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Opinii

Despre vis și poezie
Text: Elena Boholț
Foto: Dan Căliman
Lacrimă de suflet, poezia este
pentru mine cel mai frumos
sentiment pe care cineva îl
poate transpune pe o coală de
hârtie. Într-o poezie, sufletul
se revarsă ca un fluviu de
neoprit, iar frânturile vieților
noastre se transformă în
oceane de contemplare.

Cuvintele nu mai sunt simple
cuvinte, ele capătă strălucirea
stelelor, a lunii și a soarelui, te
învolburează ca apele adânci
ale lacurilor și te ridică
până în înaltul necuprins al
cerului, ori te coboară până
în străfundurile pământului.
Atunci când ritmul și rima
stau în vârful condeiului, iar
pe măsură ce slovele acoperă
o coală albă și simți cum

lacrimile îți inundă inima
ce nu-ți mai aparține, atunci
creația vorbește. Versuri-

le sunt oglinda sufletului
nostru ce nu a mai putut
răbda atâtea sentimente...

Aș vrea să scriu despre uitare, însă uitarea și-a găsit alt loc.
Am căutat iubirea, dar am primit în schimb un zâmbet de foc.
Am vrut să miros parfumul zilei de ieri, dar am găsit o petală
De suflet aruncată în labirintul inimii cuprinsă de amorțeală.
Mi-am dorit atunci să respir gândurile ce mi-au adus alinare,
Dar am găsit ascuns între perne parfumul florilor de mare...
Am încercat să mă ridic la cer, dar cătușele minții mele
Au sechestrat nemurirea între milioane de stele.
Am încercat să cuprind soarele într-o clipită dintr-un vis,
Însă luna m-a cucerit cu strălucirea-i pierdută-n abis...
Atunci, mâna mea a vrut să atingă marea albastră,
Însă m-am afundat mai mult în visarea sihastră.

Ileana Vulpescu: „Scriitorul este doar un
observator și un comentator al vieţii”
Text: Elena Boholț
Scriitoare de talent, Ileana
Vulpescu (foto) s-a născut la 21 mai 1932, într-o
familie de agricultori din
comuna Bratovoești, județul Dolj. Licențiată în
Litere (limba și literatura
franceză), la Facultatea de
Filologie a Universității
București, a colaborat la
redactarea lucrărilor Dicționarul limbii române și
Dicționarul explicativ al
limbii române (1959-1975).
Filolog, lexicograf, prozator,
romancier și traducător,
Ileana Vulpescu a debutat
în revista „Familia”, din
iulie 1966, cu povestirea
„Scrisoare către un cunoscut”. Primul său roman,
„Rămas-bun”, publicat în
1976, a fost premiat cu Premiul Asociației Scriitorilor
din București. Cinci ani
mai târziu i-a fost decernat
Premiul „Ion Creangă” al
Academiei Române și Premiul „Cântarea României”
pentru romanul „Arta con-

versației”, care s-a vândut în
50.000 de exemplare. Până
în prezent, scriitoarea a primit nenumărate distincții
literare, însă cel mai cunoscut roman al său este „Arta
conversației”, care a reușit
să ajungă best-seller înainte
de 1989 și a fost tradus în
limba franceză. Romanele
sale au mai fost traduse în
slovacă -„Rămas-bun casei
părintești”, maghiară -„Arta
conversației” și italiană
-„Sărută pământul acesta”.

În romanul „Arta
compromisului” (publicat
în 2002), Ileana Vulpescu
definește practic condiția
scriitorului atunci când afirmă: „Un scriitor nu poate
pretinde că ar deține adevărul absolut și că părerile
lui ar fi infailibile. Scriitorul
este doar un observator și
un comentator al vieții, dar
mai ales al contemporaneității sale. E atâta fățărnicie pe lume încât, scriitor
fiind, ar fi incorect să te

faci a n-o vedea; iar dacă
tot ai văzut-o să nu le-o
arăți și altora cu degetul”.
Credincioasă crezului său
scriitoricesc și tributară talentului său, Ileana Vulpescu
a descris viața așa cum este
ea, limitată, profundă, uneori rigidă, alteori binevoitoare, dar realist văzută ca
„Viață, viață, legată cu ață”.
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Interviu

Elisabeta
Bostan

Text: Elena Boholț, Milena Ispas
Foto: Dan Căliman

Atunci când basmele devin realitate, când cele mai
frumoase vise ale copilăriei le poți trăi o viață-ntreagă,
probabil că l-ai primit cu sufletul deschis pe Dumnezeu ce
ți-a călăuzit pașii. Astea erau gândurile ce-mi străbăteau
mintea într-o seară răcoroasă de noiembrie, în timp
ce afară răsunau claxoane de mașini, iar pașii grăbiți
ai oamenilor ropoteau pe trotuarele înguste. La orele
19.00, era programat interviul cu Elisabeta Bostan,
marea doamnă a cinematografiei românești, o stea a
cinematografiei universale, al cărui nume a devenit
sinonim cu filmul românesc pentru copii. În timp ce
trăgeam ultimul fum dintr-o țigară - însoțită de sufletul
meu pereche, acum în calitate de fotoreporter al revistei
„Literatorul” - interfonul a zbârnâit ușor, iar ușa unui
bloc vechi, din centrul Capitalei, ne-a lăsat să pătrundem
într-o lume ale cărei mistere s-au conturat odată cu
scările masive, spiralate, ce ne-au purtat pașii la primul
etaj. În fața noastră, s-a deschis ușa apartamentului și
am fost întâmpinați de zâmbetul cald al Izabelei Bostan
Chevorchian, fiica doamnei Elisabeta Bostan. Primii pași,
de dincolo de prag, ne-au dus direct pe tărâmul unui film,
în care protagonistul principal era chiar Elisabera Bostan.
Ne aștepta pe un fotoliu auriu, străjuit de o bibliotecă
plină de cărți, afișe de film și fotografii... Lucirile de argint
ale părului său alb mi-au furat privirea preț de fracțiune
de secundă, când ochii senini și albaștri ca o dimineață de
vară ne-au invitat călduros să ne așezăm confortabil.
Pe o coală de hârtie, îmi pregătisem mai multe
întrebări însă, înainte de toate, doamna Elisabera
Bostan, cu vocea ei caldă, a rostit: „Eu aș vrea să
vorbesc despre filmul românesc și despre filmul pentru
copii. Cariera mea, după cum știți, am dedicat-o
filmului pentru copii. Multă lume s-a întrebat, de ce
filme pentru copii? Nimeni nu făcuse până atunci”.
Dar de ce film pentru copii, și
nu alt gen?
Eu veneam din Buhuși.
Este un orășel mic, între
Bacău și Piatra Neamț, cu
o mentalitate și un fel de a
fi adecvat fabricii de postav
Buhuși. Părinții mei, când
eu eram de 3 - 4 ani, mă
iubeau foarte mult, cum
m-au iubit toată viața lor. Și
tatăl meu mergea cu mine
de mânuță, pe valea Bistriței. Acolo eu am învățat să
cunosc lumea și păsările și
peștii și păstrăvii în culori de

curcubeu. Că eu îi spuneam
lui: „Uite curcubeul! Uite
curcubeul!” Ce era? Era de
fapt licărirea solzilor aurii
ai peștilor. Câmpul de margarete din care tata culegea
florile pentru mama mea și
veneam îndestulați, fericiți
de la valea Bistriței, eu cu
tata aducându-i flori mamei.
Aceea a fost amintirea mea
dintotdeauna și am rămas cu
ea. Eu am plecat mai departe
din orașul acela, la Piatra
Neamț să învăț, mai departe
la București să învăț și să mă
gândesc la cinema, dar am

O stea a cinematografiei universale, numele Elisabetei
Bostan a devenit sinonim cu filmul românesc pentru copii

plecat cu acel moment în
care tata mă ducea de mână
și noi eram foarte fericiți.
Primul scurt-metraj pe care
l-ați realizat - scenariu și regie - a fost „Năică și peștișorul”, în 1963.Cum s-a împletit
scrisul cu regia și de unde a
apărut Năică?

Au trecut anii și unul dintre
scriitori, la un moment dat,
m-a întrebat foarte dornic
să vadă care a fost începutul meu: „Dar spuneți-mi
doamnă, ce v-a deternimat
să faceți Năică”? Că „Năică” a venit cu 13 premii
internaționale, că a fost un
boom extraordinar, deși era
un film de scurt-metraj...
Eu m-am fâsticit, nu știam
cum să-i răspund și atunci
mi-am amintit traista pe
care eu o aveam de la tata.
Amintirea tatei, care mă ținea de mânuță. Și am spus:
„Eu am venit în București
cu tot ce mi-a povestit tata
despre valea Bistriței și
acolo este și filmul Năică”.
Chiar voiam să vă întreb.
De ce ați ales filmul de copii
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o viaţă dedicată
copilăriei
fără de sfârșit
până la urmă, pentru că este
clar că de atâtea generații,
filmul de copii este sinonim
cu numele dumneavoastră.
Credeți într-un destin divin?
Da.
Nu mă întrebați de ce am
plecat pe drumul ăsta. Eu am
simțit că pe această cărare
trebuie să îmi fac gândurile
pe care le am. Mă feream întotdeauna de tot ce însemnă
politic, pentru că nu mă pricepeam, nu știam și nici nu
mă interesa. Eu rămăsesem
în suflet cu orașul în care
m-am născut, cu oamenii de
acolo, cu fabrica care era o
minune pe vremea aia, a copilăriei și adolescenței mele
și care impregnase în mine
un fel de a trăi. (...) Aveam
o dorință atât de mare de a
face film, încât nu vă puteți
imagina, dar nu știam de
unde să-l încep. Și într-o
dimineață, eram studentă,
terminam, intram deja în
producția cinematografică și
într-o dimineață m-am tre-

Imagini din timpul filmărilor: Ștefan Cibotărașu, intrepretul lui Ion
Creangă, de vorbă cu regizorul filmului „Amintiri din copilărie”

zit cu filmul „Năică” în cap,
dar de la A la Z. Imagine de
imagine, până la capăt. L-am
parcurs văzându-l profilat
pe valea Bistriței și am spus:
„Ăsta e primul meu film!”.
Nu știam ce valoare va avea.
Finalul mi-a venit mai târziu,
ca o consecință a filmului.
În final, după ce copilul face
cunoștință cu natura, cu
peștișorul, nu știu dacă vă
mai amintiți de film, îl duce
acasă și îl duce în pod, ca să îl
ferească îl pune în borcan și
peștele este roșcat și copilul
este îmbătat de frumusețea

Lulu Mihăiescu, interpreta filmelor despre Veronica, în
timp ce primea indicații de la Elisabeta Bostan

peștelui, iar când noi filmam,
fără să dorim și fără să ne
dăm seama, a venit o păsărică, care s-a așezat pe borcan.
Era colorată, un pițigoi. Noi
am înțepenit și copilul a
rămas înțepenit văzându-se
cu păsărica acolo. Eu i-am
făcut un semn discret operatorului pe spinare, băgându-i
o unghie adâncă în spate.
Trage! Noi eram pe peliculă.
Nu puteam să ne jucăm cu
cantitatea. Și a tras păsărica
care se spăla, care și-a făcut
toaleta pe marginea borcanului, a băut și apă și după
ce s-a săturat și-a scuturat
aripioarele și a plecat. Noi
am respirat, măi ce să fie...
În stil de cineaști. Ce să fie?
Ăsta e un semn divin, ai să
vezi tu... Și eu am plecat la
laborator mâncând pământul
și gândindu-mă: „Dumnezeule mare, nu cumva să nu se
developeze bine sau cine știe
ce să se mai întâmple, pentru
că îmi pleacă minunea de pe
pământ”. Când mă apropiam
de finalul filmării, în capul
meu era așa: după ce chinuie
el peștele toată ziua, ca să îl
facă să fie fericit, își dă seama copilul că l-a chiuit de

pomană, l-a băgat și într-o
halbă de bere, cu apă bine-nțeles, a văzut peștele și curtea,
și pisica și cățelul și măgarul
și așa mai departe și el a început să alerge cu halba în
mână spre lac, nu spre Bistrița, pentru că eu eram deja la
București și a venit, l-a luat,
a strâns peștele în mânuțe,
l-a băgat în apă și a desfăcut
mânuțele și peștele a plecat
în lumea lui. În momentul
ăla, în care eu începusem
să nu mai aud de emoții la
Tours (în Franța), am auzit
sala aplaudând. Urla sala...
Gopo era cu mine, m-a bătut
așa pe umăr și mi-a spus:
„A pus Dumnezeu mâna
pe tine”. Ce se întâmplase?
Am primit marele premiu
și am primit premiul Vaticanului, care își avea trimișii
lui la Tours, la festival.
Știu că ați realizat peste 25 de
filme, dar ați scris și scenarii
pentru filmele „Tinerețe fără
bătrânețe” (1969), „Veronica
se întoarce” (1973), „Saltimbancii” (1981) și „Campioana”
(1990). Cum ați trecut de la
regia de film la scrierea scenariului?
Nu am trecut. Eu sunt un
om care am avut din copilărie până în prezent, extrem
de vie imaginea. Și în sistemul meu de gândire, eu
îmi vedeam filmul, vedeam
și dramaturgia, vedeam
traiectul filmului. Uneori
era împlinit, alteori trebuia
lucrat. Și atunci lucram la
acesta, ca să-l împlinesc. Nu
am făcut de dragul scrierii
scenariul. Eu am făcut ca să
împlinesc subiectul . Așa a
fost și la „Promisiuni”, unde
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legăturile și felul în care am
gândit, nu numai eu, eu și cu
Vasilica Istrate, au fost dictate de necesitatea de a face
un film. Ideea fundamentală
era: Cine este tatăl tău?, Cel
care te-a făcut, sau cel care
te crește? Era un articol mic
în ziarul Scânteia despre
treaba asta, în care tatăl
care l-a făcut își revendica
dreptul de a-l lua, pentru
că era un copil talentat. Iar
celălalt tată, care l-a crescut,
avea statornicia omului care
era de fapt tatăl copilului.
Mie mi-a plăcut foarte mult
ideea asta și de aici am pornit în realizarea filmului.
Știți ce se întâmplă? În scris
e simplu. Lupul a trecut pe
lângă casa caprei cu trei iezi.
Îhî, m-am gândit eu. Cum
arată lupul? E frumos, e puternic, e mascul, își bate joc
de această capră care e neputincioasă și are copii, intră în
curte într-un anumit fel, are
aplomb în mișcare, în picior,
în ținută, până se apropie de
ea, întrucât în curte se află
ea și în jurul ei sunt copiii.
Și-i spune: „Hai, hai, cară-te!”. Pe aceste trei cuvinte,
sau cât e text, eram întotdeauna dispusă să vorbesc
cu actorul, să văd cum se
mișcă, cum se îmbracă, cum
e machiat. Mi-am făcut un
întreg stil de lucru, care până
la urmă a adus la filmare un
actor frumos, un rus. Era la
debut în teatru și a debutat
cu filmul „Mama” care i-a
adus glorie cât cuprinde.
Cum ați lucrat cu copiii, care
au fost personaje în filmele
dumneavoastră?
Cu copiii, vă răspund foarte
simplu. A avut la un moment dat Pintilie o scenă cu
copii. Și l-au sâcâit, că nu
știau să fie buni, până n-a
mai putut. Exasperat a țipat:
„Duceți-vă și aduceți pe
Elisabeta Bostan, să-și facă
secvența cu copiii! Lăsațimă în pace”. Eu am aflat
imediat treaba asta, i-am dat
telefon și i-am spus: „Cu
dragă inimă, sunt la dispoziția ta”. Că eu n-am fost
nici geloasă, nici invidioasă
pe colegii mei. (...) Peste
47 de ani, eu trebuie să re-
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cunosc că am avut dreptate
în ceea ce am făcut, când
știu că milioane de spectatori văd filmele mele și îmi
trimit să le dau acceptul ca
să ruleze filmul, în Franța,
unde vreți și unde nu vreți.
Întotdeauna la drepturile de
autor eu răspund: „Foarte
bine, foarte bine!” „Doamnă,
dar nu aveți nicio problemă
cu drepturile de autor?” „Nu,
eu vreau să se dea filmul”.
Ecranizările după Ion Creangă mi-au marcat copilăria. Și
astăzi mă uit cu aceeași plăcere, ca atunci când eram la
școală...
Nu întâmplător acest film
a fost reținut de Academia
Engleză, ca o mostră a
adaptării cinematografice
și a rămas în Academie
volumul cu traducerea care
s-a făcut atunci din limba
română în limba engleză și
cu filmul. Se află la Londra și se mai află la Los
Angeles în muzeu filmul
„Amintiri din copilărie”,
realizat după Ion Creangă.
Cât timp au durat filmările
pentru „Amintiri din copilărie”?
O vară, o toamnă și o iarnă.
Cu întreruprerile de rigoare,
pentru că am avut vara, cu
Humuleștiul cu tot, am avut
toamna și am avut iarna,
cu colindul. Și pentru că
m-ați adus aici, vreau să vă
spun următorul lucru. Eu,
când am făcut „Amintiri din
copilărie”, nu am vrut să fac
premiera în București. Am

zis, în afara Bucureștiului.
M-am dus la conducere și
am spus: „Eu vreau să fac
premiera la Humulești”. „Interesant, du-te domnule!”.
Mi-a pus la dispoziție un
autobuz mare pentru toată
echipa și am plecat la Humulești. Acolo eram așteptată de cei care conduceau la
vremea respectivă Humuleștiul și Târgu Neamț și acolo
am făcut seara premiera.
Inima mea - nu întâmplător
are acum nevoie de proptele - bătea nemaipomenit de
tare. În sală au venit bătrânii,
au venit mamele toate cu
baticuri frumos legate, cu
busuioc, iar bătrânii erau
falnici și frumoși cu pălăriile
lor mari, erau și foștii mei
actori pe care i-am filmat.
Pentru că la începutul filmului le-am spus: „Niciun
fular de nailon, nicio fustă
de nailon, numai ce avem în
lăzile noastre, tot ce e mai
frumos și românesc”. Și ei
erau foarte încântați... Bun.
A rulat filmul, sufletul meu
era măcinat, s-a aprins lumina în sală. Filmul se termină
așa: cu Ciubotărașu (n.n.:
Ștefan Ciubotărașu, în rolul
lui Ion Creangă) care scrie
Amintiri din copilărie la o
lumânare. La un moment
dat, mâna lui scrie din ce în
ce mai încet, tocul îi cade
din mână și el își lasă capul
pe mâna aceea, pe foaia de
hârtie, ca și cum ar fi adormit. Și, treptat-treptat, se
stinge lumânarea și rămâne
numai un fir de fum în stopcadru. Așa am vrut eu să
fac finalul. Când s-a aprins
lumina în sală, el zice: „Dar

Bogdan Untaru, în rolul lui „Năică”, era pregătit pentru
filmare chiar de către regizoarea Elisabeta Bostan

şi sărac aşa ca în anul acesta, ca în anul trecut şi ca de
când sunt niciodată n-am
fost!” Și cade pe masă. Eu,
regizoarea, așteptam aplauzele. În sală s-a lăsat o liniște
nemaipomenită! A durat,
nu știu cât, până s-a ridicat
un bătrân înalt - frumos
bărbat - și și-a făcut o cruce
mare și a spus: „Dumnezeu
să-l ierte!”. Toată lumea s-a
ridicat în picioare și toată
lumea s-a simțit datoare să
spună „Dumnezeu să-l ierte!”. Atunci eu am început să
plâng, că mi-am dat seama
că intenția mea a ajuns la ei.
Apreciați în mod special vreun scriitor?
Mă impresionează multe stiluri de a scrie și Llosa (n.n.:
scriitorul Mario Vargas Llosa) îmi place foarte mult în
ultima vreme, că mi-e mai
ușor să citesc acum de când
sunt bolnavă, dar să știți că
eu am trăit o îndelungată
vreme cu Dostoievski, pentru că îl înțelegeam greu
la început, pentru că mă
fascina și pentru că știam că
este cel mai mare scriitor, iar
neputința mea de a-l înțelege în esență mă determina
să vreau să îl mai citesc, să
îl citesc neapărat până o
să-l înțeleg. Întotdeauna în
literatură, de exemplu, în
„Amintiri din copilărie” eu
am căutat imaginea. Pentru mine, fiecare moment
pe care îl scria Creangă îl
vedeam în film și asta mă
înaripa, îmi dădea forța de
a exista cu filmul pe care îl
făceam și cu amprenta asta
pe care mi-o lăsa scriitorul.
Când am plecat, mă cuprinsese un sentiment de fericire
și aproape că îmi venea să
sar de pe-un picior pe altul,
de parcă în fața mea ar fi fost
un șotron. Mi-am ridicat
privirea și m-am văzut în
mijlocul străzii, printre trecători, însă eu râdeam în sufletul
meu. Am înțeles că Elisabeta
Bostan nu ar fi putut face
altceva decât film pentru copii, căci filmele sale au cucerit
nu doar o lume întreagă, ci
reînvie spiritul copilăriei oricărui om pe care îl atinge.
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Viaţa, ca o bătaie de aripi a sufletului.

„Persoana mea la 15 ani”,
de Araxi Chevorchian

Text: Marilena Rogojinaru
Foto: Dan Căliman
Gândurile, trăirile, sentimentele micuţei Araxi Chevorchian
nu sunt poezii, ci cioburi de
suflet lipite cu gingăşia, durerea şi speranţa unui copil
cu familia destrămată, trezit
dintr-o dată în pragul adolescenţei (fără să fi zăbovit prea
mult pe tărâmul de basm al
copilăriei), cioburi ce întregesc
primul său volum – oglindă
a sufletului – numit „Persoana mea la 15 ani”. În multe
dintre poeme (să le definim
aşa!), Araxi este o lacrimă a
suferinţei. În altele, o lacrimă
a speranţei. În toate, însă, este
licărul unei lucidităţi ce o va
însoţi, cu siguranţă, toată viaţa
(Cioran ar fi salutat asta la ea!)
„Durerea este gândul şi gheaţa
omului, când se topeşte spune
foarte multe şi când este îngheţată total devine simfonia
invulnerabilităţii”, afirmă
Araxi în rândurile intitulate

„Suferinţa”. Dar ea este vulnerabilă tocmai prin durerea
cuprinsă în cele 10 „Scrisori
pentru tata” (ca cele 10 porunci ale lui Moise), prin definirea mult prea sensibilă a vieţii.
„Viaţa este un voal de amintiri
plutitoare, care sunt desprinse
de trecut şi retrăite în prezent. Gândul este voalul vieţii
aliniat cu cel al sufletului. Tu
trăieşti ca să mori într-un
infern de petale de trandafir
luminate de oamenii dragi şi
lumina soarelui”. De fapt, în
multe poeme, Araxi încearcă să se situeze pe axa trecut-prezent-viitor, interferând
aceste planuri cu o uşurinţă
ce nu le este dată maturilor
care, încremeniţi în prezent,
nu-şi mai permit trecutul ca
amintire şi nici încercarea
de anticipare a viitorului.
Ca să vedeţi cât de adânc (la
15 ani!) este gândul Araxiei,
vă mai propunem un text:
„Plăcerea”. „Plăcerea durabilă
a vieţii este regăsirea trecutului

uitat prin fiecare fulg de nea
topit de ghiocelul care creşte
şi de cireşii gustoşi ai verii
târzii. Ciclul vieţii este simplu,
trăieşti ca să te bucuri. Te bucuri ca să suferi, suferi pentru
a uita, uiţi pentru a te mobiliza
sentimental, te mobilizezi şi ai
plecat. N-ai mai revenit şi ţiai lăsat trecutul în urma unor
amintiri neplăcute. Viaţa este
un copac cu foarte multe ramuri înfrunzite de sentimente
apuse printr-o cenuşă de nea”.
Ei bine, ceva asemănător scria
acum cinci secole Neagoe Basarab în lucrarea „Învăţăturile
lui Neagoe Basarab către fiul
său, Teodosie” ori filozoful
(Sfântul) Augustin în marea sa
operă intitulată „De trinitate”
(„Pentru că, chiar dacă se îndoieşte, trăieşte; dacă se îndoieşte
îşi aminteşte de ce se îndoieşte;
dacă se îndoieşte, înţelege că
se îndoieşte; dacă se îndoieşte,
vrea să fie sigur, dacă se îndoieşte, gândeşte, ştie că nu ştie,
dacă se îndoieşte, apreciază

că nu trebuie să fie de acord
cu orice...”, spune Augustin).
Ori, e greu de crezut că, la 15
ani, Araxi a studiat şi a înţeles „Învăţăturile” lui Neagoe
ori opera lui Augustin! Până
una-alta, cert este faptul că
veţi mai auzi de Araxi Chevorchian. Pentru ea, chiar
dacă începută cu suferinţă şi
zbucium sufletesc, viaţa abia
începe. Şi Araxi are încredere
în ce va urma, mai ales că se
află sub semnul bun al dictonului „Nihil sine Deo”.

Un thriller marca Grisham
CLASIC

JOHN
GRISHAM

ZIuA
RăZbuNăRII
(

„Scrisul este și astăzi pentru mine
cea mai dificilă profesie pe care
am avut-o – însă merită din plin
efortul.“
John Grisham
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Carte românească

Târgoviștea literară
propune nume noi

Se pare că Spania este un
spațiu al călătoriei dintre
cele mai prielnice pentru
literatură. Cartea „Camino, drumul spre lumină”,
cu subtitlul „Din jurnalul
unui medic anestezist” al
unui nume a cărui valoare
depășește cu mult propria-i
faimă a zilei, Ecaterina

Am făcut acest drum fabulos,
Camino de Santiago, de trei ori, cu
inima deschisă, privind spre cerul
infinit al Spaniei şi spre Dumnezeu! Am experimentat răbdarea,
lipsurile, setea, durerea fizică, viaţa
nomadă cu toate bunurile adunate
într-un rucsac, timp de 33 de zile,
dar şi dedublarea fiinţei mele cotidiene, întâlnirea cu eternitatea, bucuria fără margini a vieţii
eĺiberate de timp, confort, ştiri, politică, intrigi, suferinţă, apăsare... mult mai grele şi mai dureroase decât rănile de la picioare!
Probabil voi reface această minunată călătorie a sufletului spre
zările albastre, pentru a-mi aduce îngerii mai aproape şi a mă
detaşa de energiile apăsătoare ale vieţii cotidiene.
Ce e Camino? Drumul vieţii, în 840 de km, care te poartă spre
deznodământ! De fiecare dată îl vei face mai bine, mai uşor, cu
mai puţină suferinţă fizică, şi o privire mai atentă a pasului următor şi a întregului orizont care ţi se deschide înaintea timpului tău! E un drum solitar, în care trebuie să te descurci singur.
Nimeni nu îţi va purta greutatea pentru că fiecare o duce pe a
lui! Reuşita stă în disciplină, modestie, cumpătare, respect pentru natura şi oamenii pe lângă care treci şi de care eşti ocrotit,
bună cuviinţă, dar, mai ales, în înţelegerea şi recunoştinţa pentru
Marea Dragoste ce ţi se trimite şi fără de care nu poţi să faci un
pas... Finalul... Catedrala lui Dumnezeu, şi a Sfântului Iacob, o
slujbă apoteotică, dans de clopote, şi un răboj pe care e pomenit
numele tău de călător spre infinit...

CAMINO drumul spre lumină

Ecaterina Petrescu
Botoncea: „Suntem esențe
ale mișcărilor planetare”

DIN JURNALUL UNUI MEDIC ANESTEZIST

Că și la Târgoviște nasc împătimiți ai scrisului și cărții
o știm de la Coresi, Cârlova,
Eliade, Gr. Alexandrescu,
mai aproape de noi prin
Școala de la Târgoviște întemeiată de neuitatul Mircea
Horia Simionescu și până la
fostul meu coleg de facultate, istoricul și criticul literar
George Toma Veseliu. Iar
surprize literare remarcabile apar mereu, cum m-am
convins în câteva agreabile
convorbiri cu două reprezentante ale – poate - noii
Școli de la Târgoviște, o
prozatoare și o poetă.

Petrescu Botoncea are o
scriere polifonică: jurnal de
călătorie, eseu, memorialistică, meditație. Autoarea
singularului poem în proză
„Femeia lut”, (prezentat și
în paginile „Literatorului”)
își conturează definitiv, prin
noua carte, profilul inconfundabil al unui scriitor
de o profunzime, originalitate și măiestrie ieșite
din comun. „Camino” este,
formal, o carte de călătorie,
cum este și – îndrăznesc să
o spun – „Don Quijotte de
la Mancha”. Dar până unde
ar putea merge comparația,
care se întrezărește, oricum
fascinantă? Ce pot avea în
comun un hidalgo scăpătat
și cu mintea tulburată de
prea multe cărți și un medic anestezist, un om (ce
se vrea) de acțiune și un
altul prin excelență (aici, în
călătoria sa) înclinat spre
reflecție; un visător mult
prea avântat în idealism și
fantezie și un altul pragmatic și lucid, realist, îi lăsăm
să dezvolte subiectul pe
exegeții docți și competenți
în materie. Lăsăm deoparte
si ierarhizările de orice fel

Ecaterina
Petrescu Botoncea

Text: Corneliu Vlad

(care în literatură sunt mai
întotdeauna hazardate, căci
vorba lui Nichita Stănescu:
„Un poet nu poate fi mai
bun decât alt poet. Un poet
poate fi mai bun decât sine
însuşi sau mai slab decât
sine însuşi”) – și spunem
numai că și uriașul Cervantes, și delicata scriitoare
din Târgoviște, întreprind
o călătorie inițiatică și își
aștern pe hârtie experiența
și înțelepciunea, dobândite
în aventura propriului periplu. Un exemplu: „Orice
am face, rămânem pentru
noi și pentru alții o mare
necunoscută, ființe veșnic
în mișcare, între lumini și
umbre, cu adevăruri care
ni se potrivesc numai nouă,
seifuri ale Universului cu
trăiri contradictorii, și nici
nu s-ar putea altfel, suntem
esențe ale mișcărilor planetare, compuși din triliarde
de celule, mereu în proces
de înnoire, în noi sunt atâtea reacții chimice care ne
transformă în fiecare clipă,
relația noastră cu infinitul
fiind singura valabilă toată
viața și după…”. Prea lung
citatul? Să fie, căci nu se

Ecaterina Petrescu Botoncea

CAMINO

drumul spre lumină
DIN JURNALUL UNUI MEDIC ANESTEZIST

știe cât de răspândită și
cunoscută va fi (și) această
carte printre știutorii de
limbă - și iubitorii de literatură – română. Și încă un
gând al autoarei, înainte de
fabuloasa-i călătorie: „În ce
cod secret al lumii pulsează
gândurile noastre? Cuvântul
iubire este un simbol al unei
inimi mari în care locuim
și noi, oamenii, și care este
un hiperspațiu în trupul lui
Dumnezeu”. Căci această
carte este și o bijuterie a
literaturii noaste religioase
datorată unui autor mirean.

Constanța Popescu: „Viața,
o insomnie acceptată”
Frământări existențiale străbat ca un curent subteran,
abia perceptibil, și lirica
altei scriitoare din arealul
târgoviștean/dâmbovițean, Constanța Popescu,
deși discursul său liric are
aparență calmă, limpede,
senină. Despre poezia ei s-a
scris că este rouă, lacrimă,
claritate diamantină. Așa e,
poeta nu ține să epateze cu
experimente metaforice de
efect, ci deapănă o mărturisire atât de discretă încât
îi solicită cititorului resurse
suplimentare de sensibilitate
și acuitate. Timpul, extincția, iubirea, singurătatea…
Dar în primul rând timpul,
însă nu ca abstracție, ci în
fiecare sezon al anului, dar
și în cadrilul lor nesfârșit
numit tot anotimp. În mod
concret, pentru Constanța
Popescu timpul e anotimp,
iar anotimpul e mantra
unificatoare a liricii sale.
Din acest fluviu liric grav și
suav zvâcnesc din când în
când, ca niște pești de argint
strălucitor, construcții ce
iluminează pentru o clipă
totul: „viața, o insomnie
acceptată”, „viața, o frunză”.
Două scriitoare autentice,
dar atât de puțin cunoscute!
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Carte străină

Distincțiile Academiei
Suedeze, în valoare
de aproximativ
830.000 de euro, vor fi
înmânate laureaţilor
Olga Tokarczuk și
Peter Handke pe
10 decembrie, ziua
morţii lui Alfred
Nobel fondatorul
prestigioaselor premii

Nobelul pentru
Literatură la ora
Europei Centrale
Text: Corneliu Vlad
„Niciodată toamna nu
fu mai frumoasă” pentru
literatura europeană și
îndeosebi cea din Europa
Centrală. Doi scriitori din
acest spațiu – poloneza Olga
Tokarczuk și austriacul Peter
Handke - au primit Premiul
Nobel pentru Literatură
pentru 2018 și respectiv
2019 (restanța se datorează
unei defecțiuni regretabile
în angrenajul venerabilei
Academii de la Stockholm,
care decernează distincția,
dar în cele din urmă lucrurile au intrat în normal).

Imaginația Olgăi
Tokarczuk a depășit
frontierele ca
formă de viață
„Este formidabil că Academia suedeză a apreciat literatura Europei Centrale” – a
declarat scriitoarea poloneză, care a fost distinsă pentru
„imaginația narativă care,
cu o pasiune enciclopedică,
reprezintă depășirea frontierelor ca formă de viață” –
motivație pe cât de onorantă,
pe atât de vagă (pentru că
instituția prestigiosului

premiu nu face politică,
propagandă sau prozelitism
și nici militantism de vreun
fel anume). Născută în 1962
și consacrată ca romancier
de succes în Polonia, laureata este astăzi unul dintre
opozanții cei mai activi ai
partidului de guvernământ
din țara sa, de orientare
națională, catolică, eurosceptică și conservatoare, (iar
bucuria acordării Premiului
Nobel s-a însoțit, în ce o
privește, cu decepția marii
victorii în recentele alegeri
din Polonia a acestui partid).
După o scurtă practică de
psihoterapeut, Olga Tokarczuk se dedică, din 1997,
în întregime scrisului: mai
întâi poezie, iar apoi aproape
exclusiv romanului. Proza
sa, tradusă în 25 de limbi, a
fost adaptată teatral și cinematografic. Remarcabilă este
cartea „Dumnezeu, timpul,
oamenii și îngerii”, alcătuită
din succesiunea unor tablouri-povestioare despre care
editoarea spune: „Fiecare
capitol este un crâmpei de
timp dăruit cuiva. Există
un timp al personajelor,
altul al animalelor, altul al
vegetalelor… timpul fiecărui
lucru și al fiecărei ființe”.

Decorul este cel al unui sătuc polonez, atmosfera este
una de reverie, iar epoca
istorică este cea dintre 1914
și sfârșitul secolului XX.
Romanul istoric de 1000 de
pagini „Cărțile lui Jakob” a
suscitat la apariția sa în 2014
polemici vii în viața publică
poloneză, autoarea fiind
acuzată de cercurile tradiționaliste că își prezintă pe nedrept țara în culori negative.

Romanele lui Peter
Handke, o revenire la
literatura clasică
Scriitorul austriac Peter
Handke, născut în 1942, a
publicat peste 40 de cărți
care acoperă cam toate genurile literare. Tradus masiv
în multe limbi, este, la ora
actuală, incontestabil, autorul de limbă germană cel
mai cunoscut în lume (deși
s-a stabilit cu locuința în
Franța). Academia suedeză a
apreciat „creația sa influentă
și ingeniozitatea lingvistică
cu care a explorat periferia
și specificitatea experienței
umane” (în treacăt fie spus,
nici această caracterizare
nu ar prea îndemna în mod
deosebit la lectură). Figură

contestatară încă înainte de
memorabilul an 1968, Peter
Handke făcea cunoscut că
piesele sale de teatru „nu
vor să reprezinte o revoluție,
ci doar să atragă atenția”. În
2006, participarea la funeraliile liderului iugoslav Slobodan Miloșevici a provocat
vii controverse între dreapta
și stânga vest-europeană,
ceea ce a dus, între altele,
la anularea reprezentațiilor
piesei sale „Călătorie în țară
sonoră sau Arta întrebării”
la Comédie-Française.
Eseist redutabil, Peter Handke scrie despre lumea în care
trăim: „Cercetarea trece prin
vis, dar și prin geografie,
prin piață, prin lectură, prin
atingerea lucrurilor. Ceea
ce face epoca noastră mult
mai interesantă, mai impresionantă, mai necunoscută
decât o vedem la televiziune.
Epoca noastră este complet necunoscută, cred eu,
ea trebuie descoperită.”
Scriitorul francez Charles
Dantzig caracteriza printr-un elogiu voalat critic
alegerea din acest an a
instituției Nobel: „După
Svetlana Alekseevici și Bob
Dylan se revine la literatura beletristică și clasică”.
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Lumea lui Marin Preda.

spiritul moromeţian

Text: Marilena Rogojinaru
Nu se poate crede că spiritul
moromeţian a pierit. Că Siliştea-Gumeşti a început să
se închidă o dată cu moartea
marelui prozator Marin Preda. Că oamenii care au trăit
în acest sat răsărit şi închegat
pe întinsa câmpie a Burnazului şi-au pierdut definitiv,
la venirea comuniştilor şi a
colectivizării (mai apoi după
căderea acestora), o trăsătură
esenţială: conştiinţa sau eul
colectiv. Nu. Spiritul colectiv
Siliştea-Gumeşti a existat şi
înainte de naşterea scriitorului,
a funcţionat şi-n timpul vieţii
acestuia (cu sau fără el prezent
ca fin observator la facerile şi
prefacerile satului) şi are aceeaşi largă respiraţie şi astăzi.
În cartea „Moromeţii – ultimul capitol”, Sorin Preda,
nepotul de frate al lui Marin
Preda, face un gest admirabil
în încercarea de a compune o
imagine mai puţin cunoscută,
mai personală, mai intimă a
unchiului său din mărturiile
celor mai apropiaţi acestuia:
fraţi, nepoţi, foste neveste,
scriitori şi critici mărturisitori, săteni etc. În fond, un
bun punct de plecare pentru
cei care vor să-l cunoască pe
Marin Preda în primul rând
ca om şi apoi ca scriitor. Toate
spaimele, bucuriile şi trăirile
personale ale prozatorului
sunt adunate aici. La rându-i,
peste amintirile, mărturiile şi
observaţiile excelent puse în
pagină, Sorin Preda are spaime
(ca unchiul său) că spiritul

moromeţian a disparut sau va
dispărea în noile vremuri trăite.

Siliştea-Gumeşti,
satul sinucigaşilor
Că eul colectiv, spiritul şi
stilul Siliştea-Gumeşti există,
o demonstrează însuşi Sorin
Preda, adică tocmai acela care
se plânge că nu mai există
aşa ceva. Într-o vreme, când
căuta să-şi contureze cartea,
în Siliştea s-au spânzurat
câţiva inși într-un interval
scurt de timp. „Urmaşii lui
Moromete îşi iau viaţa în stilul lor inconfundabil: cumva
senin, cumva cu zâmbetul pe
buze. O rudă departată a lui
Bâzdoveică chefuia cu alţi
moşnegi. La un moment dat,
fără nicio explicaţie, şi-a lasat
rachiul pe masă şi a plecat
din crâşmă, spunând ca o
promisiune: Bă, de azi nu ne
mai vedem”. A doua zi oamenii l-au găsit înecat într-o
fântână - omul se ţinuse se
cuvânt. Al lui Golea, văcarul
satului, s-a sculat într-o dimineaţă şi nu a mai vrut să
meargă la ciurdă. Nevasta n-a
zis nimic. I-a dat concediu
o zi, l-a lăsat în ale lui să se
odihnească şi seara l-a găsit
atârnat de grindă. Alături, un
bilet scris cu creion chimic:
„Florico, pa!” Nimic în plus.
Niciun reproş, nicio supărare
pe viaţă, pe nevastă sau copii.
Văcarul Golea a plecat la ale
lui, lăsând vorbă femeii să
nu cumva să se îngrijoreze şi
să-l caute aiurea pe dealuri,
la crâşmă sau prin vecini.

Aprecierile critice ale romanului „Moromeții”, scris de Marin
Preda, reprezintă o recunoaștere a talentului marelui scriitor

Au murit alde Moromete?
Nici vorbă...
Tot Sorin Preda afirma în carte: „Nu ştiu cum se face, dar,
odată cu moartea lui Marin
Preda, lumea lui s-a prăvălit,
urmându-l în mormânt. S-au
dus grăbiţi unii după alţii:
Ilinca, Tița (Miţa), Alboaica (a
mare, din Vale). S-au dus Ga
Maria, Achim, Minică Rosu,
Sande, Buric. Parcă scriitorul
i-a chemat pe toţi la sine şi
oamenii l-au ascultat într-un
fel de sastiseală cosmică, o
resemnare vagă şi fără obiect.
Într-adevăr, natura şi-a urmat
cursul şi i-a săvârşit din viaţă,
când le-a sunat ceasul biologic,
pe cei apropiaţi lui Marin Preda. Dar la spiritul Siliştea-Gumeşti s-au ridicat alţii: al lui
Lioara, Ciocoiu, Traficantu,
Micicliu, al lu’ Bucureșteanu,
al lu’ Tecuceanu, nea Lae...

Micicliu iese la rampă

Casa Memorială Marin Preda este amenajată în vechea clădire
a şcolii din Siliştea-Gumeşti, unde a învăţat şi Marin Preda

Când s-a hotărât începerea
seriei de reportaje „D-ale
lu’ Moromete”, am fost mai
întâi (din raţiuni de timp şi
financiare) în nişte comune
din jurul Bucureştiului, încolo,
spre Drăgăneşti-Vlaşca. Că au

ieşit mai bune sau mai puţin
bune, aproape că nici nu mai
contează. Cert e faptul că
n-aveau nici un zvâc, le lipsea
ceva. Ei bine, acel ceva a apărut abia când am ales Siliştea-Gumeşti. Se poate vedea
clar că, în multele reportaje
realizate de subsemnatul, convorbitorii mei fac dovada că
spiritul locului este la el acasă:
„Ca să redreseze atmosfera
de voie bună, Ciocoiu sare
repede: Auziţi, bă? Fiţi atenţi!
Bă, veni zilele trecute unu’ de
la Bucureşti să cumpere nişte
miere dup-acilea şi-l întrebă
pe Micicliu unde găseşte să
cumpere. Micicliu zice: ăla
al lu’ Câtcâdac are miere. Şi
unde-l găsesc p-ăla?, întreabă
omul. În casă!, răspunde Micicliu. Domnule, eu întrebam
pe ce uliţă, cum să ajung la
el!, zice ăla din Bucureşti. Ce
ziceţi, mă, de Micicliu ăsta?”
Şi, imediat toţi pufnesc în râs
uitând de toate grijile şi toate
nevoile”. Sau: „Sub o caniculă de ţinea până şi găinile
ascunse la umbră în coteţe, în
faţa cârciumii lui al lu’ Bucureşteanu era mare hărmălaie.
Rânduiţi sub acoperişul terasei sau pe băncuţele de sub
pomi, vreo 10-15 inşi gesti-
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La Siliștea-Gumești,
trăiește
culau aprins în toiul unei discuţii începute cu ceva timp în
urmă. „Ia mai du-te dracu’!“,
suduie unul făcând pe seriosul. „Nu mă duc, bă, nu mă
duc!“, răspunde cel vizat şi toţi
se pornesc pe râs de hotărârea
omului de-a nu fi nici în ruptul capului tovarăş cu ucigă-l
toaca”. Ca să nu fie de deochi,
Micicliu îşi legase un şnur
de mărţişor la pălărie. „I‑am
pus şnur ca să fie însemnată,
că mai am prieteni care au
la fel, le mai punem jos şi le
mai încurcăm”. „Du-te, bă,
că de fudul ai pus aia acolo!”,
zice cineva din spatele său.
Micicliu se întoarce spre el:
„Bă, ţineţi minte că a fost un
meci de fotbal cu naţionala,
de-aţi dat toţi cu pălăriile-n
sus la gol şi la cădere m-am
ales c-o pearcă de pălărie,
fir-aţi ai dracu’ să fiţi, şi n-a
recunoscut nimeni că-i a lui?”

Vacanţele moromeţilor:
una la vie, alta la porumb
Abătut, Ciocoiu îşi aduce
aminte că abia dacă are bani
să-şi întreţină familia, darămite să mai plece şi-n concediu.
„Concediul mi-l fac acasă
cu vaca şi oile. Mai făcui un
concediu la vie şi mai fac unu’
la porumb”, îngână Ciocoiu.
Aceeaşi voce de mai devreme
îl persiflează din nou: „Păi, nici
nu ştie săracu’ unde s-ar duce
mai întâi în concediu, că s-ar

Cartea slui Sorin Preda a fost
premiată de Academia Română

duce, dar n-are cu ce! N-are
nici apa după ce-o bea! Nu ţi
s-a urât, mă, în concediu, c-ai
fost la mare, ai fost la munte?”
Ciocoiu nu-l bagă în seamă:
„Ce să mai plec în concediu,
că am copii acasă, vor să plece ăia înaintea mea?! Păi, eu
mai îmi permit? Noroc c-a
dat Dumnezeu ploaie acuma,
de s-a mai făcut troscot pe
şanţ, că îi pornesc pe aia mici
după-amiază la păscut”, zice
râzând. Apoi, autopersiflându-se, deschide larg braţele:
„Dumneata ai mânca în fiecare zi numai carne? O mai
schimbi pe ştevie, pe ştir, pe
boambe...” „Pe-o ciofringea...
Ştii ce e aia ciofringea?“, adaugă Fierbinţeanu în hohotele
de râs ale celorlalţi. Nu ştia
nimeni ce e ciofringeaua, nici
măcar el, dar toţi râdeau de se
prăpădeau, fiindcă le plăcea
cum sună cuvântul. Sau altă
dată, tot Micicliu (îl porecliseră Micicliu pentru că atunci
când era mic nu putea să zică
bicicletă, zicea micicletă)
spunea: „Averea mea e două
capre, femeia a treia, încolo
n-am nimic! A, mai am un
purcel, că trăim la țară!”

Discuţii despre
criza economică de
acum câţiva ani
Într-un alt reportaj, unul
din Siliştea (Costel Cocoş,
pe nume) se căsătorise cu o
moldoveancă şi-şi făcuse gospodărie acolo, în Moldova, pe
la Iaşi. Din când în când, însă,
îl mai tăgea aţa să mai ajungă
şi pe locurile natale. Se născuse şi copilărise în localitate,
dar când îi venise vremea se
dusese voluntar în armată, se
însurase c-o moldoveancă de
lângă Iaşi şi se stabilise acolo.
Acasă, la Siliştea, venea din
când în când, că-l trăgeau
rădăcinile înapoi şi-l chema
pământul să se obişnuiască
din timp cu el pentru ziua
când o muri, cum zicea mai
în glumă, mai în serios.

Nepot al scriitorului Marin Preda, Sorin Preda - și el
un scriitor și gazetar cunoscut - a debutat în 1981 cu
volumul „Povestiri terminate înainte de a începe” şi
a continuat cu „Parţial color (1985)”, „Plus‑minus o zi
(1988)” şi „Moromeţii: ultimul capitol (2010)”

Stătut de vorbă, mai mereu
da fuga la cârciuma lu’ Bucureşteanu să mai afle care sunt
noutăţile locale. Cu ochelarii
căzuţi pe nas, Costel Cocoş
(53 de ani), zis al Fudulii,
tresare şi intervine în discuţia
despre criză de parcă ’nea Lae
i s-ar fi adresat direct lui şi nu
tuturor. „Nu ştiu ce e aia criză,
că nu sunt din localitate, sunt
de la Iaşi!” Pe toţi îi umflă râsul
şi ies din mustrarea cu deget
ridicat a lui ’nea Lae. „Bă,
Costele, dacă grecii sunt falimentari, cum zice ’nea Lae, noi
suntem cadavre. Uite, dau laptele cu 90 de bani litrul la ăia
de-l colectează, fir-ar a dracu’
de vacă să fie, c-o împuşc şi-o
dau la câini!”, zice unul de la
masa vecină. „Eu am pământ,
vaci, porci şi câteva sute de
găini la mine, în Moldova.
Vorbesc moldoveneşte acolo şi
olteneşte aici. Mă adaptez”, se
umflă în pene Costel Cocoş.
„Ete, al dracu’ cu fulgii tăi de
Moromete moldovean!”, îi dă
un ghiont vecinul de masă.
Râd cu toţii, iar unul dintre ei
propune să fie trimis câte un

Moromete şi în celelalte regiuni ale ţării, „ca s-o cucerim”.
Stelian Popescu (45 de ani)
dă din cap a resemnare: „Noi
nu ştim că am trecut nici de
primul val de criză, dar că mai
vine şi valul doi sau valul trei.
Da’ pentru unii ce criză e, că
e Litoralul plin, nu mai sunt
locuri? De ce? E criză, nu-i
aşa? Noi, aci, în Siliştea-Gumeşti că e criză, că nu e criză,
tot săraci suntem. Noroc c-a
fost anul ăsta bogat în roade
şi n-o să mai sufere aşa rău
silişteanul de foame!” „Aoleu,
mie-mi spui, că eu sunt leşinat
de foame!”, sare din dreapta lui
Stelian ’nea Tudor Matei (71
de ani), zis Traficantu. „Mai
taie şi tu un câine, acolo!”, îl ia
în râs cineva din spatele său.
„Nu mai tai, bă, că unu mai am
şi-l păstrez pentru Crăciun!”
Aşadar, mai în glumă, mai
în serios, subliminal sau spus
de-a dreptul, dorinţa lor ar
fi ca spiritul sau eul colectiv
al Siliştii-Gumeşti să devină eu universal. Chiar se
mai poate crede că spiritul
moromeţian a pierit?
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Un fost coleg de
Text: Tudor Octavian
Foto: Dan Căliman
UN FOST COLEG DE LA
FILOLOGIE este scriitorul cel
mai realizat dintre toți ambițioșii generației. A râvnit să
fie cel mai mare poet în viață
din județul Buzău, a publicat numai cărți despre viața
literară din județul Buzău, a
fost animatorul tuturor sindrofiilor culturale din județul Buzău, a fost premiat în
mai multe rânduri ca mare
om de cultură al județului
Buzău, e unicul fiu al satului
cinstit și cu rangul de fiu al
județului Buzău. Și cu toate
că locuiește încă de copil în
București, nimeni din județ
nu se îndoiește de condiția
sa de buzoian pursânge.
LENA CONSTANTE ȘI
HARRY BRAUNER aveau o
bibliotecă nu foarte mare,
dar cu multe cărți de artă,
în preajma căreia întârziam
cu un interes reflex chiar
și când îmi impuneam să
fiu un oaspete bine‑crescut
și cu controlul privirii. De
fiecare dată, Lena mă dădea
cu delicatețe la o parte din
fața bibliotecii, apoi arăta
spre câteva cărți spunând: Pe
astea ți le dau acum. Uneori,
făcea semn că pot să le iau
spre niște cărți despre care,
cu numai un an sau doi
ani înainte, decidea scurt:
Asta nu, asta nu, asta nu…
Am întrebat-o de ce deveneau cadouri cărțile de care,
nu cu mult timp în urmă, nu
s-ar fi despărțit, iar doamna
Lena mi-a răspuns că toate
cărțile pe care nu le-ai deschis niciodată vreme de 10
ani trebuie date mai departe.
ÎN ANII când citeam, țintuit
în scaun patru-cinci ore,
zi de zi, biruind cărți de
condiție monumentală
precum „Război și pace”,
și „Pe Donul liniștit”, un
traducător din Hašek, care
întâmpina la „Soldatul
Švejk” unele dificultăți de
stil, fiindcă ironia îl obligă

pe traducător să fie la fel de
deștept ca scriitorul tradus,
mi-a spus că n-am să învăț
să scriu bine citind mult, ci
numai citind cum trebuie.
Și e simplu, mi-a mai zis
dânsul, doar că e prea
simplu pentru ca exercițiul
să devină practică de atelier.
Ia matale un roman la
întâmplare din bibliotecă și
deschide-l de zece ori, tot la
întâmplare. Dacă fraza peste
care dai, doar aruncându-ți
privirea în pagină, te reține
prin conținut, cadență,
imagine, întreabă-te De
ce? și Cum?. De regulă, un
roman bun, care merită a
fi prelucrat până la capăt,
fiindcă un scriitor nu citește
pur și simplu, scriitorul
prelucrează citirile, te reține de patru, cinci ori, din
zece deschideri. Puține sunt
cărțile de proză cu o densitate mai mare a înțelesurilor, decât cinci din zece.
E O IARNĂ CRUNTĂ, SALA
DE EXPOZIȚII E MARE ȘI
NEÎNCĂLZITĂ, iar pictorul,
răstignit într-un scaun și cu
o căciulă de țăran înfiptă
sănătos până peste urechi
privește ore de-a rândul
la ușa pe care nu intră nimeni. Intru eu, dintr-un
reflex de solidaritate pe
care-l am cu artiștii cărora
le cunosc diagnosticul și

știu că nimic nu-i mai salvează. Îngân câteva cuvinte
în acest sens la care amicul,
care intuiește și ce ezit să
spun, cugetă cu glas tare:
Decât să trăiesc degeaba,
mai bine pictez degeaba.
ȘTIIND CĂ VA MURI ÎN
CURÂND, un cetățean dintr-o
mahala cu ulițe mocirloase
și case de paiantă și chirpici
îi cere fiului, care-l veghează
la capătul patului, ca după
ce se va termina totul să
pună pe peretele dinspre
stradă o placă memorială de
marmură, nu foarte mică, dar
nici mare. Cât să ia aminte
la ea toată lumea din cartier
când trece prin fața casei.
Și ce să scrie pe placă,
tată?, întreabă fiul
contrariat de ultima
dorință a muribundului.
Nimic, zice acesta.
UN DOMN ÎN ETATE DAR
ÎNCĂ BINE, cum obișnuiesc
să spună doamnele în etate,
încă bine și ele, e convins
că a iubit tot timpul greșit.
Nimic din ce am trăit, spune
el, nu m-a convins că iubesc
persoana cu care mă potriveam în toate privințele. Am
iubit cu toată convingerea,
dar mereu pe cineva din alt
înțeles al vieții mele. Abia
acum le iubesc cum ar fi meritat pe femeile pe care le-am

cunoscut când aveam 30 de
ani. Poate de aceea am și fost
iubit întotdeauna greșit.
ÎN ULTIMII ANI, NU MAI
MĂNÂNC CUM ȘI CE AM
MÂNCAT DINTOTDEAUNA.
Mănânc magneziu, calciu,
vitamina B 12, fier, cupru,
argint, știind că, oricât de
aplicat aș fi pe partea sănătoasă a tabelului lui Mendeleev, de plumb, de mercur și
de E-uri n-am cum să scap.
Sunt și zile în care simt că
mi-au lipsit câteva din cele
17 noi elemente descoperite
în ultimele decenii, dar care
din ele și cu ce urmări în
meseria de scriitor, probabil
că n-o să aflu prea curând.
E posibil, bunăoară, să fi
avut nevoie de stibiu sau de
fosfor, pentru a dobândi o
notorietate mai bună. Sau
poate, și mai trist, să fi avut
tot timpul la îndemână cuprul trebuincios unui talent
uriaș și să fi consumat prea
mult sulf, despre care se cunoaște că ajută mult criticii,
dar e fatal pentru prozatori.
PRIMUL DIVORȚ a fost tot
un răgaz din seria „nu mi se
cuvine, nu e de nasul meu”,
spune domnul Dumitrache,
care vede în sărăcia de acasă,
din copilărie, pricinile celor
mai multe din poticnelile
tinereții. Abia la al doilea
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la filologie...
divorț am simțit că eu decid,
că m-am desprins de trecut.
Logic, următoarele trei căsătorii au fost toate reușite.
SCHIMBÂND DES GAZDELE
ȘI ADRESELE, schimbând
odată la câțiva ani și locuințele, în care aș fi putut
rămâne tot restul vieții,
am realizat târziu, la 30 de
ani după ce m-am așezat
pentru totdeauna în apartamentul unde stau și azi,
sentimentul de „acasă”, cu
tot scenariul apropierilor și
îndepărtărilor de rutină.
Sentimentul de „acasă” e o
dependență, dar una ce nu
reclamă stimulenți și care
consolidează o nevoie organică de stabilitate. Plecând
pentru câteva zile în Albuquerque, urmărit de senzația
că mă îndepărtez periculos
de New York, la revenirea
în metropolă, în zona Seneca, unde mă aștepta la un
prieten patul în care mai
dormisem, am avut o euforie
de salvat dintr-un neant și
de revenit întreg acasă.
Eram oricum mai acasă,
față de București, decât în
îndepărtatul New Mexico.
LA ORICE ORĂ AȘ PLECA
DE ACASĂ și indiferent de
starea vremii, de problemele
bugetare, de mersul politicii,
de conflictele mondiale și de
alinierea planetelor, îmi taie
calea pășind grăbit, de parcă
trebuie neapărat să ajungă
undeva și e în mare criză de
timp, o femeie mărunțică, cu
o pălărie verde de vânător
și îmbrăcată s-ar zice sport,
dar asta numai dacă ai aflat
că a fost cândva fotbalistă.
Nu am nicio îndoială că e
o întruchipare a sorții, că
orice aș face și oriunde m-aș
stabili, chiar și în mare secret, în Africa de Sud sau în
Alaska, ieșind din casă, nu
contează ora și cu ce motiv,
îmi va tăia calea fotbalista
cu pălărie verde mergând
grăbit și privind fix departe
în față, cu o determinare
energică, de veșnic întârziat.

DEȘI O SPUNE ÎN GLUMĂ,
domnul Spânache o face
prea des ca să fie vorba doar
de amuzament. Domnul
Spânache vrea să-și retipărească toate articolele
într-un volum. Domnul S.
a publicat, în felurite ziare
și reviste, sute de necrologuri, unele semnate, dar
cele mai multe cu inițiale
sau fără autor. Vreau un fel
de opere alese - precizează
domnul Spânache zâmbind
amintirilor - pentru că
multe texte la morți le-am
scris așa, mai artistic, mai
simțit, mai cu inspirație.
LA RUBRICA „PROFESIA”,
ÎN CV-UL DE ANGAJARE
la un circ, un pitic a scris: Pitic.
LA MOARTEA UNUI
MODEST SLUJBAȘ AL
PRIMĂRIEI, un amic amintește de meritele mai puțin
cunoscute ale acestuia: Ei,
bine, Costică al nostru, așa
cum era el, știa opt limbi.
Văzând amicul că asistența
nu pare să reacționeze la im-

portanța acestei vești, oferite
de el în exclusivitate, vine cu
o precizare, pe înțelesul cartierului: Și uite că tot s-a dus.

SUNT ANI BUNI de când
sunt oprit de un nebun,
cunoscut ca atare în tot
cartierul, care-mi spune: Vezi, mă, Gheorghe,
că am avut dreptate!
Afară de faptul că nu mă
cheamă Gheorghe, stăruința cu care ține să-mi
amintească de un fapt important de demult mă face
să gândesc că acest fapt
câștigă în importanță cu
timpul și că e tot mai aproape ziua când voi accepta
nu numai că omul a avut,
într-adevăr, dreptate, dar și
că mă cheamă Gheorghe.

chema așa, imediat după
1989. În ultimii ani de
comunism, făcuse carieră
căciula de nutrie, iar dacă
nu se întâmpla răsturnarea, ar fi ajuns la modă
blănița de nutrie. Nu știu
dacă blajina jivină, nutria,
a mai avut și-n alte țări
cinstirea de la noi. Sărăcia,
când e dublată de fudulie,
duce la tipuri neclasificate
de epidemii. Căciula de
nutrie a avut toate datele
unei epidemii la ambiții.
O altă schimbare, cu damf
de revoluție în modă, s-a
petrecut imediat după 1990,
dar la nivelul altei sărăcii, cu
bani ceva mai mulți: blana
de câine enot din China.
Era genul de lux ieftin care
înnebunea mahalalele. Și
cum luxul ieftin cere și el
parade, enotul de Shanghai
nu le-a mai avut și a rămas
pentru totdeauna în șifoniere. Cum e mai rău, nici
de purtat, nici de aruncat.

REVOLUȚII MAI MICI AU
AVUT LOC, cu mult mai
mare legitimitate de a se

E IARĂȘI IARNĂ iar eu sunt
tot mai bătrân. Iată de ce nu
e bine să îmbătrânești iarna.

UN PRINCIPIU CULINAR
DE LARGĂ ACOPERIRE
GEOGRAFICĂ: Cu aceeași
bani, deștepții mănâncă
mai bine decât proștii.
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Palatul Suţu
Text: Simona Popescu
Foto: Arhiva Muzeului
Municipiului București
La kilometrul zero al Capitalei, la doi pași de Universitate și Teatrul Național,
peste drum de Biserica și
Spitalul Colțea, o clădire
deosebit de frumoasă atrage
privirile trecătorilor. Muzeul viu din inima Capitalei
atrage prin faptul că oricine
îi trece pragul poate simți și
astăzi, la 186 de ani de când
a fost construită clădirea
ce-l adăpostește, o parte din
atmosfera anilor de început.

Avangardism occidental,
adus la București
Palatul Suţu este ctitorie şi
fostă reşedinţă a postelnicului Costache Grigore Suțu,
care l-a construit între 1833
și 1834 pe terenul primit ca
zestre de la soția sa, Ruxandra Racoviță. A fost apoi
reședința fiului său Grigore
și soției sale Irina. Arhitectura clădirii este de factură
occidentală, în stil neogotic,
o construcție avangardistă la
vremea ei. Meșteri arhitecţi
au fost Conrad Schwink şi
Johann Veit. Lucrarea a fost
terminată într-un an, iar generaţia următoare de locatari
ai palatului, Grigore Suţu,
fiul postelnicului Costache,
împreună cu soţia sa Irina,
a adus grandoare palatului,
în anii ’60 ai secolului XIX,
prin reamenajările interioare
pe care ambii le-au dispus

Intratrea Palatului Șuțu

și executat și prin evenimentele pe care le organizau, la cel mai înalt nivel.
Când intri în Palatul Suțu,
privirea îți este atrasă de o
scară monumentală cu două
brațe foarte mari, deschise,
care parcă te îmbrățișează.
Vezi apoi o oglindă foarte
mare, de aproximativ 10 mp,
comandă specială la Murano,
care extinde spaţiul, oferind o
intrare cu totul fastuoasă. Deasupra oglinzii a fost sculptat
chipul Irinei Suțu și tot în
acea zonă poate fi admirat
un obiect unicat adus de soții
Suțu - ceasul cu rotație inversă fabricat de Casa Collin
din Paris. Toate acestea oferă
o scenografie de arhitectură
gândită în 1862 de sculptorul
Karl Storck, primul profesor
de sculptură la Şcoala de
Arte din România. Tinerii
soţi Suţu au adăugat și o
marchiză la intrarea în Palat
şi au amenajat grădina dorită inițial de Costache, care
împrejmuise locul cu un zid
ridicat în anul 1832. Ca să-și

Interior Palatul Șuțu

încânte oaspeții, Grigore și
Irina au adus plante şi păsări
exotice. Grădina era imensă
și trecea, în faţă, peste actualul Bulevard Ion C. Brătianu
şi se întindea, în spate, spre
actuala Stradă a Academiei.

onoarea lui Grigore de a-i
întinde două degete. Pentru
această onoare, Grigore îl întâmpina la intrare şi îi lumina
calea pe scări cu lumânarea
până sus, mergând cu spatele,
iar apoi îi prezenta oaspeții.

Eleganță și excentritate

Sfârșitul unui destin,
începutul altuia...

Sezonul balurilor organizate de ei, care n-aveau rival,
la care participa întreaga
protipendadă a vremii, se
desfăşura între sărbătorile
de iarnă şi până la venirea
Paştelui. Ca să fie primiți la
bal, toţi invitaţii Suţuleştilor,
neapărat trebuiau să sosească
cu trăsurile. La Palatul Suţu
se dansa vals, cadril, cotillion,
iar doamnele îşi rezervau în
carneţelul de bal partenerii cu
multă vreme înainte. Despre
familia Suțu se știe că îmbina
eleganţa cu un oarecare tip de
excentricitate și că erau destul
de amuzanţi. El era, conform
descrierilor vremii, scund, un
pic îndesat şi cam arţăgos. Ea
era înaltă, destul de plăcută
ca prezenţă, îl domina. Motiv
pentru care, societatea i-a
poreclit, mai cu drag, mai
maliţios, „turcul şi cămila”.
Iar ea era atât de înțeleaptă,
încât ironiza public diferența
lor de înălțime. La vremea
respectivă, Palatul Suţu era
iluminat cu lumânări care, în
timpul balurilor, se reflectau
în oglinda cea mare de Murano, creând o atmosferă
feerică. Atunci când la baluri
participa familia domnitoare,
Carol I se pare că îi făcea

În 1891, Irina Suţu moare
de o boală digestivă, iar la
doi ani se stinge din viaţă
şi Grigore. Neavând copii,
palatul a revenit unui nepot de soră al lui Grigore.
Situaţia devine cu adevărat
dramatică în 1916, când Bucureştiul este ocupat în Primul Război Mondial. Atunci,
palatul devine reşedinţa generalului Tülff von Tscheppe
und Weidenbach, guvernatorul teritoriului aflat sub
ocupaţie. Începând cu 1928,
Palatul Suțu devine sediul
Primăriei Municipiului Bucureşti. În camera din dreapta
sălii mari, cu balcon, îşi avea
biroul Dem I. Dobrescu, primar, care avea să semneze aici
actul prin care era deschisă
prima expoziţie permanentă
a Muzeului Municipal.
Între 1932 şi 1959, palatul
este sediul unor instituţii
şi organizaţii: Banca
Chrissovelony (1932),
al Casa de Economii
şi Consemnaţiuni
(1942) şi Institutul de
Construcţii (1948).
După amplele operaţiuni
de restaurare ale palatului,
efectuate între anii 1956-
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Lăcaș cultural

muzeul viu
din inima
Bucureștilor
1958, la 23 ianuarie 1959,
la împlinirea a 100 de ani
de Unirea Principatelor,
în interiorul palatului este
inaugurat Muzeul de Istorie
al Municipiului Bucureşti.

Timpul orașului
Astăzi, Palatul Suțu adăpostește numeroase expoziții.
Desigur, portretele soților
Suțu, Grigore și Irina, nu
lipsesc. O noutate este aducerea și prezentarea unor
capodopere ale marilor noștri
pictori Nicolae Grigorescu,
Ştefan Luchian, Constantin
Artachino, Theodor Pallady,
Gheorghe Petraşcu și alții,
în sala dedicată Pinacotecii,
unde pe vremuri se țineau
marile baluri. Tot la Palatul
Suțu se pot citi mărturii
ale arhitecților despre fragmente de frescă ce provin

de la Biserica Sfânta Treime
a Mănăstirii Văcărești din
București. Se adaugă expoziția interactivă „Mărturisiri
despre muzică. Intimitate.
Armonii. Tehnologie”, care a
însoțit Festivalul Internațional George Enescu. Și o alta,
în care vizitatorii pot admira
vechile chipuri ale orașului.
Aici se poate vedea cum arăta
în realitate, nu în film, Mihai
Viteazu, grație unei proceduri de reconstrucţie facială
realizată după fotografiile şi
măsurătorile craniului voievodului făcute în 1920 la Iaşi,
la cererea Armatei, de către
Francisc Rainer. Expoziții de
bandă desenată ce se pot vizita gratuit sunt organizate pe
întreg parcursul anului 2019.
Toate se îngemănează fericit
cu expoziția permanentă
„Timpul orașului”, care este
construită respectând princi-

„Timpul orașului”, expoziție
permanentă a muzeului

piul călătoriei în timp și unde
pot fi admirate exponate autentice de mare valoare istorică precum este, de exemplu,
sabia de ceremonie a domnitorului Constantin Brâncoveanu și moneda-medalie din
argint emisă în anul 1713.
Sabia, de circa un metru
lungime, a fost confecţionată la cumpăna veacurilor al
XVII-XVIII-lea. Lama de
oţel, uşor încovoiată, specific
orientală, prezintă un mâner
sub formă de baston, lucrat
manual prin gravură. Este
împodobită cu pietre semipreţioase, ametist şi topaz.
La Muzeul Bucureștiului se
relevă geneza și extinderea
oraşului. Sunt expuse prima
menționare documentară
a Bucureștilor (document
emis de Vlad Țepeș la 20
septembrie 1459), prima
menționare documentară

Ceasul cu rotație inversă fabricat
de Casa Collin, din Paris

Sala în care poate fi admirată sabia lui Constantin Brâncoveanu

În anii ’60 ai secolului XIX,
Irina și Grigore Șuțu au adus
grandoarea palatului

a Bucureștilor ca reşedinţă
domnească (document emis
de Radu cel Frumos la 14
octombrie 1465), două hărţi
care surprind dezvoltarea
oraşului: Mercator, hartă
realizată la sf. sec. XVI, dar
tipărită în primele decenii ale
sec. XVII - cu reprezentarea
Bucureştilor ca aşezare rurală
şi cetatea Dâmboviţei alături
- precum şi harta lui Gerard
şi Leonard Valk, 1678 - unde
Bucureştii apar ca mare oraş.

Dinspre trecut, prin
prezent, către viitor
Astăzi, amintirea trecutului
se îmbină armonios cu realitatea prezentului. Muzeul
adaugă colecțiilor, care reflectă memoria noastră, un
potențial cuprinzător pentru
activități de educație culturală. Acustica holului central
este una dintre cele mai bune
din București, iar aici au loc
periodic concerte de muzică
clasică. Copiii beneficiază de
ateliere speciale, în care nu
numai că învață, dar își pot
dezvolta și potențialul creativ.
Conferințe de istorie și artă,
management cultural, întâlnirile de fiecare joi cu intelectuali din diferite domenii,
lansări de carte, toate se îngemănează perfect și se întrepătrund cu atmosfera de odinioară. Trecutul devine parte
a unui prezent care își caută
drumul către viitor. Un viitor
inspirațional pentru toate
generațiile de oaspeți ai Palatului Suțu, construit să fie și
să rămână centrul cultural și
istoric al orașului București.
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Roman versus film

Între roman și film:

„Fram, ursul polar”

este un spectacol
al vieţii

Text: Milena Ispas
Foto: Dan Căliman
Deasupra lumilor stau filosofii, scriitorii și oamenii
de știință, ființe care știu să
surprindă esența înțelepciunii dincolo de extazul și
tenebrele vieții. Ei deschid
ușa la răspântia destinelor,
unde copilăria plutește
între nemurire și miracole,
unde viața își pune voalul
întâmplărilor neașteptate,
un loc în care universurile
se intersectează în pragul
anomaliilor, când animalele au conștiința de grație
a nobleței, iar oamenii
pendulează între transfigurările frumuseții spirituale
și agresivitatea diabolică
a lăcomiei. Unul dintre cei
care au harul de a vedea
deasupa lumilor, este scriitorul Cezar Petrescu. Sub
pretextul unei povestiri, în
care lumea circului devine
masca sclipitoare a vieții,
scriitorul creează de fapt o
analiză psihologică a rasei
umane. Romanul „Fram,

Pentru ultima parte a filmului, a fost adus de la Moscova
un urs polar dresat, care avea de 3 m și de 300 kg

ursul polar” este un spectacol al vieții, asemeni artei
dezlănțuite în arena unui
circ, când acrobații zboară
de la un trapez la celălalt,
ameninţati să cadă la cea
mai mică greşeală, urmați
de tigrii ce pășesc în arenă
unul câte unul, cu pasul lor
mlădios pe nisip, moale,
catifelat, fără vuiet. Mulţimea trece „de la fiorii de
emoţie la hohote de râs, de
la privirile încremenite de
minunare, la bucuria giumbuşlucurilor născocite de
paiaţele cu pantalonii largi
şi clopoţel în vârful scufiei”.

Între saltul amenințător
și pasul fără vuiet
al unui tigru

Pentru realizarea filmului
după cartea lui Cezar Petrescu,
marea regizoare Elibeta
Bostan a povestit că „ a deschis
toate ușile până la Comitetul
Central, ca să le explic că în
scenariu stă scris că puiul ăsta
mic de urs va deveni odată
un urs mare, dresat în circ”

În mijlocul acestui amestec
de frumusețe și sclavie, în
care acobații își riscă viața,
tigrilor nu le place să execute
comenzile, iar dresorii supun sub puterea biciului,
spiritul liber al naturii, ca
să se îmbogăţească directorul circului „fiara cea
mai fioroasă şi mai nesăţioasă ...“, scriitorul Cezar
Petrescu așează în central
romanului, un pui de urs
polar, Fram, în care se intersectează toate valențele

vieții și intră în vârtejul
unui destin straniu, când
doi vânători îi omoară mama
în imensitatea banchizelor
albe. Rămâne în voia
distructivă a oamenilor,
care îl vând Circului Struțki, unde se transformă într-un personaj fantastic, ce
nu are nevoie de dresaj sau
comenzi pentru a-i bucura
cu echilibristica lui pe toți:
bătrâni, mame, copii, săraci
sau bogați. În inima lui
se adună toate vibrațiile
creației, dragostea pentru
tot ce ființează, chemarea
locurilor albe în care s-a
născut și toleranța de cea
mai pură omenie, atunci
când, întors între ghețuri,
salvează viața celor doi
vânători care îi omorâseră
mama, și puterea obișnuinței față de mediul circului, la care vrea să revină,
cu sălbăticia, strălucirea
și frumusețea lui, în care
crescuse și se maturizase.
Povestea atât de generoasă
în frumusețe și coplexitate
filosofică, a devenit - la
începutul anilor 1980 - o
inspirație cinematografică
pentru doamna filmului românesc Elisabeta
Bostan. Regizoarea recu-

Octavian Cotescu, Carmen
Galin și Adrian Vîlcu
au interpretat rolurile
principale în filmul „Un
saltimbanc la Polul Nord”

noscută și premiată și în
afara granițelor țării, a dat
viață romanului „Fram,
ursul polar”, pe care l-a
adaptat ducându-l într-un
univers, în care copilăria
dă speranță vieții și aduce
bucurie pe toate meridianele sufletului. După filmul
„Saltimbancii” a urmat
continuarea „Un satimbanc
la Polul Nord” și serialul
„Fram”. Împreună cu scenarista Vasilica Istrate,
a depus o muncă uriașă
de documentare, pentru
ca această producție cinematografică să redea
fidel atmosfera mirifică a
cortului cu lumini colorate,
cu trapezişti şi iluzionişti,
cu dresuri de animale sălbatice din vremea anilor
1900. Actori de excepție ai
cinematografiei românești
au înnobilat performanța
actului artistic: Octavian
Cotescu, Gina Patrichi,
Adrian Vîlcu și Carmen Galin, cea care a executat singură acrobațiile la trapez.

Cartea lui Cezar Petrescu,
o mărturie a copilăriei
noastre, la fel ca și filmele
doamnei Elisabeta Bostan
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Teatru bucureștean

Actorii care scot scena
în afara timpului
Text: Milena Ispas
Foto: Teatrul de Revistă
„Constantin Tănase”
Râsul și veselia sunt stări
eterice către portalul unei
vieți armonioase, în care
zeul umorului aruncă punți
salvatoare peste încercările
vieții și dăruiește har actorilor de comedie, pentru
ca forța inspirației lor să
aducă zâmbetul în sufletele
oamenilor. Afișele strigă în
culori luminoase și calde,
„E spectacol în oraș!”, titlu
ce invită oamenii să alunge
zilele înnorate din cotidianul
lor și să aducă bucuria în
lumina rampei. O sărbătoare
de muzică și voie bună, onorată pe scena Teatrului de
Revistă „Constantin Tănase”
de celebrii actori ai comediei
românești, Vasile Muraru și
Valentina Fătu. În mijlocul
unor uriașe panouri digitale ce răspândesc lumina
unor artificii și scânteieri
multicolore, în armonii de
cântec, au deschis spectacolul cu o invitație spre
uitarea necazurilor: „Știm
și noi că viața uneori e grea,
dar ce bucurie să vă putem
vedea! Hai să-i facem clipei
cel mai bun destin! Hai să
facem viața - câtă ne-a rămas - să mai stea în loc, să
ne dea răgaz! Viață, fii de
treabă! Viață, stai în loc, că
ne ești datoare cu un strop
de noroc! Deci vă invităm
pe toți, să vă bucurați și de
v-o plăcea, să ne-aplaudați!”
Vocile melodioase ale actorilor, dansul corpului de
balet subliniat de costume

Vasile Muraru și Valentina Fătu, protagoniștii acestei „călătorii muzicale”,
au scris împreună povestea de succes a spectacolului

inspirate parcă din marile
spectacole ale Hollywood-ului, te înconjoară ca pe
cel mai important invitat al
acestei petreceri. Decorul
se transformă în câteva secunde în cele mai uluitoare
imagini ale cosmosului, ce
însoțesc într-un mod impresionant interpretarea
artiștilor Ana Maria Donosa,
Ortansa Stănescu, Miruna
Birău, Irina Ionescu, pentru
ca în momentele următoare
să te transpună în mijlocul
unei păduri imense de o
frumusețe rară, în mijlocul
căreia se desfășară momentul umoristic al actorului
Eugen Cristea - în rolul lui
Costică - pe care-l zăpăcesc
soacra și nevasta în drum
spre Paris. Ca și cum n-ar fi
de ajuns, în loc de aeroport,
pe Costică taximetristul îl
lasă undeva, unde se vorbește rusește, moment în
care acesta intră în panică:
„Auoleooo, suntem noi la
ei sau ei la noi...Doaaamne

ferește!”, dar își revine când
realizează: „Aaaa, suntem la
Romexpo, d-aia se vorbea în
toate limbile pământului!”

O sărbătoare de
lumini și cântec
Spectacolul încearcă să
transforme momentele obișnuite ale vieții, în prilej de
haz și ironii prietenoase, îmbrățișate de frumusețea unor
coregrafii ce au adus în scenă
și dansul popular cu melodii
ușor stilizate, înnobilate de
personalitatea secolului XXI,
iar creația artistică de excepție a costumelor populare și
ritmul dansului, au transformat dansatorii în podoabele
sclipitoare ale unei sărbători de lumini și cântec.
Glumele și snoavele se
înlănțuie într-un dans al
umorului, în care actorii
intră în jocul confuziilor,
când personajele încurcă
stomatologul cu sexologul
și greșesc locul plombelor,

sau când actrița Valentina
Fătu interpretază rolul unei
moderatoare de la Șatra
TV, care e necăsătorită prin
divorț, cum spune ea plină
de haz, și are un băiat Semafor, făcut din accident.
Nu ai timp să-ți amintești de
necazuri, pentru că în câteva
secunde flăcările din așezarea țigănească sub un uriaș
clar de lună sunt înlocuite cu
frumusuțea și măreția regală
a unui palat din Evul Mediu,
împrumutat din serialul fantastic „Urzeala Tronurilor”.
Costumele și dansul balerinilor îți dau impresia că
au coborât pe scenă direct
din platourile de filmare
ale celebrei producții cinematografice, din padurea Tollymore sau palatul
San Anton, din Malta.
Creația teatrală, „E spectacol în oraș!”, scoate scena în afara timpului, iar
artiștii devin prietenii,
care ne ridică de pe umeri
povara secundelor vieții.

„E spectacol în oraş! are de toate pentru genul revuisitic, unic în lume: fast, strălucire, culoare, umor de calitate, muzică originală
românească, sonorități dintre cele mai diferite, balet, costume și decoruri spectaculoase, efecte speciale, dar și dăruirea, talentul,
inspirația, profesionalismul și valoarea întregii echipe” (Alexandru Arșinel, director al Teatrului de Revistă „Constantin Tănase“)
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Eveniment

Biblioteca

Metropolitană

București
este un veritabil
centru cultural
al Capitalei

Text: Marilena Rogojinaru
Foto: Arhiva Bibliotecii
Metropolitane București
„Istoria unui popor este istoria
culturii sale”, spunea cândva
Noica. „Cu adevărat destinul
popoarelor trece prin cultură, iar popoarele care nu au
creat cultură mare – precum
hitiţii sau etruscii – au dispărut din istorie”. Tot la fel
de adevărat este şi faptul că,
dintotdeauna, bibliotecile au
fost depozitarele şi punctele
de avangardă ale culturii unui
neam. Şi tot la fel de adevărat
este faptul că, de la o vreme,
nu sunt numai depozitare
de cultură închisă în cărţi, ci,
dinamizându-se, au devenit şi
centre cu efervescente activităţi
culturale, cum este şi cazul
Bibliotecii Metropolitane
Bucureşti (BMB).
Astfel, timp de o lună (3
septembrie-3 octombrie), în
incinta filialei BMB din Şoseaua Mihai Bravu nr.4, iubitorii de artă au putut admira
expoziţia de artă figurativă
intitulată „Interferenţe”, un
tandem de pictură-sculptură
manifestat prin lucrările de
artă plastică ale tânărului ar-

tist din Republica Moldova,
Nicolai Parfenii, alături de
cele de sculptură ale artistului plastic Dan Munteanu.
Prima colecție de carte românească din cadrul
Bibliotecii San Francesco
della Vigna, Veneţia, realizată cu sprijinul BMB
Unul dintre cele mai imporatnte evenimente ale BMB,
desfăşurat în prima săptămână
de toamnă cu sprijinul Primăriei Municipiului Bucureşti şi
Institutului Cultural Român,
a fost inaugurarea primei Colecţii de carte românească, din
cadrul Bibliotecii San Francesco della Vigna, Veneţia, Italia.
Pentru românii stabiliţi în Italia, BMB a transferat cu titlu
gratuit cărţi preponderent religioase, volume de beletristică şi
cărţi de istorie, dar şi ultimele
ediţii ale revistei „Literatorul”.
Considerând că aceste cărţi
sunt absolut binevenite pentru studenţii români care îşi
pregătesc studiile masterale şi
predoctorale la Institutul San
Bernardino din Veneţia, cât şi
pentru comunitatea românească din zonă, directorul general
al Bibliotecii San Francesco
della Vigna, Rino Sgarbossa,

În cadul evenimentului „Nocturna Bibliotecii” a avut loc la Filiala
„Ion Creangă” a BMB și un concurs de fotografie cu pisici

Delegația BMB în vizită la Biblioteca San Francesco
della Vigna, Veneţia, Italia, cu ocazia inaugurării
primei Colecţii de carte românească

Vernisajul expoziţiei personale a artistei Maria Balea, din
cadrul Stagiunii Permanente de Artă Plastică „Temeiuri”

a adus mulţumiri la adresa
BMB, cât şi directorului general al acesteia, Ramona Mezei.
Spre sfârşitul lunii septembrie
(20 septembrie), a avut loc
întâlnirea profesională Biblioteci pentru Bucureşti, ocazie
cu care s-a deschis expoziţia
„Bucureştiul de ieri şi astăzi”
(unde au fost prezentate câteva
dintre clădirile emblematice ale Capitalei interbelice,
aşa cum arătau ele în epocă
şi cum ne apar astăzi), dar
şi Lansare de cărţi la BMB
(26.09), eveniment prezentat
de Octavian Ursulescu şi
Paul Surugiu-Fuego. Luna
octombrie a debutat cu
vernisajul expoziţiei personale
„Emoţii” a artistului Gheorghe
Coman, la Artoteca BMB,
din Şoseaua Mihai Bravu
nr.4, şi s-a încheiat cu prima
sesiune de lucru din cadrul
proiectului „Când voi fi
mare” – consiliere şi orientare
profesională pentru copiii cu

vârste cuprinse între 10-15
ani, din Sectorul 2 al Capitalei,
întâlnire care a fost moderată de către Ramona Mezei,
director general al BMB.
Luna noiembrie a început cu
„Nocturna bibliotecii – Noaptea cărţilor care ne bântuie
zilele”. Aflată la cea de-a
VIII-a ediţie, „Nocturna bibliotecii” s-a desfăşurat pe 1 noiembrie, în trei dintre filialele
BMB (Sediul central „Mihail
Sadoveanu”, Filiala „Dimitrie
Cantemir” şi Filiala „George
Coşbuc”), cu ateliere de lectură
şi creativitate pentru copii,
operă, teatru, jocuri de societate, spectacole pentru iubitorii
de SF, karaoke, „vânătoare de
cărţi”, o paradă a costumelor
de Halloween etc. La numai o
săptămână, a urmat vernisajul
expoziţiei personale a artistei
Maria Balea, din cadrul Stagiunii Permanente de Artă
Plastică „Temeiuri”, eveniment
ce a avut loc la Artoteca BMB.
Pentru mai multe informaţii,
pentru cei interesaţi, se poate
consulta calendarul integral
al evenimentelor culturale
derulate în filialele BMB pe
site-ul https://www.bibmet.ro/

Ramona Mezei, directorul
general al BMB, în timp ce
oferea Bibliotecii San Francesco
della Vigna câteva exemplare
ale revistei „Literatorul”
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Eveniment

Poemele de dragoste ale
lui George Mihalcea sunt
„ţesute” cu esenţa vieţii
Text: Elena Boholț
Foto: Arhiva personală
George Mihalcea
Scriitorul Geoge Mihalcea și-a lansat noul volum
de poezii „Sub mușcătura
fiarei - poeme de dragoste îndelung vremuită”, pe
12 octombrie a.c., clubul
„Chez Gabi”, exact când
Editura ART Creativ a împlinit cinci ani, eveniment

marcat și prin lansarea unui
volum aniversar de poezie,
intitulat „Dare de seamă”.
M-au încântat foarte mult
frumoasele rânduri ale Danielei Toma, editor Art Creativ, prin care a carcaterizat
volumul domnului Mihalcea:
„George lucrează cu esenţa
vieţii, de fapt, îşi modelează
după bunul plac vasta cultură
şi, deşi ar fi putut găsi o singură formulă pentru materializarea perfecţiunii lirice, a
ales libertatea cuvintelor sale,
le-a lăsat să-şi asume singure
dispoziţia sufletească şi realitatea, să înfrunte nălucile de
hârtie, de umbră şi de fum
şi să-şi scrie trecutul «ca pe
al altuia/ ca şi când/ ne-am
despărţi/ definitiv»... gândeşte el: «sunt prins fără scăpare/ în năvodul de cuvinte/
al unei limbi dispărute/ pe
care nici măcar nu mai ştiu/
de ce am inventat-o», dar e
convins că va găsi negreşit
«o insulă de turcoaz/ unde

SUB MUȘCĂTURA FIAREI
mi-e dor de-un trup albastru de femeie
ca de păduri încremenite-n vis
ori de nămeți strânși în vagi curmeie
mi-e dor de fiara care m-a ucis
ci nu de tot a fost moartea aceea
și nu de tot nici anii n-au fost trași
pe roata mea care era femeia
fiara în salt spre ultimii mei pași
dar care pași mai pot să facă noaptea
să nu mai urle-a pierdere-n pustiu
de vreme ce sub mușcătura fiarei
rămân tot viu din ce în ce mai viu

FOTOGRAFIE MIȘCATĂ CU
GENE ȘI TRUPURI
genele ei zbătându-se dimineața
când lumina intră cu pași de pisică sălbatică
prin fereastra deschisă spre mare
spun aproape tot despre timpul pierdut
pe drumuri inutile

totul se va repeta ...preţ de o
veşnică/ şoaptă de înger».
Apărut de curând la Editura ART Creativ, Bucureşti,
volumul de versuri „Sub
muşcătura fiarei – poeme de
dragoste îndelung vremuită”,
semnat de George Mihalcea
întregeşte postura estetică
în care se găseşte în acest
moment poezia sa, care,
lucru dovedit, are recul nu
numai în sufletul cititorului,
dar mai ales în mintea lui,
ceea ce nu poate demonstra
altceva decât că pentru autor, alături de iubire, poezia
este un lucru foarte serios”.
Lansarea de la Chez Gabi a
avut loc în prezenţa multor
prieteni, iubitori de poezie
şi de muzică, pentru că nici
aceasta nu a lipsit, seara
fiind şi mai frumoasă acompaniată de cântecele Danei
Florian, cu acordurile de
chitară ale lui Ionuţ Calotă
şi vocea superbă a Sarei
Kei. Au vorbit despre carte

dintr-odată camera se lărgește
la fel și patul răvășit ca de un cutremur
al trupurilor întristate de noianul departelui
iar tu începi să alergi în van după anii
când totul părea atât de limpede
și voi doi erați mai nepăsători
decât zeii uitați ai amurgului
acum timpul vostru se mai măsoară
doar în secunde cumpărate cu lacrimi peșin
pe la colțuri de nopți clandestine

DESPĂRȚIRE DE VIS
cu precizia unui ceasornic elvețian
dimineața mă desparte
de visul cu țărmuri ascunse
în care căutam scoici colorate
pentru salbele ei
am învățat pe de rost
cum doarme femeia de lângă mine
dar niciodată nu am aflat
pe unde aleargă atunci
când peste sânii flămânzi
îi curg rămășițe de noapte

În poezia sa, George Mihalcea
caută neîncetat legături
între material și imaterial,
între luciditate și extaz

editorul Daniela Toma,
poetul Eugen Pohonţu şi
profesorul Mihai Ciobanu.
La rândul său, George Mihalcea a recitat din versurile
sale secondat fiind de muzicianul şi poetul Ionuţ Calotă.

EA DOARME EU SCRIU
astăzi sunt foarte ocupat iubito
procesul meu cu neamul norilor
a ajuns la ultima înfățișare
în așteptarea sentinței
trebuie să-mi scriu testamentul
prin care îți las dreptul de unică folosință
a cuvintelor drum risipire și mare
îți înapoiez și lacrima furată cândva
din ochiul unui pescăruș dresat pentru tine
după ce ți-am desenat conturul pe nisipuri
la fel de albastre ca trecerea lină
a trupurilor noastre prin veacul apus
în care visam că trăim
va urma de acum înainte
doar un somn foarte lung
din care-am să mă trezesc numai atunci
când privirile noastre se vor izbi din nou
una de alta
sub soarele opalin al unei alte planete
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Editura românescă

Curtea Veche Publishing
- unul din liderii pieţei editoriale
românești - deţine exclusivitate pentru
publicarea multor autori de succes

Text: Pavel Stâncă
Foto: Curtea Veche Publishing
De peste 20 de ani,
Curtea Veche Publishing
este unul dintre liderii
pieței editoriale românești,
având în portofoliu
titluri de ficțiune și nonficțiune. Miruna Meiroșu,
PR Manager la Curtea
Veche Publishing a avut
amabilitatea să ne prezinte
noutățile editurii pe care
o reprezintă. Pornind de
la faptul că editura este
partenerul Casei Regale a
României, prin publicarea
volumelor despre sau scrise
de membrii Familiei Regale,
Curtea Veche Publishing
deține exclusivitate pentru
publicarea în România
a unor autori de succes,
precum Dale Carnegie,
Robert Kiyosaki, Daniel
Goleman, Allan şi Barbara
Pease, Edward de Bono
sau Jamie Oliver.
Când a fost înființată editura și care este conceptul
care face ca editura dumneavoastră să aibă o notă
distinctă față de alte edituri
românești?
În 1998, editura a început
prin publicarea literaturii

de dezvoltare personală, o
noutate necesară societății
românești de atunci. Colecția „Cărți Cheie” se
impune și astăzi prin
aparițiile editoriale relevante în ariile de business,
literatură motivațională,
educație financiară sau
socială. Aparițiile noastre
editoriale sunt conectate la
tendințele societății românești, editura oferind spațiu
de publicare specialiștilor
locali din diverse domenii,
de la istorie (Adrian Cioroianu), finanțe (consilierii guvernatorului BNR
Adrian Vasilescu și Lucian
Croitoru), la nutriție sau
gastronomie (doctorul Mihaela Bilic, chef Adi Hădean, chef Joseph Hadad,
Jamila etc.) și jurnalism.
În viitor, Curtea Veche
Publishing îşi propune să
promoveze lectura prin
traducerea unor titluri
importante, dar și prin
dezvoltarea interesului
publicului pentru voci ale
specialiștilor și scriitorilor
români. O contribuție importantă o are și Asociația
Curtea Veche, ale cărei
programe facilitează accesul
copiilor și tinerilor la literatură, prin activități educaționale organizate în toată țara.
Curtea Veche Publishing a
devenit un nume de referință

în acest domeniu al tipăriturilor de carte. Cine se află în
spatele acestui nume?
Editura Curtea Veche este
o afacere de familie, în care
s-au investit multă muncă
și pasiune. Prima carte a
editurii, „Secretele succesului” de Dale Carnegie, a
fost și una dintre primele
cărți de dezvoltare personală
de după Revoluție. În toți
acești ani, Iren și Grigore
Arsene au reușit să impună
editura pe piață, alături de
o echipă care în prezent
a ajuns la aproximativ 60
de angajați, plus numeroși
colaboratori externi. Barna
Nemethi, CEO-ul editurii,
crede în importanța alinierii editurilor românești cu
piața internațională, având
totodată dorința de a aduce
cât mai curând pe piața din
România cele mai importante nume ale prezentului.
Care sunt genurile de cărți
care văd lumina tiparului la
Curtea Veche Publishing?
O mare parte a portofoliului
nostru este constituit din
cărți de dezvoltare personală și profesională, însă nu
lipsesc cărțile pentru copii,
beletristică, gastronomie,
business și economie.
Ultimii ani au însemnat
pentru noi și aducerea unor

nume precum Mihaela Bilic,
Jamila Cuisine, LaLena.
ro, Marian Godină, Răzvan Exarhu și alții.
Cu ce titluri noi, vine Curtea
Veche Publishing la finele
anului 2019 și începutul anului 2020?
Sally Rooney, considerată
prima mare scriitoare a generației Millennials și nominalizată la Man Booker
Prize, are acum două volume la Curtea Veche Publishing – „Oameni normali”
și „Conversații cu prieteni”.
La acest final de an aducem
multe cărți noi, de la proză/
eseuri – „Cea mai frumoasă
poveste. Vol III” de Adrian
Cioroianu, „Corupția ucide?”, coordonată de Oana
Zamfirache, „Idioata”,
de Elif Batuman (o carte
excelentă, plină de umor,
finalistă la Premiul Pulitzer
pentru ficțiune), noile cărți
semnate de Alec Bălășescu
și Paul Țanicui, până la cărți
pentru copii – povestea
gimnastei Diana Bulimar,
„Întâmplări mărunte
cu pictori mari. Monet,
Van Gogh si Kandinski
povestiți copiilor” de Monica Bătrânu, continuarea
seriei Țup de la Poveștile
Cristinei, cartea pentru
tineri despre Regina Elisabeta – Carmen Sylva.

21

Cenaclul Literatorul

Armonii tomnatice

cu stihuri și voie bună la

Cenaclul Literatorul
Text: Marilena Rogojinaru
Foto: Dan Căliman
În miez de toamnă blândă,
cu gutui galbene ca luna
răsărită între ramuri, cu
armonii cromatice cuibărite
în frunze, cu miros de
struguri culeşi târziu
ori de must răzvrătit în
baric, Cenaclul revistei
„Literatorul”, găzduit,
ca de fiecare dată, în sala
„Auditorium” a Bibliotecii
Metropolitane București,
a susţinut o nouă întâlnire
cu cei ce bat îndrăzneţ la
porţile afirmării literare. A
fost, eminamente, o seară
dedicată poeziei. Şi cum poezia nu are anotimp, nici ani,
nici vârste dedicate creaţiei,
întâmplarea a făcut ca doi
dintre aspiranţi să fie „repartizaţi” la generaţia tânără, iar
alţi doi la cea matură, „coaptă”, cum ziceam, ca gutuile
cu parfum de pe ramuri.
Primul, care a reţinut atenţia
celor prezenţi cu versurile
sale încadrate la categoria
„poezie urbană”, a fost Radu
Nastasia, rezervist MAI,

care, probabil, după o viaţă
întreagă supusă rigorilor cazone, a simţit nevoia să iasă
din strictele tipare impuse
şi să „combată” pe frontul
versului sensibil, unde numai
sufletul poate să dea ordine.
Cum tocmai era pe picior
de plecare într-o expediţie
pe Everest, domnia sa a
încântat auditoriul cu două
poezii despre urbea pe care
o iubeşte suficient de mult
ca să-i dedice versuri: Brăila.
Ca o gazdă bună, îşi ia de
mână cititorul şi-l plimbă pe
(mai) toate străzile oraşului,
cu mici popasuri (versificate)

Zbor

de Dorel Petrescu

Iubito, poţi să ţeşi
într-o gogoaşă de mătasă
sufletului meu, casă?
Şi târziu, într-o noapte
pe care numai tu să o ştii
aripă să-i fii.....
Zburaţi în ciobul lunii
şi beţi apă de zori,

ici-colo, lăsându-l, pentru
odihnă „la coana Elvira”.

Auditoriul a vibrat
de emoție
A urmat Ana Mărgulescu,
care a revenit cu mare bucurie şi de astă dată la cenaclu, cu poezia sa matură
(surprinzătoare pentru cei
14 ani câţi are), aproape neverosimil de bine închegată,
cu mesaj direct, vie, sensibilă, o poezie cu un conţinut
trăit la propriu. Faptul de a
fi avut o operaţie pe cord,
faptul de a fi fost scoasă din
iar cu ce mai rămâne
stropiţi fruntea
întârziatului sori
În aprins răsărit
să aduci iar acasă
sufletul meu primenit,
în cămăşi de mătasă.
Cântă-i uşor, să se culce
în ochii tăi mari,
în ochii plini,
cu o lacrim-amară
şi o lacrimă dulce!

Dorel Petrescu, preşedintele Asociaţiei Culturale Marin Preda, a prezentat la Cenaclul Literatorul
mai multe cărți scrise de locuitorii din Siliștea-Gumești și a recitat două poezii scrise de el

universul mirific al copilăriei
de care nu s-a bucurat cum
au făcut-o alţii de vârsta ei,
i-a creat o sensibilitate şi
o maturitate în gândire rar
întâlnită la un copil de 14
ani. De fapt, mărturiseşte
că, într-un fel, aşa a găsit
drumul spre poezie. Citeşte „Sânge de trandafir” şi
„Pendulare în timp”, iar sala
vibrează. Un alt tânăr, Mihai
Constantinescu, de 18 ani, se
prezintă asistenţei. Are două
cărţi deja publicate şi recită
poeziile „Razane”, „Noapte
bună” şi „Mitul Zburătorului”, cu tema transpusă
într-o versiune modernă.
Surpriza a fost Dorel Petrescu (57 de ani), preşedintele Asociaţiei Culturale
Marin Preda, venit tocmai
de la Siliştea-Gumeşti să
participe la cenaclul nostru.
Cum n-a putut să vină „cun pui fript, o pâine-n ţest
şi-o damigeană”, cum venea
Nea Mărin (Amza Pellea), la
Bucureşti, la naşu’ Pantelică,
s-a gândit că nu se cade să
vină, totuşi, cu mâna goală,
aşa că a adus cu el o servietă doldora cu cărţi, toate
scrise de consăteni de-ai săi.
Prezentăm câteva titluri şi
autori: Cutieru Alexandru
– Aşteptare lângă cuvinte;
Dobre I. Burcea – Marin
Preda şi universul Moromeţilor- adevăr, ficţiune, mit;
Adriana Papuc – Gânduri
printre rânduri. Cert este
că nea Dorel s-a simţit atât
de bine la Cenaclul „Literatorul”, că ai fi zis că toată
viaţa nu făcuse altceva decât
să umble din cenaclu în cenaclu. A fost cel mai vocal
din sală, a râs, a povestit,
a dat indicaţii şi a sfârşit
prin a face propunerea ca
în primăvară, o ediţie a
Cenaclului „Literatorul” să
se ţină la Siliştea-Gumeşti.
Asta nu înainte, însă, de a
recita două poezii minunate.
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Gâsca și blestemu’
lu’ nea Miniţă
Şi dacă tot a fost, aşa, o
atmosferă destinsă, mi-am
permis să povestesc o întâmplare din vremea când
făceam reportaje la Siliştea-Gumeşti. Îi aud eu, odată, pe cei prezenţi în faţa cârciumii lui a lu’ Bucureşteanu,
că au gâşte de vânzare şi că
e 300.000 de lei (vechi) gâsca. „Păi, cine are, că aş vrea
şi eu câteva?”, zic. Preţ de
10-15 secunde, linişte. Îi tot
vedeam că-şi dau coate, dar
nu îndrăznea nimeni să se
ofere, până se hotărăşte unul:
„Nea Miniţă are! Iote-l...”, şi
arată spre un om de statură
medie, cam la 65 de ani, care
stătea pe-o băncuţă cu o ţuică-n mână. „Ia zii, bre, nea
Miniţă, vinzi?” „Da, tată!”
„Şi cât, 300.000 gâsca?” „Da,
tată!” „Păi, uite cum facem!
Când vin, săptămâna viitoare, te sun cu o zi înainte să-ţi
spun câte vreau şi să mi le
jumuleşti şi mie, că n-o să

Cenaclul Literatorul
mă duc cu penajul pe ele la
Bucureşti, că mă dă aia afară
cu gâşte cu tot!” „Bine, tată!”
Zis şi făcut, mă întorc eu
acasă, mă hotărăsc să cumpăr trei, mai vorbesc cu
un vecin dacă nu vrea şi el
două, şi peste o săptămână
îl sun pe nea Miniţă. „Nea
Miniţă, vezi că vreau cinci
gâşte, adică un milon jumate, şi-ţi mai dau ceva peste,
pentru curăţat!” „Bine, tată!”,
zice el şi închide. Dimineaţa, la prima oră, bat cu sacul
la sub braţ la poarta lui nea
Miniţă. „Gata gâştele?”,
„Gata, tată!” „Jumulite?”
„Jumulite, tată!”. Deschide o
ladă frigorifică, scoate cinci
gâşte curăţate de tuleie,
puse în pungi, şi mi le bagă
în sac. Mergem la maşină,
arunc sacul în portbagaj şi
zic: „Ia, nea Miniţă, trei ori
cinci, un milion jumate şi
mai ia 300.000 pentru curăţat!” „Păi nu aşa, tată, două
milioane jumate face...!”
„Cum, bre, două milioane
jumate? Adică gâştele fac un

milion jumate şi mata îmi
iei un milion pentru curăţat?
Adică 2/3 din gâscă e jumulitul? O gâscă face 300.000
şi jumulitul ei 200.000? Nu
merge aşa...” „Ba numai aşa
merge, tată!”, zice nea Miniţă, calm ca omul care nu
vrea să-şi strice ziua cu nimicuri. „Bre, mata mă luaşi
drept un răţoi gătit, venit de
la oraş, dar eu m-am născut
la țară, ştiu ce înseamnă să
jumuleşti o gâscă. Ori vrei
să mă jumuleşti pe mine
de bani?” „Tată, nu merge
altfel”, zice nea Miniţă şi
pleacă liniştit cu sacul cu
gâşte, lăsându-mă în mijlocul drumului. „Bine, bre,
mănâncă-le sănătos! Abia că
pănă la Crăciun nu ieşi din
gâscă...ăsta ţi-e meniul...”
„N-are nimic, tată, hai să
trăieşti!”, zice nea Miniţă
fără să pară deloc supărat.
Vin la cârciumă, la a lu’Bucreşteanu şi, obidit, le spun
celorlalţi: „Bă, voi ştiţi ce-mi
făcu nea Miniţă?”, şi le spun
tărăşenia. Toţi abia se ţin

din râs şi, într-un final, îmi
zice unu’: „Lasă, domn’le,
că-ţi dau eu gâşte la 300.000
bucata, curăţate gata!” N-am
mai avut curaj să comand
cinci gâşte, i-am zis numai
de trei. Peste o săptămână
vin acasă cu trei gâşte mari,
albe şi grase, curăţate de
tuleie. Răzbit de poftă, tai
două copane dolofane şi le
arunc pe grătar. În juma de
oră fum îmbietor, arome
amăgitoare, grăsime sfârâind,
o nebunie. Iau un copan şi,
cu poftă, muşc din el. Ha!,
mi-au rămas dinţii înfipţi.
N-am putut nici să-l muşc,
darămite să-l mai mestec.
„Hait, zic, ăsta e blestemu’
lu’ nea Miniţă! Al dracu’
moş nu mi-a spus că trebuie
fierte înainte!” Mi-a venit
apoi o idee, le-am curăţat pe
toate de carne, am dat-o prin
maşina de tocat şi am făcut
în vreo trei rânduri sarmale
în foi de viţă, de s-a dus vestea. Şi-am încălecat p-o şa şi
v-am spus, din nou, povestea
unui cenaclu reuşit, aşa!

abia răsuflare, abia pendulare
peste ochii mei
și ochii tăi
în timp ce se scurg frunzele drumului,
pașii,
peste ei.
Am pământ sub unghiile
cu care am săpat
în orbitele clipei...
Zbor, de Dorel Petrescu
Iubito, poţi să ţeşi
într-o gogoaşă de mătasă
sufletului meu, casă?
Ana Mărgulescu, la vârsta de 14 ani,
scrie poezii de-o frumusețe rară

Pendulare în timp
de Ana Mărgulescu

Oh, iubire, vreau
să cad în ochii tăi
ca-ntr-o prăpastie.
Să mă prăbușesc
și să mă acopere
unul după altul, cenușă,
oasele
timpului.
Mă prăbușesc peste dealuri
peste cer și peste scrum,

Şi târziu, într-o noapte
pe care numai tu să o ştii
aripă să-i fii.....
Zburaţi în ciobul lunii
şi beţi apă de zori,
iar cu ce mai rămâne
stropiţi fruntea întârziatului sori
În aprins răsărit
să aduci iar acasă
sufletul meu primenit,
în cămăşi de mătasă.
Cântă-i uşor, să se culce
în ochii tăi mari,
în ochii plini,
cu o lacrim-amară
şi o lacrimă dulce!

La numai 18 ani, Mihai Constantinescu
a publicat deja două cărți

Angoasă

de Mihai C. Constantinescu

cântă-mi iubire
căci am pierdut tot ce aveam
mai bun de făcut
aș ieși cu prietenii la bere
dar încă de când eram
copil i-am pierdut
amintește-mi de ieri
și de cum ne temeam că ne vom uita
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Cenaclul Literatorul
amintește-mi ce prostii ne speriau
și trezește-mă când pleacă dimineața
cântă-mi iubire
de parcă nu mai există timp
cântă-mi în șoaptă
și sărută-mă pe iriși
când vezi că nările mi se sting
cântă-mi iubito
căci e singura lumină pe care o mai aud
cântă-mi iubito cântă-mi
cântă-mi
dacă m-ar izola și de
respirațiile inimii tale
cred că aș rămâne surd

Rondelul oraşului port
de Radu Nastasia

În oraşul port în care ancorau
demult corăbii,
Pe care accidental, l-a
nimerit chiar şi un orb
Nevăzător, croncăne prelung,
lugubru, un corb.
Plictisiţi, pescarii vând la bucată scrumbii.
La tanti Elvira amorul
se vinde pe cambii,
Marinari aşteptându-şi rândul,
uşor lichiorul îl sorb.
În oraşul port în care ancorau
odinioară corăbii,
Fetele-s sexi, le admiră cu
ochii minţii şi-un orb.

Razne

de Mihai C. Constantinescu

simt cum mi se îneacă ochii
în propriul lor sânge sărat
e ironic și mă înțeapă aerul din plămâni
mă simt ca un pix creativ
mânuit de un ratat
nimic nu este ceea ce se recomandă

chiar și în LIBERTATE
7 litere tot rămân blocate
sper doar ca într-o zi
să pot să mor
și să nu fiu taxat de heruvimi
pe moarte

Radu Nastasia debutează la Cenaclul
Literatorul cu poezia „Rondelul
orașului port” și putem spune că
este un continuator al poetului
rondelurilor - Alexandru Macedonski
- fondatorul revistei „Literatorul”

O pereche se ceartă, din mâini
gesticulează ambii.
Pe bănci zac întinşi cerşetori
suferind de morb,
Câini muribunzi îşi caută-n
apus sfârşitul în scorb’,
Sub apele tulburi înoată
un banc de scrumbii.
Plouă în oraşul port în care
ancorau cândva corăbii.

Cadouri potrivite
pentru un
decembrie special
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Imagini cât 1000 de cuvinte

Un manuscris al lui Alexandru
Obobescu, din urmă cu peste
140 de ani, întregistrat în arhiva
Bibliotecii Metropolitane București
În arhivele Bibliotecii Metropolitane București, din
anul 1875, se află printre alte manuscrise de o valoare
inestimabilă și monografia „Thesaurul de la Petrossa”,
realizată și înregistrată de Alexandru Odobescu. Scriitor,
arheolog și om politic român, Alexandru Obobescu a fost
fascinat de această descoperire din anul 1837, de la poalele
dealului Istrița (jud. Buzău), cunoscută și sub numele
de „Cloșca cu puii de aur”. Tezaurul de la Pietroasa, care
conține 12 piese datate din sec. IV e.n, a fost considerat
până la descoperirea mormântului lui Tutankamon, cel mai
important tezaur din aur al lumii, care a circulat prin cele
mai faimoase muzee europene. (Text: Milena Ispas; Foto:
Arhiva Bibliotecii Metropolitane București)

