dorohoi), Diana
Talpa (Răuţel, R. Moldova);

PREMIUL SOCIETĂŢII CULTURALE „ROMÂNCA”
(LONDRA):  Lili Ardelean (T imişoara);

PREMIUL PENTRU AUTENTICITATE: Valeriu Cercel
(Hamilton, Canada), Victor Burde (Alba Iulia), Voican Marin
(Bucureşti), Vanghea Mihanj – Steryu (Skopje, Macedonia),
Augustin Haidu (T imişoara);

PREMIUL PRESEI: Iacob Cazacu (Toronto), Ofelia M. Uta
Burcea (Madrid), Theodor Răpan (Bucureşti), Ştefania Bicu
(Nürtingen, Germania);

MENŢIUNE SPECIALĂ: Ligia Ionescu (Madrid), Daniela
Bejan (Piatra Neamţ), Cristian Răduică (Linz am Rhein, Germania),
Marian Dragomir (Ploieşti), Constantin Marafet (Râmnicu Sărat),
An a  Drăgoianu (Craiova), Daniela  Nicoleta  Io nescu
(Drăgăne ti, j. Prahova), Tania Nicolescu (Tulcea), Dumitru
Popiţan (Bistriţa), Elena Simona Popescu (Rm. Vâlcea), Elena
Trifan (Ploieşti), Gina Agapie (Buzau), Vlad Sârbu (Valencia),
Alexandru Horezeanu (Rm. Vâlcea), Iadranca Ramona Purza

În 6 aprilie 2012, la Uniunii Scriitorilor din România, situată
în localit atea Bucureşti, a avut loc Adunarea Generală a
Asociaţiei Publicaţiilor Liter are şi Editurilor din România
(APLER), care a ales noul Comitet de Coordonare al acestei
organizaţii, pentru următorii trei ani, care are nouă reprezentanţi
regionali ai editurilor şi revistelor literare:

- pentru Bucureşti: Ioan Cristescu, directorul Editurii T racus
Arte, reprezentantul revistei „Manuscriptum” şi al Editurii
Muzeului Naţional al Literaturii Române, Cornelia Maria Savu,
reprezentanta revistei „Cultura” şi a Editurii Fundaţiei Culturale
Române, Dan Mircea Cipariu, publisher-ul AgenţiadeCarte.ro;

- pentru Moldova: Cassian Maria Spiridon, redactorul-şef
al revistei „Convorbiri literare”, Gellu Dorian, redactorul-şef al
revistei „Hyperion”, Florina Zaharia, redactorul-şef al revistei
„Dunărea de Jos”;

- pentru Transilvania şi Muntenia: George Vulturescu,
directorul revistei „Poesis”, Ioan Matiuţ, directorul Editurii
Mirador, r eprezentantul revistei „Arca”, Virgil Diaconu,
redactorul-şef al revistei „Cafeneaua literară”.

Comitetul de coordonare l-a ales preşedinte al APLER, cu
majoritate de voturi (6 la 3), pe Dan Mircea Cipariu (Bucureşti),
vicepreşedinţi pe Ioan Cristescu (Bucureşti) şi Virgil Diaconu
(Piteşti), iar cenzori pe Nicolae Corlat, Marius Chelaru (Iaşi) şi
Sterian Vicol (Galaţi).

A urmat o contestaţie din partea „foştilor” : Cassian Maria
Spiridon (Iaşi), vicepreşedinte APLER, Gellu Dorian (Botoşani),
George Vulturescu (Satu Mare) , Aura Christi (Bucureşti) şi
Lucian Vasiliu (Iaşi), care au convocat Adunarea generală a
APLER în 26 apr ilie, la Iaşi, susţinuţi de următorii membri:
Convorbiri literare (Iaşi), Poezia (Iaşi), Poesis (Satu Mare), Dacia
literară (Iaşi), Contemporanul (Bucureşti), Lumină lină (New
York), Carmina Balcanica (Bucureşti), Porto Franco (Galaţi),
Editura T impul (Iaşi), Hyper ion (Botoşani), Editura Axa
(Botoşani), Editura Junimea (Iaşi), Editura Princeps Edit (Iaşi),
Feed Back (Iaşi), Editura Ideea Europeană (Bucureşti), Antares
(Galaţi), Oglinda Literară (Focşani), Editura Emia (Deva), Caiete
silvane (Zalău), Citadela (Satu Mare), Banatul (Lugoj), Revista
Română (Iaşi), Radio Iaşi.

Războiul continuă...

Dan Mircea Cipariu ar fi
noul preşedinte al
APLER...

(Arad), Dumit ru Băluţă (Chişinău),  Mihaela Alexan dra
Constantinescu (Motru), Tamara Dragovich (Skopje, Jeanina
Georgeta Ţenea (Rm. Vâlcea), Daniela Demengi (Chişinău), Liviu
Florian Jianu (Craiova), Ion  Roşioru (Hârşova) , Mariana
Margarita Tănase (Brăila), Paul Stănişor (Rm.Valcea), Mihaela
Dordea (Bucureşti), Nicolae Pogonaru (Buzău), Costina Verginia
Răuţi Bratiloveanu (Văieni, j. Gorj).

Concursul, după organizatori, a avut 8.479 concurenţi, de
pe cinci continente! Din zona de vest, printre laureaţi, avem
scriitori cunoscuţi, membri USR, cum ar fi  Laurian Lodoabă –
locul III, Costel Stancu – menţiune, Geo Galetaru, – menţiune şi
Liliana Ardelean – premiu special.

Nu s-a menţionat componenţa juriului.
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invitat special

 Scrisoare către Sf. Pavel

Când eram copil, vorbeam ca un copil,
simţeam ca un copil, gândeam ca un copil,
dar când  m-am făcut mare
am lepădat ce era copilăresc.Am trădat-o pe mama,
spre a mă lăsa biciuit  de femei cu biciuşca lor de miere.
Dintr-un arbore ce-şi înfigea rădăcina în cer
                              am ajuns un copac răsucit , noduros,
un copac răsărit  din ţărână.
Un alt chip - unul de pământ, pământiu –
îmi apare înainte când mă privesc în oglindă:
                                              un călător venit de departe
şi căruia nu-i cunosc înţelesul graiului.
                               Eram copil şi simţeam ca un copil.
Eram copil şi gândeam ca un copil. Şi iată-mă, acuma,
aidoma celui rămas, în miezul iernii, fără casă,
aidoma  celui rămas, în miezul iernii,
                                                     fără încălţări  de iarnă,
într-o luncaviţă închiriată de câteva mâţe sălbatice
sau într-o ţară unde străinii
                           sunt alungaţi de locuitorii ei, cu pietre.
Îmi este tulburată inima înlăuntrul meu
de copac noduros.
                                    Îmi este mâhnit duhul în mine
cum într-un copac răsărit  din ţărână,
                                            într-un loc plin de  gunoaie,
şi mă gândesc la tot ce-am lepădat,
                                 cum la o pierdere nespus de mare.

O pereche de nori

A te simţi exprimat, în clipele de singurătate,
de acoperişurile de tablă
ondulate de căldura - de la amiază - a verii.
A dori să fii iubit  de-o femeie atât de mult
încât să se viseze, noapte de noapte,
preschimbată într-o leoaică tânără
ce desenează figura îmblânzitorului ei pe nisip
şi se apleacă din când în când

şi o linge, evlavioasă.
A izbuti  să-l vezi pe Dumnezeu
în vatmanul - cu mustăţi şi şapcă  de benzinar -
în timp ce coboară, furios, din tramvai
pentru a-l  reconecta
la sursa electrică a  celor două fire de sus.
A te obişnui cu sensul propriei vieţi
aşa cum te obişnuieşti, încet-încet, cu obiectele
dintr-o cameră de hotel,
dulapul, veioza, perdeaua, cuvertura, oglinda,
  cu întreaga ei configuraţie
  şi, respectiv, cu ceea ce vezi de la fereastră:
  o stradă, un turn, o grădină sau câte-o fată
  plutind pe rotile, uşoară, ireală, străvezie.
  A avea – drept plămâni – o pereche de nori.
  A avea, în loc de ficat, un fazan de câmpie.

 Fără titlu

Invidiez meduzele şi melcii,
invidiez dealurile cu vizuinile lor pentru vulpi
                                              şi atâţia mărăcini înfloriţi,
invidiez eşarfele pe care le flutură balerinele
                             la spectacolul de încheiere a stagiunii
şi pe căutătorii prin tomberoanele pentru zdrenţe îi invidiez
şi pliscurile vopsite în roşu ale flamingilor
şi norii dresaţi a gândi doar cu glandele lacrimale
şi armăsarii când nechează, pe izlazuri,
încântaţi de lenjeria intimă – de vară – a unei iepe,
îi invidiez pe autorii de muzică simfonică
ascultată, noaptea, cu lumina stinsă, la aparatul de radio,
de fetele încă virgine de la ţară
dar şi de femeile cu probleme în căsnicie,
                                                    aflate în pragul divorţului,
dar şi de greierii ascunşi prin odăi
                                                     pe întreaga durată  a iernii,
invidiez rămurosul lujer de mărar din grădină
când tânăra gospodină rupe din el câteva crenguţe
pentru mâncarea ce fierbe în clocot pe aragaz
şi  pe cei morţi îi invidiez, în ultima vreme,
ei nu mai cer nimic de la viaţă,
toţi morţii sunt complet surzi la această scripcă,
numai pe mine, numai pe mine nu mă invidiază nimeni,
cine să mă invidieze şi de ce:
pentru că-mi place, unde dau de-o poiană verde, să pasc?
pentru că mă emoţionez  şi acum, la fel de uşor ca  un copil?
Atât de uşor încât, în mod sigur, îmi fac specia de râs!

O picătură de ploaie

Vieţuiesc în afara mea: în apropierea bălţilor inspectate
spre seară, în zăduful verii, de berze,
printre gaiţele şi mulţimea stăncuţelor de la capătul câmpiilor,
în ochiul pentru care, de mai multă vreme,
                                  orice formă ovoidă îşi este sieşi ostilă,
între  valurile suprapuse
ale vigurilor desfăşurate pe tejgheaua vânzătorilor de stofe
şi – la fel ca-n pieptul unui zeu - în singuratica stâncă
oare se mai gândeşte la mine păduricea
                          în care, eu însumi un arbore între arborii ei,
am cunoscut, într-o iarnă, adevăratul gust al monotoniei?

MIRCEA BÂRSILĂ
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da, chiar dacă am intestine şi inimă - acest organ atât
de abject, pentru unii –
oase, unghii, plămâni şi ficaţi refractari la alcool,
eu vieţuiesc în afara mea: în taurul înaintând ca un tanc
spre juninca aflată la întâiul ei rut,
în oglinda ciobită din poşeta  împletită din fire de pipirig
                                                                 a unei căprioare,
în ghiocelul arătându-şi, victorios, dinţii săi albi
în cele dintâi zile cu iz de primăvară ale anului -
oriunde aş putea să stau de vorbă, în linişte,
cu o picătură de ploaie atârnată de vârful unei frunze verzi,
oriunde mă aflu mai sus de cât izbutesc lifturile să urce,
departe de grapele uitate de tractorişti,
                                                 întoarse cu dinţii  spre cer,
 şi de orice iubire prefăcută, din nimicuri, în două hăuri  negre,
 de mine însumi cât mai departe şi, respectiv, de poeţi:
                     acei poeţi care au decapitat  verva şi l impezimea
izvoarelor!

Zile  de-a rândul

De câte ori nu m-am încăierat, în tinereţe, pe la bâlciurile
din părţile noastre, aţâţat de ţipetele – de bacante –
ale fetelor învârtindu-se, la douăzeci de metri înălţime,
în scaunele de fier ale scrânciobului.

Era pe când nu aş fi pregetat să dorm, dacă ar fi fost nevoie,
lângă o vită îngropată de puţin timp în ţărâna nisipoasă
                                                                             a unei fâneţe.
La fel ca feştila unei lalele, în abstractele grădini ale zeilor,
ardea o lacrimă – o lacrimă încă neplânsă –  în creierii mei.

Şi misteriosul călăreţ de atunci
întrezărit , adesea, într-un galop nebunesc pe marginea râpelor,
în luminoasele şi grăbitele dimineţi îmbătate de albastrele
fulgere ale albăstrelelor: ei, bine, eu am fost călăreţul acela.

Eram tânăr
- la anii  a căror poezie dă pe afară ca o vână de apă -
şi miroseam a femeie, zile de-a rândul,
după fiecare noapte de dragoste
aşa cum miroase a vulpe
un câine care a scobit într-o vizuină.

 Nuferi şi ape

Acum, dacă tot ai venit – şi pentru că este o căruţă
de ani, de când mă duci cu vorba în  privinţa
aceastei întâlniri – vreau să-ţi ridici fusta
şi să-ţi arăţi coapsele albe. Să dansezi pe masă,
închipuind nuferi şi ape.
Vreau să râd, vreau să mă distrezi şi să te aplaud,
sătul de repetatele vedenii îndurate seara, târziu,
prin falsele temple – crâşmele – şi de tristele istorii
cu poeţi şi poete lunatice. Vreau să te văd
închipuind nuferi şi ape, să aplaud şi să te lovesc
peste fese, fără ruşine şi, totodată, în pofida
gândului, un gând cât se poate de frumos şi de sincer,
în varianta sa  iniţială: acela de a-ţi sta, fericit ,
în apropiere, fie şi doar câteva ceasuri,
în felul unui motan în preajma unei regine.Da,
vreau să-ţi ridici fusta şi să dansezi, arătându-ţi
coapsele albe, iar când vom ajunge  în pat, dezbrăcaţi
(repet: dezbrăcaţi!), va trebui să m-ajuţi,
fierbinte şi moale,

să trăiesc fiorii unui melc - ai unui limax – aflat
         la plimbare, în răcoarea nopţii, pe slaiul de beton
         al unei fântâni:
         o plimbare, totuşi, nebunească  şi care implică, activ,
         şi teama de a nu cădea  înlăuntru,  în adânc,
un de
se sfărâmă în cioburi, în zeci de cioburi de aur, luna.

Poate eşti  aşteptat

 Chiar dacă faptul de a fi femeie
                    îmi pare o boală  (o boală a materiei!),
                    îmi plac al naibii de mult fetele –  sunt la fel
                   de simple şi de frumoase ca bicicletele  –

şi femeile-femei
din marile oraşe  –  din metropole şi din capitale  –
între douăzeci şi cinci şi treizeci şi opt de ani,
cu părul şi buzele vopsite
         nişte insecte  – ochii lor – cu tentacule mişcătoare

          bijuterii şi cutiuţe cu farduri,
          forfecuţe, mărgele şi anticoncepţionale,
          fiole cu parfumuri şi sticluţe cu lac pentru unghii
          ciorapi sutiene pălării şi mătăsuri

          du-te, poemule,
          şi spune-le cât de mult îmi plac,
          inclusiv cele tunse scurt, băieţeşte,
          dar care nu se sfiesc,
          aflate în pat, alături de cel iubit ,
          să-i arate până unde se pot depăşi pe ele însele

  hai, ia-o din loc, poate eşti aşteptat,
  şi ajută-le,
  cu un sărut  după ureche,
  să se trezească mai uşor, dimineaţa.

                                   Pe cuvânt de onoare

Sunt un ilustru bărbat între două vârste
din vremea imperiilor dispărute,

uneori, subţioara ta este o pasăre de pradă,
uneori, gura ta este un câine de vânătoare

două lebede însorindu-se una lângă alta - sânii
două strigăte de luptă
în timpul celor câţiva paşi făcuţi înapoi, strategic,
pentru o mare victorie militară,

poate că părul tău ar fi bun de făcut ţigări din el,
ar fi bun de fumat la încheierea – cu lacrimi impare
şi aplauze variat colorate – a ceremoniilor de nuntă
filmate cu telefonul mobil în bisericile de la ţară,

în cercul frumuseţii din jurul tău
mă simt întotdeauna, pe cuvânt de onoare,
cum prada ameţită
de electricitatea otrăvitoare a unei caracatiţe,

lasă-mă să te privesc la fel
ca prin orificiile unei viziere,
lasă-mă să mă îmbrac în rochia ta
spre a semăna şi eu cu o tufă de liliac
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— Parisul a fost întotdeauna oraşul care a atras
literaţii, a generat marile schimbări, a protejat şi a

respectat lumea lor  vulnerabilă şi dificilă. A fost
singurul mare oraş al lumii în care dacă spuneai că

eşti poet aveai un statut social. Acum, cum e?

— Semn al „hazardului”? Nu, nu cred acest lucru ! Totul este
fenomen de convergenţă. Să spunem efect de comuniune, căci în
clipa chiar când am început să răspund interviului dumneavoastră
se întâmpla ca France Musique să retransmită zilele din septembrie
2011 ale marelui festival „George Enescu” din Bucureşti, iar eu să
ascult tocmai o sonată pentru vioară şi pian de Enescu. Magnific !

Să revenim... Parisul a fost efectiv un far pentru artiştii de
toate disciplinele din lumea întreagă. Acest lucru este valabil şi
astăzi, mulţi creatori din lume îşi întorc privirile spre Paris, unde îşi
doresc să ajungă, ceea ce este foarte bine pentru amestecul culturilor
şi emulaţia artistică. Dar în proporţii mult mai mici, căci trebuie
socotit  şi Berlinul, care fierbe actualmente şi explodează, fără să
uităm New-York-ul, loc de prestigiu al pieţelor artei, chiar dacă
adesea sunt artificiale şi falsificate de speculaţii financiare în care
arta îşi pierde sufletul. Şi apoi să nu uităm că suntem agresaţi de
marele vârtej al mondializării, la bine şi la rău, deci să nu neglijăm
trezirea şi setea de nepotolit  a ţărilor asiatice, care abundă de artişti
excelenţi.

În ciuda atâtor mutaţii fulgerătoare, Parisul rămâne încă pe
deplin un mare oraş mondial al artelor, aici se petrec în permanenţă
o mie şi un a manifestări dintre cele mai variate, de  la cele de
anvergură internaţională la cele mai discrete, la cele mai modeste,
mai pline de interes şi la inovaţii creatoare. Acest lucru este valabil
pentru toate disciplinele, litera tură, poezie, pictură, sculptură,

muzică, teatru, dans, fotografie, cinema etc.
Dar aş sublinia în acelaşi timp două aspecte care se conturează

cu din ce în ce mai mare precizie. În primul rând, arta oficială continuă,
cu mari lovituri mediatice şi de susţineri financiare, şi ocupă primul
plan al „vitrinelor artei”, între ghilimele pentru că ea oboseşte din
ce în ce mai mult publicul prin imagini desuete şi provocări sterile,
insipide, care nu mai păstrează din artă decât numele şi care există
de patruzeci de ani şi mai bine pe cheltuiala contribuabililor obosiţi
să fie mai fie luaţi drept idioţi faţă în faţă cu aceste mizerii şi etalări
aşa-zis artistice. Un soi de alienare colectivă bine orchestrată.

În al doilea rând, un curent p aralel, adesea privat, care se
activează din ce în ce cu artişti care revin la adevăratul meşteşug, la
munca cea bună, la creaţia inovatoare în care ştiinţa, munca, talentul
şi experien ţa se conjugă cu creativitatea, cu modernitatea, cu
reînnoirea. Din ce în ce mai mult, aceşti creatori sunt prezenţi în
spaţiile artistice şi atrag atenţia unui public care a fost ridiculizat,
înşelat, de-alungul anilor, în numele unei pseudo-culturi de stat.
Incetul cu încetul, se profilează o nouă necesitate artistică.

Şi exact acolo, şi numai acolo, se situează arta de mâine! Iar
Parisul va rămâne, pe mai departe, între aceste faruri internaţionale
caleidoscopice!

— Domnule Michel Bénard, sunteţi o persoană
avizată: poet şi lider al Societăţii Franceze de Poezie,

aşa că vă putem pune o întrebare mai delicată: cum
se vede poezia franceză actuală din umbra lui

Rimbaud?

— Intrebarea dumneavoastră nu are nimic delicat, şi astăzi
poezia franceză, la fel ca şi poezia românească şi ca aceea a mai

Un dialog între poetul francez Michel
Bénard şi poetul român Ilie Chelariu,
tălmăcit de poeta Manolita Dragomir-

Filimonescu
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multor alte ţări, câştigă  în profunzime, în densitate, reacţie de
autoapărare într-o lume care-şi pierde rădăcinile şi devine din ce în
ce mai vulnerabilă, efemeră şi artificială. Un lucru este evident, poezia
rămâne una dintre ultimele  căi de speranţă ale umanităţii, care va
restitui valori reale şi anumite noţiuni ale sacrului.

În nici un caz poezia franceză nu trăieşte la umbra lui Rimbaud.
Ea trăieşte din propriul suflu, din dinamica sa proprie, din voinţa sa
de a vrea să ridice o pulpană de frumuseţe şi adevăr.

Este cu neputinţă de negat că Rimbaud a fost un fel de meteor
genial, el a fost precursorul principal al poeziei moderne, al libertăţii
expresiei l ibere, el a dat poeziei adevărata sa dim ensiune şi
universalitatea ei. Rimbaud este în poezie ceea ce este Mozart în
muzică. Dar copacul nu trebuie să ascundă padurea şi Rimbaud nu
este totul, el este doar un fragment al poeziei, foarte important, într-
adevăr, dar un fragment între altele la fel de necesare. Asta ar fi fără
să-i socoteşti pe Baudelaire, Nerval, Saint-Pol Roux, Apollinaire,
Eluard, Aragon, Cendras, Char, Cocteau etc, etc. Toţi aceşti poeţi,
oarecum ca şi constructorii catedralelor, şi-au pus piatra la edificiul
proteiform al poeziei şi al literaturii franceze.

— „Latina gintă e regină/ Între-ale lumii ginte
mari;/ Ea poartă-n frunte-o stea divină/ Lucind prin

timpii seculari.” Mai reprezintă ceva, în afară de
istorie, versurile acestea scrise de Vasile Alecsandri şi
premiate de Mistral în cadrul unor festivităţi la care au
participat 60.000 de oameni? Ce mai înseamnă ele în

procesul acesta de globalizare (sub)culturală
anglofonă?

— Am şansa să trăiesc cu Rom ânia, graţie, n-am  s-o spun
niciodată destul, Manolitei Dragomir-Filimonescu,  ceva similar cu
ceea ce au trăit , păstrând toate proporţiile, Vasile Alecsandri şi
Frédéric Mistral. Apropiere, deschidere şi împărtăşire.

Mi se pare că spiritul Serbărilor Latine de la Montpellier din
1875, organizate de Frédéric Mistral, fondatorul  şcolii sugarilor,
bebeluşii muzelor, în care a fost încoronat şi sărbătorit  marele poet
român Vasile Alecsandri, este mereu de actualitate, mai mult ca
niciodată, căci, de fapt, nu trebuie să vezi decât perenizarea gândirii
omului şi salvarea lui prin poezia acţiunii.

Să ne păstrăm identităţile, culturile noastre, restituind un plus
de solidaritate, de schimbare şi de umanitate, iată funcţia poetului.
Să te angajezi pentru a lupta împotriva alienării gândirii unice şi
retrograde, împotriva xenofobiei oarbe, împotriva ignoranţei restric-
tive, împotriva religiilor obscurantiste, sectare şi superstiţioase,
împotriva puterii totalitare a financiarilor şi altor gropari asociaţi.

În faţa eşecului liberalismului excesiv şi a unei mondializări
sărăcind planeta şi neîncetând să sape o groapă abisală între săraci
şi bogaţi , poeţii- profeţi trebuie să se unească şi să se  angajeze
pentru a încerca să trezească şi să salveze umanitatea.

Trebuie acţionat aşa cum au făcut anumiţi pairi ai noştri la
vremea lor. Din memorie, îi citez pe André Chénier, Victor Hugo,
Benjamin Péret, Robert Desnos, Paul Eluard, Louis Aragon, Pablo
Neruda, Federico Garcia Lorca, Aimé Césaire, Léo pold Sédar
Senghor, Ossip Mandelstam, Mahmoud Darwich, With Keneth etc.

Deci, vedeţi că Frédéric Mistral şi Vasile Alecsandri sunt încă
pe gustul zilei. Nimic nou sub soare !

—  Deşi trăim o integrare intensă a culturilor
bătrânului continent, poetul român – fără mijloace

financiare (pentru traduceri) şi now-how (sic!), dar şi
datorită unor filtre politizate – nu ajunge decât

întâmplător şi punctual în contact cu marile literaturi

ale Europei. Există soluţii instituţionabile pentru a
rezolva situaţia?

— Există, din ce în ce mai mult, o reală integrare a schimburilor
şi a împărtăşirilor culturale cu ţările fostului bloc din Est, ceea ce nu
este nou căci Franţa a întreţinut mereu legături strânse cu aceste
ţări ale Europei. România, pe acest plan, a avut întotdeauna un loc
privilegiat prin adeziunea şi identitatea ei francofonă. Asta este
adevărat şi astăzi, căci media franceză scrisă, radiodifuziunile,
televiziunile, consacră din ce în ce mai multe reportaje, emisiuni şi
articole culturii româneşti contemporane. Acest fapt îl constat cu
regularitat e. Personal, eu aş fi  mai degrabă optimist  în ceea ce
priveşte apropierea şi contactele României cu “marea literatură
europeană”, cunosc personal mulţi universitari de mare calitate,
oameni de li tere, artişti din diverse ţări – Franţa, Ita lia, Belgia,
Germania, Elveţia, Spania, Portugalia etc…, foarte implicaţi în acest
demers intercultural.

Mă gândesc în mod special la Cenaclul European Francofon
al Artelor şi Literelor (http://cenacle.europeen.over-blog.fr), al cărui
preşedin te, Jacques François Dussotier,  întreţine o  acţiune
permanentă în acest spirit . De altfel, însăşi Manolita Dragomir-
Filimonescu a fost laureată a Premiului Horace (pentru traducere)
2011 al acestui Cenaclu European, vă poate confirma acest lucru.

În ceea ce priveşte traducerea, priceperea (know-how), multe
lucruri s-au aşezat la locul lor în lumina voinţei acţiunilor particulare
şi angajamentelor personale, căci mi se pare că nu trebuie să ne
bazăm pe sprijinul oficial, poluat de politica şi mediocritatea sa
legendară, care mai mult frânează acţiunile decât dinamizează, acest
lucru fiind valabil pentru toate ţările! În ceea ce priveşte soluţiile
instituţionale, este dinainte sigur că ele nu vor rezolva nimic, doar
să îngrădească şi să limiteze acţiunile noastre.

Nu, nu cred absolut  deloc în soluţiile politice, n ici în cele
instituţionalizate, măcar că nu trebuie generalizat, există desigur şi
persoane oneste şi active în aceste medii, dar cred, din experienţă,
în bunele intenţii individuale, care sunt, cel mai adesea, adevărate
apostolate.

— Ajungând în contact cu cultura română, care a
fost o primă impresie a unui poet al „cetăţii-lumină”

aterizat în imprevizibila Balcanie?

— Apropierea mea de cultura românească est e cu mult
anterioară primului meu sejur în România. Ea este legată de studii şi
de interesul meu pentru filosofie, ezoterism, mistică şi literatură.
Astfel, primele nume care-mi vin în minte sunt cele ale lui Mircea
Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Paul Celan, dar, în acelaşi t imp,
poeţii Ilarie Voronca, Benjamin Fondane, fără a-l uita pe marele sculp-
tor Constantin Brâncuşi.

Apoi, ar fi această minunată întâlnire cu traducătoarea şi poeta
Manolita Dragomir-Filimonescu, care este sufletul şi mâna meşteră
a întregii acestei frumoase aven turi cu România, şi mai ales cu
Timişoara, care va urma, iar şi iar, încă pentru multă vreme.

Primul meu contact cu pământul românesc, al cărui obiectiv
era apariţia bilingvă, la Editura „Augusta”, a „Fragilităţii semnelor”,
a fost dintre cele pozitive. Primirea a fost atât de călduroasă încât
am avut sentimentul de a fi la mine acasă. Am numai amintiri excelente
despre toţi şi toate persoanele care m-au primit şi care făceau tot
posibilul să-mi facă şederea cât mai plăcută. Mă gândesc în mod
special la Manolita Dragomir-Filimonescu şi la adorabilul ei soţ,
Octavian, la editoarea noastră, doamna Augusta Anca, la Adrian
Dinu Rachieru, directorul editurii, la preşedintele filialei scriitorilor
români, domnul Cornel Ungureanu, la Monica Rohan, la Institutul
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Francez, la marele sculptor Petru Jecza, la soţia sa, Sorina, la pictorii
Doina Pocioianu şi Dumitru Popescu, şi lista s-ar putea prelungi, n-
aş vrea să uit  pe cineva.

Într-un cuvânt prima mea impresie balcanică a fost dintre cele
mai profunde, căci eram deja în comuniune cu ţara dumneavoastră,
bogată în istorie, în sfâşieri, în amintiri, în cultură şi speranţă până
după revoluţia în care au căzut t iranii.

Inainte de a concluziona asupra acestui punct, îl voi cita pe
Jean-Jacques Rousseau care, în secolul al XVIII-lea, deja spunea:
„Astăzi nu mai există francezi, germani, spanioli, englezi chiar, nu
mai există decât europeni”. În acest spirit  privesc astăzi această
ţară de suflet care mi-a devenit România. În împărtăşire, deschidere
şi fraternitate.

— Ca poet, aţi parcurs un lung drum, aţi avut
contact cu numeroase literaturi, care ar fi statutul
poeziei româneşti contemporane în acest peisaj

complex?

— In introducerea la această întrebare, m-aş referi la Ilarie
Voronca, cel care scria: “Poetul caută o nouă auroră în manuscrisele
sale…”

Mi se pare că poeţii din toate ţările, printre care şi România, în
numele unei raţiuni puternice, care şi-a recucerit libertatea, toţi artiştii,
toţi intelectualii, au ajuns la a căuta o nouă auroră. Un mugure de
speranţă care va înfrumuseţa lumea, sau cel puţin o va mai
îmbunătăţi puţin. Poezia este universală şi România îşi are aici locul
cu parte egală în acest concert al naţiunilor. Efectiv, în schimburile
mele internaţionale am avut numeroase contacte cu multiple forme
literare, occidentale, orientale, extrem-orientale, dar România nu are
nimic de invidiat la ceilalţi, chiar din contră, căci poezia ei este
foarte vie, puternică, prolifică, este destul să vezi numărul impor-
tant de reviste, începând cu a dumneavoastră “Orient latin”, foarte
eclectică  şi de o mare calitate, de ziare sau de buletine literare,
înmulţirea operelor editate, cu această rară voinţă şi putere pe care
le regăsim în ţările Europei de Est. Identitatea românească, modelată
în forjele istoriei sale,  are acest avantaj de a purta în ea forţa,
dramatismul şi emotivitatea slavă, care se conjugă cu sensibilitatea,
muzicalitatea şi nuanţele latine, această îmbinare neputând da decât
marea poezie.  Ceea ce este cazul la marii poeţi români şi ceea ce nu
vă lipseşte deloc!  Astăzi, cu marile deschideri ale Europei, ei îşi pot
face mai uşor auzită vocea. Poezia dumneavoastră se plasează, deci,
în vârful piramidei şi nu aveţi dreptul să vă îndoiţi de asta, chiar şi
în peisajul unei societăţi complexe, credeţi-ne pe cuvânt! Şi, mai
ales, să nu uităm că poezia, în sens universal, este, încă, ultima cale
de speranţă oferită omului. Deci, finalmente, ce importanţă are
statutul? Numai trăirea contează!

— Aveţi legături speciale cu Timişoara, unul dintre
cei mai harnici şi valoroşi traducători ai domniei

voastre, Manolita Dragomir-Filimonescu, a reuşit să vă
aducă în mod repetat, pentru lansarea unor volume, în
delicata şi discreta sală a filialei noastre scriitoriceşti.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră cărţile publicate

aici?

— Este adevărat că am şansa de-a întreţine legături speciale
cu oraşul T imişoara şi acest fapt îl datorez Manolitei Dragomir-
Filimonescu, căreia îi mulţumesc infinit . Această întâlnire cu ea a
fost pentru mine o adevărată revelaţie, căci, din acel moment, drumul
şi angajamentul meu poetic au luat o cu totul altă dimensiune.
Datorită muncii sale enorme, opera mea a căpătat o nouă dimensiune

europeană. La fel ca şi Editurii „Augusta”, cu reprezentanta ei foarte
activă, doamna Anca Augusta, şi cu directorul editur ii, în acea
perioadă, azi decan al facultăţii de jurnalism la Un iversitatea
„Tibiscus”, Adrian Dinu Rachieru, om de o remarcabilă competenţă
literară şi  de o mare disponibilitate. Să nu uităm niciodată că şi
datorită lor, T imişoarei, României, datorez faptul că am devenit
laureat al Academiei Franceze! O altă editură care mi-a arătat dovada
simpatiei sale este Editura “Marineasa”. Şi nu pot să nu amintesc
cea mai recentă apariţie editorială, la “Art Press”, cu volumul de
versuri bilingv “Privirea din oglindă”, carte care este aproape de
inima mea.

Dacă există un loc foarte aproape de sufletul meu, la Timişoara,
acesta este sala de şedinţe a filialei Uniunii Scriitorilor din România,
în care am fost mereu primit cu multă generozitate şi gentileţe de
către preşedintele său, domnul Cornel Ungureanu, şi de către
doamna vicepreşedintă, Maria Pongracz Popescu. Această sală are
un suflet, vibraţii benefice, ne simţim bine, oarecum protejaţi de
căldura şi rustica atmosferă opulentă pe care o degajă. Auditorii pe
care i-am adunat, cu ocazia fiecărei lansări a cărţilor mele, erau,
întotdeauna, foarte receptivi. De fiecare dată, am simţit  persoane
foarte interesate, atente, cu întrebări pertinente şi clare. Foarte
impresionat am fost, de asem enea, să văd numeroase femei
aducându-mi flori, pentru mine a fost foarte emoţionant şi mi-a mers
drept la inimă!

Astfel, puteţi înţelege cu uşurinţă că aceste cărţi reprezintă
pentru mine enorm. Dincolo de aspectele relaţionale şi conviviale
pe care le declanşează, frumoasele prietenii pe care au permis să se
lege, întâlnirile pe care le-au ocazionat, de exemplu, cu Radio
Timişoara, unde am participat la câteva emisiuni cu Veronica Balaj,
aceste patru cărţi au fost adevărate plăci turnante, mijloace de con-
tact, de conferinţe, de deschideri către biblioteci, de relaţii cu alte
asociaţii literare sau reviste, de participări la concursuri etc, etc.

Deci, pentru toate acestea un mare, mare „mulţumesc” tuturor,
prietenilor mei români !

— Implicit, poezia timişoreană v-a devenit
apropiată, o şansă pentru un oraş aflat la mare

distanţă de „miezul” Europei. V-am ruga câteva
cuvinte despre ce aţi citit şi aţi auzit pe aici...

— Da, oraşul T imişoara mi-a devenit familiar şi-l iubesc mult
din mai  multe motive. Trecutul său istoric, istoria lui modernă în
calitate de oraş al revoluţiei voastre, arhitectura lui, care ar trebui
neapărat păstrată, catedrala cu această remarcabila colecţie de
icoane, bisericile şi muzeele sale, mai ales Muzeul de Artă, foarte
bine restaurat, în această frumoasă şi simbolică Piaţă a Unirii.

Ce-am auzit? O operă foarte frumoasă, diferite concerte pro-
fane sau spirituale, şi, cu ocazia ultimei mele vizite, un remarcabil
concert Vivaldi, cu interpreţi excepţionali. Şi n-am să uit  nici muzica
românească populară tradiţională, care este însăşi materia primă a
unei mari părţi din compoziţiile lui George Enescu.

Ce-am citit? Să spunem, mai degrabă, că am abordat câţiva
autori români cu mult înaintea întâlnirii mele minunate cu Manolita
Dragom ir-Filim onescu. Abordând filosof ia, mist icismul şi
simbolismul, am citit  anumite lucrări ale marelui vostru gânditor,
Mircea Eliade. Dar am mai citit şi texte de Eugen Ionescu, Emil
Cioran, de Paul Celan. Dar i-am citit  fără îndoială mai mult pe poeţii
ca Ilarie Voronca, poet blestemat prin excelenţă, Benjamin Fondane.
Şi-apoi, mai recent, l-am descoperit  pe Lucian Blaga, de poezia căruia
îmi este, cel mai adesea, apropiată poezia. A propos de Lucian Blaga,
de dragul istorioarei, i-am citit  anumite texte pe care o prietenă
româncă, Gabriela Mocănaşu, le traduce în franceză pentru teza ei
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de doctorat pe care o pregăteşte  în Franţa. Şi-apoi am mai citit
câteva texte de Vasile Alecsandri, marele vostru poet naţional.

Totuşi nu voi rămâne numai la literatură, contactele cele mai
urmărite pe care am avut marea şansă să le am sunt legate de artele
plastice, pictori şi sculptori. Nu voi uita niciodată  întâlnirile mele
cu unul dintre cei mai mari sculptori ai voştri din secolul al XX-lea,
Petru Jecza. Acest artist  avea o putere creatoare excepţională şi ar fi
meritat să fie cunoscut şi recunoscut în lumea întreagă. În plus era
un om foarte drăguţ şi primitor. Un alt  sculptor, pe care nu l-am
întâlnit  dar mi-a reţinut atenţia, este Victor Gaga. Îmi mai amintesc
de o întâ lnire de neuitat cu o subtilă şi delicată artistă plastică,
regretata pictoriţă Doina Pocioianu, ale cărei opere încrustate în aur
erau adevărate poeme iconografice. Apoi, talentatul şi foarte
simpaticul Dumitru Popescu, care-şi compune operele ca pe decoruri
de teatru în care visul şi poezia sunt omniprezente. Şi-apoi, să împarţi
cu el un pahar cu vin în atelierul său este ceva foarte simpatic. Cum
l-aş putea uita când, în timp ce vă scriu, am sub ochi un tablou de el:
“Procesiune pentru ploaie”.

Pentru a termina, căci aş putea tot aşa de bine să nu mai termin,
într-atât mă pasionează subiectul, l-aş aminti pe Eugen Popa, a cărui
operă variază la infinit . Dar rămân în  admiraţie  fără limite pentru
unul dintre cei mai mari pictori internaţionali, vai, striviţi, ca mulţi
alţii, de regimul comunist al epocii războiului rece, Corneliu Baba.
Un artist extraordinar demn de cei mai mari, l-aş aşeza cu plăcere
alături de un Rembrandt sau de un Goya.

Ah, dar să nu uit  minunatele primiri care mi-au fost rezervate
de mitropolit, care m-a făcut să descopăr, după fiecare din discuţiile
noastre, fabuloasele colecţii de icoane ale ermitajului său.

Iată un foarte scurt rezumat al peregrinării mele literare şi
artistice prin T imişoara! Foarte plăcut, nu-i aşa?

— Despre destinul dumneavoastră de poet... Ce
chemare interioară v-a determinat să porniţi pe asprul

drum către Parnas? Sunteţi mulţumit de ce aţi
realizat?

— O stare a poeziei m-a «locuit», prin natura mea visătoare,
sensibilă şi destul de singuratică. Natura, florile, animalele, stelele,
mă uimeau deja, iar în ceea ce p riveşte violenţele, războaiele,
agitaţiile, mulţimile, toate acestea mă speriau. Tatăl meu croitor şi
unchiul meu pictor decorator erau meşteri independenţi, astfel am
avut norocul să cunosc viaţa atelierelor, ambianţa, mirosurile şi
dragostea pentru munca bine făcută. În acest spirit , al respectului
pentru frumos le datorez mult, mai ales unchiului meu, care mă lăsa
să pictez liber în atelierul său, cu bătrânele lui pensule.

În ceea ce priveşte chemarea interioară, ea a fost declanşată
de două circumstanţe. Copil, către zece ani, deja mergeam singur în
muzee şi într-o zi am fost răscolit  de frumuseţea unui tablou al unui
pictor flamand anonim, reprezentându-l pe “Sfântul Anton în
deşert”; am fost transportat de frumuseţea realistă a unui braţ plin
de vene şi de mâna aşezată pe un craniu, era extraordinar de veridic.
În mintea mea de copil, am decis, din acea zi, să devin pictor! Ceea
ce l-a făcut pe tatăl meu să râdă cu poftă. Cea de-a doua revelaţie
mi-a venit de la o enciclopedie pe care tatăl meu mi-a oferit-o. În
pagina centrală se afla secţiunea unei abaţii, cu toate aspectele
vieţii călugărilor. Iar în anexă se afla secţiunea unei celule a unui
călugăr miniaturist . Atunci a fost “şocul”, căci am regăsit  toate
elementele pe  care le  iubeam.  Era aco lo celula călugărului
simbolizând, pentru mine, o depărtare de lume, dar nu şi retragerea.
Erau cărţi, deci cunoaşterea, pergamente, manuscrise, deci scrierea,
culorile şi pastelurile, deci pictura şi creaţia. Totul era acolo! Si i-am
mai spus tatălui meu: “asta este ceea ce vreau să devin!”, iar el mi-

a răspuns “călugăr?” Eu i-am spus: „Nu, miniaturist!”
Iată deci drumul de libertate, care m-a condus către arcanele

minunate şi inepuizabile ale artelor şi ale poeziei, unde mi-am găsit ,
fără îndoială, cea mai frumoasă împlinire a vieţii, de umanitate şi,
poate, de eternitate !

„Între viaţă şi noi se-ntinde Eternitatea, să plecăm deci către
viaţă, dar să ştim mai ales să păstrăm Eternitatea.”

„Să fii poet, artist , filozof, înseamnă deja să-ţi revendici nevoia
de iubire şi de libertate, înseamnă să respecţi viaţa şi să mai
îndrăzneşti să speri în om, înseamnă să tinzi în întregime către viitor.”

Da, chiar dacă totul nu este atât de simplu, sunt mulţumit de
alegerea mea, care a fost programată undeva în destinul meu.

— Privind din vârful pantei, dacă ar fi să urcaţi din
nou, aţi avea aceleaşi opţiuni? Existau şi alte căi

posibile? Care ar fi fost ele?

— Este imposibil sa inversezi acele timpului ! Ba da, dacă aş
putea să plec de la zero şi să refac drumul, aş face-o ! Totuşi, o spun
din toată experienţa mea, n-aş mai pierde timpul cu falşii maeştri,
uzurpatorii, mincinoşii care au trişat de-a lungul întregii lor vieţi şi a
întregii opere. Aş încerca să descopăr şi să mă hrănesc cu gânditori
mai modeşti, mai puţin cunoscuţi, dar mai autentici, aceia din umbră,
uitaţi de falsele mediatizări.

Ar mai fi desigur şi alte posibilităţi, dar eu am privilegiat mereu
poezia şi arta, fără a-mi pune alte întrebări. Un călugăr nu pune
niciodată întrebări despre credinţa lui, ca şi el, nici eu nu mă întreb
nimic asupra a ceea ce cred!

— Sunteţi şi un artist plastic cu preocupări . Pentru
a desluşi devenirea domniei voastre, judecând însă cu
alb şi negru: poezie sau pictură? Unde plonjează mai

profund sufletul creatorului?

— Artele grafice, dincolo de numeroasele şi diversele curente,
şcoli, manifeste, ateliere, au avut, dintotdeauna, un loc important în
viaţa mea şi au fost adesea revelatoare în demersul meu poetic. Şi
tocmai asupra acestui punct apare simbolica “călugărului miniatur-
ist” în asocierea scrisului cu imaginea. Pentru mine, cele două fac
una singură. Pur şi simplu aş spune că mă concentrez şi aprofundez
mai mult actul scrisului, căci el impune anumite constrângeri, reflexii,
cercetări, analize, studii, inspiraţie profundă etc.

Din contră, pictura, chiar dacă lucrez la ea serios, mă eliberează
mai mult, fac din ea un joc de semne, de forme, de scrieri stilizate, de
amestecuri colorate în diferute modalităţi numite “ tehnici mixte”.
Pentru mine, înseamnă fuziunea informală a unei compoziţii grafice
cu semne caligrafice.

Chiar dacă disciplinele diferă, în spiritul meu a picta şi a scrie
nu fac decât una! Pentru a concluziona, voi confirma ceea ce am
spus întotdeauna: „Pictez cuvintele pe care nu pot să le scriu, pentru
a scrie mai bine pe acelea pe care nu le pot picta”.

Ar fi de reamintit, pentru a întări acest subiect “poezie-pictură”,
că le practicau cu brio mulţi şi mari şi oameni de litere, mă refer la
Michelangelo, Wiliam Blake, Dante Gabriel Rossetti, Victor Hugo,
Triatan Klingsor, Max Jacob, Jean Cocteau, Christian Dotremont
etc. Iar lista ar putea să fie încă foarte lungă !

Dragi prieteni, prietene de la „Orient latin”, sper că am răspuns
cu bine aşteptărilor dumneavoastră şi voi lăsa ultimul cuvânt lui
Horaţiu, care spunea: “Pictorii şi poeţii au avut mereu dreptul să
îndrăznească orice.” Atunci să îndrăznim să urmăm acest angajament
fără să ne punem alte întrebări, căci acestea sunt minunatele utopii
pe care se înalţă cele mai frumoase şi mai mari edificii ale vieţii.
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Izvorul

De izvor voiam să-ţi vorbesc, poete,
trecându-mi mâna printre plete,
gura să  destup
printre valuri să te curg
Ups! să nu îţi dau vre-o mână
să te-alătur în ţărână
să nu te loveşti în cap
de vre-o piatră de smarald
Ţine cârma, căpitan,
pe spatele unui gâscan
înspre Moş Crăciun ne-om vedé
şi la uşă-i vom purcede
Nu înclina prea mult spre mal
să tai creasta vre-unui val
Mângâie-ţi de apă pieptul –
caşalot înghiţind miezul
mării marii adâncimi
de clipire şi venin
ţine însă capul sus
uitându-te către apus
De mă vei vedea pe cer
într-un car, sau cavaler
ce clipeşte dintr-un ochi,
gura înflăcărată, să şti,
la orizont se va topi.

Personalitate

I
Oglinda în care mor
faptele, clipirile pleoapelor,
respiraţia, bătăile inimii,
celor a căror cunoaştere
şi necunoaştere
se joacă de-a teza şi antiteza

în creştet,
eşti.

II
Joacă am zărit  şi-n grajd,
în mocirlă,
în iarbă, în văzul nevăzătorilor.
Se jucau: părul, genunchii,
ghiarele, copitele,
ciocul şi râtul,
în joacă.

III
Oamenii se trag din maimuţe?
Da, există astăzi şi urangutani la costum,
cu blana rasă, cu papion,
pentru a nu fi demascaţi
şi pentru a fi în pas cu moda.
Cum?
Observ că la picioare au palme
căţărându-se în copaci.
Nu s-au dezobişnuit de obiceiul ăsta...
Nu au trecut prin chinul modificării
tălpii,
asemeni nouă.

IV
Hainele sunt de îngrijit .
Mă îmbrac tot t impul umil-aranjat.
În alb,
da,
fiindcă e singura modalitate
de a-i mulţumi soarelui pentru
lumina sa,
reflectândui-o.

Dar vai, când trece nepăsător
un individ cu haine de culoare
maro slută şi cleioasă,
mereu pocnind în bule de aer,
murdărindu-mă,
nici performanţa detergentului
nu mai ajută.

Mă resemnez,
doar amurgul ce mai albeşte pata,
din ziua rămasă.

V
Din străzile Parisului
mai aud şi astăzi
răcniri de tun.
Mai mult,
vibraţiile au ajuns
în fiecare cartier
al fiecărui oraş din lume.

Aşa,
vine un miros
de jucării ce se jucau,
de camuflaţi neatenţi,
filtrând în imagini fumigene
tunurile pariziene.

Cristian
BĂLEANU

Evadaţii

la Versailles Auret le jeune i-a şoptit
în engleză
o lacrimă irizându-i gura pe tablou
divinei Emilia
că jokerii au ieşit  din cărţi
contrar dorinţei pictorului
de a-mi ieşii jokerii din cărţi,
inevitabil
auzind crestarea unei trâmbiţe:
cine?            ce?
unde?           care?
Nu te speria, frăţioare,
sunt ciuperci clamydiene din fundul
sacilor medicinali
prelingându-se drept ploaie pe piept şi pe
picioare

Fir-ar ale dracului de cozi
fluturate de nerozi –
abur de conductă sufocată,
loc de unde-ar trebui să tacă

Exilarea

Dacă tot sunt aici,
de ce să nu fiu lovit  de trecători?
de ce să nu fiu udat de ploaie?
de ce să nu-mi fie azvârlită
o inimă în faţă,
dărâmându-mă?

Dacă tot sunt aici,
în ploaie
şi îmi e foame,
iau şi mestec fiinţa
ale cărei fire
îmi rămân ca nişte spaghete
la colţul gurii.

Ameninţat de baionete,
un bucium de carne se aude
exilat,
undeva între obiect şi subiect.

Fulgi de nea

Păşesc pe câte un fulg
mă îmbrac în hainele lui
mă îmbrac în nenumărate rânduri...
mă îmbrac
şi calc astfel tablouri
pe coloana infinitului
deschizând uşa dorinţelor omeneşti
sparte în mozaic
ca o fereastră de biserica
unde ajungi cu gândul în  neajuns
unde nu te mai observi –
cât de îmbrăcat eşti;
cât de îmbrăcat sunt!
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Ediţie
specială

Ionel Bota – Teatrul din Oraviţa
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La Ipoteşti am ajuns pentru prima dată
în toamna lui 1972 când, terminând facultatea
de filologie din Iaşi, sorţii vr emurilor de
at un ci –  r ep ar tiţia – au h ot ărât , cu
asentimentul meu, ca eu să aleg postul de
muzeograf la  Casa memo rială „Mihai
Eminescu”. Aş fi putut refuza sau „aranja”
ceva, după moda timpului, ca să nu ajung
acolo, în capătul ţării şi al lumii, după cum
era con siderat ă zon a Bot oşan ilo r în
„clasamentul” studenţesc, mai ales că soţul
meu era de un an de zile angajat la Bucureşti,
cu buletin în regulă, celebrul buletin de
Bucureşti pentru care multă lume ar fi dat o
avere să-l obţină. Dar eu, fiind fiica unei
mame care fusese studenta lui G. Călinescu,
ven ind dint r-o familie de intelectuali
bucovineni unde bunicul citea seara poezii
de Eminescu în emoţia adesea înlăcrimată a
asistenţei,  iar familia paternă îşi purta în
desaga suf let ească, drept  singură  şi
preţioasă avere, amintirile vieţii de altă dată
din Cernăuţii părăsiţi prin grabnic refugiu,
având deci cultul literaturii, al culturii, ca
valori supreme în societate, nu puteam refuza
ceea ce mi s-a părut a fi, din primul moment,
un semn al destinului. Şi poate că a şi fost
deşi nici până azi nu l-am putut descifra până
la capăt...

Destul că în toamna lui 1972, într-o
dimineaţă arămie, superbă, m ergeam cu
microbuzul Muzeului Judeţean (forul tute-
lar) sp re Ipo teşti , împ reună cu Paul
Şadurschi, directorul instuţiei, care trebuia,
conform uzanţelor, să mă introducă în cadrele
no ului meu lo c de mun că.  Em oţia şi
surescitarea mea erau maxime, conştientă
fiind de înalta misiune de onoare ce mi se
at ribuise,  p r in  v o ia so r ţii ,  şi de
responsabilitatea ce deriva din aceasta. De
aceea, tot drumul am vorbit  fără contenire,

expunând ce credeam eu că trebuie să fie un
muzeu eminescian, făcând planuri exaltate
din „cuţite şi pahară”. Cum altfel, dacă eu
însămi publicasem deja câteva poeme,
citisem la cenaclurile Iaşului universitar, deci
nutream deja conştiinţa de-a fi implicată în
v iaţa  li terară  şi , mai a les,  nutr eam
devast atoarele sp eran ţe şi ambiţii a le
or icărei en ergii creato are  în  prag de
manifestare. Directorul tăcea şi mă asculta,
privindu-mă doar cu o expresie ciudată pe
care nu şt iam cum s-o descif rez; nu-mi
dădeam seama dacă sub mustaţa  lui sobră
mijea sau nu un zâmbet sau dacă privirea lui
cumsecade avea un subînţeles ironic cumva.
Aveam să înţeleg, cu timpul, că bunul şi
seriosul arheolog care era Paul Şadurschi
nu era capabil de ironii deplasate, cu atât
mai puţin de gesturi batjocoritoare. El era
doar uşor mirat şi neîncrezător că ceea ce
vedea era aievea; că, în sfârşit , mergea
cineva cu tot sufletul la oropsitul muzeu din
Ipoteşti, unde, de ani de zile, nu se putea
găsi cineva care să vrea să rămână acolo, să
se fixeze şi să pună pasiune şi iniţiativă
personală, cineva care să preia decisiv toată
povara acelui muzeu de pe „umerii” celui de
la Botoşani, unde se aflau doar specialişti
în istor ie şi nu filologi, literaţi, care să se
descurce cu competen ţă în domeniul atât
de pretenţios al memorialisticii eminesciene.

Când, în sfârşit , am ajuns la muzeu,
aveam să găsesc acolo o imagine nu prea
încurajatoare: o casă oarecare, ca un local
de gară rurală, fără nimic evocator, iar în
interiorul ei, pe pereţi, doar o expoziţie de
fot ografii alb-negru, de jur-împrejurul
camerelor. Pe jos se aflau covoare de iută cu
cel mai banal model floral, vişiniu cu gri, iar
în camera cea mai încăpătoare  se afla o
statuie mare, albă, de ghips, reprezentîndu-

l pe Eminescu aşezat pe scaun, stând
la sfat, parcă după modelul pedagogic
rusesc, ca un “Makarenko povestind
copiilor”. Singurul obiect ce se mai afla
în muzeu era o linguriţă de argint despre
care aveam să aflu că făcea parte din
zestrea Ralucăi, având şi monograma
acesteia. Personalul muzeului era for-
mat din două femei: o îngrijitoare şi o
muzeografă, de fapt, o în văţătoare
dintr-un sat vecin, care fusese obligată,
pe canale „organizatorice”, să presteze
şi muncă de ghidaj la muzeu dacă voia
să se fixeze apoi în învăţământ în sau
mai lângă oraş. Aşa că această doamnă,
de altfel o persoană drăguţă, sprintenă
în mişcări şi simpatică, de-abia aştepta
să-i vină cineva în loc, ca s-o poată

zbughi la catedră, scăpând de naveta, frigul,
foamea şi programul enorm de lung de la
muzeu.

Eu speram, totuşi, că voi afla, măcar în
mare, ce am de făcut în noua mea funcţie, în
ce constă atribuţiile mele de muzeograf.
Doamna învăţătoare mi-a promis că va face
acest lucru după ce se va înto arce de la
şcoală, unde trebuia să dea o fugă imediat.
Mi-a pus în mână un cotor cu bilete de intrare
în muzeu, conţinând mai puţin de jumătate
din numărul biletelor, şi vreo trei sute de lei,
rep rezen tând contravaloarea bilete lor
vândute. Apoi a plecat val-vârtej şi nu s-a
mai întors niciodată. Am rămas singură în
muzeu, doar cu îngrijitoarea, tanti Jeniţa, o
ţărancă din vecini, voinică şi  vrednică,
ataşată de muzeu ca un câine păzitor, ce avea
să se dovedească a fi un om de nădejde,
cum puţini mi-a fost dat să cunosc în lunga
mea carier ă, în care am avut  numeroase
contacte profesionale cu tot felul de oameni.

Jeniţa mi-a explicat ce făină se macină
acolo: că vin vizitatori cu autocare, mai ales
vara, cu sutele, iar „muzograful” trebuie să
le povestească tuturor viaţa lui Eminescu,
arătând cu bagheta pe fotograf iile de pe
pereţi aspectele importante ale acestei vieţi:
imaginile p ărinţilor şi fraţilo r poetului,
locurile unde a învăţat, a muncit, prietenii şi
colaborat or ii,  iubit a Veron ica; apo i
mauscrisele cu dovezile trudei sale asupra
cuvântului,  imagini din codri şi  de pe lac,
masca mortuară etc. În esenţă, era sinteza
existenţială eminesciană, coerentă şi com-
petent organizată în acel fotomontaj, fiind
realizată,  cu ani în urmă, de o echipă a
Muzeului Literaturii din Bucureşti, la care
contribuise şi neuitatul Perpessicius .

 O vreme am făcut ce aflasem că trebuie
să fac: explicam vizitatorilor ce vedeau în

Amintiri
(nesfârşite)

de la Ipoteşti
de LUCIA OLARU NENATI
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fotografii, puneam magnetofonul să cânte
romanţe pe versuri eminesciene, rupeam
bilete de intrare, vindeam vederi, dar, mai
ales, dârdâiam de frigul cumplit  din casa fără
sobe şi cu acoperişul prin care intra gerul
neoprit  de nimic. Programul era de la 10 la
17, adică zi-lumină, mai ales iarna, iar ca să
pot fi acolo pe toată durata lui trebuia să
plec de acasă, din Botoşani, la ora 8 şi să mă
întorc cu cursa de 18. Acest p rogram era
constant de-a lungul întregii săptămâni, cu
excepţia zilei de luni care era liberă, dar atunci
trebuia să merg la Comitetul de cultură să
decontez banii pentru bilete şi vederi, să iau
altele în loc şi, la nevoie, să mai iau mături şi
becuri pentru muzeu, pe care le transportam
apoi în autobuzul aglomerat cu săteni. Din
când în când, un telefon de verificare din
par tea Comitetului de cultură  suna să
constate dacă nu cumva plecasem cu cursa
de 16,45, cum ar fi fost tentant. Odată, când
n-am mai putut răbda de frig şi am plecat cu
acest autobuz, am fost „prinsă” şi, apoi,
chemată la o şedinţă unde un personaj dra-
conic, nu merită să-i scriu numele căci nici
nu mai est e printre cei vii, m -a pus „în
discuţia” colectivului şi a prop us să mi se
dea vot de blam cu avertisment, dar cineva
i-a atras atenţia că eu nu eram membră de
partid şi că nu mi se putea da această
sancţiune pe linie “civilă”.

Apoi s-au mai schimbat lucrurile: după
un timp, a venit în fruntea culturii judeţene
Gheorghe Jauca, fost redactor-şef la ziarul
local, un activist , de fapt, dar  cu o acută
con ştiinţă cult urală  şi,  mai ales, cu o
nesfârşită şi benefică ambiţie şi energie
reformatoare (adesea inconfortabilă pentru

subalterni prin exigenţa şi asprimea sa
aproape cazonă). Acesta a stat de vorbă cu
mine atent, m-a întrebat ce făcusem şi ce
mai am de gând să fac şi cum eu deja-mi
conturasem o linie de evoluţie în ceea ce
trebuia să fie un muzeu memorial, s-a arătat
dispus să mă sprijine în demersurile mele.
Aşa am început să colind ţara, bibliotecile
şi arhivele, să caut persoane în vârstă care
să ştie sau să aibă ceva trebuitor muzeului.
Am fost la Casa Po gor din  Iaşi, unde
colectivul de muzeografi pasionaţi, în frunte
cu directorul Arhip, amenajase incinta după
modelul celei de altădată, achiziţionaseră
obiecte aparţinând membrilor Junimii şi lui
Eminescu, printre care ceasul primit în dar
de la căminar, şi alte câteva, expuse modern
şi atr activ, într -o ambianţă  de  epo că
evocatoare. Am văzut Muzeul Literaturii din
Bucureşti, am cercet at şi la Biblioteca
Academiei, am cunoscut specialişti, oameni
de cultură, eminescologi, oameni în vârstă.

 Treptat,  aveam să înţeleg ce era de
făcut la Ipoteşti, nu numai p rin aceste
contacte, ci şi prin consfături organizate la
Ipo teşti , cu partic iparea a n umero ase
personalităţi culturale, invitate să-şi spună
părerea. În tot acest t imp, r euşisem să
găsesc numeroase obiecte valoroase pentru
expoziţia permanentă a viitorului muzeu:
documente autentice scrise şi semnate de
căminarul Eminovici, de surorile poetului,
de Veronica Micle, fotografii şi obiecte de
familie, Jurnalul Junimii, cu consemnarea
unor şedinţe în care a citit Eminescu (notate
de Xenopol) , cărţi din biblioteca tatălui
po etului, p iese de m obilier autentice
(dulapurile  de zestre al Aglaiei,  de pildă )

sau de epo că şi din zonă, pro venind din
familii cu stare  socia lă asemănăto are,
comp atibile a figura, deci, în locuinţa
căminarului, medalia de argint de la Serbarea
de la Putna, un plan al Mânăstirii Putna cu
semnătura lui Eminescu, o trusă de machiaj
cu iniţialele poetului, despre care Augustin
Z. N. Pop, posesorul ei, susţinea că i-ar fi
aparţinut acestuia, o scrisoare  a poetului
expediată de la Odessa, ediţii p rinceps
Eminescu, numeroase cărţi rare şi multe alte
lucrur i ce  ven eau parcă  sin gure  în
înt âmp inarea mea p rin tr -un  fe l de
detectivistică sui generis, spre a se rostui în
viitoarea casă memorială Eminescu. Spre a
reda în amănunt atmosfera vremii, m-am
îngrijit  să găsesc icoane vechi şi scoarţe de
epocă, perdele de borangic, lustre şi galerii
strunjite, sfeşnice cu lumânări de ceară albă,
levănţică şi busuioc pentru scr inurile cu
rufărie, ce l-au impresionat olfactiv odinioară
pe copilul Mihai. Din observaţiile proprii
(văzînd distanţa de un metru dintre salcâmul
mar tor a l co pilăr iei p oetului şi colţul
cerdacului, care în fotografiile de epocă era
chiar lângă acesta) sau cu ajutorul unui
to pograf de la Câmpulung, Gh eorghe
Spătaru (cel ce apare în celebra fotografie,
cântând la mandolină lângă teii din curtea
casei), aveam să înţeleg că, la reconstruirea
acesteia, în 1935, nu s-au respectat aşezarea
şi structura casei originale. Mult ajutor în
descifrarea acestor lucruri am primit de la
v en erabilul em in escolo g al lo cului,
profesorul I. D. Marin, de la Stânceşti (fost
elev al po livalentului animato r cultural
T iberiu Crudu), cel care se ocupase timp de
treizeci de ani de topografia şi istoria
eminesciană. De la el aveam să aflu că mai
existase, în curtea casei, o co nstrucţie,
atenansa, unde locuiau băieţii căminarului,
drept care am obţinut aprobarea şi concursul
colegilor arheologi de la muzeul judeţean,
în  f runte  cu vredn icul directo r Paul
Sadurschi, să efectuăm săpături de explorare
în acel loc (foto 1). Nu am găsit  fundament
de construcţie, probabil era doar o magazie
fără temelii, dar am găsit  altceva, foarte
interesant şi folositor pentru amenajarea
muzeului: fragmente de veselă (foto 2), unele
tip Birmingham, drept care am căutat şi găsit
câteva farfurii de acest gen, care au fost
aşezate , ulterior, în vitrin a muzeului,
fragmente de sobe de tercotă (foto 3), care
au fost date ca model unei manufacturi de
teracotă tradiţională de la Mihăileni, şi care
a reconstit uit  cărămizile sobei,  cu brâu şi
cornişă, din care s-au confecţinat sobele,
existente şi azi în casa memorială. Dar am
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mai găsit  ceva, ce a stârnit  senzaţie în presa
de atunci: o vatră traco-dacă, identificată
de direct orul arh eo log, pe care er au
fragmente de vase antice. Reco nstituite,
acestea au dat la  iveală o căţuie şi  o
splendidă amforă (foto 4) de formă clasică,
ce a apărut fotografiată în ziare, chiar şi în
Flacăra (foto 5 ), unde s-au po menit şi
numele  noastre , ale celor care  le- am
descoperit .  Şi această amforă avea să fie
expusă în casa memorială, ca un tulburător
memento al sorţii, ce a făcut ca acela care
avea să devină un ardent  susţinăt or al
dacismului să doarmă în copilărie deasupra
unei vetre traco-dace (foto 6).

Tot atunci, s-au efectuat săpături în
jurul c lădirii  m uzeale,  po rn ind de la
convingerea, statuată deja, că temeliile nu
erau identice cu aşezarea actuală a casei.
Lucrul avea să se adeverească în urma
săpăturilor, găsindu-se un colţ al temeliei
ieşit  mult de sub casa existentă şi având în
structura ei împărţirea originală a camerelor.
Găsind în diferite locuri (în arhive, la
topograful Spătaru, la I. D. Marin ş.a.)
documente ce prezentau structura casei
originale, am putut oferi arhitecţilor de la
Institutul “Ion Mincu”, din Bucureşti, tema
de proiectar e a casei ce t rebuia să  se
construiască în locul celei int ermediare,
realizată prin anii 1935, odată cu biserica din
curte, la care fusese implicat, ca susţinător
al iniţiativei, şi Nicolae Iorga. Dar cum
muzeografia nu exista  ca ştiinţă câtuşi de
puţin la acea vreme, n-a existat preocuparea
de-a se respecta datele vechii construcţii
dărâmate în 1924, pare-se de către familia
colonelului Papadopol, propr ietarul de
atunci al moşiei Ipoteşti. Am scris „pare-se”
pentru că eu am mai reuşit  s-o găsesc încă
în viaţă pe Maria Papadopol, cea îndelung
încriminat ă de această distrugere, şi să
vorbesc cu ea, prilej cu care şi-a susţinut
aprins nevinovăţia arătându-mi un ziar de
epocă în care era publicat un articol în care
ea-şi arăta disponibilitatea de-a dona casa
spre a se face acolo un muzeu eminescian.

Obţin ându-se, nu făr ă dificultăţi,
aprobăr ile  n ecesare  dărâm ării casei
intermediare şi reconstrucţiei celei noi, cu
sprijinul susţinut al preşedintelui Gheorghe
Jauca, azi plecat dintre cei vii, trebuia
pregătită tematica muzeală de interior a
noului muzeu. Cineva de la Iaşi s-a oferit să
f acă acest lucru co n t ra  unei sum e
considerabile, dar eu mi-am arătat dorinţa
de-a încerca s-o fac eu, (gratis, desigur!)
ceea ce a însemnat aprecierea dlui Arhip,
directorul Casei Pogor din Iaşi, care n-a uitat
nici azi de această îndrăzneală juvenilă a mea!
Cum nu exista nicăieri vreun indiciu al
organizării interioare a casei, ţinând cont de
părerile multor oameni de cultură care s-au
pronunţat în materie, am considerat că dacă
tot trebuie să reconstituim interiorul după o
anume presupunere, cea mai potrivită ar fi
aceea lui George Călinescu, expusă în “Viaţa
lui Mihai Eminescu”, pentru care, ca un
făcut, aveam aproape toate e lementele
necesare adunate deja. Am conturat acest
proiect şi, cu colaborarea unor specialişti
de la Muzeul Literaturii, Anghel Pavel şi
Flaviu Sabău, am întocmit un material de
presă pe care l-am publicat în Revista
Muzeelor, în  1973,  supunându-l ast fel
dezbaterii publice.

Între timp, cunoscusem roadele muncii
altor muzeografi de elită ai noii pleiade de
pasionaţi memorialişti de atun ci, ca Al.
Oprea, directorul Muzeului Literaturii din
Bucureşti, Dumitru Văcariu, de la Casa Pogor
din Iaşi, Ho ria Nest orescu Bălceşt i,

realizatorul muzeului Bălcescu, Octavian
Onea, devotatul muzeograf al lui Haşdeu şi
alţii, şi mă contaminasem pe n eştiute de
această patimă copleşitoare, a slujirii fără
rezerve a marilor personalităţi, eu având cea
mai înaltă misiune, aceea de-a fi în slujba lui
Eminescu.  Azi îmi dau seama ce epocă
romantică şi plină de avânt a fost aceea, în
care niciunul dintre inconforturile acestei
slujbe nu treceau înaintea ent uziasmului
activ al acelei cauze înalte, în care m-am
cont aminat definit iv de încă o m arcă
eminesciană: imperativul t iranic al nerisipirii
t impului. Atunci nu simţeam fr igul, deşi
scriam cu mănuşi în muzeu, n u conta că
făceam nav eta, venind deseori pe jos cei
trei kilometri de la intersecţie, prin zăpadă,
sau în căruţe ori camioane; nu mă deranja
că pentru a  scrie numeroasele scrisori pe
care le trimiteam în ţară, în scopul de a atrage
colaborarea oamenilor de cultură, trebuia să
trec peste gard  la postul de miliţie, unde
exista singura maşină de scris din sat şi cu
care  împăr ţeam şi post ul telefonic  cu
manivelă...  Şi, mai ales, nu făceam nicio
legătură între munca pe care o prestam fără
rezerve şi calcule – şi salariul pe care-l
primeam, de 1.180 de lei, adică mai puţin decît
îngrijitoarea, care avea vechime şi, deci, un
salariu mai mare . În p lus, t oate acele
deplasări n u mă scuteau de obligaţia de-a
face gh idajul muzeului pentru sute  de
vizitatori, mai ales vara, când, ajunsă acasă,
vorbeam prin semne, căci nu mai aveam glas.
Nu-mi era greu nici atunci când trebuia să-
mi iau copilul cu mine la Ipoteşti, uneori

Temeliile originale ale casei
de la Ipoteşti

Cioburi descoperite cu prilejul săpăturilor, cu ajutorul cărora s-a
reconstituit vesela de epocă
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povestind vizitatorilor viaţa lui Eminescu
ţinându-mi în braţe copila, pe  scumpa şi
neasemuita  mea Andreea, care  poate de
acolo a in halat ozonul celei mai înalte
idealităţi, încât azi este autoarea unei exegeze
despre Don Quijote, ce valorifică primul ei
doctorat, cel susţinut în România. Abia mult
mai târziu, aproape de plecarea mea –
nedorită - de la Ipoteşti, avea să se aprobe
crearea unui post de ghid pentru muzeu care
mi-a mai uşurat existenţa.

Tot acolo, la Ipoteşti, veneau cei mai
valoroşi oameni ai t impului, poeţi şi scriitori
de prim rang, mai ales la Zilele Eminescu, în
organizarea cărora m-am implicat chiar din
primii ani, aceasta fiind o m anifestare
bianuală care nu şi-a întrerupt şirul până azi.
I-am cunoscut atunci pe Marin Sorescu,
Nichita St ănescu, Gheorghe P ituţ, Radu
Boureanu, Ana Blandiana, Laurenţiu Ulici,
Laurenţiu Fulga, Grigore Hagiu, Mircea
Ciobanu, Nicolae Ciobanu, pe inegalabilul
recitator eminescian Dan Nasta, pe Al.Piru,
Amita Ray Bhose, Paul Anghel, Edgar Papu
(care-mi spunea: „Duduie, matale trebuie că
ştii cum îi mirosea pielea lui Eminescu!”) şi
pe mulţi, mulţi alţii, încât mai uşor mi-ar fi azi
să înşirui o listă a celor pe care nu i-am
întâmpinat ca gazdă la casa memorială din
Ip ot eşt i. To ţi aceşt ia rosteau lucruri
scânteietoare de spirit  şi inteligenţă unică,
transformând reunirile literare de atunci în
adevărate regaluri, care făceau ca Eminescu
să fie viu şi aproape, important şi etern, să
ne salveze pe toţi cei ce ne aflam acolo de

imperativul, tot mai apăsător cu vremea, de-
a cinsti prin cult  alte nume ale timpului decât
pe cel al lui Eminescu.

Din acei ani am început şi  eu să-mi
rostesc gândurile, ideile, în acele împrejurări,
încât o dată, ca urmare a unei astfel de
pledoarii, un juriu ad-hoc, între care se aflau
Edgar Papu şi Paul Anghel, mi-a conferit ,
şăgalnic, un fel de certificat de „logodnică
stelară a lui Eminescu”, alături de alte mari
doamne ale slujirii sale, consemnate pe acel
„certificat”: Amita Bhose, Rosa Del Conte,
Svetlana P aleologu Matta, despre care
atunci am aflat prima dată şi care e una dintre
cele mai e levate exegete emin esciene de
peste hotare, cu care am purtat o inestimabilă
corespondenţă şi, mai ales, am realizat
diferite t ipuri de colaborare. Păstrez şi azi
acel petec de hârtie scris cu creionul, a cărui
valoare a sporit  exponenţial, devenind un
document literar ce aminteşte de oameni ce
nu mai sunt printre noi... L-am cunoscut
acolo şi p e nepotul poetului,  colonelul
pensionar Gheorghe Eminescu, ce-i semăna
uluitor la fizionomie, cu s-a legat o reciprocă
afinitate, el încurajându-mă în eforturile mele
muzeistice, atât în conversaţiile directe cât
şi în substanţiala corespondenţă pe care am
purtat-o cu el.

Nenumărate contacte şi scrisori de la
personalităţi datează de atunci, semnate de
Const antin Noica, Gh. Bulgăr, Michel
Steriade, Fănică N. Gheorghe, A. Z. N. Pop,
Mihai Drăgan, Petru Popescu Gogan şi mulţi
alţii, care-mi trimiteau informaţii, fotografii,

materiale sau măcar sfaturi şi aprecieri ale
mun cii m ele de  reco nstit uire, cu to ţii
resimţind deja Ipoteştii ca pe un centru viu,
pulsând de energii spirituale consonante
poetului unic. Dar efectul stimulator al
personalităţii eminesciene, despre care se
ştie azi câte energii creatoare a declanşat în
oamenii dotaţi din jurul său, s-a exercitat,
mutatis mutandis şi păstrînd proporţiile, şi
asupra mea, potenţându-mi co nsiderabil
dorinţa şi capacitatea de-a scrie eu însămi
text literar. Astfel, în 1975, am fost premiată
la concursul de debut al Editur ii Junimea
din Iaşi şi am publicat o primă plachetă de
poezii, lansată cu mare fast – fiind zece tineri
po eţi în  acea ipo st ază – la Librăr ia
Sado vean u din Bucureşt i,  urm at ă de
emisiuni la televiziune, un premiu II pe ţară,
publicarea cu grupaj în România Literară
ş.a.m.d., aşa încât identificarea mea cu
breasla literară devenea tot mai strânsă, ca
şi conştiinţa nobilei misiuni de-a face din
Ipoteşti un  centru vital al spir itualităţii
române.

De altfel, având a redacta o lucrare
pentru atestarea pe post, la Centrul de
perfecţionare de la Bucureşti, aflat în strânsă
colaborare cu Muzeul Literaturii Române,
am  alcătuit  un p roiect de dezv oltare
muzeistică a Ipoteştilor, în care propuneam
organ izarea  în tregului top os: in cin ta
muzeală, sat, păduri şi împrejurimi, conform
obiectiv ului ca acest sat să dev ină o
localitate memorial-eminesciană de nivel
naţional şi  chiar internaţinal.  Atunci am
conceput ideea ca muzeul existent să rămână
casă memo rială reconstitu ită după
atmosfera epocii, înconjurată de acareturi
şi curte în spiritul epocii, iar în afara incintei
gospodăriei căminarului să se construiască
o altă cl ădire , care să adă postească
raporturile  lui Eminescu cu actualitatea,
deci un muzeu modern, cuprinzând evoluţia
sa literară, locul său în contextul universal,
o bibliotecă exhaustivă, cu ediţii româneşti
dar şi cu t raducerile în toate limbile, cu
referinţele critice et c., un sector destinat
cercetării universului eminescian, o sală
de manifestări culturale, spaţiu de cazare
a celor dornici să cerceteze aici şi, mai ales,
(re)apariţia unui Buletin Eminescu, publicaţie
specializată, constantă, care să ilustreze tot
ce apare nou în domeniu în toată lumea. Într-
un  cuv ânt ,  înch eiam p ro iect ul cu
propunerea ca Ipoteştii  s ă devină un
Stradford upon Avon sau un Weimar al
românilor.

Lucrarea s-a bucurat de apreciere (Vic-
to r Ern est  Maşek fusese  p reşedinele

Fragmente de teracotă după care s-au reconstituit
sobele originale
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comisiei), obţinând atestatul cu calificativul
maxim, dar mai ales, s-a bucurat de atenţie
din partea factorilor culturali locali, care au
ţinut cont de ea, în timp reuşindu-se, mai
târziu, să se construiască o nouă clădire (deşi
era interzis acest lucru atunci), care, în acte,
era un spaţiu comercial, dar, în fapt, trebuia
să devină un mare Centru Cultural Eminescu!
Până la mo artea sa, Gheorghe Jaucă s-a
ocupat activ de această construcţie, fiind şi
sancţionat de căre Comitetul Central P.C.R.,
alături de Lazăr Băciucu, secretarul cu pro-
paganda, p entru această „abatere”. Dar
aceste lucruri aveau să se întâmple mult mai
târziu, când eu nu mai eram la muzeu, nu din
vina mea, căci dacă ar fi fost după mine mi-
aş fi petrecut toată viaţa la Ipoteşti şi, fără
nici o exgerare, dacă aş fi continuat în acelaşi
ritm, azi ar exista acolo o instituţie vie, un
Weimar românesc.

În anii de muzeografie ipoteşteană am
început să scriu o car te care trebuia să fie
un fel de antologie a celor mai semnificative
citate ale vizitatorilor în caietele impresii ale
muzeului. Lucrarea fusese oferită, iniţial,
Editurii Junimea, care tocmai se înfiinţa şi
care o înserase în pliantul-program inaugu-
ral, alături de o alta, intitulată Eminescu în
Academia Română. Asupra celui din urmă
titlu propus trebuie să aduc câteva desluşiri.
Cercetând eu cu grăbire prin toate arhivele
şi depozitele de hârtii prăfuite de vreme, spre
a afla cât mai multe despre ce şi cum s-a
petrecut în legătură cu fenomenul Eminescu,
am dat de urmele Societăţii pentru Cultura
şi Literatura română în Bucovina, existentă
la Cern ăuţi la  vr emea co pilăr ie i şi
adolescenţei şcolare eminesciene. Am aflat
cu uimire, dar şi cu subiectivă bucurie, cât
de activă şi importantă cultural şi formativ
fusese pentru românii de acolo, dar şi pentru
Eminescu. Când am primit de la Academia
Română o invitaţie, de-a part icipa cu o
con tr ibuţie sau, dacă va f i cazul, o
comunicare  care să lumineze aspecte de
istorie a Academiei Române, am trimis de
îndată o corespondeţă referitoare la această
societate care ulterior a fost unul dintre
fondatorii Societăţii Academice de mai târziu.
Ca urmare, am fost invitată să susţin nişte
comunicări pe această temă la câteva sesiuni
special organizate de Academie, în 1973.
Efectul acestor comunicări a fost uimitor şi
nescontat de mine: o primire entuziastă din
partea celor prezenţi, mulţi academicieni,
care au aplaudat minute în şir alocuţiunea
mea de la p upitrul venerabilei instituţii
(vicepreşedintele Ştefan Milcu m-a sărutat
în public, cu mare emoţie). Mai am şi azi

programul acelor sesiuni de comunicări cu
numele meu inserat printre iluştri vorbitori,
precum George Ivaşcu, Viorel Cosma ş.a, dar
şi fotograf iile realizate de celebrul Vasile
Blendea eu fiind la pupitrul Academiei. În
plan concret, acest entuziasm s-a materializat
printr-un fel de premiu substanţial: un set
de circa 700 de volume, din toate publicaţiile
editate de Academie de la înfiinţare pînă în
1946: anale, ediţii prin ceps Odobescu,
Cantemir, Laurian-Massim etc., pe care,
desigur, le-am dus integral la Ipot eşti,
nepăstrându-mi nic i o  carte,  căci nu
concepeam că mă voi despărţi vreodată de
Ipoteşti. Mai târziu, aveam să înţeleg motivul
acestui entuziasm: din 1944 şi până atunci
nu se vorbise acolo şi, de altfel, nicăieri în
ţară, despre trecutul cultural strălucitor al
Bucovinei, iar atunci o copilă blondă a rostit
cu candoare adevăruri ce păreau, de multă
vreme şi pentru vecie, prohibite. Acum în
acest an, 2012, s-au împlinit  150 de ani de la
înfiinţarea acelei Societăţi, drept care m-am
învrednicit  să editez într-o plachetă acea
comunicare susţinută atunci, dimpreună cu
un studiu despre influenţa aceleia posteri-
tăţii lui Eminescu, şi cu alte elemente şi
imagini aniversare, dar şi evocatoare, ale
celor petrecute cu aproape patru decenii în
urmã.1

 Atunci însă, având la îndemână tot
acest fond documentar, m-am gândit că pot
redact a o car te desp re r ecep tarea lui
Eminescu în Academia Român ă. Dar am
început să lucrez mai întâi la cealaltă carte
anunţată şi acceptată de nou înfiinţata

Editura  Junimea. Am  lucrat trei ani la
selectarea, tr anscrierea şi organizarea
citatelor, dintre cele câteva mii de însemnări
făcute de vizitatori în caietele de impresii,
de-a  lun gul t im pului, ap oi la  studiul
introductiv, care s-a dovedit a fi, până la
urm ă, un fe l de  analiză  sociolo gică  a
int er esului publicului de  azi fa ţă  de
Eminescu, cuprinzân d concluzii foarte
interesante şi care, publicate pe fragmente,
au stârnit interesul lumii literare de atunci.
Din păcate, cartea n-a mai apărut din motive
extraliterare, personale, care nu o dată mi-
au marcat evoluţia literară şi profesională
şi, din păcate, au afectat indirect şi destinul
posterităţii eminesciene. Fiind mutată fără
ştirea şi dorinţa mea de la Ipo teşti (după
uzanţa vremii), n-am mai putut desigur, să
realizez nici cealaltă carte, din care am
susţinut do ar nişte comunicări,  una fiind
tip ărit ă în  Analele  Bibliot ecii  „Mihai
Eminescu “  din Botoşani.

 Dar despărţirea mea de Eminescu şi de
Ipoteşti nu avea să fie deplină  vreodată.
Chiar în noua mea ipostază, cea de directoare
a Teatrului de Păpuşi din Bo toşani, am
continuat, t imp de şase ani, să  servesc şi
interesul muzeului (restaurat după tematica
mea) de la Ipoteşti, fiind prezentă ori de câte
ori veneau persoane „importante” acolo.
Chiar la t eatru, am pus în scenă basmul
eminescian Făt-Frumos din Lacrimă şi alte
scrieri de  Eminescu. Ajungând,  după alţi
nouă ani, conform aceluiaşi “algoritm”, la
conducerea Teatrului Dramat ic “Mihai
Eminescu”, am continuat să lucrez în aceeaşi

Amfora din vatra dacică descoperită sub atenansa unde dormeau
vara Mihai Eminescu şi fratele său, restaurată de arheologi
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direcţie; am pus în scenă – în p lină şi
cum plită  auto finan ţare – fragment ele
dramatice eminesciene, ce mai fuseseră o
dată montate doar la Botoşani, am organizat
un prim colocviu Eminescu şi teatrul (pe
care l-am coordonat împreună cu regretatul
Valentin Silvestru), am muncit luni de zile la
organizarea Centenarului morţii poetului, în
colaborare  cu acelaşi Gheorghe Jauca,
reuşindu-se  astfel ca la Botoşani această
comemorare să fie cea mai substanţială din
ţară , loc unde fusese în mod deliberat
multestompată de „rigorile” timpului.

În tot acest t imp, am con tinuat să
particip la Zilele Em inescu, dar şi la alte
manifestăr i în domeniu, cu comunicări,
expuneri, recitaluri etc., continuând mai ales
ceea ce începusem de la Ipoteşti şi n-aveam
să întrerup până în prezent: publicarea, cel
puţin de două ori pe an, a unor articole, eseuri
sau comunicări despre Eminescu, în care
Dumnezeu m-a ajutat să găsesc mereu ceva
cât de cât nou de exprimat: o informaţie, o
idee, o asociaţie de idei. Asta pentru că, fiind
atât de aproape în aceşti ani de Eminescu,
am ajuns oarecum să-l cunosc din interior,
să-i simt trăirile în faţa diferitelor aspecte ale
realului. Din păcate, n-am avut încă timpul
să adun şi să public într-o carte toate aceste
texte. N-am avut timpul s-o fac şi pentru că
am fost ocupată să acţionez în spiritul său:
soarta nu m-a dus numai la teatru, domeniu
atât de drag lui, ci şi în gazetărie, după 1989,
unde am fost t imp de şapte ani redactor, dar
şi (aleasă democratic) director al societăţii

editoare a ziarului local, Gazeta de Botoşani.
Astfel, am putut afla, tot din interior, şi alte
lucruri despre viaţa şi trăirile ce vor fi fost
încercate de Eminescu: t irania textului zilnic
pentru tipar, grijile apariţiei cotidiene a
ziarului, indignările faţă de multele aspecte
sociale şi interumane ce au redevenit iar,
aidoma celor de pe vremea lui Eminescu. Nu
am fo st – chiar de loc –  scutită şi de
am ărăciunile resimţit e de  el, datorită
schim băr ilo r ,  jo cur ilo r  p olit ice şi
resentimentelor care mi-au afectat, fără vină,
destinul.

Dar, mai ales, legătura cu muzeul arheal
eminescian s-a manifestat tot mai mult prin
faptul că la aniversările şi comemorările sale,
dar nu num ai, am fost prezent ă în multe
locuri din ţară, şi chiar peste hotare, spre a
vorbi despre şi a pleda pentru el, mai ales de
când înver şunări concertate s-au pornit
denigrator contra imaginii sale. Iar de când
am restaurat cântecele iubite şi cântate de
Eminescu şi le-am înregistrat pe C.D., ca
anexă la cartea Eminescu. De la muzica
poeziei la po ezia muzicii (urmate  de alte
două albume), în discursul meu public s-a
adaugat şi latura interpretativ-muzicală, tot
acest melanj fiind numit, de pildă, de către
Lucian Hetco, liderul revistei Agero din
Germania, ca un „spectacol cultural”.

Aşadar , în şcoli şi în garn izoane
militare, la catedră sau în biserici, la sesiuni
şi colocvii, la şezători şi simpozioane, am
vorbit mereu despre el celor dornici să mă
asculte şi i-am interpretat cântecele. Între

timp, la Ipoteşti s-au întâmplat alte lucruri
decât cele legate de Eminescu – festivaluri
de jazz, co nsfătuiri medicale, expoziţii şi
tabere de pictură, protocoale  opulente,
expuneri ale vedetelor sexy pe mobilierul
em in ovicien ilo r,  pe  care-l adusesem
odinioară acolo... Dar, mai ales, vai, zvonuri
şi demascăr i în presă despre deturnări de
fonduri, fr aude, sustrageri şi a lte delicte
penale. Activitatea Centrului de Studii nu
este vizibilă deşi fondurile, co ndiţiile şi
personalul sunt mult superioare celor de
odinioară... Se pare că misiunea mea este,
acum, aceea de-a-mi lua, ca melcul, cochilia
în spinare, un muzeu imaginar itinerant, şi
de-a-l duce în întâmpinarea oamenilor care
nu-l cunosc încă nici pe departe pe Eminescu
în întreaga lui dimensiune. La Botoşani ca
şi la Bucureşti, la Suceava ca şi la Putna, la
Târgu Jiu ca  şi la Chişinău, la Iaşi ca şi la
Cernăuţi, la New York ca şi la  Viena, la
Marsilia ori la Valette du Var (Toulon), la
Montreal, la Calgary ori Edmonton, ca şi la
Konstanz sau Stuttgart, peste tot acolo un-
de oamenii vor să mai afle ceva despre Emi-
nescu, am încercat să răspund invitaţiilor
şi, ajutată  şi de deschiderea p e care mi-a
oferit-o pregătirea pentru doctorat, mi-am
dus cu mine muzeul ipoteştean de care, iată,
nu mă despart astfel niciodată, aşa că pot
intitula,  fără eroare, acest text Amintiri
(nesfârşite) de la Ipoteşti.

1 Lucia Olaru Nenati, Academia Nordului  –
150, Soci etatea p entru Cu ltura ş i Litera tura
Română la aniversare, Editura Agata, Botoşani,
2012.

Ecouri din presa vremii, după descoperir ile arheologice de la casa din Ipoteşti
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EMINESCU –
simfonia cărăşană

de IONEL BOTA

Basme cărăşene la
fundamentele
„Luceafărului”
eminescian

Un capitol important de istorie culturală
bănăţeană şi  naţi onală îl scrie dest inul ar-
tistic al poetului Mihai Eminescu în legătură
cu poemul  L uceafărul  ş i  i zvoarel e
fundamentului său inspi rator care nu sunt
al tceva decât basme şi poveş ti  culese de
celebri i fraţi  Arthur ş i Albert  S chott  d in
Oraviţa şi din satele cărăşene. Mult ă vreme,
opini il e în  l egătură cu geneza st adiului
primar al  poemului  au fos t ori entate ş i
influenţate şi de însemnarea lui Eminescu
de pe fi la 56 a manuscrisului 2275 bis , datată
1881, citându-l pe diplomatul german Rich-
ard Kuni sch care, în cartea sa, un j urnal de
călătorie tipărit la Berlin în 1861 cu t itlul
Bukares t und Stambul ,  ski zzen aus
Ungarn, Rumänien und der Turkey (poetul
a utilizat ediţia din 1869, scoasă tot  la Ber-
lin, Eine Fahrt  nach dem Orient. Reisebilder
aus Ungarn,  Rumänien und der Turkey) a
inserat în anexă o poveste. La finele veacului
al XIX-lea,  Moses Gaster şi Marcu Beza au
comentat rel aşi a dintre basmul  Fata din
grădina de aur ş i poemul eminescian. În
int erbel i c,  D.  C aracos t ea a publi cat  î n
„Adevărul Literar şi Artistic” (16 iul ie 1924)
traducerea basmului din anexa cărţii  lui Ri-
chard Kuni sch fără a şti , cum recunoaş te
mai  târziu M. B ucur,  că nu Kunisch este
culegătorul  şi  ni ci autorul t ext elor. Iorga
împărtăşea şi el, într-o comunicare susţinută
la Academia Română în şedinţa din 1 mai
1925, ideea că basmul fie a fost cules direct
de la sursă de către german,  fie acesta l-a
prelucrat  şi l-a inclus l a finele jurnalului său.1

Iar George Călinescu constata şi el că seria
basmului corespunde t ipului Bajardo, la
modă în prima jumătate a secolului XIX.2

Numai că poetul şi parti zanii  opiniei că
basmul din cart ea lui  Kuni sch a alimentat

combust ia artis tică şi factologia poemului
au omis contextul epocii  î n care regula
imitaţiei, până la stadiul de plagiat, funcţiona
adeseori perfect . Aşadar, Richard Kunisch,
fără a cita sursa reală,  a reprodus (copiat) în
anexa cărţii sale o piesă importantă dintr-o
culegere de basme,  poveşt i,  povest iri şi
l egende româneş ti  d in spaţ iul orăviţ ean
(cărăşan), ţinut important al Banatului Mon-
t an, volum semnat de Arthur ş i Albert
Schott.3 Cu un motto din Uhland, volumul
Walachi sche Maerchen  (C ot t a Verl ag,
S tut tgart-T übingen,  1845) a generat
comentarii elogioase î n nr. 296 pe anul 1845
al  „ Al lgemeine Zei tung”, apoi î n
„Österreichische Blatt er für Li teratur und
Kunst” ş i „ Morgenblat t für  gebildet e
Leser”, recenzată  elogios  de  J.  K.. Schuller
în „Archiv des Vereins fur Siebenbürgische
Landeskunde”, în acelaş i an 1845 şi î n nr. 16
pe anul 1855 din „Telegraful Român”, noi
bănuind în  acest  caz că autorul
comentariului  ar fi Protopopul Ortodox
Ignatie Vuia de Oraviţa.4 Că Richard Kunisch
a fost un „împrumutător” din fraţii Arthur şi
Albert  Schott nu mai reprezintă de mult o
opini e insol ită,5 de aceea vom insis ta în
finalul  cercet ări i  noas t re asupra aces tei
real it ăţi ,  î n  l egătură cu care ş i zes t rea
argumentelor noas tre din studiile anterioare
s-a mai îmbogăţit cu alt e informaţii ut ile. Cei
doi fraţ i s -au aflat  în tr-un contact perma-
nent cu Banatul cărăşan. Arthur Schott, era
absolvent al  Academiei  Agri col e din
Hohenheim  cu o bursă as igurat ă de
magnatul Alexander von Würtemberg, care-
l va angaja apoi ca administrator şef pe moşia
sa din Essl ingen. Aici , Arthur Schot t îl
cunoaşte pe Ferdinand von Bissingen, tânăr
vlăst ar al unei  bogat e fami li i avându-ş i
domeniil e în localitat ea cărăşană Iam, lângă
Oraviţa. P rietenia dintre ei  va da roade în
momentul î n  care F erdinand ajunge
moştenitorul averii şi afacerilor tatălui său.
Acesta, înaint e de a se stinge din viaţă îl
recheamă acasă,  în  B anat.  Ast fel, Arthur
Schott a lucrat ca agronom-administrator pe

moşia baronului F erdinand von B issingen
din Iam,  între 1836-1841, perioadă în  care se
arată at ras de geologie şi  minerit În acest
timp, el  locuia la Oraviţa unde culti vă multe
şi importante prieteni i: cu farmacistul  Karl
Knoblauch,  cu avocatul  I. Drăgoescu,
învăţătorul Gh. Drăgoescu, inginerii Fridolin
Niuni , L. Maderspach, preotul  ortodox
Mihail Popovici şi Damian Vulpe din Iam.
Arthur va fi naş de botez al lui Maximilian
Knoblauch, fiul lui Carol (Karl) Knoblauch,6

care a păst rat î n  arhiva famil i ei unica
fotografi e a l ui  Arthur din  perioada
aproximată între 1857-1859. În 1841 este
rechemat la Würtemberg fii ndcă fostul său
protector, grav bolnav,  î i dona înt reaga
bibliotecă.  Iar între 1844-1859 a fost adus
de I. Const antini la Oraviţa, la Di recţ ia
Oficiului  Montani st i c î n cal it at ea ş i
competenţ el e de cont rol de patrimoniu.
P reocupări l e sal e cul tural -l it erare au î n
vedere exploat area fil onului  poporal  din
Europa Centrală şi de Răsărit , col aborând
cu basme,  poveşt i, snoave la publicaţii le
„Hausblatter” din Stuttgart, „Siebenbürgen
Bote” din Sibiu, este  prezent  în  culegerea
„Zeittschrift  für  deutsche  Mythologie  und
Sit tenkunde” ş i publică volumul Gedichte
la Editura Hallberger din Stuttgart. Albert
Schott a făcut studi i teologice la Tübingen
şi  B erli n iar diploma obţ inută l a aces te
instituţii  îi  permite  să  profeseze, între    1834-
1839,    a Şcoala Cantonală din Züri ch. Din
1842, după susţ inerea examenului  de st at,
va fi profesor de istorie şi filosofie la Înaltul
Colegiu (Gimnaziul Crăiesc) din Stuttgart.
Alături de nume celebre al e cercet ări i
fil o logiei  cl as i ce şi  a i s toriei  vechi  ş i
antropologiei ,  precum Jus tus  Moser,
Mosheim,  î nt emeiază „ S ociet at ea de
Arheologie” al cărei sediu, după un interimat
de câţ iva ani la S tuttgart , se va st abil i
definiti v la  Würtemberg. Preocupărl e  sale
de i stori e, etnografie şi  antropologie, de
i stori e a mental it ăţi l or î n  comuni t ăţ il e
germanofone din înt reagă Europa,  îşi  află
rodul  î n  două import ant e l ucrări , Die

Despre un Eminescu al Banatului şi al
conştiinţei noastre identitare
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Deut schen am Monter-Rosa mi t  ihen
Stammgenossen, apărută l a Züri ch în 1840
şi Die Deut schen Colonien ihr L and ihre
Mundart und Herkunft, apărută l a o editură
din Stuttgart dar finanţat ă de Universit atea
din Tübingen, în 1842.  Dintre cei care i-au
ajutat  pe fraţii  Arthur şi Albert Schott să
culeagă poveştile sunt amintiţi  Avram Pup,
George Vulpe ş i Ferdinand von Bissingen
din Iam,  G. Stoian, Trăilă Saritraru, Mihai
Lazăr, Meilă Pup, „un frizer” şi „o bătrână”
din Oraviţa. În volum sunt inserate 43 de
texte culese din satele zonei şi chiar din
Oraviţa,  cum este cazul  cu cele 23 de poveşti
oferit e de avocatul Drăgoescu lui Arthur
Schott . În Int roducere, Albert  scrie Partea
I,  Valahii  ca popor ,  subliniind originea
lat ină şi continuit atea noas tră ca popor şi
compară text ele din  volum cu cel e din
culegerea fraţilor Grimm. În Anexă, cu acele
43 de texte ş i abordăril e despre originea
basmelor , clasi f icarea şi  in t erpretarea
basmelor  comunicate Arthur semnează
Partea a II-a, Valahii din Banat, unde sunt
descri se dial ectul , portul , ps ihologia
morală,  modul  de viaţă,  arhi t ectura
caselor  bănăţeneş ti ,  j ocul  peţ i t ului ,
negocierea zestrei, nunta şi Partea a III-a.
Un exemplar manuscris în limba germană s-
a aflat l a Muzeul Bruckenthal, în  perioada
i n terbel ică,  d ispărând după râzboi ,
conţinutul aces tuia fii ndu-i semnalat  de
ultimul descendent al d inastiei farmaciştilor
Knoblauch marelui lor prieten, azi stabilit în
Timişoara, cercet ătorul doctor în  i st oria
medicinei  Iuliu  Galffy.7 B aronul  R ichard
Kunisch a t ranscris  Fata din Grădina de
Aur, mărturi sind,  fără a preciza sursele,  că
Das Mädchen im goldenen Garten a fost
textul cules în România în cursul călătoriei
din anul 1861.Cum se vede, însă, relaţ ia
direct ă es t e î nt re folclorul cărăşan din
preajma Oraviţei şi poemul eminescian, al
cărui  i nspirator  a  fost  geniul  poporal  din
fascinantul  nos tru B anat  de Munte.8

Un al t  fapt  de dimens iune is toric-
cul turală î n seria priorităţilor orăviţ ene şi
bănăţene e demn de i nt eres iar noi l-am
dezvoltat î n s tudii ant erioare ş i î n cart ea
noas t ră apărut ă dej a î n două edi ţi i ,
Eminescu ş i Oraviţa: din Oraviţa au plecat
spre Viena banii pentru hârtia pe care a fost
tipărit în tâia oară „Luceafărul” eminescian.
Astfel ,  unei  fi rme din Viena,  „ N.-O.
Escompte-Gesel lschaft ” Ş i  î ncă un fapt
demn de semnalat, evidenţiind încă o dată
cât  de cantonat în spiri tual itatea cărăşană,
bănăţ eană a fos t  geniul  eminesci an.  La
începutul anului 1883,  unei firme din Viena,
„N . -O.  Escompte-Gesel l schaf t ”,  i  se
expediază din Oraviţa, de către „Oraviczaer
Sparcassa” suma de 200.000 de florini  pe
baza unui  contract  exi s tent,  semnat  ş i
parafat  de părţ i la 13 iunie 1879. La 22

februari e 1883, masonul  Alexander P eter,
preşedint el e asociaţi ei  bancare orăviţ ene,
ci tează onorarul de 440 de fl orini  pent ru
Basil Szretkovics, trimi s în „capitală” (Viena)
să urmărească livrarea sumei pentru singura
destinaţie, cumpărarea hârtiei de la Fabrica
din Gosslar pentru „imprimerii le” creditate
de „N.-O. Escompte Gesellschaft”. Cine erau
i ns t it uţi il e care primi seră aces t spri ji n
financi ar din  provincia cărăşană pentru
cumpărarea unei mari canti tăţi  de hârti e ?
Erau tipografiile lui St ein şi Wallishauser din
Viena.  La aceste s tabil imente ti pografi ce
erau imprimate în 1883 şi 1888 cele două
numere ale Almanahului  Soci etăţ i i
România Jună. În  numărul  pe 1883 era
imprimat , la tipografia lui W. Stein (care mai
l ucrase ş i la R eş iţ a,  î nt re 1880-1881,el
î nrudindu-se cu orăvi ţ eanul  Adol f
Giurgevici ,  membru în  conducerea
„ Oraviczaer S parcassa”),  poemul
Luceafărul. Aşadar, un alt act cultural ma-
jor: la 1883, din Oravi ţa au plecat spre Viena
banii pentru hârtia pe care a fost tipări t întâia
oară Luceafărul eminescian.9

NOTE:
1. N . IO RG A, Trei că lă to r i în  ţăr il e

româneşti: Caronni, Rey, Kunisch şi or iginea
„Luceafărului” lui

Eminescu, în „Memoriile Secţiunii Istorice”,
seria III, tom V, 1926, p. 1 43-158

2. G. CĂL INE SCU, Is tor ia litera tur ii
române de la or igini şi până în prezent, ed iţie
de Al. P iru, Bucureşti, E ditura Minerva, 1982, p.
475

3. Wal a chi sche  Ma erchen,
hera us gegeben mi t einer  Einle itung über
das Volk der Wal lachen und ei nem Anhang
zur     Erklärung       der    Maerchen, Stut tgart-
Tübingen,   I. G. Cotta’s cher Verlag, 184 5, XVI +
384 p.; o reedita re pentru mediile germanofone
din România postbelică în volumul Rumänische
Volks erzählungen aus dem Banat, Märchen,
Schwänke, Sagen, neuausgabe besorgt von Roft,
Wil helm Bro dnich un d Io n Ta loş, Bucureş ti,
Kriterion Verlag, 1971; o ediţie românească, relativ
recentă, apărută la Instit utul European din Iaşi, a
benefi ciat şi de u n comentariu  avizat din partea
distinsei doamne, originară din miraculosul Banat
Montan , C. ŞTEFĂNE SCU, Basme valahe, în
„Român ia Literară”, XXXVI, nr. 19, 14-20 mai
2003

4. M. MOJASEVIC, F. MILLEKER, Arthur
Scho tt, 1926, p . 17 sq

5. I. JURA, Mitul  în poezia  lui Eminescu,
Paris, 1933, p. 32-36; Al. BISTRIŢIANU, Primii
cul eg ă to ri  de  ba sm e ro m âneş t i – f ra ţi i
Schott , Obert, Kunisch, în „SCILF”, V, nr . 3-4,
1 95 6, p . 1 3-40 ;  I . TAL OŞ, Din i s to ri a
folclo rului   şi   folcloris ticii.   Arthur  Schott
şi   culegerea   l ui  de    poveşti

rom âneş ti, în „ Rev ista  de  Fil olo gie şi
Folclo r”, VIII, nr. 3-4, 1 963, p.156 -165;

Id em, Începuturil e interes ul ui pentru
folclor românesc în Banat, în „SILF”, Academia
Română, filiala Clu j, 1964, p. 201-221

6. Cf. Matrico la B apti sato rium , 18 02-
1852, în Arhiva Parohiei Romano-Catolice din
Oraviţ a Montană, fila cu numărul 117, 26  iunie
184 1; do cumen t semnalat şi pu s la îndemâna
cercetă rii noastre de regretatu l profesor Tiberiu
Lichtfuss din Innsbruck dar originar din Oraviţa

7. I. GA LFFY, A. KNOBL AUCH, Aspecte
din  trecutul activi tăţi i cu ltural-educa tive  a
medici lor din Ora viţa, manuscris  dactilogramă

datat „Oraviţa, 2  iulie  1966”
8 . Vez i I.  BO TA , Doi  pr ie teni  a i

Ba na tului de  al tă da tă  –  fraţ ii  Schott,  î n
„Timpul”, V, nr. 29, vineri 11 februar ie 1994, p. 5
şi în Idem, Eminescu şi Ora viţa, ediţia  a II-a,
revăzută şi adăugită, Reşiţa, Editura Timpul, 2002,
p. 27-28;  Idem, Folc lorul cărăşan la tem elia
„Luceaf ărului”, în volumul I. BOTA, Eminescu
şi Ora viţa, ed. cit., p. 30-33

9. I. BOTA, 1883, la Oraviţa: un act  cul-
tural  m ajo r –  de a ici  a u p lea t spre Viena
ba ni i pentru hârtia  pe care a f os t tipăr it
întâ ia oară „Luceafărul”, î n vo lumu l Id em,
Emines cu şi Oraviţa, p. 7 2-74

Orăviţenii se
mândresc şi ei
cu o restituire
epistolară
eminesciană

În primul număr al publicaţiei lugojene
„Educatorul” (VI, 14 martie 1914, p.  10-11),
o învăţătoare preţuită de generaţiile t inerilor
cărăşeni  dinainte de război, Iuliana Liuba,
cu rădăcini în Măidanul lui Sofronie Liuba
ş i  Aureli e Iana,  ş i ei  cândva în
corespondenţă cu academicianul Hasdeu,
dă l a iveal ă textul unei scrisori  trimisă de
Eminescu surorii sale Harieta. Rest ituirea,
care a adus  de-atunci  mari  bucuri i
eminescologi lor,  era î nsoţi t ă ş i de
următoarel e preci zări  al e di s t i nsei
orăviţence:  „Anul acesta  se împlinesc 25
de ani de la moartea lui Eminescu. Lumea
românească se pregăteş t e a  serba
aniversarea cel ebrului poet  cu pi etatea ce
i se cuvine celui ce ne-a lus truit î n mod
br iliant limba noast ră dulce românească
cu idei le cel e mai  profunde ş i cu
expresiunil e cele mai sonore, muzicale, ce
le poate avea un popor de gust bun şi de
or igine lati nă,  cum suntem noi români i.
Epistola o am de la fi e-ertatul frat ele meu,
maiorul Gligore Iovescu, care a căpătat-o
de la un ofiţer, amic al său şi al cărui nume
nu-l mai ştiu. Originalul l-am predat dlui
dr.  Valeriu  Branisce încă acum 8-10 ani,
ca unuia ce cult i vă l i teratura noas tră
românească. Socotesc că contribuesc şi eu
cu ceva la aceasta sus-amintită , când pub-
l i c î n  „Educatorul”  t extul  amint it ei
epistole. Epistola are numai datul. De unde
e scrisă, nu se vede. Ştiu însâ că ân 1881
Eminescu era încă redactor l a „Timpul”
în Bucureş t i.  Pentru scrutător ii  vi eţi i
poetului  f ormează epi s tola document
des tul de impor tant  ş i mai al es  pentru
pesimi smul  ce-l  caract eri zează,  e
interesantă de tot. Par’că stă sub impresia
j a lei  ce l -a  predomni t  când a creat
sonetul .” P e aceeaşi pagină a gazet ei din
Lugoj era tipărit sonetul Ori câte stele ard
în înălţime.
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Scrisoarea a mai fost tipărită în 1926 de

Valeriu Branişte, în volumul I Bibliografia
Mihai Eminescu. Opera (Bucureşt i, Editura
Academiei, 1976, p. 221), în ediţia MIHAI
EMINES C U,  Opere,  volumul  XVI
(Bucureşti, Editura Academiei, p. 187-188)
şi  amint ită î n sinteza l ui  GH. JURMA,
Banatul şi  Eminescu, Reşiţa, 1989, p.  63-
64). Dar cărăşanul căruia i  se datorează
adevărata res tit ui re postbelică a scrisorii
este cercetătorul Ion C rişan în excepţionalul
său volum monografic Teatrul din Oraviţa
(Reşiţa,  1968, p. 147-148). Aflăm, ast fel, din
spusel e poetului către Harieta, că „sunt
bolnav ş i trupeş te dar  şi  sufl eteşte”, că
surioara  trebuie  să anunţe  pe Veronica
Micle să ardă o scrisoare: „Altfel poţi zice
tatei ce vrei tu, că mă aflu bine şi sănătos,
că sunt fericit – ce vrei. Ce nevoe are el să-
şi bată capul cu grijile mele, ce nevoe să
ştie cât  sufer. Alţii nu înţeleg, dar el ?” E
exprimată, pe un ton nost algi c-tragi c,  o
dorinţ ă a revederii  famil iei : „ Poate l a
toamnă. .. Dar să nu mai vorbesc,  nu de
toamnă, ci nici de ziua de mâni...Lumea-i
schimbăcioasă ş i toat e visurile noastre şi
nădejdile sunt făcute ca să se spulbere în
vânt. Toamna anului e una pe an; apoi i
urmează primăvara. Toamna vieţi i vine fără
să ş tii când, nici  de unde...numai vez i că
totul a trecut pentru a nu se mai întoarce.
Şi atunci se simte omul bătrân şi ar  vrea să
moară. E mult de atunci Harietă, de când
eram mici de tot ş i ne spunea moşnegii
poveşti. Poveşt i sunt  toate în lumea as ta.
Al teu, Mihai.”

Fragmente din poemul
 inspirat de Oraviţa anului 1868
BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE
Manuscrisul miscelaneu 2259, ff 367
La cele 19 strofe cât e are O călăr ire în

zor i, publ icat ă dej a în  1866,  parte din
submanuscrisul  Marta, Eminescu adaugă,
în intervalul 1868-1870,  alte trei, pregătind o
nouă vari ant ă, nepubli cat ă atunci.  Din
aces tea, două st rofe au fost ori realizat e în
Oraviţa,  ori create ulterior sub impres ia celor
văzute şi  trăite aici, î n ţ inutul cărăşan al
Banatului Montan, în perioada 30 august-2
septembri e 1868,  poetul parti cipând l a
turneul trupei lui Mihail Pascaly în calitate
de secret ar II al directorului, de sufleur şi, la
nevoie,  cum s -a î nt âmplat  l a Lugoj ,
Timişoara şi Arad, dublură de actor.

„...Şi munţ ii ridic-a lor frunt e stârpită,
În cer răsăriţi,
O frunte bătrână şi seacă roşită
De zorii  veniţi.
Pe umeri ei poartă pădurea cea verde,
Devale drept brâu
Molatec şi  dulce prin câmpuri  se pierde
Poeticul râu.”

Turneul ardel eano-bănăţean
al trupei lui Mihail Pascaly, în 1868.
Spectacolele susţi nute
de trupa lui Mihail Pascaly
pe scena celui mai vechi edificiu teatral
din cultura României:
Teatrul Vechi din Oraviţa, fondat la 1817

S pectacolul  de teatru cu actori din
România Vechiului R egat a impulsionat,
desigur,  iniţiativele locale. Turneele trupelor
româneş ti, nu au reprezentat ni ci ele doar
s imple t ri umfuri al e art ei  in terpret at ive
româneş ti  ci şi  demonst raţi i al e aces tei
solidarităţi de conşti inţă.

Pe l inia acestor deziderate cul tural-
naţionale se înscrie turneul  organizat pe
it inerarul  ardel eano-bănăţ ean,  î nceput  l a
Braşov şi  încheiat la Oraviţa, de Societatea
Dramat i că a Ar t i ş ti l or  Superior i  din
Bucureşt i, condusă de Mihai l Pascaly.l a
finele lui august 1868. Sosirea l ui Pascaly
î n T ransi lvania e anunţat ă ca un mare
eveniment românesc în presa ardeleană, cu
multe luni  înainte.1

La Oravi ţa t rupa a veni t  după
spectacolele de la Arad, cu trenul, î ntr-o zi
de duminică, 30 august  1868. „Albina”
consemna:  „ (…) ferest rele s trăzil or erau
îndesate de curioşi. S osind d. artiş ti, fură
salutaţi cu multă cordialitate.(…)”.2 Din gară,
actorii au fost preluaţi  de 12 trăsuri, găzduiţi
la Hotelul „Coroana”, proprietatea familiilor
lui Gabriel (Buţi ) Miletici,  prieten cu Iosif
Vulcan ş i Pascaly şi Alexa Munteanu şi fiul
său Balthasar (Bodi), om cultivat, cu studii
la Budapesta3 iar unii membri ai trupei au
fost primiţi şi în casel e unor localnici  români.
P oetul Mihai  Eminescu era membru în
aceast ă trupă cu două calit ăţ i:  sufl eor şi
secretar II al directorului. Una din t răsuri e
condusă de Sallassowit z, al cărui nepot, în
perioada interbel ică, se mândrea cu as ta, el
relatând că în  trăsura bunicului  său s-au
aflat însuşi directorul Mihail Pascaly,  soţia
sa actriţa Matilda Maior-Pascaly şi tânărul
Eminescu. Desigur, la vremea aceea, poetul
era un june în afirmare, puţin cunoscut  în
mediile culturale locale. În repertoriul trupei
se află „ Mihai  Vodă după bătăli a de l a
Călugăreni ”,  de  B olint ineanu, „S teri an
Păţitul”, de  P. Ghica, „Un poet romantic”
de M. Mi llo iar la Arad în intenţiile montării
se aflau „O glumă”, de Athanasie Mari an
Marienescu şi „Nu vătămaţi fetele bătrâne!”,
de I. Vulcan.4 Dar luni, 31 august, la Oraviţa
e jucată comedia Ştrengariul  de Paris, de
B ayard şi  Vanderbourg i ar marţi  1
sept embrie, Mihai Eroul după bătălia de
la Călugăreni , episod dramat ic în  două
acte, inspirat  de Dimitrie Bolint ineau şi Doi
profesori procopsiţ i şi neprocopsiţi, de E.
Scribe.  Mati lda P ascaly (Matil da Maior)
declamă Copila română, de Iosif Vulcan,5

prilej pentru minunate metafore în condeiul
unor corespondenţi locali ai revi stelor de
cultură din această parte a fostului imperiu,
în tre  care profesorul Sofronie Pascu ori
scri itorul  Ilie Trăilă:  „O ploaie de flori şi
ghirl ande căzu pe scenă îndată ce corti na
se ri di că.  Ivindu-se î n  port
naţ ional…Doamna Pascaly a fost acoperită
de flori . Şi aici un număr frumos de plugari
se iviră în sală. Şi aici se dete un banchet, la
„Coroană”, în 1 septembrie. În 2 septembrie
t rupa pl ecă spre B azi aş  şi  de aici  spre
Ţară.”; „O ploaie de flori căzu peste actori
când a doua zi, luni 19/31 august se ridică
cortina spre a se reprezenta „Ştrengariul din
Paris”. De pe bină răsuna o limbă dulce ca
farmecul încântătoară, ca cântul  de sirenă.
Am auzit adese că limba noastră e sonoră,
suavă şi armonioasă, am crezut…credeam
însă cu modestie; acum, î nsă,  mi-a trecut
toat ă dubiet at ea, căci  am simţ it  put erea
magică, am auzit şi văzut ceea ce până acum
numai cuget a şi ofta am putut, am cunoscut
sublimit atea limbei noastre.”; „Când se ivi
Mihai pe scenă, multe suveniri şi cugete ne
dominau, feţel e t uturor spuneau aceasta. ”6

Dar şi ecourile sunt multe:7 „Naţionalismul
românesc – citim într-un manuscris orăviţean
– a reînviat în Oraviţa, la 1868, prin  turneul
trupei l ui Pascaly şi poezia lui Eminescu.”8

Mai  târziu,  George Călinescu relata şi el,
după ziarele vremii, în legătură cu a doua
reprezentaţie, marţi, 29 august/1 septembrie
1868: „ Sala era atât de înghesuită cât era
mai imposibil a face o  mişcare. Veni seră ca
şi la Arad, ţărani. Mat ilda Pascaly a recoltat
şi  aici numeroase apl auze şi  ghirlande cu
declamaţi a versuril or lui Vulcan, „C opi la
română”,9

P est e ani ,  l a dezvel i rea bus tului
poetului  Eminescu, alături  de al  Regelui
Ferdinand I şi istoricului cărăşan Damaschin
Boj incă,  tripticul  statuar semnat de Ladea
care a pri lejui t v izita regelui  C arol II şi
voievodului Mihai în oraş, protopopul Virgil
Musta sublinia în cuvântul său : „La 18/30
august  1868,  Oraviţa bufenilor a primit cu
cins te şi bucuri e mare trupa binevestitoare
a fericit elor noastre zil e, călăuzită de artistul
Mihail P ascaly şi însoţ ită de elevul lui Aron
P umnul ,  zburdalni cul  î n fi re,  Mihai l
Eminescu.”1 0

Un capitol important de istorie culturală
bănăţeană şi  naţi onală îl scrie dest inul ar-
ti st ic al poetului în  l egătură cu poemul
Luceafărul şi  izvoarele fundamentului său
inspirator care nu sunt alt ceva decât  basme
şi poveşti culese de celebrii fraţ i Arthur şi
Albert Schot t din Oravi ţa ş i d in  sat el e
cărăşene. Multă vreme, opiniile în legătură
cu geneza s tadiului primar al poemului au
fost ori entate şi influenţate şi de însemnarea
lui Eminescu de pe fila 56 a manuscrisului
2275 bi s , dat ată 1881,  ci tându-l pe
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diplomatul  german Richard Kunisch care,
în cartea sa, un jurnal de călătorie ti părit la
B erlin  î n 1861 cu ti t lu l Bukares t  und
Stambul , skizzen aus Ungarn, Rumänien
und der Turkey (poetul  a utilizat ediţia din
1869, scoasă tot la Berlin, Eine Fahrt nach
dem Orient .  Rei sebi lder  aus Ungarn,
Rumänien und der Turkey) a i nserat  î n
anexă o poveste. La fi nele veacului al XIX-
lea, Moses Gaster şi Marcu Beza au comentat
relaşi a dintre basmul Fata din grădina de
aur şi poemul  eminescian. În interbelic, D.
Caracostea a publicat  în „Adevărul Literar
ş i Arti s ti c” (16 iul i e 1924) traducerea
basmului din  anexa cărţii lui Richard Kunisch
fără a şti , cum recunoaş te mai  târziu M.
Bucur, că nu Kunisch este culegătorul şi
nici autorul textelor. Iorga împărtăşea şi el,
în tr-o  comunicare susţ inut ă la Academia
Română în şedinţa din 1 mai 1925, ideea că
basmul fie a fost cules  direct de la sursă de
căt re german, fie acesta l-a prelucrat şi l-a
inclus  la finele jurnalului  său.11 Iar George
Căl inescu constata şi el  că seria basmului
corespunde tipului Bajardo, la modă în prima
jumătat e a secolului XIX.12

Numai că poetul şi partizanii opiniei că
basmul din cart ea lui  Kuni sch a alimentat
combust ia artis tică şi factologia poemului
au omis contextul epocii  î n care regula
imitaţiei, până la stadiul de plagiat, funcţiona
adeseori perfect . Aşadar, Richard Kunisch,
fără a cita sursa reală,  a reprodus (copiat) în
anexa cărţii sale o piesă importantă dintr-o
culegere de basme,  poveşt i,  povest iri şi
l egende româneş ti  d in spaţ iul orăviţ ean
(cărăşan), ţinut important al Banatului Mon-
t an, volum semnat de Arthur ş i Albert
Schott.13 Cu un motto din Uhland, volumul
a generat comentarii elogioase în nr. 296 pe
anul 1845 al „Allgemeine Zeitung”, apoi  în
„Österreichische Blatt er für Li teratur und
Kunst” şi  „ Morgenblat t  für gebi ldet e
Leser”, recenzată elogios de J . K. Schuller
în „Archiv des Vereins fur Siebenburgische
Landeskunde”, în acelaş i an 1845 şi î n nr. 16
pe anul 1855 din „Telegraful Român”, noi
bănuind în  acest  caz că autorul
comentariului  ar fi Protopopul Ortodox
Ignat ie Vuia de Oravi ţ a. 14  C ă R ichard
Kunisch a fost un „împrumutător” din fraţii
Arthur ş i Albert Schot t nu mai reprezintă de
mult o opini e insolită,15 de aceea vom insista
în  fi nalul cercetării noastre asupra acest ei
real it ăţi ,  î n  l egătură cu care ş i zes t rea
argumentelor noas tre din studiile anterioare
s-a mai îmbogăţit cu alte informaţii  utile.

Cei doi fraţi s-au aflat într-un contact
permanent  cu Banatul  cărăşan. Arthur
Schott, era absolvent al Academiei  Agricole
din Hohenheim cu o bursă asigurată de
magnatul Alexander von Würtemberg, care-
l va angaja apoi ca administrator şef pe moşia
sa din Essl ingen. Aici , Arthur Schot t îl

cunoaşte pe Ferdinand von Bissingen, tânăr
vlăst ar al unei  bogat e fami li i avându-ş i
domeniil e în localitat ea cărăşană Iam, lângă
Oraviţa. P rietenia dintre ei  va da roade în
momentul î n  care F erdinand ajunge
moştenitorul averii şi afacerilor tatălui său.
Acesta, înaint e de a se stinge din viaţă îl
recheamă acasă,  în  B anat.  Ast fel, Arthur
Schott a lucrat ca agronom-administrator pe
moşia baronului F erdinand von B issingen
din Iam,  între 1836-1841, perioadă în  care se
arată at ras de geologie şi  minerit În acest
timp, el  locuia la Oraviţa unde culti vă multe
şi importante prieteni i: cu farmacistul  Karl
Knoblauch,  cu avocatul  I. Drăgoescu,
învăţătorul Gh. Drăgoescu, inginerii Fridolin
Niuni , L. Maderspach, preotul  ortodox
Mihail Popovici şi Damian Vulpe din Iam.
Arthur va fi naş de botez al lui Maximilian
Knoblauch, fiul lui Carol (Karl) Knoblauch,16

care a păst rat î n  arhiva famil i ei unica
fotografi e a l ui  Arthur din  perioada
aproximată între 1857-1859. În 1841 este
rechemat la Würtemberg fii ndcă fostul său
protector, grav bolnav,  î i dona înt reaga
bibliotecă.  Iar între 1844-1859 a fost adus
de I. Const antini la Oraviţa, la Di recţ ia
Oficiului  Montani st i c î n cal it at ea ş i
competenţ el e de cont rol de patrimoniu.
P reocupări l e sal e cul tural -l it erare au î n
vedere exploat area fil onului  poporal  din
Europa Centrală şi de Răsărit , col aborând
cu basme,  poveşt i, snoave la publicaţii le
„Hausblatter” din Stuttgart, „Siebenbürgen
Bote” din Sibiu, este prezent  în culegerea
„Zeitt schrift  für deutsche Mythologie und
Sit tenkunde” ş i publică volumul Gedichte
la Editura Hallberger din Stuttgart. Albert
Schott  a  făcut  studii  teologice  la Tübingen
şi  B erli n iar diploma obţ inută l a aces te
instituţ ii îi permite să profeseze, înt re 1834-
1839, l a Şcoala Cantonală din Züri ch. Din
1842, după susţ inerea examenului  de st at,
va fi profesor de istorie şi filosofie la Înaltul
Colegiu (Gimnaziul Crăiesc) din Stuttgart.
Alături de nume celebre al e cercet ări i
fil o logiei  cl as i ce şi  a i s toriei  vechi  ş i
antropologiei ,  precum Jus tus  Moser,
Mosheim,  î nt emeiază „ S ociet at ea de
Arheologie” al cărei sediu, după un interimat
de câţ iva ani la S tuttgart , se va st abil i
defini tiv la Würt emberg.  Preocupărl e sale
de i stori e, etnografie şi  antropologie, de
i stori e a mental it ăţi l or î n  comuni t ăţ il e
germanofone din înt reagă Europa,  îşi  află
rodul  î n  două import ant e l ucrări , Die
Deut schen am Monter-Rosa mi t  ihen
Stammgenossen, apărută l a Züri ch în 1840
şi Die Deut schen Colonien ihr L and ihre
Mundart und Herkunft, apărută l a o editură
din Stuttgart dar finanţat ă de Universit atea
din Tübingen, în 1842.

Dintre cei care i-au ajutat pe fraţi i Arthur
şi Albert Schott  să culeagă poveşti le sunt

amint i ţi  Avram P up,  George Vulpe ş i
Ferdinand von Bissingen din Iam, G. Stoian,
Trăilă S aritraru, Mihai  Lazăr, Meilă Pup, „un
frizer” şi „o bătrână” din Oraviţa. În volum
sunt  inserate 43 de texte culese din sat ele
zonei şi  chiar din Oraviţa, cum este cazul cu
cel e 23 de poveş ti  oferi te de avocatul
Drăgoescu lui  Arthur S chot t.  În
Int roducere, Albert scrie Partea I,  Valahii
ca popor ,  sublini ind originea l at ină şi
continuitat ea noast ră ca popor şi compară
text el e din volum cu cele din  cul egerea
fraţilor Grimm. În Anexă, cu acele 43 de texte
şi  abordăril e despre or iginea basmelor,
clas if i carea şi  in t erpretarea basmelor
comunicate Arthur semnează Partea a II-a,
Valahi i  d in  Banat ,  unde sunt  descrise
dial ectul , portul ,  ps ihologia morală,
modul  de viaţă, arhit ectura caselor
bănăţeneş ti , jocul peţi tului,  negocierea
zestrei,  nunta şi Part ea a III-a. Un exemplar
manuscri s în  l imba germană s-a aflat la
Muzeul B ruckenthal, în  perioada interbelică,
dispărând după râzboi , conţinutul acestuia
fii ndu-i semnalat de ultimul descendent  al
dinastiei farmaciştilor Knoblauch marelui lor
prieten,  azi stabilit în  Timişoara, cercetătorul
doctor în  is tori a medicinei Iuliu  Galffy.1 7

Baronul Richard Kunisch a transcri s Fata
din Grădina de Aur, mărturis ind, fără a
preci za sursel e,  că Das Mädchen im
goldenen Gart en  a fos t textul cul es  î n
România  î n cursul  căl ătoriei  din  anul
1861.Cum se vede, însă, relaţia directă este
între folclorul cărăşan din preajma Oraviţei
şi poemul eminescian,    al   cărui   inspirator
a   fost    geniul   poporal   din fascinantul
nost ru Banat  de Munte.1 8

Şi încă un fapt demn de semnalat,
evidenţi ind încă o  dată cât de cantonat  în
spirit uali tatea cărăşană, bănăţeană a fost
geniul eminescian. La începutul anului 1883,
unei  fi rme din Viena, „N. -O. Escompte-
Gesellschaft”, i se expediază din Oraviţa, de
căt re „ Oraviczaer Sparcassa” suma de
200.000 de florini pe baza unui cont ract ex-
istent, semnat şi parafat de părţi la 13 iunie
1879.  La 22 februari e 1883, masonul
Alexander Peter,  preşedint el e asoci aţ iei
bancare orăviţene, ci tează onorarul  de 440
de florini pentru Basil  Szretkovics, t rimis în
„capit al ă” (Viena) să urmărească li vrarea
sumei pentru singura destinaţie, cumpărarea
hârt iei de l a F abri ca din Goss lar pent ru
„imprimeriile” creditate de „N.-O. Escompte
Gesell schaft ”. Cine erau insti tuţi il e care
primi seră aces t  spri j i n  fi nanci ar din
provincia cărăşană pent ru cumpărarea unei
mari cantităţi de hârtie ? Erau tipografiile lui
Stein şi Wallishauser din Viena. La aceste
stabilimente ti pografice erau imprimate în
1883 ş i  1888 cel e două numere al e
Almanahului Societăţii România Jună. În
numărul pe 1883 era imprimat, la tipografia
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lui W. S tein (care mai  lucrase şi la Reşiţa,
î n tre 1880-1881,  el  î nrudindu-se cu
orăvi ţeanul Adolf Giurgevici,  membru în
conducerea „ Oraviczaer S parcassa”),
poemul Luceafărul. Aşadar, un alt act cul-
tural major: la 1883, din Oraviţa au plecat
spre Viena banii pentru hârtia pe care a fost
tipărit înt âia oară Luceafărul eminescian.1 9

NOTE:
1. Vezi I. BO TA, Istori a Teatrului  Vechi

din Oraviţa, volu mul I, 1817 -1940, prefaţă de
Gheorghe Jurma, Reşiţa, Editura Timpul, 2003, p.
72-187 ; vezi în „Familia”, IV, nr. 14, 18 68, p.
165; nr. 15, 24 aprilie/19 mai 1868, p. 180; Mihail
Pascaly, în „ Familia”, nr. 26, 25  iulie/6 august
1 86 8, p. 3 0 1-30 2 ; L . MIH UŢ , Turneu
remarcabil cu va loare de si mbol. M. Pascaly
la A rad, în „Spectaco l. Almanah Tribuna”, 4,
19 86 , p . 10-12;  I . MASSOFF, Em ines cu ş i
teatrul, Bucureşti,  Edit ura p entru  Lit eratu ră,
1964, p . 64 sq

2. Cf. „ Albin a”, n r. 9 1, 1/ 13 septemb rie
1868; „Familia”, 26 august/7 septembrie 1868

3. A rhi va Si m. Sam . Moldovan, Mapa
Tematică „Eminescu, anul 1868”, Documentul nr.
63; Do cumentul nr.  184, cerneală verde, 2 1 x 34
cm

4. L. DRIMBA, Ist oria S. T. R., separ atum,
passim

5 . G. CĂ LINE SCU , Via ţa lu i  Mi ha i
Eminescu, p . 116 ; Fond cit. , Documen tul nr.
1002, cerneală verd e, 1 f , 21 x 14,5 cm, fragmente
din tr-o  piesă, s cris ă de  Sim. Sam. Mo ldov an,
dedicată anului 1868; I. BOTA, Europa de acasă.
Specta co lu l ro mâ nesc pe  s cena  Tea trul ui
Vechi d in Oraviţa (1 850-1918 ), î n „Ţ ară de
Dor”, n r. 6 (27), 200 0, p. 3

6. Cf. „Albina”, III, nr. 70, 3/15 iulie  1862,
p. 3 ; cf. şi  Fo nd c it . , Do cu ment ul  n r.  2 33 ,
man us cri su l „ Zu m 1 20 …”;  „ Oraw i czaer
Wo chen blat t”, 24 decembr ie 1 936 ; I.  BOTA,
Spaţiul  rural, în „ Foaia Oraviţ ei”, XIV, n r. 67,
2003, p. 11-12;; G. BOGDAN-DUICĂ, Multe şi
mărunte despre Emi nescu. III . Vara anului
1868, în „ Viaţa Românească”, XVI, nr. 12, 1924,
p. 38 3-393; M. PROTASE, G. ANTON ESCU,
Turnee  româneşti în Transil vania între  1864-
1900, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, se-
ries Philologiae, fasciculus I, 1965, p. 31-49; fas-
ciculus II, p. 61-83; T. JURJICA, Teatrul cel vechi
al Ora viţei, în „Caraş-Severin ul cultural-artis-
tic”, 3 noiembr ie 1987, p . 2; I. BO TA, Teatrul
Vechi al  Oraviţei – un popas eminescian  al
anului  1868, în „Citadela”, II,  nr. 1-3, ianuarie-
mar ti e  1 99 7 , p. 8-1 1;  Id em, C ea s uri  de
sărbă toare în a notimpul culturii ro mâne, în
„Timpu l”, III, nr.  201 (716), marţi 13 oct ombrie
1992, p. 1-2; Id em, Între l iteratură şi muzică,
în  „ Timpu l”, I II,  n r. 20 0 (71 5) , s âmbăt ă 10
o ct omb ri e 1 99 2, p. 1 -2;  Id em, Mărturi i
subiective, î n Ibidem, p. 2; Idem, 175  de ani
de tea tru la Ora viţa, în „Timpul”, III, nr. 198
(713), joi 8 octo mbrie 1992 , p. 1-2; Idem, Sub
semnul lui Eminescu, în „Timpul”, III, nr. 199
(714), vineri 9 o ctombrie 1 992, p. 1 ş i p. 3

7. Teatrul naţ io nal  d in  B ucureşt i, în
„Famili a”, nr. 39, 6/18  noi embr ie 1 868;  Di n
lumea artistică română, în „ Familia”, n r. 44,
16/28 d ecembrie 1868, p. 524

8. Fond c it . , D ocu men tu l  n r . 3 87 ;  J.
HUŞKOVA-FRAJSMANOVA, Le role du theâtre
ro um ai n da ns  l e renfo rcem ent de  l ’uni té
nationale, în „Universitas Comnena Philologica”,
XVIII, 1966; separatum

9. G. CĂLINESCU, op. cit., loc. cit.
10. Cf. „Roata, n r. 20, 1933 , p. 2
11 . N. IO RGA, Trei  că lă tor i în  ţă ri le

româneşti: Caronni, Rey, Kunisch şi or iginea
„Luceaf ărului” lui Em inescu, în  „Memor iile
Secţiun ii Istorice”, seria III, tom V, 1926, p. 143-
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12. G. CĂLIN ESCU , Istoria  literaturii

române de la or igini şi până în prezent, ed iţie
de Al. P i ru, Bucureşti, E ditura Minerva, 1982, p.
475

13 . Wal achis che  Maerchen,
heraus gegeben mi t einer Einleitung über das
Vo lk der Walla chen und ei nem Anha ng zur
Erklärung der Maerchen, Stut tgart-Tübi ngen,
I. G. Cotta’scher Verlag, 184 5, XVI + 384  p.; o
reeditare pentru mediile germanofone din România
p os tb el ică î n vo lu mu l R um äni sche  Vo lks
erzähl ungen a us  dem Ba nat , Mä rchen,
Schwänke, Sagen, neuaus gabe besorgt v on Roft,
Wi lhel m Brod nich  un d Io n Taloş , Bucu reşt i,
Kriterion Verlag, 1971; o ediţie românească, relativ
recentă, apărută la Instit utul European di n Iaşi, a
benfic iat şi de un  comentariu  avizat din partea
distinsei doamne, originară din miraculosul Banat
Mont an, C. ŞTEFĂNESCU, Basme valahe, în
„România Li terară” , XXXVI, nr. 19 , 14-20  mai
2003

14. M. MOJASEVIC, F. MILLEKER, Arthur
Scho tt, 1926, p . 17 sq

1 5. I . JU RA , Mitul î n poezia  lu i
Emi nescu,  Pari s , 1 93 3, p. 3 2 -3 6 ; Al .
BISTRIŢ IANU , Primi i culegăto ri de bas me
româneşti – fraţ ii Schott, Obert, Kunisch, în
„SCILF”, V, nr. 3 -4, 1956, p. 13-40; I. TALOŞ,
Din is toria folc lorului şi  folcloris ticii. Arthur
Scho tt şi cu legerea  lui de  poveşti  româneşti,
în „Revis ta de Filologie ş i Folclor”, VIII,  nr. 3-4,
1 96 3, p.15 6 -1 6 5;  Id em, Î nceputuril e
interesului pentru folclor românesc în Banat,
în „SILF”, Academia Română, filiala Cluj, 1964, p.
201-221

16. Cf. Matricola B aptisato rium, 1 802-
1852, în Arhiva Parohiei Romano-Catolice din
Oraviţ a Montană, fila cu numărul 117, 26  iunie
184 1; d ocument semn alat  şi pus la î ndemâna
cercetă rii noastre de regretatu l profesor Tiberiu
Lichtfuss

17. I. GALFFY, A. KNOBLAUCH, Aspecte
di n trecutul  act ivi tăţi i cultural -educa tive  a
medici lor din Ora viţa, manus cris dactil ogramă
datat „Oraviţa, 2 iulie 1966”

1 8. Vezi  I .  BO TA , Doi  pri e teni  a i
B anatul ui  de al tă da tă  –  f ra ţi i Scho tt ,  î n
„Timpul ”, V, nr. 29 , vineri 11 februarie 199 4, p. 5
şi în Idem, Eminescu ş i Oraviţa, ed iţia a I I-a,
revăzută şi adăugită, Reşiţa, Editura Timpul, 2002,
p. 27 -28; Idem, Fol clorul  cără şan l a temelia
„Luceaf ărului”, în volumul I. BOTA, Eminescu
şi Ora viţa, p. 30-33

19 . I . BO TA, 18 83 , la Oraviţa: un  a ct
cultural major – de aici au plecat spre  Viena
ba ni i pentru  hâ rt ia  pe ca re  a fo st  t ipăr it
întâia o ară „ Luceafărul”, în v olu mul  Idem,
Eminescu şi Oraviţa, p. 72-74; Lista ansamblului
Pascaly, în „Gazeta Teatrului”, Sibiu, 18 iunie 1868:
Mihail şi Matilda Pascaly,I. Gestianu, P. Velescu, J.
Sap eanu, S. Balan escu, V. Fraiva ld, Doamn ele
Dimitrescu, Gesti anu; la teat rul din Lug oj, 10
spectacole au bucurat un public la fel de entuziast:
Ea est e nebună, Nevasta trebuie să-şi urmeze
bărbatul, Gărgăunii sau  necredinţa bărbaţilor,
Frica e din rai, Sterian Păţitul, Ştrengariul de paris,
Or bul şi neb una, Do i pr ofesori  pr oco psiţ i-
neprocopsiţi, Un amic supărător, Coconul Bârzoi.
Sunt elogioase cronicile lui Marienescu: „Membrii
societăţii peste tot sunt tineri, bine aleşi şi modeşti”;
„Socie tatea e bin e compusă şi  are membri  demni
arătând fiecare şi din rol ele cele mai suba lterne că
are ani ma şi spi ri t p ent ru art a tea tra lă” ..  (c f.
„Albin a”, nr. 70 , 15 iulie 1868, p. 3 ); „ (...)  peste
tot so cietatea dramatică are membri apţi, suntem
mulţumiţi cu prestaţiile ei, ne face onoarea înaintea
străini lor, asia cu  artea precu m şi cu gard erobul
elegan t şi purtarea în publi c.” G. CĂLINESCU,
Viaţa  lui Eminescu, p. 14 4: „Eminescu a jucat
pe scen ă.”; La o ar tistă ar fi  avut-o ca muză pe
Mariţa Vasilescu. Pentru această temă, vezi şi GH.
LUCHESCU, Publi cistică lugojeană. Omagiu
lui Emi nescu, în „ Orizont”, XL , nr. 24, 16  iunie
1989, p. 2; Id em, Mihai Eminescu în Banat, în

„Redeşteptarea”, V, nr. 267, 4-10 iulie 1996, p. 1;
Id em, Po pas  eminesc ian  la  Lugo j, în  „ Co -
lu mn a” , nr.  1 2, 19 89 , p. 6;  Idem, Oma g iu .
Anivers are Mihai Em inescu, în „Tempo”” , nr.
1, 200 0, p. 1; Idem, Permanenţe emines ciene,
în „Eminescu”, IV, nr. 13-14, 2003, p. 1;  Idem,
Povara unui  nume de geni u. Co nvorbire  cu
Gheorg he Eminescu, urmaş a l marelui poet,
în „Eminescu””, IV, nr. 13-14 , decemnrie  2003,
p. 4 ; Id em, C onvo rbire cu  em ines co lo gul
Aug usti n Z. N. Pop, î n „Eminescu”, V, nr. 1,
2004, p. 5-6;  Idem, Urme a le Eminescului în
Banat, în „ Eminescu”, V, nr. 1, 2004, p. 8-10;
Idem, Răspuns uri la chesti onarul lui N . D. P.
pri vi nd po etul na ţ io na l  î n B anat ,  î n
„Eminescu”, în „E minescu”, VII, nr. 10-1 1 (33-
34), decembrie-ianuar ie 2007-2008, p. 2-4

Iminovici,
Eminovici,
Eminescu.
Alte contribuţii la
tema legăturilor
poetului cu Ţara
Caraşului din
Banatul de Munte

Un a din dramele culturii române
dintotdeaun a a fost aceea a risipirii. Şi a
risipitorilor de ideal. Căutând mereu în urmă,
neajunsurile unei dorite  împodobiri  la
arbo rele  m ar ii  cun oaşt er i af lă  acele
coerciţiidinspre care memoria revine, înspre
lumea de azi, mult fragmentată, obturată,
obstrucţionată.

În  pasajul melior ist  al  biografiei
eminesciene s-au ivit, mereu, de la generaţia
con t emp o ran ilo r  să i la  gen eraţiile
contemporanilor noştri, istoria şi anecdotica
livrate ca realităţi, naraţiuni cu iz de tâlcuiri
proclamând te miri ce limite între mister şi
adevăr, mituri false şi memorie falsificată
in co cent  sau bruta l.  Un buco vinean
veritabil, din Marginea suceveană (născut
aici la 26 noiembrie 1893, mort la 12 februarie
1933), Vasile Gherasim, coleg de studii la
Viena cu Lucian Blaga şi cărăşanul jurist
Ştefan Lichtfuss din Sasca Montană, a
încercat în  anii de după cel dintâi război
mon dial să anuleze vălul pasio nărilor
fabulatorii ale unor pretinşi cunoscători ai
poetului Eminescu şi să imprime în conştiinţa
noii serii de cercetători interbelici dorinţa
abordăr ilo r  sincere ,  o biectiv e ,
necontaminate de naţionalisme sterile. Peste
ani, munca îi va fi adunată şi îngrijită de G.
Muntean într -o ediţie Mihai Em inescu.
Studii şi articole,1 bine primită la vremea
respectivă de şcoala filologică românească.

În satul Eminovicilor apare în nr. 11
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din 1922 al revistei „Convorbiri Literare” (în
1943, inserat în A. Vasiliu (coordonator),
Eminescu şi Bucovina) îşi propune „câteva
lămuriri cu p rivire la or iginea lui M.
Eminescu.2 În august 192 2, un Leonida
Bodnărescu, director de liceu în Coţmani, îi
vorbea lui V.  Gherasim de rubedeniile
poetului, rămase în Călineştii lui Cuparencu;
în 5 septembrie 1922, autorul ajunge acolo
cu „tr en ul, acceler at ” (până la gara
Dărm ăneşti) , apoi p e jos; un colo nel,
Malinovschi, îl duce la părintele Furtună şi
oaspetelui i se oferă şansa de a răscoli arhiva
Oficiului Parohial. Recolta e bogată: 3 vol-
ume (registre) conţinând Conscripţiile pe
anii 1816, 1857, 1859, 1911, un volum cu un
Tabelarnic protocol, având ca repere anii
18 15 şi 18 51, 2 v olum e de Co ndica
cununaţilor, unu pe intervalul 1802-1861,
alt ul 1 86 1-19 0 2,  un vo lum Mitrica
născuţilor şi a morţilor, 1784-1802, alt volum
Condica născuţilor pe anii 1802-1853, 2
volume conţinând Condica morţilor între
1802-1856 şi 1856-1885 precum şi „Mitricile
cele mai noi care îmi puteau fi de folos.” 3

Efortul e răsplătit  în conscripţia pe
1816 unde, la numărul casei 27 e înregistrat
un Vasile Ieminovici, „ţăran”, soţia sa Ioana
şi copiii George, Maria, Elena-Ileana şi Ioan.

La acelaşi număr de casă, în dreptul anului
17 36  e  tr ecut ă m am a acest ui Vasile
Ieminovici, Agafia. Autorul mai afla de la
alte familii din sat (Huţan, Tanasiciuc,
Trisciuc, Cilievici) că alţi copii ai lui Vasile
au mai fost Ana-Aniţa, Xenia-Henia, Ştefan
şi Catrina, că George, nimeni altul decât tatăl
po etului, a ajuns „boier” în Moldo va
Vechiului Regat, la Botoşani, căutat fiind de
fratele Io an şi de Procop Simo cot, soţul
Catrinei, la vremea foametei din anul 1866.
O verişoară a lui Mihai Emin escu, Ana,
căsătorită cu Ion Toader Florea, a avut doi
fii, Petrea şi Vasile. Cu acesta din urmă are o
convorbire  destul de interesantă Vasile
Gherasim, chiar în Călineştii lui Cuparencu:
„În faţa m ea aveam pe nepotul lui Mihai
Eminescu, Vasile Florea, de care în casa
părintelui se vorbea atât de mult, şi despre
care auzii şi mai înainte vorbindu-se. Îmi ţinea
încleştate braţele în mâinile sale şi cu o
dragoste de nebun mă privea ţintă în ochi:
„Eu te-am văzut pe dta în Temeşvar. Nu-i
aşa că ai f ost pe acolo, când eram închis
într-o casă mare, cu  domni mulţi  la  un  loc
?” 4 Povestea lui Vasile Florea era a unui
soldat care a dezertat sărind dintr-un tren
militar austriac, dus la un azil de alienaţi în
T imişoara, eliberat după un an, revenit acasă,

în Călineştii tatălui poetului.
La vremea acestor întâmplări dramatice

prin care a trecut nepotul de verişoară al lui
Eminescu, la spitalul de recuperare mintală
din T imişo ara, fiind perioadă de război,
fuseseră mobilizaţi şi medicii orăviţeni Ion
Fometescu şi Ioan Verzar, la recomandarea
lui Georg Scheda. Nu ştim în ce măsură a
fost o relaţie directă a acestora cu pacientul
originar din Bucovina şi cât ştiau aceştia de
înrudirea lui Vasile Florea cu poetul. Dar Ioan
Verzar, ulterior activ în corpul medicilor din
Oraviţa in terbelică, atunci reşedinţă de
război, a lăsat câteva notiţi, însemnări, liste
cu nume de persoane din perioada petrecută
ca mobilizat la ordin în azilul t imişorean. Un
„Vazul Flor/a/” apare undeva, în patru
rânduri, într-un reţetar, într-un raport, pe o
listă cu pacienţii grav atinşi de sindromul
războiului şi din nou pe o foaie cu reţetare,
ceea ce înseamnă că relatarea la care a re-
curs V. Gherasim în studiul său pleacă de la
fundamente reale.

NOTE:
1. V. GH ERASIM, Mihai Eminescu. Studii

şi art icole, Iaşi, Editura Jun imea, 1977, 208 p.
2. Cf. V. Gherasim, op. c it., p. 10 5-118
3. Cf. V. Gheras im, op. cit., nota 1 , p. 108
4. V. Gherasim, op. cit., p. 112
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Bili frecventase liceul unde absolvisem
şi eu, cu multă vreme în urmă, dar n-aveam
cum să-mi dau seama că individul aferat, ce
fot ograf ia în rafale excavaţia  la care
zăboveam, printre alţi trecători indiscreţi, era
puştiul jucător de volei în curtea şcolii. El s-
a prins, imediat şi familiar, dându-mi un cot.

„Halo, domnu’, şi tu ai amintiri? Hei,
nu mă recunoşti?! Hai bă, Horică, nu erai tu
cu Alifie, Muianu… Căţe în clasă? Sunt eu,
Bilibosu… tu ai terminat înainte, ţ-aminteşti?
Mai stai la chestiunea zilei?! Te fac o cafă?”

Într-adevăr, ce chestie că pe locul unde
se ridica imobilul zis „Casa mirei” un exca-
vator scormonea sacadat resturi de zidărie,
la marginea subsolului ruinat; dat orită
intervenţiei maşinăriei fuseseră îndepărtate
pan ourile separatoare, lăsând v eder ii
cot loan e sordide presărat e cu deşeuri
umane, vegetaţie pleşuvă înt re ţăndări
lemnoase -  ruşinea centrului istoric al
oraşului.

Dar fotografiatul profesionistului Bili
(bătea la o chi ante tul breslei - vestă
paramilitară, aparat foto meseriaş) pentru
ce? Ieri şi azi - pentru mâine?... Mărturii
perene poate? Intrase vreodată anume în
Casa mirei, cognomenul iniţiaţilor? Ştia?

Fiindcă nu de mult, ce-i aia un ciclu al
lui Saturn, faţă de ciclul lui Pluto (sau Eris,
d-apoi Pi Aqu ilae?) parterul imobilului
naţionalizat adăpostea Galeria „Orizont”,
unitate de stat respectabilă şi lucrativă pe
tăr âmul cultural, co ordon ată de două
inst it uţii  – Con siliul de  Cult ură  şi
Co operaţia, ambiguitate  ce  permit ea
desfacerea unor te miri ce produse artistice
de sezon ale diverselor Uniuni artistice şi
populare, ba chiar şi lansări de discuri, cărţi,
expoziţii tematice, într-un cuvânt tot ce
putea eman a o ficial suflul creativ al
momentului.

Supusă principiului autogospodăririi,
unitatea se cam părăginise la  exterior…
litere le de  n eon  ale  firm ei răsăreau
intermitent… Ga… Oriz… născuseră tot
felul de apelative tandre care  trecuseră
asupra  v ânzăt o arelo r… ce- i dr ept ,
vindeau… administraţiei nu i se alocau
fonduri pentru renovări, obligatoriu extinse

la toată clădirea, fiindcă autofinanţarea era
cuvântul de ordine, galeria nici nu avea cine
şt ie  ce  v en it ur i,  do ar  în  p reajm a
ev en im en telo r  of ic ia le  se  iv eau
reprezentanţii instituţiilor orăşeneşti, con-
form indicaţiilor de sus, să contribuie; cu
toate acestea deverul era mare, domni ce
veneau să se intereseze: „Aţi primit ilustrate
cu Frineea (sau Lais, sau Rodopis, funcţie
de algoritm ul săptămânii)?” ceea ce rarii
gură-cască ocazionali interpretau pasămite
a fi toane de colecţionari … altminteri
solicitant ul era invitat în depozit spre
edificare.

Fetele de la „Gori”… vorbeau cifrat
consumatorii, potrivit cutumelor ce cultivau
disimularea… asta umfla boaşele, dădea
puseuri de vitejie. Fiindcă dincolo de sala
ex poziţiei,  co tlo anele adm inistr ative
conţineau şi o cămăruţă de repaus mobilată
standard –  dulap, masă cu scaune, divan,
mochetă, chicinetă (cu apă curentă) mascată
de o draperie – slab luminat e de unica
fereastră ce dădea spre curtea  dosnică a
clădir ii , în căpere  un de c lien t ul şi
vânzătoarea închipuiau animalul cu două
spinări, nimic altceva decât futai pe bani…
aranjament nemaipomenit de convenabil în
acele vremuri inocente.

Oricum, ceea ce se naşte creşte pentru
a supravieţui… principiu economic imposibil
să fiinţeze în sistemul socialist  centralizat
evocat… măcar am avut ocazia să cunosc
tot colectivul „Orizont”, de la răsărit la apus,
în intimitate domestică chiar… şi asta fără
să trec pe la dependinţele galeriei… aveam
eu curvele mele, vorba lui Carol al II-lea. Pre-
text şi consecinţă a unei decoraţii de merit ,
do m  doct or Cataroiu ar anjase  să- şi
sărbătorească ziua on omastică la o vilă a
sindicatului, departe de oraş, într-o societate
selectă, atât că locaţia n-avea personal…
condiţie convenabilă ca discreţie dar…
Mary, asistenta lui personală a primit sarcina
amenajării bufetului rece (de-i zice acum
catering), fără plafon financiar - doar cerea
şi primea, de la o mulţime de responsabili şi
adm in ist ra to r i cu obligaţii… abia o

cunoscusem cu câteva săptămâni în urmă,
la un chiuretaj urgent (altă istorie subterană)
şi iată-mă transportând galant maldăre de
ambalaje pe drumul de ţară dintre dealuri,
cătr e lun ca îm pădur it ă ce adăpo st ea
domeniul sindical… bonuri de benzină la
discreţie.

Nemaipomenită petrecerea, fireşte că
am participat… zeci de persoane din altă
lume… altm int er i am abili  cu to ţii…
comunicativi… mi-aduc aminte cum, spre
dimineaţă, pe când dom  doctor, cât era de
voluminos, demonstra la pariu un tangou
argentinian, am refuzat şampania fiindcă
trebuia să şofez, a intervenit un tip că rulează
el antemergător, cei din jur au aprobat „ştie
dom  colonel rânduiala”… „la ce regiment
sunteţi?” am întrebat ca prostul… l-a pufnit
râsul, chiar arătam fraier… „auzi, regiment,
haha! mai avem şi alte instituţii!”, în fine, am
amerizat cu bine, la domiciliul prietenei.
După-amiază - capacul, cheful mic, între
apropiaţi, că provizii erau cât pentru o nuntă;
atunci au apărut domnişoarele cu nişte
însoţitori grăbiţi… fireşte, nu le ştiam dar
am tras un zaiafet intim, fără lumină, doar
muzica unui magnetofon, că am dormit vreo
paisprezece, pe jos, mă pusesem la margine,
dimineaţa m-am deşteptat la mijloc, vara
aceea fusese excesiv de caldă,  cămăşuţe,
slipuri, parcă şi un vecin care făcuse gât,
apoi dispăruse… aşa a început.

Multe doamne şi domnişoare cunoştea
prietena mea datorită specificului profesiei;
apăreau la câte o cafea îmbunătăţită, făceau
v izit e  prev en tiv e ,  se  asigurau în
continuitate… ba înfiripau cerc de tricotat
macrameuri, ba dădeau pasienţe… stăteam
discret în fotoliu, îmi arătau fotografii –
bărbaţi, desigur, îndeobşte… le cercetam şi

Domnişoarele
de la „Gori”

MARIAN DRUMUR
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ziceam „acesta e aşa, ăsta pe dincolo, lasă-l,
vezi că e zgârcit… nu-i aşa că te-a lovit?!”…
reacţio nau instant an eu,  m ă credeau
orbeşte… totuşi, nu-şi ascundeau nimic una
alteia, extraordinar ce detalii confidenţiale
îşi împărtăşeau, alt  sex, ce mai, trebuia doar
să fii atent, oricum, Mary îmi povestea…
vedea perspectivele f ata, linia a doua era
perfectă pentru ea… harta a început să mi
se  co ntureze… incredibil  ce îmbinări
progresive conţinea… o lume întreagă,
lumea decidenţilor.

Decana Cornelia, şefă de tură, trecuse
de patruzeci de anişori dar se ţinea bine,
nasul doar îi cedase puţin , con secinţa
operaţiei estetice din tinereţe, de se speriau
rarii clienţi proaspeţi că e de la „sfrenţie”…
chipurile d-aia vorbea fârnâit… bârfe, era
răscoaptă şi calină, în pat se  bucura să
încolăcească picioarele pe şoldurile vreunui
novice, frânându-i pendularea pân ă la
imobilizare… ejaculare japoneză, susţinea
ea… ca preludiu îi plăcea să monologheze
descriptiv apropó de exponatele galeriei, era
documentată încă din vremea când făcea
arhitectură… zugrăvind decoruri de teatru,
şuşot eau colegele.  Adjunct ă o viaţă
întreagă, era şi secretară de partid, ca fostă
act ivistă p e un  obscur tărâm sindical
obştesc, cu drepturi ereditare… mai târziu
şi-a întors biografia, în desantul victimelor
colat erale ale odiosului regim defunct,
grăbite să realizeze tranziţia şi a parvenit
prin temporizare… profesoară respectabilă
de arte liberale, cu veleităţi paneuropene.

Mihaela purta  mereu şerveţele , la
raionul de  arte vizuale unde v egeta avea
im presia că  îi curge nasul din  cauza
vopselelor , că a inspirat microbi… fată
modestă, stătea unde o puneai,  îşi asuma
toate corvezile mărunte, până a încălecat-o
Vladi, pe când îi poza în particular pentru o
„mon umentală”… av ea ochi de culori
diferite, strabismul divergent o înfăţişa
v isăt o are  la  şo ap t ele  c lien ţilo r
înfierbântaţi… el a introdus-o în societatea
liber profesioniştilor… cluburi exclusiviste
şi reuniuni artistico-ştiinţifice peste hotare…
contacte… apoi a renăscut în ch ip de
universit ară, colabo ratoare la  fundaţii
consistente, coordonatoare de programe
naţionale,  un miracol pare-se migălos
pregătit… fusese chiar şefa Corneliei într-o
perioadă, pe un grant transnaţional.

Adriana, f ată  de securist ,  fo ar te
punctuală,  deşi n-avea treabă cu condica
de prezenţă, fiind şi secretara Galeriei, se
ocupa de comercializarea picturilor Fondului
Plastic şi cea mult mai rentabilă a culorilor.
Asociată cu un critic oficios, care excludea
nudurile din expoziţii sporindu-şi colecţia
particulară, făcea şi un pic de consignaţie…

din când în când se prezenta discret un „ad-
junct”… spre informare, ochelarii ei sclipeau
mai tare… exala un miros aparte, dulceag,
de mosc… îi plăceau şi colegele , le ţinea
tandru de după umeri când le chestiona,
chipurile ca să le consilieze. Altminteri presta
ocazional, la nevoie. Noul regim i-a priit  – a
încropit o afacere cu antichităţi şi obiecte
de artă , emergentă datorită legăturilor
externe; tablouri, sculpturi, obiecte de argint,
mobilier, porţelan, ceasuri vechi au emigrat
graţie conexiunilor tatălui şi aceluiaşi critic
socialist  care, devenit soţ şi  mentor, a
atestat-o ca expert evaluator, doctor în artă
modernă şi contemporană.

Doamna casieră Şerbănica, iertată de
Dumnezeu, nu se implica în activitatea
dom nişo arelor. Zicea că  are  studii de
contabilitate; ce-i drept, ştia să-şi ia partea
(din caniota dedicată şefilor), după ce făcea
atâta gură - că avea un tată vitreg, fost
deputat, fo st ilegalist , născut  în Regatul
României, fugit  la ruşii comunişti şi îndărăt,
să primească funcţiile făgăduite carnetului
cu număr mic. În rest, se ţinea bine cu toată
lumea, scria texte pentru cântece patriotice
– frunt aşul t ipograf , miner în abataje,
tractorist  pe ogor – nimic nu- i scăpa la
„ocazii”, manifestaţiile partinice, plătită
dublu decât ele, murm urau cu grijă fetele,
poate doar Nuţi Cur-de-Fier să fi fost mai
spornică, dar aia n-avea să p rindă vreo
p en sie .  Ch iar  aşa,  pe  lân gă pen sia
privilegiată, erbănica a primit de la noul
regim şi despăgubiri generoase viagere…
co mp en saţii  cuv enit e  refugiului şi
vicisitudinilor paterne.

Viorela făcuse practică la Casa de
Creaţie a Studenţilor ca audien tă, într-o
echipă de dansuri populare, motiv pentru
încadrarea la raionul de artizanat; deşirată,
slabă, de mirare cât coniac cu pepsi putea
bea, doar chicotea, fată veselă… apoi dintr-
odată ridica tonul şi sărea la bătaie… înhăţa
părul preopinent ei,  zgâria… deven ea
isterică… trebuia trântită pe pat şi se excita
urgent … uita, preo cupată de plăcere.
Toamna purta o gubă primită, zicea ea, de la
un oier pe care-l înnebunise, m ăcar că se
unsese cu zeamă de traista ciobanului… pe
bancheta unui ARO, maşină procopsită în
acele vrem uri, luată fără repartiţie, pe
brânză… s-a măritat cu un activist  impor-
tant ce s-a  sinucis de teama represaliilor
conjuncturale, naivul… iar văduva a rămas
cu apartamentul central, operele complete
ale clasicilor marxişti şi sporadice ajutoare
financiare de la tovarăşii metamorfozaţi.

Vasilica, mărunta blondă de la Ilustrate
părea intransigentă la prima vedere, replica
tăios… etala principii bine articulate pentru
cine nu ştia… ceilalţi o răsturnau pur şi

simplu pe pat… se transfigura la moment,
exterioriza fantezii… o excitau rochiile…
cunoscătorii apelau la dulapul cămăruţei de
repaus, un de se găseau câtev a capoate
bune la or ice şi… dă, Doamne, bine! Se
zbuciuma, plângea recunoscătoare… avea
revelaţii! Le destăinuia Marinelei, cu care
mergea la filme, se înţelegeau datorită
„vibraţiilor” - secretul lor. Apoi a dispărut
din peisaj… fetele ziceau că a ajuns la o
legaţie occidentală, pe filieră diplomatică,
nerecunoscătoarea, măcar un semn de viaţă
să fi dat. Totuşi, cine ştia cum să caute pe
Internet dibuia, prin interpolare, traiectoria
excelenţei sale.

Cvintetul acesta era nucleul, pe statul
de funcţii, dar apăruseră şi „suplinitoarele”,
at rase  de st a tut ul p r iv ilegia t a l
domnişoarelor de la „Gori”… prestau şi ele,
la intervale, invocând solidaritatea.

Doriana le avea cu străinii, debutase
pe litoral… se căznea să deprindă italiana
cu accent… vorbea numai din guşă… come
si ch iam a… scusi, č?! .. . a pr in s un
macaronar patron de trattoria… visul ei, să
bucătărească dulciuri… aşa z icea ea…
oricum, a dispărut la nadir… vreo două-trei
cartoline expediate de sărbători colectivului
şi basta! Daniela poseda o tehnică proprie a
contrapunctului, deprinsă pe când lua lecţii
de violoncel… „ii” se cambra ea din senin…
„iII”… note ce vibrau adânc în partener…
dar  c lien ţii îi  spuneau „Flautist a”…
manifesta o digitaţie şerpuitoare când sugea
vreun connaisseur, interpreta piese virtuale
tr an sp use… St agiara Rober ta,  p oetă
debutan tă, cochetase cu un asistent la
Politehnică; nasul i-a fost fatal… se mişca
împreună cu vorbele, la săruturi… asta
exceda virilitatea inginerului, obiecta că nu
e desmodrom… în consecinţă,  fata s-a
reprofilat… repurta succese ondulante…
norocul e i, ulterior  a făcut carieră  în
jurnalism. Mitomania Paulei (ea îi spunea
creativitat e) lăsa clienţii nep reveniţi cu
indispensabilii în mână, interzişi… Anastasia
Romanov, prinţesa Caraboo, nepoata lui Karl
May, versiunea depindea de circumstanţe…
pentru nostalgici era fiica nelegitimă a
tovarăşului Teo… ce erecţie! Cu prilejul unei
lansări de carte a convins chiar şi pe doamna
conf. dr. care consemna istoriile exilului,
în şir ându-i tr ibulaţii le unei f abuloase
biograf ii cu ascendent secular; ulterior
cartea cu pricina a fost publicată, contribuţie
valoroasă la fundamentarea unor argumente
polemice (şi la CV-ul universitar)… cine să
verifice sursele?

De Cipriana ziceau toate că e proastă,
obişnuia să-şi arate chiloţii la chef – ridica
uşor m arginea fustiţei ( avea picioare
frumoase, iapă tânără)… cortina dezvăluia
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Se lăsă transpus în lumea alunecoasă a
propriilor reverii. Gândurile îi zburau între
t îlve de la  prima geană de lumină până la
chindie.

— Ce bine îmi face singurătatea asta
uneori.

— La ce te referi ?, mă întrebă nedumerit
celălalt .

— Gherasime, nu mai contează nimic,
destul şi bine că  azi ne vom  celebra
so lit udinea în  doi. O vreme tăcurăm
din adin s, până când tăcerea  dev en i
insuportabilă.

— Vom merge într-un loc foarte special
azi, am zis, un loc foarte special pentru mine,
un loc care s-ar putea să nu îţi spună nimic.

— Nu ştiu de ce, dar nimic din ce te
priveşte nu mă surprinde. Na, hai ! Urcarăm,
nu fără dificultate, un drum care ducea spre
un izvor, iar de la izvor, mai urcarăm pe
cărarea unui alt  drum, mărginit  de uluci care
îngrădeau gospodăriile oamenilor. Încolo,
pădure cât  poţi cuprinde cu pr ivirea. Pe
stârvul unui copac gros, prăbuşit  la pământ,
ne găsirăm  până la urmă loc de popas. Se
înserase f ără să băgăm de seam ă, deşi nu

am făcut decât să flecărim până am ajuns
aici. O mierlă se tânguia de p arcă ar fi
înnebunit.

 — Gherasime, am urmat, iubesc asta,
şi mi-am îndreptat arătătorul spre cer. După
o scurtă nedumerire, din care se dezmetici
imediat, urmă:

— Mie-mi spui ?! Am crescut la ţară,
urmă el cu un ton morocănos şi totuşi, nu
ştiu cum, plăcut. Mă trezeam dimineaţa pe
muzica asta.

— Dar ştii ce gest e ăsta, pe care l-am
făcut adineaori, nu ?!

— De unde naiba să ştiu ?
— Era p rezent in clusiv în Io an

Botezătorul a lui Leonardo , simbo liza
dependenţa de un for superior, desprinderea
de teluric. Acelaşi gest, inversat însă, l-am
remarcat într-o pictură a unui impresionist.

În fine...
— Ce chestii zici..., ştiam ceva, da, e

grozav... Interlocutorul meu era încântat, dar
nu de inserţia culturală pe care o folosisem
în discuţie, cât mai mult de modul meu de a
gesticula: spectacular, n estăvilit , m ai
nicicând previzibil.Tăcu pentru un moment,
apoi, privindu-mă în ochi:

— Şti că de curând m-am angajat ?
— Am auzit ceva, ştiam ceva. Şi cum ţi

se pare ?
— Ca dracu!? Cum să mi se pară ? Mă

scol de la şapte, tâmpesc nu alta!... Nu mă
prea pot acomoda, şi basta.

Mi-am amintit  de sticla de vin alb
demidulce, asupra căreia ne înţeleserăm tacit
să  o deşer tăm  cân d vo m face popas.
Neavând cu ce să-i desfacem dopul, până la
urmă, nu f ără eforturi, ne-am folosit  de
propriile mâini.

— Pentru viaţă ! urmai eu, şi băui prima
gură. Am plimbat vinul prin gură savurându-
i cu o satisfacţie aparte buchetul. Bău şi

RAUL
BRIBETE

Momentul
adevărului

avanscena… „îţi place? zicea, n-ar fi trebuit
să-i iau pe cei cu dantelă, ai?”… dar s-a
măritat prima, cu doctorul Piriu, imunologul
- n-a mai rezistat priveliştii, celelalte deştepte
au continuat fără ea, nici măcar la cafea nu
le-a  invit at dup ă căsătorie… „erau de
extracţie joasă, phi!”, aşa o c itau aferat
invidioasele. Dar când privatizările au luat-
o razna, policlinica doctorului s-a înălţat în
centrul oraşului, patronul a înfiinţat filială
după filială, până afacerea a devenit brand
şi fabrică de bani, iar doamna manager Piriu
- cetăţean de onoare.

Combinaţia de la „Orizont”, aşa obscură
cum era, deţinea o influenţă considerabilă
prin  interpuşi, fenomen ştiut de când
lumea… se intersectau acolo cele mai di-
verse sfere de autoritate… putea fi şi a fost
in strument ată,  poate unicul mo tiv al
existenţei sale; dar fetele nu conştientizau
asta… toate par descifrabile retrospectiv.

Şi, într-o dimineaţă, Galeria sigilată, cu
afişul „CONCEDIU” la vedere, personalul
angajat reţinut pentru cercetăr i, pe rând,
astfel că a mai ap ucat să zvon ească…

justificativ; oricum,  gazete de cancan nu
existau, ştiri picante nici atât, procesele erau
publice dar programarea lor mai puţin…
morala socialistă nu putea fi întinată, chiar
şi veşt ile erau aluzive, co lpor tate  de
persoane verificate… de ambele părţi.

O prestaţie nereuşită, o anonimă,
intransigenţa „toa’rşului prim”, cine ştie?
Când chiar  to v arăşii cu mun ci de
răspundere erau benef iciari… doar  nu
trepăduşii, poate vreun scăpat, de prăsilă.
Totuşi, cineva raportase undeva, dinadins
sau din greşeală. Domnul Anghilin, şeful
de la Centru, cu adjunctul Matei, să cadă
din po dul funcţiilo r… literalment e…
atit udin e de gură-cască… v igilenţă
scăzută… conştiinţă proletară adormită…
şi-au făcut urgent autocritica revoluţionară,
doar-doar vor scăpa de „rotarea cadrelor”.

Apoi mucles… Galeria „Orizont” s-a
deschis după luni de renovare, complet rasă,
an on im ă,  m agazin  de gablo n ţur i
cooperatist e, cu două acrituri pe post de
angajate… era evidentă aluzia. Tangenţial,
s-a colportat că două domnişoare implicate

au fost trimise la „munca de jos”, ce-o mai fi
însem nat şi asta , a lt ele str ăm ut at e
disciplinar… Se presupuneau atâtea, doar
adevărul n u… poftim, fă un m ozaic din
cioburi fără să ştii planul. Ulterior, da, au
fost reabilitate, de vreme ce au prosperat.
Mary s-a însoţit  cu altul, eu cu alta, într-un
oraş pot fi distanţe mai mari decât în Sa-
hara… meandrele vieţii… alte încăperi.

„Bili, am  întrebat, tu ai p oze de pe
vremuri? De la evenimente, ştii? Trec odată
pe la tine să le văd, de răul amintirilor?”

„Vorbeşti serios?! s-a smucit el. Ce te
interesează, dintr-odată?! Am risipit , am
pierdut… am ars, că atunci erau pe celuloid,
negativele. N-am, n-am nimic! Câte nopţi
am dormit la prieteni, să nu-ţi povestesc…
că în casă umblau alţii! Chiar mă gândesc
să emigrez!”

„Mare scofală, nişte instantanee”
„Asta-i părerea ta, probabil n-ai văzut

Blow Up. Am zeci de ani profesionali… s-
au adunat!”

Ca în jocul de copii: „Perifraze,
perifraze, cine taie nodul?”
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Gherasim.

— Nu-i rău deloc vinul, aprobă.
— Ştii, într-un anume mod chiar mi-ai

lipsit .
— Dacă îţi mai aminteşti, la început

chiar nu ne-am putut suporta.
— Aşa-i, îmi erai foarte nesuferit , l-am

tachinat.
Tăcurăm din nou.
Pentru o clipă, simţiserăm răcoarea de

afară pe obraze. Liliecii zburau pe deasupra
noastră şi unul dintre ei se cuibări în ramurile
stufoase a le pomului de vizav i. De unde
stăteam, vedeam cum, încet-încet, se aprind
luminile peste oraş. După scurtul răgaz de
adâncire-n sine începu-i:

— Oraş, cimitir ...
— Da..., da, te-nţeleg..., urmă cu un glas

neverosimil de melancolic Gherasim.
— Claudiu..., începu, brusc , el, cum

sunt eu. de fapt? Te întreb lucrul ăsta pentru
că tu eşti dintr-o bucată şi cu n ici un chip
nu m-ai menaja. Da, ştii ce vreau de la tine !?
Tu eşti un chirurg pe sentiment, vreau să
mă operezi, fără milă, să-mi f ii oglindă
nemiloasă! Aici nu tr ebuie să încapă
resentimente prosteşti, ăsta va fi cimentul
trainic al prieteniei noastre pe viitor.

Era vădit că va începe una dintre foarte
rarele conversaţii aparent echivoce, care
păreau şi chiar erau mai mult poetice decât
credeam in iţial. Când se întâmpla să mă
în tâlnesc  cu acest prieten de ocazie,
conversaţii în genul acesta erau adevărate
festinuri ale voluptăţii sufleteşti, într-un joc
aparent str aniu şi neînţeles şi , de ce nu,
poate chiar inutil. Dar niciodată nu cutezam
măcar să o  gândim aşa. Era un fel de re-
spect, în momentele acestea, care nu era cu
nimic mai prejos decât veritabila  smerenie.

— Adică, perspectiva mea,... asupra...,
nu ?!

— Exact! Ai chef ?, o spunea pe un ton
de o frumuseţe stranie, aproape plângăcios.

Deşi er a sem iînt uner ic, am putut
distinge în  ochii lui o strălucire similară
fiarelor să lbatice surprinse de farurile cu
xenon ale unei maşini în plină şosea.

Discul lunii pline se arătă pr intre
crengile răcoroase. Lumina halucinantă a
lunii, fap tul că deşertaserăm  mult prea
repede conţinutul sticlei de vin, dar şi pentru
că nu mai băusem demult, îmi dădu o stare
eficace un or discuţii de gen: fulgurant-
ocultante, care nu erau altceva decât un alt
gen de beţie, congenitală, dintre acelea care
nu poate fi  indusă de alcool, c i numai de
trăire poetică autentică.

— Dat fiind că e îndeobşte cunoscută

perversitatea umană, evident îţi voi vorbi,
însă  cu o singură şi solemnă condiţie,
începui eu,  cu un ton mult disimulat, mai
mult în joacă.

— Da, zi, te ascult! Zi odată!
— Evident, dacă favorul îmi va fi întors.
— Mă, da’ al dracului eşti!, exclamă şi

izbucni în râs. Evident, sigur, se subînţelege.
— În regulă.
Intenţionat m-am schimbat la faţă. eram

serios la modul cel mai ostentativ, începui
pe un ton jos, foarte jos, enervant, unitar,
de criminal în serie.

— Tu, cum eşti tu de fapt!? Dără milă,
da ?!

— Da, mă, da !
— Într-un prim rând, pari fad, nu vrei

să ieşi în evidenţă de loc, deşi ai putea. Prost
nu eşti, mai mult, uneori am impresia că vrei
cu ostentaţie să pari aşa. Asta mă deranjează
la tine, unu la mână!

Gh erasim era uşo r tehui. În casa
loviturile mele în plin plex şi figură, aidoma
categoriei rare de boxeri care luptă la risc,
fără gardă, cu o voluptate stranie, îndârjită,
înţeleasă doar de ei.

— Să mai continui?, îl întrebai.
— Doar nu mă laşi în mijlocul operaţiei!

Ce vorbesc ?!..., nici n-ai început bine!
— Aşa-i.
— Continuă, te rog!
Spunea aceste lucruri cu o deferenţă

exagerată, dar care totuşi nu aducea nici
măcar vag cu cabotinismul.

— Un alt  lucru pe care ţi-l pot semnala
din exterior e ăsta: eşti prea reţinut... Vezi tu,
noi suntem la antipozi, aproape antinomici,
pe când eu mă manifest, tu reprimi revolta în
tine, suprimând-o înnăbuşit. Ar mai fi multe
de spus, dar nu mai sunt inspir at de data
aceasta...

În pădure, se auzea acum departe, un
glas de bufniţă.

— Ce splendidă pasăre de noapte, zic,
în cercând să  schimb, n u prea subtil,
subiectul.

– Deci m ă laşi să mor pe masa de
operaţie?

— Exact, te las să mori.
— Vom discuta intercalat. Ce zici? E

rândul tău acum să vorbeşti.
Gherasim începu foarte abrupt:
— În primul rând eşti un om mult prea

dur, sarcastic şi manipulator. Asta-i impresia
care, cel puţin, mi-o laşi mie.

— Chiar aşa?, l-am întrerupt cu ironie.
— Nu mă înt rerupe eu nu te- am

întrerupt, mi-o reteză din scurt.
— Bine, bine, mai departe, dar vino şi

argumentat ...
— Spre exemplu, în cursul zilei de azi,

la acea întâlnire literară la care am participat
amândoi, le-ai retezat scurt toate replicile,
tuturor, „izbindu-i” cu noţiuni solide din
cultura ta generală, şi ai făcut toate astea cu
o plăcere sardonică.

— Da, sun t şi sadic... atun ci când e
nevoie...

— Punctele tale forte, dacă le pot numi
aşa, sunt neînduplecarea şi credinţa în ideal,
pe care nu le prea mai întâlneşti. Ştii, urmă el
pe un ton cordial, mai reţin şi ce muzică am
ascultat ultima dată când te-am vizitat.

Eram vădit surprins, fără a i-o arăta.
Eşti o prezenţă care nu poate lăsa pe

nimeni indiferent, cel puţin aşa cred.
— Hai, lasă..., pe cuvânt dacă îmi mai

amintesc ce-am ascultat atunci când ai fost
la mine.

— Da, era  ceva oarecum asortat, în
genul firilor noastre, soft şi hard rock, „Chili
Peppers” şi „Sistem of a Down”.

— Gherasime, când oglinda devine prea
fidelă, sparge-o! Cioburile ei, risipite, sunt
mai întregi în sine şi mult mai fidele decât
oglinda întreagă.

Momentul adevărului venise şi plecase
cu rapiditatea şi voluptatea cu care am golit
sticla de băutură. De acum, se lăsă o linişte
apăsătoare, aidoma unui blestem în care am
fi fost obligaţi să purtăm în cârcă, veşnic,
greutatea unor morţi de a căror mişelească
dispariţie ne-am fi făcut vinovaţi. Şi acei
morţi nu erau alţii decât spectrele mâhnite
ale orgoliilor noastre rănite în profunzime.

Nici nu mai ştiu câtă vreme trecuse între
timp, eram ameţiţi de vinul tar e, însă nu
beţi. Ne-am  ridicat cu grijă de pe butuc şi
abia acum ne dăduserăm seama că licoarea
fermecată ne coborâse lin în picioare; într-o
primă fază, i-am propus lui Gherasim s-o
tăiem peste coclauri, să ni se piardă urma,
să ne caute familiile noastre cu poliţia, să nu
ne mai oprim din mers niciodată, nicicând,
să mergem  perpetuu, până când ne vom
epuiza toate resursele vitale, emoţionale,
până când ne vom toci, straniu, într-un
carusel ameţitor al t impurilor, dincolo de
mode, obiceiuri, tradiţii, limbi sau înţelesuri,
dincolo de tot ce ar putea să n e oprească
spiritul din faza de coacere şi transcendere.

Globul halucinant al lunii îşi tremura
argintul de comoară haiducească peste
chipurile şi creştetele noastre, care nu mai
aveau, şi nici nu mai trebuiau să aibă acum,
vreo cât de mică însemnătate...

                                     (2011)
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Eugen Evu – Poetomul
 şi dulcea povară amară a

poeziei
Recentul volum de poeme al lui Eugen

Evu, Aumbre*, devine prilej de reflecţie şi
evocare, având în vedere că în acest an se
împlinesc patru decenii de la debutul edito-
rial al scriitorului hunedorean. Este vorba
despre antologia Toate iubirile, apărută în
1972 la Editura Facla, T imişoara, în care
poetul, ală turi de alţi şase tineri, semna
douăzeci şi cinci de poeme.

În prezentarea făcută cu această ocazie,
Ştefan Augustin Doinaş nota două dintre
coo rdon atele esenţia le a le liricii sa le:
expresia directă, respectiv, capacitatea
acestei sincerităţi de a se structura melodic”.
Bardul de la Sibiu saluta, în acelaşi t imp, “o
nouă voce a Poeziei autentice”, tradusă
“într-o lir ică a seninătăţii şi  a luminii”
(semnificativ mi se pare faptul că antologia
purta tit lul unei poezii semnate de Eugen
Evu, aceste  creaţii prefigurând strălucit
direcţiile ulterioare ale evoluţiei liricii sale).

În cei patruzeci de ani care s-au scurs
de-at unci, Eugen Evu a publicat peste
patruzeci de volume, pentru domnia sa
poezia devenind, de-acum, nu doar sens, ci
şi condiţie a (supra)vieţuirii. Ca o substanţă
indispensabilă a minţii şi a sufletului său,
sevă spirituală, elixir şi otravă deopotrivă.
Este perfuzia sa zilnică (dulce  dureroasă)
care-l păst rează în viaţă, „obligîndu-l” să
scrie, confirmînd parcă ideea lui J. Joubert
potrivit  căreia nu vei putea găsi nicăieri
poezia, dacă nu o porţi în tine.

Omul Evu (cel care în urmă cu câţiva
ani intrase, ca semn de prot est pentru
umilirea culturii şi a slujitorilor ei, în „greva
scr isului”, cf. un ei şt iri din co tidianul
Evenimentul zilei), nu mai poate fi disociat
de poet, sfârşind prin a deveni poetomul
despre care  ne aminteşte în eseurile sale.
P redestinat p arcă ,  există  o  un it at e
indisolubilă între nume, om şi creaţie; nimeni
nu poate contesta acest fapt. Este o realitate
care nu are  de-a face cu valoarea creaţiei
sale, nu este vorba aici despre originalitate
sau unicitate, nici măcar de vreo apartenenţă
la vreo orientare sau curent, ci doar de simpla
constatare că acest „cavaler” al Provinciei
Corvine este unul dintre acei contemporani

LADISLAU DARADICI

al cărui destin nu poate fi în niciun fel
considerat (nici măcar ca simplu exerciţiu)
înafara creaţiei, iar „porţiile” de nostalgie,
de dezgust sau spaimă pe care poetul ni le
livrează în fiecare dintre volumele sale nu
sunt decât rupturi din ceea ce a devenit/
rămas dint r-un om care respiră poezie,
supravieţuind prin şi pentru poezie. Pentru
că dacă i-ai lua dreptul şi putinţa de a scrie,
l-ai vitregi de toate, nimicindu-l. Eugen Evu
este omul condamnat pe viaţă la Poezie.

Paradoxal, limbajul creaţiei sale aproape
că şi-a pierdut tranzitivitatea, practic, el
încetând să mai comunice – el se comunică
(îşi feliază Sinele, structurîndu-l în iambi şi
trohei). Poezia sa este ca o imagine răsfrântă
în  o glin dă, ca  un mănunchi de raze
însângerate trecute printr-o prismă de suflet,
rezult ân d un curcubeu co nto rsio nat,
aproape agonic, de lumini şi „aumbre”.

Simţind în  permanenţă  pericolul
„dezarticulării”, Evu încearcă, agonic, să se
re-adune. I a din prezent, din t recut, din
viitor. Fărâme de suflet care răzbat dintr-o
duioşie  de odinioară , din dezamăgiri şi
trădări, dintr-o fierbinţeală a iubirii care-i
po top ise  tinereţile in imii. T riste ţi şi
resemnări (şi nu doar „de provincie”),
interese, amiciţii, singurătăţi. Şi mai ales
singurătăţi. Pentru că în viaţă suntem alături.
Odată treziţi însă în faţa destinelor noastre,
fiecare este  singur. Şi în clipele  acelea, el
continuă să se gândească la ceilalţi: „Eu scriu
cu drag despărţitor/ Să nu vă doară de-am
să mor/ De omul lumii ars de Dor/ De sinea
lumii-n sinea mea/ Luminalumii, patria/ În
felurimea El şi Ea/ În felurimea El şi Ea...”
(Eu scriu, tu scrii...)

Există trei „nivele” atitudinale în acest
volum Aumbre, precum trei perspective nu
doar struct urale ori de stil, ci  ţinând mai
degrabă de baso reliefurile lăuntrice ale
sufletului/ spiritului lui Eugen Evu: unul pe
care l-am putea numi „al dorului” (ca o
revelaţie, într-o hologramă, a iubirilor de
odinioară), nivel al duioşiei şi ( infernului)
tandreţii, al regretelor şi al unei rare muzici

lăuntrice; cel al liricii frânte şi răsfrânte într-
o avalanşă de sensuri şi imagini metafizice
care transcend deseori puterea de înţelegere
a omului comun şi, nu în ultimul rând, cel pe
care  în suşi p oet ul îl  co nsideră a l
„mitopoemelor”, cu aer de epos şi baladă.

Dar dincolo de marile sfâşieri şi revelaţii
ale unui destin care parcă se reclădeşte din
propriile-i sângerări şi (de)sperări când nici
nu te-ai aştepta, rămâne certitudinea dorului,
ca  o  co nst an t ă a  esen ţei n o astr e ,
perpetuându-se dinspre părinţi şi înspre fii:
„La lumina lunei pline/ Mi se f ace dor de
tine/ Mi se face dor de cine?// De sub gând
aceasta vine/ Ca ecou întors revine/ Retrimis
de Nuştiucine...” (Cântec sublunar)

Şi în acest recent volum, momentele
existenţiale ale poetomului se tălmăcesc în
creaţie. Minutele, orele, zilele... Tot ce
gândeşt e şi simt e, to t ce-i răvăşeşte
înlăuntru,  fără a conşt ientiza, dev ine,
instinctiv,  poezie... Nu-l poţi  abate din
această magică alchimie, perturbîndu-l, ar fi
ca şi când l-ai trezi pe visător, smulgîndu-l
dintr-o realitate extremă (dar care-i asigură
siguranţă şi echilibru) şi oferin du-i în loc
coşmarul unei alte realităţi, care l-ar pierde.

Cel „logodit” prin arte („în orgasm de
carte”, în cazul scriitorului, ca o eliberare de
energiile acumulate lăuntr ic) caută  să
desluşească mar ile în ţelesuri ale Fiir ii:
„Născut, ci nu făcut,/ Viu în vas de lut/ Nu-
mi dă pace-un Gând/ De unde venind?//
Viscolit  venind/ Din străbun Colind:/ cine
suntem, sunt?” (Oratio vechio)

Moartea revine şi în poemele acestui
volum, obsedant , ca o imagine veche
suprapusă peste chipul lumii, fără a stârni
însă derută sau spaimă, ca într-un joc sublim
al contrariilor: „La ieşirea din pădurea/
Străbătută-n jos şi-n sus/ Şade moartea cu
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Cu acutul simţ al recuperării memoriei
istoriei imediate, scriitorul simerean reu-
şeşte o caustică radiografie a grotescului,
din ipostaza unei indignări „vesel-sprin-
ţare”, cum consideră editorul. Stilul cronică-
resc, reconstitutiv, este, de fapt, al unui set
de „fotografii în mişcare”, procedeu aproape
cinematografic- documentarist , unul în care
umoristul plusează sarcastic şi uneori radi-
cal-polemic, tuşe/ crochiuri, mustind sau mai
seci, de „înşi puşi pe crăpelniţă şi agoniseli”,
cum neaoş spune Gligor Haşa.

Romulus Tot are un discurs construc-
t iv, fiind as în  dificila proză scurtă, iar pentru
a spori “p anarama” faunei pestriţe care
defilează la “hit-parada” – dacă vreţi, circ
ambulant – din ult imii douăzeci şi unu de
ani de „ turbulenţă”, (citat Haşa), alternează
o semant ică la fel de pestriţă, de la neaoşisme
la barbarisme (xenisme) – cu o anume ape-
tenţă sanitar-pamfletară, a la Co rneliu
Vadim Tudor, dar şi... Gligor Haşa. Acesta,
mai ieri editor al „Ghimpelui”, consonează
cu autorul simerean, situând în Ardealul ex-
industrial şi convulsionat de caragialeşti
t iribombe –  un „bazar turcesc, cu pisălogi,
invertiţi, beţivani, barosani în devenire,
prostituate de lux sau de duzină –, o lume

Romulus Tot, „ Proză foarte  scurtă”
Editura Gligor Haşa, Deva, 2012

care nu se mişcă, ci mâzguie ca viermii pe
hoitul României ( idem, citat G. Haşa). Expre-
sia e cam tare şi nu ştim dacă entitatea numită
azi  încă România, poporul sau (şi) teritoriul
actual, este chiar un cadavru, iar dacă ar fi
aşa, viermuie şi scribii şi cetitorii, ceea ce e
sinistru şi pare cam un malpraxis, bolnavii
scăpând gata-morţi din concasorul cât burta
unui Tyranosaurus-rex, dacă vreţi Maghia-
rosaurus-ul, aşa numit de decoperitorul lui
din anii Imperiului.

Brişcăluiţi, cosorâţi, cianuraţi, spurcaţi
cu năduf de sconcs, ventrilocii, hiperionii,
claunii, manechinele, beizadelele aciuate,
putanele etc, cu t oţii sunt adunaţi într-o
„evanghelie” sură, de şpanuri şi şmirghel,
de pompe şi injecţii, de către un autor înzes-
trat cu nervul „gurii presei”, un furios hărţui-
tor moralist  al năravurilor dintr-o societate
aflată în derivă pe colateralele „reformei”.

Simpla enumerare a titlurilor dă măsura
“afacerii”  aflate sub nemilosul cnut sau
corbaci al autorului, pe care am avut plăcerea
a-l debuta editorial  la Arad,  albit  candidat
de drept, după câteva cărţi convingătoare,
la atestarea în USR: „Primar de primar”,
Lapsus”, ”Eschimosul”, “Teroristul” ( piesă
de rezist enţă, publicată  şi  de no i în
“Provincia Corvina”), ” Semigrecul”, Înăltuţa
SRL”, Cetăţean de onoare”...

Verbul t it lului,  “ a supa”,  e  cam
ambiguu,  altfel putea spune „ a ciorba”,
dar s-ar fi  supărat Petrişor Ciorobea, că
Dumitru Hurubă,  concitadinul lui Tot, hu-
morist consacrat, nu e de tot supărăcios...

EUGEN EVU

“Romulus Tot are un discurs constructiv, fiind as
în  dificila proză scurtă, iar pentru a spori
“panarama” faunei pestriţe care defilează la “hit-
parada” – dacă vreţi, circ ambulant – din ultimii
douăzeci şi unu de ani de „ turbulenţă”, (citat
Haşa), alternează o semantică la fel de pestriţă, de
la neaoşisme la barbarisme.”

Înţelepciunea
ardelenească
şi ermetismul
unei frânte
metafizici

securea/ Răsărit ă sp re ap us.”  (Cân tec
întrerupt). Se po ate afirma că în lirica
elegiacă a poetului hunedorean din ultimii
ani, moartea doar este: „Ceva îngenunchiat/
Scân teind şi sublim/ Să n u auzim  cum
m ur im/ Cât  an ume mur im.”  ( Ceva
îngenunchiat)

Jocul con trariilor persisit ă şi în Text
fără rimă, un de spaima e cea care în
„căldurile reci” te poate „îmblânzi” în fiară:
„Spune-mi p oete cu sâni inactiv i/ ce ţi-e
cânt ecul, r ugăciun ea şi Fr ica/
concubinajului cu bărbatul rodica?/ Ori pe
atlazuri de paranoia mimoze/ Frica de daimon
din metamorfoze/ De Meduza Gorgona, de
in cuba-f ecioară/ În  căldurile reci t e-
mblânzeşte în fiară?”

Tonul devine adeseori sentenţios,
oracular, poetul îmbinând înţelepciunea
ardelenească şi ermetismul unei frânte
metafizici cu care ne-a deprins deja: „Pomul
smuls să umble-n lume/ Ucigaş smochin,
vezi cum e/ Legea care-n sus ne trage/ Energii
energofage/ Cod străpuns, oarbe catarge/
Viaţamoartea e bolnavă/ Curcubeul, sacra
navă,/ Azvârlită-n promisiune/ Una face, alta
spune/ Se reumplu de mister/ În ascunderi
toate pier”. (Aum mane padem hum)

În Ardeal, la mijloc de prier, înfloreşte
spinul (prunus spinosa), cunoscut în popor
şi ca spinul cerbului, spin scorumbar,
cotorbei sa u porumbel. Pentru ţărani,
semnificaţiile acestei explozii florale sunt
multiple: cocorii se întoarnă, peştii urcă spre
izv oare să-şi dep ună icre le , încep e
sem ănatul porumbului...  Pent ru po et,
semnificaţiile transcend spre adevărurile
încifrate a le metafizicii sale, intangibile
pentru neiniţiaţi: „Dalb ca spinul înflorit/
Sfer ic pe co lină schit/ En docrin graal
sanscrit/ Doamne, n-am înnebunit// Încă viu,
încă sfinţit / Prin cuvântul altoit/ Din colindul
viscolit// Prin cuvântul viscolit ...” (Florile
dalbe de spin)

Prin tematică şi o atitudine lirică
înclinând spre resemnare şi tristeţe, volumul
Aumbre devine un nou episod (din care nu
lipseşte suferinţa şi deruta) al „jocului se-
cund” pe care Eugen Evu ni-l oferă onest
(pur şi simplu), cu zâmbetu-i empatic, amar,
văzându-şi mai departe  de so litudinea
scrisului său, neezitând să- şi rostească
povaţa: „Aminteşte-ţi că eşti, nu te doară!/
Viaţa, ea ne ciclic omoară/ Viaţa, ea ne ciclic
om oară.. .” Vrân d-n evr înd, tr ebuie să
acceptăm  într -un f inal acest  paradox
existenţial, dându-i dreptate poetului rămas
fidel cetăţii sale corvine...An ume a unei
paideume ce pulsează în melos.

*Eugen Evu, Aumbre, Editura SINGUR,
Târgovişte, 2011
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Sorin Smărăndescu (n. 1971) este ca un
vas athanor, î n care s-au alchimizat  mai
mult e ingrediente: arome de Banat (născut
la Timişoara, revenit pe Bega ca student la
Pol itehnică), arome mehedinţene (copilăria
laTurnu Severin), arome vâlcene (pos t la un
combinat  chimic din Râmnicu-Vâlcea) şi
arome exoti ce (arabe, sahariene - călător şi
vieţuitor prin Emiratele Unite, Yeman, apoi
în Algeria...)

După debutul editorial cu un volum de
poezii din 2000, De vorbă cu Su(s)pusul, la
editura Eubeea, autorul nost ru îşi plimbă
sens ibi li tat ea arti sti că prin  l ume ş i-ntr-o
pauză de revenire-n ţară, în anul de graţie
2011, îş i lansează la Timişoara  două cărţi
(susţinut prieteneşte de editori, Nina Ceranu
şi Robert erban, ambii mehedinţeni), una
de proze: Reverse motion, la editura Eubeea,
şi una de versuri: Blurat, la editura Brumar.
În  periodicul  “ Ora de Timiş” îi  apar, de
asemenea, în foileton,  pagini de jurnal din
Sahara, î n care vorbeş te despre “ leandr i,
tuaregi , vise” , despre “ Puţu’ lu’ Hass i
Messaoud”, sau “ Cine sapă după apă,
petrol  găseşt e”,  despre”C e înseamnă
Banat în arabă”(“ Păi,  în arabă banat e
fete. Cum? Fete, fete – o fată, două fete”)
et c.

În modul de receptare ş i reacţ ie l a
împrejurul  său,  dincolo de ironi e ş i
autoi ronie,  bravadă de pers i flare
postmodernistă, Sorin Smărăndescu rămâne
î n  i nt erior un romant i c,  cu not a de
ingenuit ate a unui visător. Când nu se poate
exprima asta explicit, rămâne printre rânduri,
ca un dor de romantism şi visare, ori implicit
–  î nt r-o  căut are a l uminosului î n toat e
peripluril e sal e.  Nu e romant i smul
demonetizat (şi  demonizat!) de către mod-
ernism ş i postmodernism, în sensul peiorativ
de l i ricoid, ci  e un vi sător î n sensul
paradigmei universale a unui temperament
romant ic,  a unui  suflet care mai  crede în
sent imente î nnobil atoare,   germeni  de
frumuseţe.

“Reverse motion”, titlul volumului de
proze (preluat  de la o proză omonimă din
cuprins ), induce ideea de mi şcare. ..  “ în
marsarier”; o revenire, în trei timpi (t itlurile
capitolelor): “ unu. terminal plecări” , “doi.
tranzit” ş i “trei. terminal sosiri”, titluri care
rotunjesc un continuu spaţiu şi  t imp al
tranzitului, ca o buclă, cu mişcare î n ambele
sensuri, î ntre două puncte fixe: un ”acasă”
şi un “ dincolo de acasă”. Şi-n aceast ă buclă,
călători ile, prin continua stare de tranzitoriu,
accentuează sent imentul  de singurătat e.

Prima secvenţă e intitulată ”terminal
plecări”, în i deea plecării – ca resort prin-

cipal al mişcărilor vieţii, al unor noi începuturi
pentru fiecare secvenţă de viaţă, pl ecarea /
a -plecarea  spre ceva /cineva.

Între cele două timpuri şi spaţ ii statice,
este spaţiul aeropor tului,  prin definiţie un
spaţiu de tranzit , în care poart a principală
es te t otdeauna sosi re dint r-un loc ş i
următoarea plecare spre alt loc. Înt re sos iri
şi plecări, raportată la un Heimat, e tens iunea
călătorului care se pi erde sau se regăseş te
în aceşt i timpi.

În această cheie de decodare,  expresivă
est e proza ”t ranz it ”,  unde înt reaga
atmosferă dintr-un aeroport  - ca simbol  de
nod dintr-un destin ş i ca o criptogramă în
miniatură a întregii l umi la numitorul comun
al  globali zării,  cuprinde tot  evantaiul de
elemente specifice decodării simboli ce. For-
mula es te ca de notaţ i e t el egrafi că î n
amănunt  a personajelor, a ges turil or ş i
acţi unilor pos ibil e dint r-un aeroport,  î n
propoziţ ii scurte, ca o inventariere pe o listă,
un scenariu  cinematografi c minimali st ,
preponderent verbal, ca o  dare de seamă
asupra s tărilor  de mulţumire / nemulţumire,
aş teptare, căutare, înt r-o  aglomeraţie prin
care t rebuie “ să vî s l eşt i  voini ceş te” .
Necesar, fi ecare om are un minim de bagaje
– acea valiză, mai mul t sau mai puţin uzată
pe la colţuri, după cum eşti un călător abonat
sau nu, doar cu valiza în mână e o integrare
perfectă în vânzoleala din aeroport, părând
“un om preocupat  ser ios  cu o dest inaţ ie
preci să”. Ş i firesc,  s tarea propri e e de
aş tept are –  o  aş t ept are care creează o
atmosferă de o lume suspendată într-un
absurd şi nedeterminat kafkian, o senzaţie
de desprindere a creierului de sine.

Postmodernismul autorului (chiar dacă
similitudinile fonetice de nume, au făcut să
fi e racol at  mi şcării  paradoxis t -
smarandachist e) est e în  ati tudinea marcată
prefixoidal cu “ anti-”, contra convenţiil or.
Este însă o reacţie moderată. Scriitura sa nu
e contra convenţiiilor narative - care ţin de
elementele de conţinut  ale discursului  epic
(acţiune, timp, loc, personaje) - acest ea nu
sunt bruscate, rămân tradi ţional  în  l itera
normelor,  ci  se viol entează forma de
exprimare, gramatica di scursului, convenţiile
morfosintactice de segmentare (în sintagme,
propoziţ i i , fraze) ş i  mărci le adjuvante
(convenţ iil e de ortografie şi  punctuaţ ie).
Scrierea e fără nicio virgulă, punct, linie de
dialog, semne de exclamaţie sau de întrebare,
fără majuscule,  uneori  fără elemente de
legătură înt re cuvinte et c. , î n i deea unei

spuneri de la sine parcă, în  flux continuu,
dintr-o răsuflare. Dar cum, ca să nu te sufoci,
e nevoie de pauze de respiraţie, inspirat, nu
forţ ează l a ext reme acest  procedeu, ci
marchează grafi c un t empo fi resc,  prin
început de alt rând, ca noi alienate, un fel de
bookmark-uri st rict necesare .

Experimentează li psa cuvint elor de
l egătură înt r-o  formulă des î nt âlnit ă l a
postmoderni ş t i , cea de î nregi s t rare
meticuloasă de elemente, î nşi rate aparent
haotic, dar într-o devălmăşeală simboli că, aici
sugerând,  î n  part e,  depersonal i zarea
timpului  modern. Unul din spaţiile acţiunii,
în proza “ chef”, es te un apartament lângă
mall (şi el simbol al  societăţii alienizante de
consum, globalizante),  descris prin elemente
de vocabular specifice (doar din sfera culturii
materi ale,  consumist e),  un fel de
“ eurojargon”, “ Lumini stroboscopizat e…,
emis iuni cu videoclipur i şi show-uri , cu
personaje în costume latex, cu boxe,  telefon
mobil, zoom la înregis trări, cu cd-w alkman,
mai ales muzică modernă, Michel le-în vogă
în Africa de Sud, dj care pune Milli  Vanilli
...”

Lingvi s ti c,  exploatează gl i sări l e
semant ice,  pe baza compunerii de cuvinte
.. .tel escopate, cuvint e-vagon (sau cuvint e-
valiză, ”portmanteaux”), d in aglutinarea a
două cuvinte, î nt r-un cuvânt  ce absoarbe
poli semanti c ambele sensuri (procedeu larg
uzitat î n limba engleză) . Un astfel de cuvânt
este folosit chiar ca titlu absentiment (= ab-
sent +sentiment), ş i apoi dezvoltat în întreg
textul  noul  sens  i ndus,  al i deii  absenţei
sentimentului: două cupluri erau ”ca patru
chei  pe un breloc eu tu  prietenul  tău şi
pr ietena lui t oţi  pat ru s trânşi pe aceeaşi
sârmă nevoiţ i să  stea lipi ţi unul de al tul
chiar  dacă nu ne mai
suportăm”( absentiment ).  Cuvântul  drag
autorului,  ca fii nd foarte expresiv,  e folosit

MARIA NIŢU

Explorator de  nisipuri
mişcătoare*
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repetat  ş i-n  poezia sa: “ fi ni t sau inf init
absent iment sau prezentiment ...”

În proza Reverse motion, pentru ideea
de mişcare ...în marşari er, recurge la o  scriere
ca de proză pal indrom,  de la final  spre
început se rescrie acelaşi text de la  început,
prin decupaj  şi col aj invers de sint agme,
până la o li nie de mi jloc,  ca o privire în
oglindă, unde vezi invers imaginea.

S cri erea as t fel î ncolăci t ă sugerează
plas ti c ş i i deea cuvântului  de început ,
detaşat ca un subtit lu, “ împreună”,  acea
î ncolăcire pas ional ă a trupuri lor, după
aşt eptare, întru căutare, găsire şi  regăsire,
contopi re consumată devorator până l a
paroxismul  asemănător epuizării morţii.

O sugestie de confesiune, în parte, e în
proza “ noapte albă” , în care-şi analizează
temerile, speranţele, deziluzii le, cu cinism,
autopersi fl are, ”sunt  o cavi tat e subterană
a lumii”,  când “ albul”,  not at obses iv, se
perverteşte bolnav, înt r-un salon alb,  ca-ntr-
o “ închisoare imaculată”, prins î n ghipsul
alb, când pagina albă, î n noaptea albă se
maculează, umplându-se cu lit ere, în tr-un
scris şuvoi, din nevoia de a scrie continuu,
fără oprire, ca să nu-l înhaţe timpul.

 Singurătatea e o ipostază. În  doi, unul
primeş t e al ături  o  al t ă j umătat e de
s ingurăt ate,”sunt o  s t rofă de absurd” ,
conchide în final:  nu noi suntem bolnavi,
ci”lumea e o  boală pe care am trăit-o fără
iluz ii mai  mari decât o  doză dublă de
morfină”.

Visul, ca ultimă cazemată a realităţii  în
care ori ce poat e fi  posibi l , sub semnul
nos talgiei  basmelor,  radi ază din ult ima
secvenţă “ dincolo sus”, aureolată de finalul
pe versurile melodiei ca un cântec de leagăn
a lui Judy Garland din Vrăjitorul din Oz,
“ dincolo de curcubeu”,  “ somewhere, over
the rainbow” - curcubeul ca un simbol al
apoteozei  visate, acolo unde mor şi se nasc
stele. ”Singurătatea mea absolută din stele
acolo unde întotdeauna vi sel e î ndrăzneţe
se împl inesc”,  conchide autorul,  acolo de
unde ne poate cânta balada oameni lor feri-
ciţi, “je viens te chantes/la ballade des jeu-
nes heureux”  (melodia lui Gerard Lenor-
man). Spune-mi ce asculţi ca să-ţi spun cine
eşti...

Volumul, deşi o culegere de proze scurte
la prima vedere, poate fi cit it ca un roman-
jurnal, fragmentat în secvenţe, uni te omogen
prin titl uri de capitole,  în care eul său e perso-
najul principal pe care vrea să-l în ţeleagă,
când din interior, când detaşat - prin   diver-
se personaje ca suport  pentru i ntrospecţiile
sale. Îşi di secă as tfel toate alamabicăril e şi
cârli onţăril e m inţi i ş i sufletului,  cu toate
indoieli le şi însingurările, în pagini de proze
poemat ice,  descompunând, spune autorul:
“ mişcarea inversată spre care mă-ndrept
şi din care voi renaşte de neoprit tranzitele
care mă vor s trăbate...”.

*)Sorin Smărăndescu: Reverse motion,
Editura Eubeea, Timişoara, 2011.

 Există poeţi care migălesc îndelung forma, t iparul în care îşi toarnă, cu extremă
parcimonie, cuvintele. Iar ele, cuvintele, se înghesuie unul în burta celuilalt , învăţând,
treptat, să convieţuiască în spaţiul acela strâmt, vitregit  de exclamaţii sonore, reuşindu-le
chiar un zâmbet, sclipirea aceea inteligentă şi tandră care precede înţelegerea...

Un astfel de poet este Mirela Ispăşoiu, autoarea a două volume de versuri („În poezie
doarme Dumnezeu”, 2010, debut editorial, Editura Eubeea, Timişoara; „Ghemele târziului”,
2011, Editura Eubeea,T imişoara) despre care s-au exprimat elogios mai mulţi scriitori şi
critici literari din T imişoara şi din Turnu Severin.

Formată iniţial la şcoala aplicată a cenaclurilor t imişorene (primind o menţiune specială
la Tabăra naţională studenţescă de creaţie literară Piteşti (în 1994,  când era studentă la
Universitatea de Vest din Timişoara)  Mirela Ispăşoiu este actualmente, o membră constantă
a Societăţii Scriitorilor Danubieni, culegând, mai recent, în 2011, o Diplomă de onoare la
Râmnicu Vâlcea, din partea Academiei Olimpice Române.

Pentru cel de-al doilea volum de versuri şi pentru întreaga activitate desfăşurată în
cenaclul severinean, în ianuarie 2012, a primit unul dintre premiile pentru Poezie ,,Mihai
Eminescu’’, alături de confraţi ai noştri din ţară şi din Serbia.

„Ghemele târziului”, elegantul volum coordonat de Nina Ceranu, reuneşte poeziile
citite în cenaclu, texte criptice, condensate, devenite o marcă stilistică a Mirelei Ispăşoiu.
Receptarea unei atare formule, întâmpină, fără îndoială, anumite dificultăţi. Poezia Mirelei
Ispăşoiu se închide voit într-o armură aparent inexpugnabilă, ca să protejeze un miez fragil,
luminos, debarasându-se din mers de „accesoriile” lingvistice, gen cuvinte de legătură,
verbe, semne de punctuaţie: ,,îmbrăţişări/ cu degetele cununate/ visul treaz/ ridică genele’’.
Ideile şi imaginile zvâcnesc într-o nervozitate suplă, mascând o fragilitate interioară intuită
doar cei ce iniţiaţi, de cei răbdători: ,,ard  smirna/ degetelor albe/ albastrele pastile/ dizolvă
cascadele mâniei/ înlocuind virgule de aer/ cu carnea rară/ transpiră hârtia/ printr-o rugăciune
(Ridicare).

În cazul unor astfel de texte, disciplina formală poate fi resimţită deopotrivă ca un atu
sau ca un impediment. Criza de formă poate masca inteligent criza de fond. Poeta îşi asumă
repetat acest risc, implicit  pe acela al unor filiaţii tematice care se stabilesc greu de la un
volum la altul, dar care, aflate într-un glisaj permanent, evită monotonia, redundanţa. Textul
liric seamănă cu un flash incandescent , de identificare şi redefinire, în care gerunziile ascund
o promisiune (,,verdele crapă/ oasele de lemn/ înmugurind/ scheletul soarelui” (La meditare)
sau o închidere premeditată (,,de lună capul îmi lovesc/ amintind că e/ redă pământului
dublura/ luminând invers” (La meditare).

Lirismul poeziilor din acest volum rezidă mai degrabă într-o sensibilitate de ordin
senzorial. Cromatica dizolvă emoţia în tonuri calde, transparente, tactilul şi olfactilul dedulcesc
spiritul la o terapie benefică, eludând adeseori semnificaţiile abil camuflate în coaja aspră a
textului.

Poezia Mirelei Ispăşoiu este prin excelenţă vizuală, în ciuda aglutinării lingvistice.
,,Ghemul se ţese insesizabil, din aceste fulguraţii senzoriale, din ghiduşiile neologistice, din
asocierile insolite dar mai presus de toate din spiritul autopersiflant al celei care scrie.
Pentru un începător, astfel de exerciţii ar fi ca dansul deasupra unei gropi de lei. Pentru
Mirela Ispăşoiu, cenaclistă cu statute vechi, este un blazon identitar.

   Exerciţii
ermetice

VIORICA
STĂVARU
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Poemele lui Ion Ghera sunt tot atâtea
interogaţii adresate timpului său, încercând
o decodare a resorturilor care subminează
fiinţa şi-o destinează unei precarităţi tragice.
Simultan, autorul îşi îndreaptă degetul
acuzator spre impropr ietăţile unui destin
istoric deturnat de la rosturile sale şi anemiat
de aderenţe conjuncturale. Demersul poetic
îşi arondează teme grave, repudiind tacit
(uneori, explicit) inadecvarea unor angajări
sterile  şi fanfaron ada impudică a unor
prozelitism e de faţadă. Această  aserţiune
face lesne decelabilă dimensiunea socială a
unei poezii, pivotând în jurul unor preocupări
de elevată respir aţie  şi  de  un  in ter es
semnificativ. Meditaţiile poetului au alonjă
problematizantă şi conturează adevărate
mitologii ale implicării, cu o f ervoare
constantă şi un patos nedezminţit .

I on  Gh era n u se  hazardează în
experiment e fără finalitate, îi repugnă
redundanţa falselor subiecte sau apetenţa
frivolă pentru excesul metaforic. Pentru el,
poezia est e o abordare lucidă a marilor
adevăruri şi o asumare, la fel de lucidă, a
deziluziilor ce rezultă din această aventură
pe cont  propriu. Bisturiul verbului său
răspunde doar exigen ţelor  sincerităţii,
neocolind harta malignă a simulacrelor
cotidiene,  nici tarele  unui evazio nism
păgubitor pentru condiţia umană. În locul
subtilităţii gratuite sau al min imalismului
delir ant ,  po et ul ado p t ă grav it at ea
necont rafăcută  a just iţiarului decis să
meargă până la capăt. Pariul cu viaţa şi pariul
cu istoria sunt două feţe complementare ale
unui demers de o fr ancheţe, pe cât de
dureroasă,  pe atât de necesară. Autorul
consemnează derapajele unei epoci şi ale
unei societăţi convulsive, grefate pe o istorie
din care au fost expulzate sentimentele
fireşti şi principiile călăuzitoare. Ochiul său
necruţător developează falii şi inadvertenţe,
care  div ulgă ano malii  ireversibile şi

ofensează relieful unui parcurs existenţial
normal: „Iubirea de pământ e go ală, / şi-
acesta-i marele păcat, / iubirea omului e boală
/ şi-l duce către scăpătat. // Când adevăru-i
tras pe roată, / se stă în al minciunii stal, / e
prea puţin, în viaţa dată, / să fii şi să rămâi
doar cal. // Plâng aripile-nălţătoare / şi-n ele
se adâncesc de dor, / în lumea verbelor se
moare, / e sâmbătă în viaţa lor. // Miros de
grâu nu urcă-n moară, / ochiul divin ni s-a
închis, / pâinea din trup de cer coboară / în
gura marelui abis. // Vinul rămâne-n rădăcina
/ înfiptă-n sângele şuvoi, / iubirea şi-a închis
lumina, / Golgota noastră suntem noi!”
(Sâmbăta verbelor).

Lirica lui Ion Ghera, irigată de subtile
brize coşbuciene şi cotruşiene, îşi impune
cadenţa proprie în versuri expresive, de o
rezonanţă aparte. Nimic mai străin acestui
poet al clamărilor disperate decât frisonul
filosofard,  căruia îi este preferat apetitul
pentru verbul fierbinte şi frust, capabil să
degaje  sen sur i ro bust e,  neco afat e în
labo ratorul unei calof ilii m onoton e şi
echivoce. Căci obsesiile lui Io n Ghera se
decupează pe spaţii ample şi se articulează
în  accen te virile,  n econ tam in at e de
ambiguităţi postromantice sau de cinisme
postmoderniste. Aşa cum deja credem că am
sugerat, vocaţia poetului este aceea a rostirii
adevărului, în orice circumstanţă şi cu orice
risc. Exaltarea decorativă este înlocuită cu
fiorul unor premoniţii din care a dispărut
orice iluzie. T impul istoric, ca şi cel indi-
vidual, este cangrenat de false imperative şi
false valor i, iar reconectarea la sursele
optimismului devine o insuportabilă himeră.
Un tragism inexorabil subminează ritmurile
existenţiale, destinându-le unei sterilităţi
obsesive: „E frica / stăpână / pe inimi / şi-n
gând, / în ochi, / în iubire / şi-n sânge, / se-

aude / durerea / dreptăţii / plân gând / şi /
laţul / se vede / cum strânge. // S-aprinde /
deşertul / din dorul / de ploi, / lumina / dispare
/ din minte, / prin suflete / ară / dureri / şi /
nevoi / şi / zilele sapă / morminte” (Zilele
sapă morminte).

Fervoarea bunelor intenţii de altădată
este caducă, în condiţiile în care tirania
imposturii şi preeminenţa reculului existenţial
anulează orice elan vizionar. Poemele lui Ion
Ghera, de o amară şi implacabilă luciditate,
exclud complicitatea cu răul devenit formulă
de supravieţuire, încercând să instituie cultul
adevărurilor perene. Un fel de dialectică a
dezamăgirii demne îşi face loc în acest peisaj
arid şi lipsit  de iluzii: „Măduva / fiecărui os,
/ şi / în destin / şi / în cuvânt, / a devenit / c-
un cer / mai jos/ şi / mai puţină / c-un pământ.
// Balanţa-nclină / glorios / spre verbe /
aruncate-n / vânt, / cântă / co nsoanele /
duios, / joacă / vocalele  / plângân d. //
Trecutul / e / mărinimos, / oferă / seve / de
mormânt, / prezentul / stă / cu capu-n jos /
spre viitorul / de nicicând” (Spre sâmbăta
verbelor).

Ca un rev ers al acestor pro iecţii
dizarmonice ale prezentului, imaginaţia
poetului îşi caută a lte r epere , apte  să
conecteze spiritul la idealurile  nobile ale
fiinţei dintotdeauna. Iar dragostea de ţară,
sentiment generos şi rezonant , răspunde
acestui comandament interior, devenind o
componentă a unui univers poetic dens şi
revelator. Ion Ghera nu mimează vibraţia
patriotică, nu pastişează tradiţia unor teme
reverberante. Pentru el, resorturile emoţiei
îşi află originea în amplitudinea unor opţiuni
ferme, ferite de alibiuri conjuncturale sau de
tentaţii periferice. Poeziile care se înscriu în
acest areal tematic sunt animate de un suflu
al certitudinilor arhetipale, articulate pe

(continuare în pag. 41)

O poezie a implicării
sociale

GEO GALETARU

“Ion Ghera nu se hazardează în experimente fără
finalitate, îi repugnă redundanţa falselor subiecte
sau apetenţa frivolă pentru excesul metaforic.
Pentru el, poezia este o abordare lucidă a marilor
adevăruri şi o asumare, la fel de lucidă, a
deziluziilor ce rezultă din această aventură pe cont
propriu.”



Orient Latinpag.41

Debutul editorial marchează un moment
aparte în viaţa fiecărui pretendent la gloria
literară. O probă a înzestrării particulare,
clădită pe armătura îndrăznelii şi a talentului.
Un examen cu implicaţii multiple şi profunde
asupra eului stârnit  ireversibil  de mirajul
creaţiei. El semnifică o dată în care omul
depăşeşte bariera lumească şi r âvneşte la
racordul cu eternitatea, prin intermediul artei.
Că va reuşi sau nu, depinde exclusiv de
voinţa şi putinţa sa, căci, p recum avem
înălţare, tot aşa există şi cădere – ambele
ipostaze fiind adânc inserate în legea firii.

Până una-alta însă, să consemnăm
ivirea unui nou poet, recte p oetese, pe
numele ei Rodica Pop. Editura timişoreană
David Press Print i-a tipărit   volumul bilingv
(româno-francez) intitulat Timp personal/
Temps personnel, cu o traducere de profe-
soara Rodica Opreanu. Lucrarea cuprinde
33 de poeme şi este închinată fiului autoarei,
într-o emoţionantă mărturie (şi reconfirmare)
a ataşamentului matern.

Prin stihurile sale, Rodica Pop resuscită
naturalul, firescul, propulsând în prim-plan
elementele definitorii ale condiţiei umane:
iubirea , nădejdea, t riste ţea, sufer in ţa
mocnită şi nostalgia recurentă, gustul amar
al presiun ii temporale ş.a. Po eta este o
sentimentală nedisim ulată, covârşită sub
povara afectelor: “Din tot ce-ai fost/ am
păstr at amintiri frumo ase/ p ot să te
alcătuiesc/ cum ai fost/ după dragoste, după
priviri/ după atingeri/ pot să simt/ parfumul
trandafirului/ pus semn de carte/ Şi tot nu
te-aş pricepe/ De-aş urma/ drumul sângelui/
şi aş pătrunde în tine/ în carnea ta/ te-aş

înţelege şi mai puţin/ Dacă memoria/ ţi-aş
cerceta-o/ cu dureroasele ei meandre/ şi te-
aş urmări/ ca pe o hartă/ Dacă ţi-aş sparge
cuvintele/ şi le-aş studia etimologia/ tot n-
aş şti – cine eşti.” (Cine eşti?)

Sensibilit ate, tribulaţii suf leteşti, o
latură romantică pregnantă – toate converg
înt r-o simbioză a exp rimării p atet ice
convingăto are şi deseori surpr inzătoare:
“Nemărginită marea/ Doar eu – la marginea
ideii/ caut  reazem stării de deznădejde/ şi
tristeţe nelămurită/ Unde sunt?/ în stea, în
mare,/ în nisip, în vânt?/ Ascult chemarea
sfâşietoare/ a pescăruşului rănit/ Sunete şi-
o tulburăto are tristeţe/ lungi, şovăitoare,
sugrumate/ într-o chemare ascuţită/ Soarele
adoarme/ ultimii întârziaţi pe nisipul/ pătat
cu alge verzui/ Pescăruşi neodihniţi/ îşi
încearcă norocul/ în apele tulburi/ Mă trezesc
fără gândur i/ urmărindu-le zborul/ scurt,
zvâcnit/ La apusul soarelui/ îşi fluieră
deznădejdea/ Pescăruşul rănit/ parcă ar fi
ultimul/ om viu/ petrecându-şi jalea/ pe o
mare părăsită.” (Iulie)

Sinceritatea poetei e autentică, fiind
subsumată experienţei individuale derulate
între bine şi rău, lumină şi umbră, speranţe
şi decepţii . Din toată creaţia sa răzbate o
alchimie a sinelui axată pe melancolie (ca
vector al mâhnirii) şi pe aspiraţie (ca premisă
a împlinirii). Ea îşi macină angoasele,
desprinsă de cerinţele pământene şi sortită
(deja!) Marelui Zbor: “Mă răsfoiţi/ cu mâinile
înfrigurat e/ Eu, semne de car te/ pentru
însemnările mele fugare/ sun t lesne de
parcurs/ fiindcă n-am dat unele indicii/Sunt
întreagă după atâta timp/ dar mereu zgâriată

Reverberaţii romantice*)

ALEXANDRU MORARU

de treceri/ Mă voi sfârşi mai devreme/ decât
voi/ fiindcă am trăit  mereu durerile.” (Iarba
de acasă)

Dăinuirea stenică atât de invocată, însă
niciodată găsită, rămâne marea şi veşnica
sa năzuinţă , chiar dacă în cont ul acesteia
îndură “gândul deplinei singurătăţi” şi re-
gretul pentru ce n-a fost să fie. Congruenţa
lucrurilor, succesiunea şi însemnătatea lor
biciuieşte întruna simţurile, coagulând dis-
poziţii şi reprezentări ilustrând o remarcabilă
bogăţie afectivă. O parte din ea se răsfrânge
generos şi asupra unor personalităţi ale cul-
turii noastre, ca o of randă a nobilei recu-
noştinţe sublimată în căldura dedicaţiilor.

Un halou cu discrete efluvii senzuale
traversând numeroase pagini, vălurind do-
mol, ca boarea de pustă în toiul serii încinse.
Atunci, fierbinţeala scade treptat, lumina
descreşte, depărtările se dilată… Numai poe-
tul e neschimbat, mereu trist, mereu neîn-
ţeles, suferind în taină şi nădăjduind în van.

*) Rodica Pop, Timp personal/ Temps
personnel, Timişoara, Editura David Press
Print, 2011.

(urmare din pag. 40)
pilonii de ancestra lit ate ai neamului.
P ămân t ul st răbun , p ăr in ţii şi  casa
părintească, zariştile patriei, vitalitatea unui
trecut infuzat de magia ingenuă a unei
înţelepciuni luminoase, sunt tot atâtea
elemente care traduc o esenţialitate arhaică.
Pe care poetul o pune la temelia versurilor
sale, invocând-o la tot pasul ca pe un triumf
împotriva tenebrelor, un triumf al unui
echilibru t onic, al unei bogăţii  secrete şi
indestructibile care reprezintă, în concepţia
autorului, o punte simbolică peste abis: „Iar
a nins / pe cruci / şi / pe morminte/ ca pe un
tărâm / îndepărtat, // ninge-n / mine / lacrima
/ fierbinte / a acestui / neam / însângerat. //
Am rămas / în cercul / de ninsoare / un copil

/ de mai / cu ochi / de foc, // se făcea / că nu
mai este / Soare… / Am visat / sau / poate-a
fost / un joc. // Nici bunicul / nu avea / cuvinte
/ şi / nici maica / nu mă mângâia. // Au plecat,
/ demult, / spre locuri / sfinte, / să-mi rezerve
/ muntele / de nea. // Cad petale / albe / de-
amintire, /  o ciugulitură / de urzici. // Se
dărâmă / cerul / de iubire / şi noi / suntem, /
parcă, / tot mai mici” (Un vis de iarnă).

În final, poetul îşi învinge aprehen-
siunile şi trăieşte istoria ca pe un dat fatal,
acceptându-i asperităţile şi accidentele, dar
refuzând capcana pervertirii printr-un veto
om niprezen t şi  decisiv.  Recluziun ea
mohorâtă şi anihilantă cedează în faţa unui
vitalism structural, care modelează perspec-
tiva, impunând corecturi de substanţă într-

o geografie a scepticismelor individuale şi a
traumelor colective: „Om bun, / om drag / şi
/ iubitor / de ţară, / cu gust / de pâine-n /
foamea ta / amară, / dezice-te / de roade /
pentru pântec / şi / fă-ţi palat / de nemurire-
n / cântec. // Să te hrăneşti / cu vise / şi / cu
poame, / să  dai / din tine / alto r guri / de
foame. / Să-nfrângi / în minte-ţi / patimi / şi /
ispite, / să sângerezi / pe drumuri / neivite. /
/ Să-mpingi / mereu / la a iubirii / roată, / să
dai / la semeni / inima ta / toată. / Să rândui /
pe pământ / iubiri / şi / fapte / şi / să împarţi
/ din tine / zi / şi / noapte. // Cât eşti / sămânţa
/ rodului / de soare, / să ştii / a pierde / şi / să
ştii / a dare, / când / nu mai ai / nimic / din
tine - / a pierde, / eşti frunză / galbenă / şi /
iarbă / verde” (Om bun).
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Poezia lui George Drumur (1911 – 1992)
(Solstiţii, 1936; Suflete de azur, 1940; Vatra
cu stele, 1946; Însemnele  anilor, 1973;
Neodihna cuvintelor, 1986) izvorăşte şi se
hrăneşte dintr-un neostoit şi nevindecabil
simţământ al pierderii. Din pierderea a ceva
greu definibil, tocmai fiindcă e profund şi
decisiv, din pierderea esenţei, a justificării
de sine, din pierderea identităţii, din vidarea
de înţeles a lumii şi a eului, din primejdia
aneantizării , a ieşirii din spaţiu şi t imp, a
topirii în non-existenţă.

Poezia lui George Drumur ne vorbeşte,
cu discreţie, fără patetism, nemelodramatic,
în tonuri potolite, dar cu o intensitate pe
care numai o lectură atentă, stăruitoare o
po at e sesiza , despre drama pierd erii
sensului. Dintr-o dată, macrocosmosul şi
microcosm osul nu mai interacţionează
armonios, între ele s-a ivit  o f isură, s-au
înstrăinat , unul de celălalt  şi fiecare de sine
însuşi, încât eul e năpădit de o mare angoasă.
Lumea de-afară şi cea dinlăuntru ameninţă
să se surpe, concomitent, fiindcă temelia lor
– sensul – nu mai e de găsit . Singur, tăcut
(limbajul se sprijină din ce în ce mai greu pe
referent), eul  se străduieşte, cu disperare,
să supravieţuiască într-o lume fără suport,
fără coordonate, fără repere: “Singurătatea
e, uneori,  atât de stranie,/ Ca un amurg
deasupra pădurilor arse…”.

Şi atunci, în urma unei revelaţii, a unui
imbold venit din străvechimi de istorie şi
din stră-adâncimi de suflet, eul ( egoul,
eliberat, paradoxal, de orice urmă de ego-
ism) pleacă, solitar, în  căutarea sensului
pierdut. Consem narea acestei călătorii,
jurnalul ei, se  află în paginile  cărţilor
pomenite mai sus. E drept, sensul pierdut
nu poate fi descoperit , şi căutătorul ştie asta:
“Ne vom în toarce tot mai goi/  Spre ţara
visului domnesc…”. Dar cât eşec existenţial
– atâta dramă. Şi câtă dramă transcrisă estetic
– atâta poezie.

Există o seamă de etape, şi o seamă de

În căutarea sensului pierdut.
Cuvânt despre poezia lui
George Drumur

EUGEN DORCESCU

evenimente, ce pun ctează acest  periplu,
acest demers. Ele sunt când succesive, când
concomitente. Toate, însă, fiind anticipări
ale semant ismului bazal, ale Sensului în
accepţiun e axială, sunt semne, emisari ai
misterioasei entităţi ce pare a se fi rătăcit
pentru to tdeauna: “ Nici un  semn, de
nicăieri, nu-mi dă de ştire./ Clipele-s atât de
lungi, - şi ce departe-i cerul…”.

Avem a f ace cu semne na turale, cu
semne culturale, ori cu semne emoţional-
imaginative, care, la rândul lor, înregistrează
m ult iple  div ersif icări ,  nealeat o rii ,
sistematizate, spontan, de intuiţia artistică
şi de dorul, de aspiraţia, de jalea şi de tânjirea
ce-o susţin.

Astfel, semnele naturale pot fi telurice
(piatra, lespedea, colina, ogorul, miriştea
etc.), vegetale (brazii, plopii, fagii, nucul,
pădurile, codrii, florile), animale (fluturi,
păsări, zimbri – “suflete ale strămoşilor”),
eterice (în general disforice: pâcla, bruma,
ceaţa, umbra, ploaia, lumina, amurgul),
astrale (obsesiva stea); cele culturale sunt
legend a, ba sm ul , co lin du l, ba la da ,
vitraliile e tc . I ar  cele lăunt rice sunt
amintirea, visul, reveria ş. a.

Toate aceste semne, culese de fiinţa
morală, dar şi de simţuri (să se vadă ciudata
prezen ţă a mâinilor, care evocă nu doar
tactilitatea: “Câteodată mâinile noastre tac
îndelung/ Acoperindu-se de mirare…”), sub-
limate, esenţializate, la răstimpuri, în ecou,
izbutesc, în cele din urmă, să reconstituie,
cât de cât, sensul risipit ,  ancestrala “vatră
cu stele” (ce absoarbe, în polisemia ei,
spaţiu, t imp şi stare de spirit), reuşesc să-i
refacă nevăzutului Sens, parţial, chipul,
conturul, smulgând din uitare, din gropniţa
vremii, fragmente precum obcina, munţii,
voievozii, strămoşii, părinţii, copilăria:
“Basmul l- am sfârşit .  Copilul doarme,/
Duhurile serii-s fără arme:/ Fulgerele, ploaia,
nor ii v ântul/ Şi- au p ierdut podoabele,
avântul.// Cea mai limpede a nopţii oră/ Trece

lin prin liniştea sonoră./ Dincolo de umbra-
i din beteală/ Umblă, singură, lumina goală./
/ Străv ezii  sun t lucrurile t oate ;/ N-au
copilărie,  n-au etate./ Rătăcind copilul
printre ele/ Se lovi de una dintre stele.// Şi
ţip ând, probabil de ar sură, / Buzele lui
pământeşti  gemură,/ Aducând din vasta
depărtare/ Şi ecoul stelei încă-n floare” (Vis).
Sau: “Mi-a povestit  mama, azi dimineaţă,/
Că a visat ape tulburi şi multă ceaţă, - / Că o
potecă înaltă, cotind spre ap us,/ O tot
îndemna să vină în sus.// Pe-alături umbla
grâul alb ca zăpada,/ Cu suliţe le spicelor
lucind,/ Tulpini aburind,/ Să schimbe la faţă
livada.// Şi-arzând de arsura nun tirii,/ Se-
ntindea peste marginea firii,/ Iar spicele
aruncau printre deget e leasa/ Să-şi prindă
din nefiinţă mireasa.// Spre seară, mama se
făcu atât de uşoară/ Că n-a mai fost pentru
nimeni povară…” (Visul mamei).

Căutătorul sensului colindă, aşadar, în
realitate, ori în gând, ori în vis, spaţii intens,
dar difuz, semnificante, el este un “culegător
de flori” (“drumul culegătorilor de flori”),
un căutător de semne, un semiotician sui-
generis, un smerit  hermenut al abisului.

În această încordare, în acest elan frânt,
în aceste “amintiri uitate”, în această victorie
asup ra biruin ţe i  in discut abile  a
asemantismului (“Cuvinte multe-s fără de
cuvânt”) stă puterea poeziei, în aparenţă
timidă, reticentă, ret ractilă, a lui George
Drumur. Reproduc, în finalul prea succintului
meu comentariu, una dintre poeziile cele mai
calde şi  m ai t r ansp aren te ,  în  care
întunecatele ape freatice ale lirismului se
luminează, elegiac, pentru câteva clipe: “Mă
tot adun pe lângă nucul meu,/ Sădit de tata
lângă poarta mare,/ Să-mi fie mai târziu, spre
înserare,/ Pătul pentru tristeţe – şi arşeu.//
Şi oamenii mi-au spus curând, mi-au spus/
Să îmi ridic pe-aproape şi-o amiază,/ Să-mi
strâng cuvinte-alese într-o vază,/ De suflet
să le am pân’ la apus.// Mi-e inima o linişte
de sat,/ Bătăile ajunge-or şi la t ine,/ În zbor
de fluturi,  să te însenine,/ De le-ai visat
cândva, de n-ai visat.// Să nu ne mai despartă
nori ploioşi,/ Să nu mai plângi în somn ca o
mireasă…/ Când florile se-apleacă şi te lasă,/
Rămân tot t ineri ochii tăi frumoşi.// Şi de
sub umbra nucului privind,/ Mi-alunecă
privirile pe ape;/ Ce ploaie-absurdă freamătă
să scape,/ Să iasă din păduri încet murind./
/ Îmbătrâneşte nucul – e firesc…/ De după
liniştea lui numai tata/ Mi-aruncă nucile din
cuib de-a gata,/ Îi simt privirea-albastrului
ceresc”.

                    (2012, aprilie 2)

“Poezia lui George Drumur ne vorbeşte, cu
discreţie, fără patetism, nemelodramatic, în tonuri
potolite, dar cu o intensitate pe care numai o
lectură atentă, stăruitoare o poate sesiza, despre
drama pierderii sensului.“
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Cu vreo trei ani în urmă, un pădurar  îmi
povestea că l-a găsit , de mai multe ori,  pe
scriitorul Ioan Dan Bălan stând singur în
cantonul de vânătoare de la Gura Popii, loc
situat la poalele Masivului Şurean u, la
capătul unei văi lungi şi pustii. Odată, chiar
la un Revelion, spunea  pădurarul că a dat
peste el, singur, la canton şi a rămas uimit
de faptul că, în timp ce alţii caută confortul
şi luxul, ,,Profesorul”, cum este el cunoscut
de către localnici în urma vastei activităţi
desfăşurate la catedră, poate sta  săptămâni
întregi fără curent electric, fără semnal la
telefonul mobil, cu o lampă de petrol,
aprinzându- şi focul cu vreascur i aduse de
el din pădure, într-o sobă mică şi mâncând
doar ce îşi găteşte singur, din când în când
fiind aprovizionat cu merinde de către un
prieten cu maşină.

L-am întrebat pe prietenul scriitor Ioan
Dan Bălan ce face în acele perioade lungi în
care se retrage la canton şi, aşa cum îl ştiam,
tăcut şi misterios, mi-a răspuns scurt :
,,Scriu”.

Abia citind recentul volum de versuri
,,Roata lunii” (Ed. ,,Confluenţe”, Petrila,
2011), aveam să înţeleg înt r-o oarecare
măsură fenomenul, identificând în poemele
lui Ioan Dan Bălan un anumit sfigmos ce
străbate versurile, o taină doar lui accesibilă,
pentru că poezia nu este văzută de poet doar
ca o stare de spirit  specifică umanului, ci
este chiar o entitate spirituală  ce trebuie
căutată, de care poetul trebuie să se apropie,
cu care trebuie să comunice, ori acest lucru
nu se poate  realiza decât prin izolarea de

lume, printr-o legătură misterioasă,  printr-o
osmoză a teluricului cu transcendentul, greu
de dobândit chiar şi prin asceză.

Ioan Dan Bălan urcă la munte, în
singurătate , şi se supune unei p urificări a
spiritului,  pregătindu-se pentru a întâlni
Poezia ca pe o fiinţă misterioasă, hieratică,
venită de dincolo de spaţiu şi timp: ,,…Starea
părăsită sub timp, în căutare/ e amară, dar
eliberatoare, poate ucigătoare/ pentru cei
ridicaţi de la vatra trăirii:/ Doamne , un Geon
la Canton ,/ sihastrul în genunch eat în
rugăciune vie/ îţi trimite glas şi gând, inimă
şi fapt / care vor ridica spre Lumina-ţi zidirea/
totul din jur se va înălţa nestingherit/ îngerii
vor aplauda nemaiînchipuita viziune/ prin
care unii ca mine, care ştiu ce se întâmplă/
driblează dincolo de viaţă somnul/ căutând
st area de din colo de v isul lun atic.. .”
(,,Căutat, de Lună, la Canton”, pag. 33)

Doar astfel, prin declinarea  numenalu-
lui, a lumescului, şi contopirea cu pere-
nitatea, prin forţa sublimării,  poetul devine
o altă fiinţă (Geon), cu altă identitate, prin
care are acces la Mister, la Poezia cea tainică
şi care sfidează umanul, pentru că poezia nu
ţine de uman, ţine de miracol, miracol revelat
atât de min unat în versurile lui Ioan Dan
Bălan: ,,…Îţi ascultam cântecul furat de la
ondinele/ izvoarelor/ susurul privirilor care
acompaniau împletind/ lanţuri de măceşe,
buze cu arini, degete p urpurii/ de scoruş/
bărcuţe din răchite purtătoare de spume
verzi/ jumătăţi de scoici ucise-n pietre
sângerii/ alte cochilii umplute cu nisip
multicolor şi dulce/ rădăcini ale ochilor

,,Roata lunii”
sau poemele de taină
ale lui Ioan Dan Bălan

scurşi din găocile lor do ritoare/ lăcuste
bolnave de aşteptarea primei întoarceri:/ în
dimineaţa gândului/ în patima râului/ în
gh eara  corido rului/  Regin o,  pândeai
stingând tăciuni pe sâni/ pe care trebuia să-
i aprind sărutându-i/ ca pe oricare dintre
stelele Cerului nostru.” (,,Cu Luna pe coridor
de apă”, pag. 15)

Prin această joncţiune dintre Poet şi
Poezie (material şi spiritual), al treilea ele-
ment, locul întâlnirii, Cantonul, devine un
univers magic, un Templu în care se petrece
miracolul (se naşte o viziune poetică nouă,
autentică), durerile acestei faceri acumulând
toate întrebările, frământările, îndoielile, cu
care vine P oetul, alături de răspunsurile
limpezi şi candide ale Poeziei cuprinse în
liniştea Cantonului, simbol al păcii unde
vieţuieşte Poezia: ,,…La Canton vii să cânţi
în mine.// Ninge şi nu-ţi înţeleg cântecul de
mărţişor/ dansul tău de gheaţă în Roata
Lunii/ despre lupul prins în laţul primăverii/
precum nemărginita durere-n balamaua uşii/
prin  care te str ecori cu-acelaşi n ume/
stârnind miorlăitul de seceră al pisicii/ care
nu înţelege că pielea ta ninsă sfidează/ cele
no uă v ieţi  din  blan a- i călduro asă . ”
(,,Sfidare”, pag. 25)

Aceasta este Poezia desco perită de
Ioan Dan Bălan, Poezia de la Canton, Poezia
zborurilor  înalte, a spiritului nopţilor, cu luna
plină aninată în vârful brazilor, vegheată de
oamenii de  piatră, Poezia st rămoşilor,
izvodită din aceeaşi matrice cu ,,Mioriţa” sau
,,Meşterul Manole”, Poezia din urletul
lupilor,  Poezia profundă, o poezie ,,precum
pulpele momârlăncii bătând mătănii” (,,Pa-
limp sest”, pag. 1 0), mustind de to ate
palpitaţiile vieţii în plinătatea maturităţii  şi
gravă precum cântecul unui ascet, cântat în
surdină un deva sus, pe vârf de  munte, în
Biserica de brazi.

“Prin această joncţiune dintre Poet şi Poezie (mate-
rial şi spiritual), al treilea element, locul întâlnirii,
Cantonul, devine un univers magic, un Templu în
care se petrece  miracolul (se naşte o viziune
poetică nouă, autentică), durerile acestei faceri
acumulând toate întrebările , frământările, îndoielile
cu care vine Poetul, alături de răspunsurile limpezi
şi candide ale Poeziei cuprinse în liniştea
Cantonului, simbol al păcii unde vieţuieşte Poezia.”

PETRU BIRĂU
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MIhai Murariu, „Mare
nostrum”, proză,
Timişoara, Ed. Hestia,
2012.

Nicolae Nicolae, „Umor
cu vedere la mare”,
antologie, epigrame,
Lugoj, Ed. Nagard, 2011.

Ionel Panait, „Poemele
câmpiei”, versuri,
Timişoara, Ed. hestia,
2012.

George Popovici,
„Singurătatea la picnic”,
versuri, Arad, Ed. Mirador,
2012.

George Ioniţă, „Rănită,
umbra mea”, versuri,
Târgovişte, Ed. Singur,
2011.

Ladislau Daradici,
„Candoare şi exil”,
critică, Cluj-Napoca, Ed.
Casa Cărţii de Ştiinţă,
2011.

Raluca Pavel,
„Străinului”, versuri, ,
Craiova, Ed. Contrafort,
2012.

Silvia Vialis „Captiva
unui vis”, versuri,
Timişoara, Ed. Eubeea,
2012.

Ion Răşinaru, „Ecoul
clipei”, versuri, Cluj-
Napoca, Ed. Grinta, 2012.

Adrian Dinu Rachieru,
„Ion Creangă -
spectacolul disimulării”,
critică, Timişoara, Ed.
David Press Print, 2012.

Laurenţiu Cerneţ, “Veşti
din 2000”, publicistică,
Timişoara, Ed. Eubeea,
2012.
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Ioan Dan Bălan, „Roata
soarelui”, versuri, Ed.
Confluenţe , Petrila, 2010.

Iorgu Pele, „De prin viaţă
adunate”, Oraviţa, Ed.
Tipo-Art, 2012.

Costel Simedrea, “Strada
mare”, versuri,
Timişoara, Ed. Eubeea.

Adriana Cârcu, „Povestea
zilelor noastre”,
publicistică, ICR, 2012.

Recent, a văzut l umina ti parului, la
Editura Vertical, din Alba-Iulia, volumul “ 30
de personali tăţi  ale oraşului Călan (I)”,
tipărit în foarte bune condiţii grafice. Cartea
es te a pat ra edi tată î n proi ectul “ S ă ne
cunoaş t em i s tori a”,  care urmăreş t e
promovarea patrimoniului cul tural,  istoric,
etnografic,  natural şi t uri sti c al zonei, în

scopul cunoaşterii şi valorificarii, precum şi
creş t erea capaci t aţi i  de comunicare ş i
exprimare artistică a membrilor comunităţii.

S cri să sub formă de dicţ i onar, î n
paginile acesteia se regăsesc artişti, scriitori,
sportivi , oameni de tel eviziune şi jurnalişti,
medici, i ngineri, critici  de film etc.  Dintre ei,
unii membri i în Academia Română, Academia
de Ştiinţe din New York, Uniunea Scri itorilor
din România sau Uniunea Artiştilor P lastici:
R omul  Munteanu, Ada Orleanu,  Ionel
Amăriuţei, Carol  Stanciu, Mariana Anghel,
Mariana Deac, Dorina Negru,  Gheorghe
B arbu, Al ina Alexoi , Luci an Maier sau
Nicolae Itul.

De pe coperta a IV-a,  cităm:
Ştefan Nemecsek:
”Daniel  Lăcătuş  aduce în at enţ i e

publ i că,  prin  reuş i ta Dicţionarului
personalităţi lor local e, nume cunoscute sau
mai  puţin cunoscute din zona comunităţii
Călan, persoane care şi-au pus amprenta pe
conturarea is t ori ei  l ocului  ş i  deveni ri i
localităţii ca pion reprezentaliv ,din multiple
puncte de vedere, a ţinuturilor hunedorene.

Eforturi le în realizarea volumului sunt  cu atât
mai  meri t uoase cu cât  put em cons t at a
risipirea colbului aşternut de uitarea timpului
asupra unor nume de prest igiu care,  î n
domeniil e lor de activit ate, prin rodul  creativ
a minţii  lor, au dat stălucire zonei Călanului.

Ion Scorobete:
”Mă apropi i de cuprinsul aces tui peisaj

compozit  al dicţionarului personalităţ ilor din
C ălan, precum de o pagină a biografiei
locului, interconexat cu biografia fiecăruia
dintre cei creionaţi. C ăci, doar între bornele
aces tui spaţ iu  de trăi ri  se aude clocotul
copilăriei, al tinereţii ş i împlinirilor vi eţii lor,
ce se însoţesc cu al st reiului din amonte pâna
în ziua de azi şi mai departe.Doar astfel, poţi
regăsi paşii lui Carol Stanciu, Alfred Szabo,
Ionel Amăriuţei, Gheorghe Barbu, Mari ana
Anghel,  Ioan Barb, Mariana Deac, Romul
Munteanu, Al ina Alexoi,  Candin T ri fan,
Corneliu Vas il e P avel,  Dorina Negru ori
Lucian Maier şi al  celorlalţi învingători în
lupta cu trecerea ireversibilă, paşi sugeraţi
de căut aril e lor neobos i te î n a-şi  găs i
identitatea în fluidul t impului”

DANIEL LĂCĂTUŞ

Ileana Craşovan,
„Revelaţii elective”,
eseuri, Ed. Excelsior Art.

Tudor Cicu, „Liviu Ioan
Stoiciu - poezia şi
subteranele ei, Ed Aldin.

Ioan Hădărig, “Atingerea
singurătăţii”, Alba Iulia,
Ed. Altip, 2012.

Sorin Olariu, „Poezii în
grai bănăţean”, Michi-
gan, 2011.



Orient Latin pag.46

IULIE
1 iulie 1946 — la Ianova, j. T imiş, s-a născut Marcel Luca
1 iulie 1925 — la T ihău, j. Sălaj, s-a născut Ion Maxim (m. 1980)
2 iulie 1930 — la Lipova, s-a născut Petru Păcurariu (m. 2008)
4 iulie 1931 — la Timişoara, s-a născut Hans Matthias Just
5 iulie 19 35 — la  T imişoara, s-a născut
Nikolaus Berwanger (1989)
5 iulie  1953 — la Timişoara, s-a născut
Dan Negrescu
6 iulie 1906 — la Orşova, j. Mehedinţi, s-a
născut Ilie Ienea (m. 1974)
6 iulie 19 40 — la Caransebeş, s-a născut
Horia Vasilescu
8 iulie 1942 — la Turnu Severin, s-a născut
Şerban Foarţă
9 iulie 1940 — la Oradea, s-a născut Ileana
Oancea
9 iulie 1949 — la Semlac, j. Arad, s-a născut
Teodor Bulza
10 iulie 1947 — la Mişca, jud. Arad, s-a născut Petru M. Haş
13 iulie 1967 — la Timişoara, s-a născut Gabriel Marineasa
13 iulie 1937 — la Oţelu Roşu, s-a născut Edith Cobilanschi
14 iulie 1954 — la T imişoara, s-a născut Eugen Boer (Boér Jenő)
15 iulie 1948 — la Oradea, s-a născut Antoaneta C. Iordache
16 iulie 1938 —  la Bucureşti, s-a născut Ion Velican
16 iulie 1940 — la Caransebeş, s-a născut Horia Vasilescu
16 iulie 1955 — la Lugoj, s-a născut Carmen Blaga (m. 2009)
18 iulie 1903 — la Liubcova, jud. Caraş-Severin, s-a născut Traian
Ieremici (1970)
18 iulie 1970 — la Lugoj, s-a născut Mario Balint
19 iulie 1924 — la T imişoara, s-a născut Traian-Liviu Birăescu (1998)
19 iulie 1951 — la Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui, s-a născut Traian
Pintilie
21 iulie 1979 — la Sânnicolau Mare, s-a născut Goran Mrakici
20 iulie 1962 — la Pecica, j. Arad, s-a născut Otilia Hedeşan
20 iulie 1944 — la Pădureni, j. T imiş, s-a născut Alexandru Ruja
21 iulie 1938 — la Brăila, s-a născut Ion Dumitru Teodorescu (m.
1999)
24 iulie 1937 — la Bichigi, j. Timiş, s-a născut Iosif Lupulescu
24 iulie 1955 — la Lupac, j. Caraş-Severin, s-a născut Mihai Şera
24 iulie 1956 — la Orşova, s-a născut Gheorghe Secheşan
25 iulie 1949 — la Timişoara, s-a născut Dana Gheorghiu
25 iulie 1978 —la Sibiu, s-a născut Adara Captrulan
26 iulie 1928 — la T imişoara, s-a născut Ion Crişan (m. 1993)
26 iulie 19 39 — la T icvaniu Mic, j. Caraş-Severin, s-a născut
Gheorghe Azap
26 iulie 1952 — la T imişoara, s-a născut Radu Reja
27 iulie 1942 — la T imişoara, s-a născut Hortensia Pârlog
27 iulie 1941 — la Briceni, R. Moldova, s-a
născut Arcadie Chirşbaum
27 iulie 1955 — la Hobiţa-Grădişte, j.
Hunedoara, s-a născut Ionel Popescu
29 iulie 1948 — la Sf. Gheorghe, j. Covasna,
s-a născut Bodó Barna
30 iulie 1887 — la Marghiliţa, Iugoslavia, s-
a născut Franyó Zoltán (m. 1978)
30 iulie 1935 — la Secusigiu, jud. Arad, s-a
născut Traian Dorgoşan

AUGUST
 3 august 1943 — la Lugoj, s-a născut
Cornel Ungureanu

3 august 1943 — la Ucuriş, j. Bihor, s-a născut Aurel Turcuş (m.
2012)
 3 august 1978 — la T imişoara, s-a născut Armand Sperlea
 4 august 1938 — la Poiana Mare, j. Dolj, s-a născut Nicolae Ghinea
4 august 1 976 — la Chişinău,  s-a n ăscut Ştefan  Başto voi

(Ieromonahul Savatie)
 5 august  1975 — la T imişoara, s-a născut
Doru Arăzan jr.
 6 august 1943 — la Cernăuţi, s-a născut
Marian Drumur
 6 august 1969 — la Oraviţa, jud Caraş-
Severin, s-a născut Lorin Cimponeriu
10 august 1943 —
la Variaş,  j. Timiş
s -a  n ă s cu t Ivo
Muncian
10 august 1914 — la
Duleu, j .  Caraş-

Severin, s-a născut Iosif Cireşan Loga (m.
2009)
11 august 1937 — la Tulcea, s-a născut Ivan
Evseev (m.
12 august 1924 — la Fizeş, j. Caraş-Severin,
s-a născut Ion Cîrdu (m. 1995)
12 august 1946 — la Baia de Fier, j. Gorj, s-
a născut Tatiana Flondor Arieşanu
14 august 1940 — la Ghighişeni, jud. Bihor, s-a născut Lazăr Cerescu
15 august 1908 — la Grădinari,  j. Caraş-Severin, s-a născut
Constantin Miu-Lerca (m. 1985)
15 august 1942 — la T imişoara, s-a născut Horst Fassel
18 august 1927 — la Chişoda, j. T imiş, s-a născut Ion Dumitru-Tetu
(m. 1991)
18 august 1955 — la Anina, j. Caraş-Severin, s-a născut Rodica Pop
19 august 1935 — la Guata, j. Cluj, s-a născut Király Francisc (m.
1998)
19 august 1940 — la Gelu, j. T imiş, s-a născut Vlada Barzin
20 august 1952 — la Pleşoi, j. Dolj, s-a născut Mariana Pândaru
21 august 1920 — la Murani, jud. T imiş, s-a născut Marius
Munteanu (m. 2005)
22 august 1939 — la Slatina-Nera, j. Caraş-Severin, s-a născut Tu-
dor Gherman (m. 1998)
23 august 1938 — la Variaş, j. T imiş, s-a născut Duşan Petrovici
24 august 1949 — la Checea, j. Timiş, s-a născut Florin Giulvezan
24 august 1930 — la Deva, s-a născut Alexandru Horvath (m. 2000)
24 august 1937 — la Măru, j. Caraş-Severin, s- a născut Simion
Ţunea
25 august 1955 — la Timişoara, s-a născut Ilie Chelariu
26 august 1946 — la T imişoara, s-a născut Vasile Bogdan
26 august 1960 — la Locve, Serbia, s-a
născut Nicu Ciobanu
26 august 1954 — la Reşiţa, s-a născut Dia
Iova
28 august 1932 — la Geoagiu, j. Hunedoara,
s-a născut Valentina Dima
28 august 1949 — la Gura-Aninoasei, j.
Buzău, s-a născut Radu Ciprian Pop
29 august 1953 — la Vălani, jud Arad, s-a
născut Paulina Popa
30 august 1881 — la Bocşa Vasiovei, jud.
Caraş-Severin, s-a născut Tata Oancea (m.
1073
31 august 1915 — la Biserica Albă, Serbia, s-
a născut Andrei A. Lillin (m. 1985)

Calendar literar

DAN NEGRESCU

CORNEL
UNGUREANU

MARIAN DRUMUR

IVO MUNCIAN

PAULINA POPA
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Scena Naţionalului timişorean, la sărbătorirea actorului Vladimir Jurăscu, marele prieten al poeziei timişorene:
Vasile Pintea, Mariana Voicu, Adrian Orza, sărbătoritul, Ion Marin Almăjan, Ion Jurca Rovina şi Ioan Rizea.

SEPTEMBRIE
 1 septembrie 1934 — la Speia,  R. Moldova, s-a născut Raisa
Boiangiu
 2 septembrie 1932 — la Făget, jud T imiş, s-a născut Al. Dragomir
Făgeţeanu
 2 septembrie 1944 — la Ţipari, j. Timiş, s-a născut Viorel Marineasa
 2 septembrie 1967 — la Lugoj, s-a născut T inu Pârvulescu
 2 septembrie 1935 — la Slătioara, j. Vâlcea, s-a născut Damian
Ureche (m. 1994)
 3 septembrie 1939 — la Şiria, jud. Arad, s-a născut Horia Ungureanu
 4 septembrie 1946 — la Gheorghe Lazăr, j. Ialomiţa, s-a născut
Gheorghe Zincescu
 4 septembrie 1950 — la Sebiş, j. Arad, s-a născut Ştefan Doncea
 6 septembrie 1915 — la Bocşa Română, j. Caraş-Severin, s-a născut
Nicolae D. Pârvu (m. 1986)
 6 septembrie 1954 — la Uzdin, R. Serbia, s-a născut Vasile Barbu
 6 septembrie 1972 — la Hunedoara, s-a născut Liviu Ofileanu
 7 septembrie 1930 — la Ocna Mureş, j. Alba, s-a născut Ion Arieşanu
 7 septembrie 1946 — la Pojoga, j. Hunedoara, s-a născut Petru-
Livius Bercea
 7 septembrie 1958 — la T imişoara, s-a născut Simona-Grazia Dima
 7 septembrie 1937 — la Nadanova, j. Mehedinţi, s-a născut Aurelius
Ularu
 8 septembrie 1947 — la Cenad, jud. T imiş, s-a născut Geo Galetaru
 8 septembrie 1916 — la Zlocutea, Serbia, s-a născut Cristea Sandu-
Timoc
 9 septembrie 1948 — la Căvăran, j. Caraş-Severin, s-a născut Petru
Andraş
10 septembrie 1944 — la Hunedoara, s-a născut Eugen Evu
10 septembrie 1937 — la Nădlac, s-a născut Pavol Bujtor
11 septembrie 1980 — la T imişoara, s-a născut Alexandru Potcoavă
12 septembrie 1947 — la Dalboşeţ, j. Caraş-Severin, s-a născut Iosif
Băcilă
12 septembrie 1951 — la T imişoara, s-a născut Petru Ilieşu
12 septembrie 1964 — la Caracal, s-a născut Ana Ştefănescu
12 septem brie 1952 — la In eu, jud. Arad, s-a născut Manolita
Dragomir-Filimonescu
13 septembrie 1942 — la Cuptoare, j. Caraş-Severin, s-a născut
Mircea Borcilă
13 septembrie 1958 — la T imişoara, s-a născut Silviu Genescu

14 septembrie 1948 — la Socolari, j. Caraş-Severin, s-a născut Iacob
Roman
14 septembrie 1949 — la Sânnicolau Mare, jud. T imiş, s-a născut
Elisabeta Bogăţan
15 septembrie 1947 — la Bobda, jud Timiş, s-a născut Ioan Ardeleanu
(m. 2008)
15 septembrie 1949 — la Soloneţu de Jos, j. Suceava, s-a născut
Adrian Dinu Rachieru
15 septembrie 1944 — la Bratova, jud. Caraş-Severin, s-a născut
Pătru Fara-Racolţ (m. 2009)
16 septembrie 1938 — la Covăsînţ, j. Arad, s-a născut Sergiu Drincu
16 septembrie 1945 — la Lugoj, s-a născut Gheorghe Schwartz
16 septembrie 1946 — la Mănăştur, j. Arad, s-a născut T iberiu Arăzan
(m. 2002)
17 septembrie 1879 — la Mănăştiur, jud. T imiş, s-a născut George
Gârda (m. 1948)
17 septembrie 1953 — la Niţchidorf, jud. T imiş, s-a născut Herta
Müller
18 septembrie 1948 — la Dalboşeţ, j. Caraş-Severin, s-a născut
Nicolae Dolângă
18 septembrie 1960 — la Podul Iloaiei, j. Iaşi, s-a născut Sergiu
Ştefănescu
19 septembrie 1961 — la Reşiţa, s-a născut Erwin Josef Ţigla
20 septembrie 1928 — la Mehadia, j. Caraş-Severin, s-a născut
Nicolae Mărgeanu (m. 2008)
21 septembrie 1945 — la Ohaba-Forgaci, j. Timiş, s-a născut Nicolae
Sârbu
22 septembrie 1966 — la Berzovia, j. Caraş-Severin, s-a născut
Gabriel T imoceanu
22 septembrie 1978 — la Reşiţa, s-a născut Olivera Stoianovici
23 septembrie 1962 — la Osica de Sus, s-a născut Nicolae Coande
24 septembrie 1968 — la Schela Cladovei, jud. Mehedinţi, s-a născut
Sorin Vidan
26 septembrie 1941 — la Bâltana, j. Mehedinţi, s-a născut
Constantintin Brânduşoiu (m. 1998)
27 septembrie 1941 — la Chinteni, j. Cluj, s-a născut Ioan Szekernyés
27 septembrie 1922 — la Gurahonţ, jud. Arad, s-a născut Viorel
Gheorghiţă
27 septembrie 1947 — la Recaş, j. T imiş, s-a născut Horia Ţâru
30 septembrie 1939 — la Buzad, j. T imiş, s-a născut T itus Crişciu

Arhivă culturală
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Nu demult, la Teatrul Naţional
„Mihai Eminescu” din Timişoara, l-
am sărbătorit pe maestrul Vladimir
Jurăscu, la 85 de ani de viaţă şi 65
de actorie, cu un total de  vreo 320
de roluri! A fost o seară frumoasă, la
car e a part icipat un public cald:
actori, scriitori, artişti plastici şi simpli
pr iete ni, ace ştia nu puţ ini! Plus
nelipsiţii pişcotari, care, încet-încet,
încep să devină consumatori de
cultură mai avizaţi decât mulţi dintre
cetăţe nii pr oducător i de  fapte
artistice ai patriei...

Amfitrion a fost actorul Ioan
Rizea (excelentă organizare!), luând
cuvântul şi Mariana Voicu (un discurs

la liber, lung, dar superb), Ion Marin
Almăjan (emoţionat, dar ca un scriitor
cu har), preotul şi poetul Ioan Petraş
(care a citit un poem dedicat, pentru
care maes trul l-a îmbrăţiş at şi l-a
pupat cu sârg), scriitorul şi criticul de
teatru Ion Jurca Rovina (care a spart
monotonia cu un umor „iute”, sur-
pr inzător pe ntr u un cr it ic de
meserie... ardelean), artistul plastic
Vasile Pintea (la fel de vioi precum

maestrul, faţă de care este mai mic
cu un anişor).

Au mai vorbit un reprezentant al
Mitr opoliei Banatului ş i unul al
Primărie i Tim işoar a. Acesta din
urmă, îmbrăcat de parcă mergea la
stadion, deşi tot voia să închidă „un
cerc rotund”, prin sinceritate şi umor
a scos-o la capăt cu bine, mai ales
că-l cunoştea pe sărbătorit din ti-
nereţe, când mama sa, comandantul
Cercului Militar, pusese pe picioare
o trupă de teatru nevinovată, pe care
o dăduse pe mâna „zmeului”.

Maestrul a recitat o poezie, o ştiţi,
cea care începe cu „Mi-a bătut la
poartă fericirea...”, a vorbit de marii

regizori şi actori cu care a colaborat,
a povestit de „Meşterul Manole” de
la Curtea de Argeş şi shakesperiana
de la Gilău, apoi nu a uitat  s ă
amintească de cei care l-au adus la
Tim işoar a: re gretatul Gheor ghe
Leahu şi draga noastră colegă Ildico
Achimescu.

În ultima clipă, de la aeroport, a
apărut şi directoarea Ada Lupu, în
bascheţi albi şi o parpalacă, dar şi

Doamnelor şi domnilor, aplauze pentru

VLADIMIR JURĂSCU!

cu un uriaş buchet de flori, cât sala.
În rest, pupături, poze, catering

high class şi şampanie roz, ca anii
din urmă ai maestrului.

Au fos t pr ezente
multe capete luminate,
în  schimb n-au venit
intelectualitatea care
are pe mână pâinea şi
cuţitu l sub actuala
orânduire.

Parcă şi televiziu-
nile au cam lipsit. Chiar
şi cele „babane”. Dar
ne-am obişnuit. Doar era
vorba de o chestie cultu-
rală, nu? Dar las’ că le
vedem noi la 85 de ani...

Peste toate, muri-
tori, nemuritori şi tele-
viziuni, onoare maestru-
lu i Vladimir  Jur ăscu!
Câţi actori români se pot
lăuda cu longevitatea şi
talentul său? Şi acum, la
vârsta senectuţii, când

urcă pe „scândură”, chiar şi în vreo
sală modestă, pentru a-l susţine pe
vreun poet anonim de provincie, dă
totul, dar atât de frumos încât spaţiul
devine, parcă, cea mai mare scenă
din lume!

Doamnelor şi domnilor, încă o
dată, aplauze!

I. CHELARIU
Foto: CONSTANTIN DUMA




