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Întâmplător
sau nu, satul

lui Constantin
Pădureanu,

Rudarii
Olteniei, este

situat în
aceeaşi zonă
etnografică,

apăsat
delimitată,

conservatoare
şi bogată în

elemente de
civilizaţie şi

cultură
arhaică,

tradiţională,
cu Bulzeştii lui

Marin
Sorescu...

valurile se sparg…/ ne înclinăm/ ne
clătinăm/ paşii din ce în ce mai nesiguri şi/
hăul din ce în ce mai real…// catargul
trosneşte/ vela sfâşiată cere ajutor/ cerului
negru// şi zarea nu se înseninează”.  Un întreg
ciclu de poezii dedicat “Odăii de alături” (‘o
cameră de piatră/ cu un capac de piatră şi/ cu
un nume şi/ o dată de naştere”) constituie
pentru M.D. “lecţia ce încă se învaţă” într-o
realitate părelnică, văzută fatalmente, totuşi,
la orice vârstă, cu ochi de copil : “mă uit în jur
uimit/ şi totul este ca o cochilie albastră/ de
scoică albastră şlefuită de/ o undă alb astră/
până la indecenţă la in coerenţă / până la i
realitate…// sunt şi totuşi nu sunt/ visând/ că
totuşi voi fi…”. În faţa dezastrului, punându-şi
problema supravieţuirii,  insul înzestrat cu
talent, poetul în speţă, găseşte că salvarea nu
poate veni decât de la cuvânt, o arcă sublimă
pe care încearcă să o ridice la cer… Ea este
singurul vehicol redemptiv în care ar putea
încăpea o existenţă ce clipă de clipă se zbate şi
recurge la ajutorul  propriilor resurse pentru a
scăpa  de nenumăratele angoase şi limite, dar
mai cu seamă de frica de neant, atât de
specifică omului ajuns în pragul vârstei
întrebărilor retrospective. 

Aruncat în lume, fără un sens major al
existenţei sale acolo, dacă nu-l va întâlni la
timp pe Dumnezeu,  omului care gândeşte nu-i
rămâne decât clipa pe care trebuie să o
eternizeze,  altfel viaţa sa va fi veşnic
pierdută… Cu încredinţarea că în puterile
latente ale cuvântului  rezidă salvarea şi
“sublima nebunie a tuturor poeţilor lumii”,
Mircea Drăgănescu încredinţează

Touchscreen(ului) consistente fragmente
(istorice) din  “Viaţa mea de pe acum”,  la fel
cum îl/o amprentează cu o serie de “nelinişti”
din Viaţa mea de acum”, cele două capitole
complementare ale cărţii. Scriind despre
existent şi sine cel mai adesea în raport cu cei
cărora le-a fost drag (bunica, tatăl mama, în
primul rând…) şi pe care, în mod paradoxal,
prea târziu şi dureros de nostalgic îşi dă seama
că nu i-a cunoscut prea bine, Mircea
Drăgănescu compune cu un gen de
rigurozitate nu lipsită de cinism şi ironie o
poezie de o rară elevaţie ce se articulează până
la urmă într-o carte împotriva uitării,
informului nediferenţiat şi amorfului. “Ne
plimbam şi discutam despre vreme/tata este
neliniştit/ vrea să ne cunoască acum/ acum
când cunoaşterea este esenţială/ acum…/ doar
acum când bântuie spaţiul eteric…/ îmi spune
că lucrează la un dicţionar/ de istorie al limbii
române/ un dicţionar corespondent/ al unuia
transilvan/ din româna de astăzi în româna
trans silva/ din româna de astăzi  în româna
lui de acolo…/ din pădurea lui subterană …
unde aerul proaspăt/ proaspăt încă… proaspăt
încă…/ /tatălui meu îi este greu să se despartă
de mine/ îi este greu să se despartă de
mine…// nu ne-am cunoscut prea bine/ cum
nici eu nu m-am cunoscut/ prea bine cu/
odraslele mele…” Deşi pretinde cu cochetărie
că odată cu delabrarea lumii acesteia, al cărei
martor vrând nevrând este, a cam început de
la un timp să încurce ordinea operaţiilor, fără
nicio inhibiţie, poetul rămâne un dezabuzat
dar excelent “cronicar” al evenimentelor din
apele  Titului: “Şcoala generală la care am

învăţat nu mai există/ Liceul N. Grigorescu nu
mai există/ nici măcar orăşelul liniştit de
provincie/ nu mai există/ cu cinematograful,
cu grădina de vară, cu librăria lui Iacob cu/
restaurantul comunal şi cu/ măcelăria lui
Ştefănescu nu mai există…// în curând nici
Liceul I. C. Vissarion / în care am fost profesor
o viaţă de om/ nu va mai exista/ nu va mai
exista……” 

Dincolo de atâtea nelinişti şi trei, patru
S.O.S.-uri cu adresă directă la câteva dezastre
existenţiale petrecute în apropierea poetului,
pe care însă încearcă să le privească nu numai
lucid, dar şi cu resemnată înţelepciune, Din
viaţa mea de acum se poate reţine, pe de altă
parte, şi poezia unui creator situat efectiv
dincolo de marota vieţii provinciale, într-un
spaţiu al său, spiritualizat şi cât de cât
securizat, unde seva proaspătă izbucneşte în
muguri de primăvară târzie… De aici poetul
încă mai poate privi răsăritul soarelui “sub
forma sânului tău”, îndrăgostit de viaţă şi
întrega creaţie dumnezeiască.  “Să te ating
doar şi/ devii poezia vieţii mele/ ce-mi bucură
trupul şi/ sufletul// de o eternitate de ani/
suntem doar noi şi poezia// aceasta/ care să
nu te îndoieşti/ îţi este dedicată doar ţie”.  Un
atare poet, ajuns la o matură şi deplină
stăpânire a posibilităţilor artei sale, cu
siguranţă mai are multe să ne spună, cu atât
mai abitir cu cât, pentru prima dată în viaţa sa
de acum, se va putea, în sfârşit, ocupa  de
regina artelor în exclusivitate… Şi asta pentru
că, întocmai  unui cardinal, profesorul de
umanioare se poate, desigur, retrage oricând
din activitate, pe când poetul nu!  

În bibliografia de pe acum bogată şi diversă
a poetului, prozatorului şi publicistului
craiovean Constantin Pădureanu, noul
volum de poeme  – „Focuri pe colnic” –
marchează, cu certitudine, un moment fast, de
referinţă.

Autorul se înscrie cu acest volum, cu un
plus de decizie şi claritate, în rândul poeţilor
de azi care dau o convingătoare, viabilă replică
estetică postmodernistă poeziei de factură
tradiţionalistă, demers insurgent şi înnoitor,
ce vizează constant, programatic, demitizarea,
desacralizarea viziunii, fondului arhaic de
mentalităţi, datini şi obiceiuri, a iconografiei
rurale, consacrate din vârste imemoriale, a
imaginii de ansamblu a universului satului
românesc tradiţional, de un idilism desuet,
inexpresiv.

Se propun, în schimb, radiografii de o
aparentă obiectivitate/ neutralitate, de un
realism frust, cu frecvente tuşe expresioniste,
configurate de un discurs poetic masiv
epicizat, de un voit prozaism, translatat,
adesea, în registru parabolic şi alegoric, fapt ce
le conferă nucleelor epice selectate şi
încorporate statut estetic de revelatoare
parabole existenţiale sau de alegorii investite
cu nebănuite, plurale semnificaţii şi sugestii.

Seria unor asemenea demersuri poetice a
fost deschisă în poezia noastră contemporană
de Marin Sorescu, cu substanţialul, epopeicul
său ciclu de poeme „La lilieci”, cu care a izbutit
să impună pentru totdeauna, într-o posibilă
geografie a poeziei româneşti, un topos
generos în zăcăminte lirice inestimabile, satul
Bulzeşti cu lumea şi spiritualitatea lui
ancestrală.

Întâmplător sau nu, satul lui Constantin
Pădureanu, Rudarii Olteniei, este situat în
aceeaşi zonă etnografică, apăsat delimitată,
conservatoare şi bogată în elemente de
civilizaţie şi cultură arhaică, tradiţională, cu
Bulzeştii lui Marin Sorescu şi, asemenea
ilustrului său înaintaş, autorul volumului
„Focuri pe colnic” intenţionează, şi izbuteşte
în bună măsură, să-l ridice la rang de topos
literar inconfundabil, memorabil, întemeiat pe
„un spaţiu referenţial” şi o „topologie
specifică”, după cum apreciază cu justeţe, în
excelenta sa prefaţă, cunoscutul critic şi istoric
literar Aureliu Goci.

Se face apel la tehnica decupajului de
întâmplări, sărbători, evenimente, datini şi

tradiţii, toate încorporate într-un sui-generis
spectacol al vieţii unei comunităţi rurale de tip
tradiţional, ce se constituie, în cele din urmă,
într-un complex, pitoresc personaj colectiv, cu
o fascinantă, mitică identitate, iar aceste
secvenţe selectate, centrate pe „sâmburi epici”
şi nuclee anecdotice pitoreşti, mustoase, de un
realism dur şi de o exultantă concreteţe, dau
substanţa narativ-descriptivă a fiecăruia
dintre prozo-poemele incluse în sumarul
volumului „Focuri pe colnic” de Constantin
Pădureanu. Pentru că anecdotica la care se
face apel, imaginile secvenţelor de viaţă sunt la
un grad înalt semnificative şi emblematice
pentru întregul din care au fost decupate,
autorul, poetul epic, creator de „ficţiuni
narative”, compoziţii şi scenarii, izbuteşte să
configureze, în final, în mod mozaical, fractal,
imaginea de ansamblu a satului, aproape
monografică, de factură etnologică şi să
sugereze, să recreeze şi să restituie cititorilor,
cu autenticitate emoţională şi fior liric,
atmosfera spirituală şi culoarea locală de un
pitoresc şi o patină arhaică aparte.

Prozo-poemele volumului pot fi citite şi ca
„momente şi schiţe”, ca texte narative
concentrate, lapidare, uneori ca percutante
litote morale. De altfel, o observaţie critică
asemănătoare, formulată în legătură cu
poemele din ciclul „La lilieci” de Marin
Sorescu, dar valabilă, în bună măsură, şi în
cazul textelor lui Constantin Pădureanu, a fost
făcută de istoricul şi criticul literar Ion Rotaru
în „O istorie a literaturii române”: „Dacă se
mai îndoieşte cineva că avem în faţă nişte
schiţe din viaţa satului oltenesc şi doljan,
atunci ieie acest dialog şi pună-l lângă celebrul
„Cum se înţeleg ţăranii” al lui Caragiale, spre
care Sorescu trage permanent cu ochiul ... Ori,
atunci, ne putem şi noi erija în ... teoreticieni
şi, trăgând tare lucrurile de păr, vom arăta că
la urma urmei şi schiţele lui nea Iancu pot fi
„poeme”. De ce nu? Orice artă a cuvântului
adevărat, autentică, este poezie”. Consideraţie
critică discutabilă, sub anumite aspecte, dar
nu lipsită cu totul de orice temei, ca să nu fie
demnă de a fi luată în seamă.

Abordate din acest unghi analitic, textele lui
Constantin Pădureanu, prozo-poemele din
„Focuri pe colnic” pun în evidenţă, într-
adevăr, notele esenţiale ale talentului
incontestabil al autorului, subliniate, de altfel,

de acelaşi Aureliu Goci, în remarcabila sa
prefaţă: „Chiar şi Marin Sorescu a observat că
autorul (C. Pădureanu n.n.) are „calităţi
narative”, „tentă umoristică” şi „darul de
povestitor”, ceea ce în limbajul comun s-ar
traduce prin vocaţia clasică a scrisului,
centrată pe dominanta morală”.

Se mai remarcă şi chiar este de remarcat în
demersul (totuşi) poetic al lui Constantin
Pădureanu o coloratură dialectală cu totul
remarcabilă, „un dicţionar sarcastic şi incitant
de nume proprii provenite din laturile vieţii
cotidiene ... Hârdău, Brânzan, Fluture, Tufiş,
Oiţă, Curcanu, Dudan – toate fără ironie şi
fără ţintă caricaturală (A. G.)”, fermecătoarea
oralitate a discursului, iar, de către valorosul
critic literar Adrian Dinu Rachieru, într-o
succintă postfaţă, densă în aserţiuni critice
pătrunzătoare, „spectacolul vieţii, fie el şi
deghizat liric, ce presupune, se ştie, epicizare,
limbuţie anecdotistă, suculentă şi, desigur,
emoţie estetică”, precum şi „un localism
fabulos, care ne face părtaşi la întâmplările
(ciudate) din Rudarii Olteniei, aducând în
scenă personaje de ţinut minte”.

Un argument forte în favoarea convingerii
noastre că textele lui Constantin Pădureanu,
au, în principal, statut estetic de prozo-poeme,
făcând apel la una dintre cele mai frecvente
formule poetice postmoderniste – epicizarea
discursului liric, substanţiala infuzie de
realitate în structura sa, aduce, fără îndoială,
scriitorul Ştefan Mitroi într-o tabletă cu
turnură poematică, scrisă cu eleganţă şi
rafinament stilistic şi intuiţii critice de o
elevată fineţe disociativă, cu titlul inspirat,
sugestiv: „Culoarea poveştilor de dragoste”:
„Aparent nepoetice, ... le salvează poveştile din
poeme, ... mai exact spus, încărcătura lor de
duioşie, ... le salvează chiar poezia, cea din
gesturile personajelor, care pare s-o întreacă
în intensitate pe cea din cuvinte”.

După atâtea consideraţii critice pertinente
şi la obiect, ne mai rămâne doar să formulăm
convingerea noastră că scriitorul doljean
Constantin Pădureanu a înregistrat prin
apariţia volumului „Focuri pe colnic” una
dintre cele mai importante reuşite artistice din
prodigioasa sa activitate de creaţie de până
acum.

Lirismul nucleelor epice regizate poetic
Victor Rusu   
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Romanele lui Ioan Vişan (n. 25.III.1942,
Nucet, Dâmboviţa, studii la Facultatea de
Matematică a Institutului Pedagogic din
Bucureşti, 1969-1968; profesor de matematică
şi director al Şcolii Generale Sălcioara,
Dâmboviţa) poartă neîndoielnic însemnele
stilistice ale Şcolii de la Târgovişte.
Romancierul îşi propune să facă în primul
rând o anatomie a fiinţei, dar, ca orice autor
de talent, vine cu o formulă romanescă
originală. Stăruie, prioritar, în universul
psihic, personajele sale fiind fiinţe nervurate,
cu o sensibilitate – adică – ce reacţionează
prompt, cu acuitate, bolnăvicios chiar la ceea
ce se întâmplă în afara şi înlăuntrul lor. Sunt
adevărate cutii de rezonanţă, având mereu o
disponibilitate de a genera o oscilare şi o
amplificare a vocilor daimonionului lăuntric
sau a celor venite din exterior.

Oricare voce – percepută visceral, la nivel
de nervi (senzaţii, impresii) sau din adâncuri –
este temei de angajare a întregii fiinţe pentru a
i se stabili originea, cauzalitatea, modul în care
se desfăşoară procesual. Totul e supus unui
examen al conştiinţei, menţinută în regim
constant de  in extremis, de
actualizare/potenţializare (în sensul lui Ştefan
Lupaşcu), de intrare într-o zonă dominată de
principiile identităţii, noncontradicţiei şi
terţului exclus, care sfidează logica clasică
aristotelică.

Se manifestă, în toată plenitudinea,
autoanaliza, autoscopia, autocunoaşterea şi –
bineînţeles – fenomenele opozitive de felul
autoflagelării şi autodistrugerii, căci
personajul primului roman  se sinucide
(suicidul având şi cauze sociale).

Nu lipseşte nici procedeul proiecţiei
aliterative, al introspecţiei făcute prin Celălalt,
Cuşca elastică având ca narator o femeie ce-şi
destăinuie stările prin intermediul unui
bărbat, prin raportare la el, iar planurile
narative se prezintă printr-o alternanţă de
capitole denumite El şi Ea, (discursul auctorial
aparţinând Ei).

Evenimentele epice ca atare sunt puţine şi
convenţionale, mergându-se strategic pe o
coborâre în subterana conştiinţei, în
ungherele întunecoase, obscure, în „căile
ascunse ale existenţei”, în „neprevăzutul din
problemele de nelinişti şi încordări, în condiţii
de captivitate”, în „mecanica mişcărilor
sufleteşti”. Se vorbeşte, de aceea, despre mai
multe câmpuri ale conştiinţei, despre mai

multe universuri ale fiinţei, despre
transcendenţă şi idealism, despre utopii şi
relaţiile cauzale dintre ieri, azi şi mâine,
despre curbarea timpului spre trecut şi – în
mod frecvent – despre prezenţa în spaţiu,
mereu reprezentat ideogramatic în gând,
mereu configurat psihic, nu doar fizic,
obiectual. Acesta e închis în sine,
constrângător, neantizator chiar, închipuit ca
o încăpere de sticlă, ca „o cuşcă elastică”.

Dată fiind această închistare, această
situare într-un cadru alienant, personajul se
simte un cobai expus experimentelor, un
„inutil”, un om de prisos în genul
lermontovianului Peciorin. De altfel,
experimentele se şi fac la propriu într-o clinică
în care este angajat.

Alexandru (Alex. în transcrierea Ei, numită
Adriana) apare  în momente greu desluşibile,
în care se suprapun, în forme ciudate,
certitudini şi incertitudini, iluminări şi
ocultări, configurări lucide ale realităţii şi
proiecţii utopice, vederi metafizice şi revelări
de adevăr („dincolo de experienţele zilnice”), o
viaţă trăită cândva şi o viaţă trăită acum. Viaţa
pe care a avut-o la „Pădurea” se reactualizează
în anumite tresăriri ale memoriei: „O viziune
ieftină, dar ea reface mereu imaginea unei
lumi care mi se insinuează în memorie şi nu-i
pot da un chip bine definit. La urma urmei, nu
va fi rău încercând să fac puţină lumină
printre atâtea imagini fugare, ce mă învăluie
ca o ceaţă densă, sfâşiată pe alocuri de undele
transparente  ale unor mesaje culese din
subconştient”.

Se impune, ca un cui psihic, obsesia
capcanelor, printre care trebuie  să circule,
acestea simbolizând impedimentele,
facticităţile,  „momelile”, drumurile
labirintice, închise de fapt.

Capcanele iau contur „real” în ochii felinei,
care i se proiectează imaginar. Această
strălucitoare felină pe care i-o aduce stăpâna
casei ca un duşman erijat în prieten, având
ochi „scânteind a moarte pe deasupra galeriei
lui”: „Asta mă obligă să-mi cultiv limbajul,
simţul de orientare, viclenia şi câte şi mai câte.
Conştiinţa din galerie nu se cultivă decât cu
intuiţie. Cu asta, drumul pe deasupra, pe unde
lumea se lasă privită din unghiuri largi, este,
într-adevăr, o utopie. Merită însă efortul.
Poate că orice utopie duce şi la un progres. De
n-ar fi cursele astea, încărcate cu momeli. În
fond, ăsta e modelul de civilizaţie... cu două
vorbe, ne lăsăm duşi de nas către diverse
capcane”.

Într-un moment al experimentelor,
personajul constată: „Aici cursele şi capcanele
nu mai sunt risipite aiurea, toate se află acum
în ochii femeii care mi le aruncă în faţă doar ca
să nu mă abat de la drumul gândit de ea”.

Identificăm în această mărturisire fişa
clinică pe care şi-o face însuşi personajul şi,
totodată, actul de identitate socială:
„Duşmani, într-adevăr, nu mai am, dar şi fără
ei nu însemn nimic. Doar o aşteptare
laborioasă îmi justifică existenţa. Din când în
când cercetătoarea mă supune unor curioase
experienţe, fapt care mă obligă să-i simt lipsa
de afecţiune. Mă ţine sub observaţie minute în
şir, îmi notează cu grijă toate reacţiile şi îmi
redă apoi libertatea cuştii. Îmi refac, în
strâmtoarea ei, moralul şi culmea! mi se
confirmă aceeaşi înclinaţie spre înstrăinare.
Cercetătoarea nu se aşteaptă la asta (sau, ştiu
eu?). În fond, e doar o plictiseală... iar ea
consideră c-ar fi ceva grav care sugrumă lent,
dar sigur, decât ar face-o mâinile vânjoase ale
călăului. Nu disper, mi-e ciudă însă că  nu mai
pot gândi cu suficientă precizie în prezenţa
cercetătoarei”.

În cel de-al doilea roman, epicul domină,
psihologismul cedându-i locul, dar obsesia
capcanelor persistă, de astă dată concretizată
în fiinţa suprasensibilă a unui pictor. Acesta
caută să intuiască şi să identifice în propriul
sine „un personaj ascuns”, o voce percepută nu
cu auzul, ci cu alte simţuri.

Golul existenţial e definit  ca un moment de
viaţă plin de contradicţii când apare
ambiguitatea, incertitudinea, ca şi în cazul lui
Alexandru din Cuşca elastică.

Pictorul se gândeşte la o migraţie a
gândurilor altor persoane (din arborele
genealogic în primul rând) către el, la energiile

polarizatoare, întrebându-se: „Să existe oare,
în subconştientul nostru stocuri ale memoriei
străbunilor, care să reverbereze în memoria
noastră? Dacă da, atunci Geea e capabilă să-mi
reactiveze  acele puncte energetice ale
subconştientului în care se află stocate unde
specifice ale memoriei altcuiva, probabil un
înaintaş care s-a întâlnit în viaţa sa cu o
imagine asemănătoare”.

Hotarul dintre cele două zone, reprezentate
de conştient şi inconştient, e prezent şi în cel
de-al doilea roman, Capcane pentru ochii
deschişi, un prilej de meditaţie: „....La hotarul
dintre cele două zone, orice fenomen psihic
priveşte înapoi şi înainte, conferind pluralitate
eului, adică generând eurile capabile de
fantezii active şi pasive, transformate de retină
în imagini, imagini? de fapt nişte expresii ale
relaţiei reciproce dintre elementul psihic
inconştient-activ, pe cale de-a pătrunde în
conştiinţă, şi elementul conştient-pasiv, pe cel
de a părăsi conştiinţa şi de a intra în
inconştient, de a fi uitat, pe scurt,
reciprocitatea dintre conştientizare şi uitare,
scenă a fanteziei văzută ca un complex de idei
care circulă de la inconştient la conştiinţă şi
invers, ocolind ego-ul, ca centru al câmpului
celei din urmă”. Personajul expune teoria lui
Jung, căutând s-o transpună, în calitatea sa de
artist plastic, în conştientizarea energiilor pe
care i le inoculează Geea, plecată în Franţa,
revenită în România şi din nou dispărută, şi
Verona, care-i devine o coechipieră de atelier
îndrăgostită evident de el, acesta gândindu-se
la libertate într-un context al unei lumi
măcinate de iluzii.

Capcane pentru ochi deschişi – 1
Testamentul mistic se axează pe
imposibilitatea de a dialoga a celui aflat în
spaţiul concentraţionar cu Celălalt/ Ceilalţi
din simplul motiv că cele două logici – de
provocare şi de răspuns – nu pot să se împace.
Celula e înţeleasă ca un spaţiu al
„spectacolului propriei căderi”, nostalgia
căderii având un anume gust, fapt care îl face
pe eroul-narator să fie cuprins de „un dor de
răfuială” cu el însuşi, cu „vremurile triste în
care nu poţi gândi, de teamă că exprimarea
gândului să nu te incrimineze ca pe un
duşman al ţării...”

Mircea Horia Simionescu a remarcat
calitatea de bun portretist a autorului, de
colecţionar de personaje feminine mai ales,
„faţă de care povestitorul, romancierul are nu
numai condei, dar are şi spirit, are şi culoare,
are şi afecţiune, are puterea de a pătrunde
printre chipuri, să fie descriptiv, să
construiască pur şi simplu dialoguri, să
pătrundă în psihologia şi comportamentul
personajelor”.

În Capcane pentru ochi deschişi- 2 se face o
anatomie a iubirii, cu toată complexitatea de
trăiri, senzaţii, proiecţii aliterative, coborâri în
adâncurile abisale.

Referinţe critice
„Conştiente de condiţia lor intraumană, de

cobai supuşi unui experiment nefast,
personajele cărţii se supun unei nemiloase
autoscopii şi-şi ratează existenţa pe care o
clipă au crezut că o pot dirija după capriciile
unui joc... Roman apăsător şi trist, roman al
suspiciunii, al pândei continue care oboseşte şi
îndepărtează, „Cuşca elastică” este şi un
discurs despre neîmplinire şi dragoste, despre
dialogul erotic într-o lume care nu crede în
dragoste„ (Cezar Ivănescu).

„Ioan Vişan şi-a creat un stil inconfundabil.
Preocupat de sondarea adâncurilor sufletului
omenesc, prozatorul sugerează prin
construcţia frazei, zbuciumul interior,
angoasele, speranţele, raţionamentele care
definesc, în general, spiritul uman” (Gheorghe
Bârlea).
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Ioan Vişan: obsesia cumpenelor
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Fiecare autor din Istoria literaturii
contemporane. 1941 – 2000  are parte de un
sugestiv portret care pune în evidență câteva
aspecte corelative ale scriiturii lui Alex.
Ștefănescu: un extraordinar spirit de
observație, dispoziția ludică mai mult sau mai
puțin malițioasă și o admirabirabilă vocație de
prozator. Aceste calități înfloresc și în
savuroasele povestiri pe care eminentul
criticul literar le-a strâns în volumul Bărbat
adormit în fotoliu. Întâmplări. (Editura
Curtea Veche, București, 2010).  

În respectivele povestiri, Alex. Ștefănescu
rememorează secvențe spumoase  ale unui
trecut plin de „întâmplări” cu o însemnătate
deosebită (în ,,Notă”, autorul precizează faptul
că nu le povestește într-o anumită ordine).

Partea I a acestui volum cuprinde 51 de
povestiri, iar partea a II-a, 42. Tonul este, însă,
diferit: în prima parte, avem de-a face cu un
spirit entuziast, pentru care o întrevedere cu
poetul Geo Dumitrescu sau o discuție cu
Nichita Stănescu reprezintă un adevărat
succes; în cea de-a doua parte, tonul devine
mai intim pe măsură ce sunt evocate starea pe
care i-o provoacă o femeie „extraordinar de
frumoasă, amețitor de frumoasă” din
troleibuz, întâlniri cu prieteni de familie,
momente din copilărie, o clipă de rătăcire cu o
fostă colegă de facultate (căsătorită)... 

Modalitatea artistică de a evoca
întâmplările, fără constrângeri, lăsând
amintirile să curgă în ordinea în care acestea
apar în memorie, creează tocmai efectul de
suspans, cititorul neștiind niciodată, în mod
sigur, ce ton va avea următoarea povestire
(comic, ușor enigmatic, sarcastic...). De fapt,
relatările implică  o alternanță de „voci”, astfel
încât am putea vorbi despre o viziune
auctorială caleidoscopică. Dacă în povestirile
englezului Geoffrey Chaucer („The Canterbury
Tales”), de pildă, discursul narativ aparține
mereu altui povestitor, la Alex. Ștefănescu
discursul este realizat de un singur povestitor,
mereu altul prin varietatea stărilor, a emoțiilor
transmise cititorului și a momentelor în care
au avut loc întâmplările de neuitat: anii
studenției, ai maturității, iar spre finalul
volumului, de anii copilăriei.  

Alex. Ștefănescu stăpânește cu măiestrie
arta de a realiza, cu mijloacele prozei de cea
mai bună calitate, așa-numita atmosferă
evocatoare și de a stârni interesul cititorului
prin elementul-surpriză al situațiilor. În
fiecare povestire, acțiunea este centrată
asupra unui scriitor/coleg despre care Alex.
Ștefănescu păstrează o amintire elocventă.
Aceasta este evocată cu abilitate, astfel încât
scoate la iveală o trăsătură dominantă care l-a
frapat pe narator în momentul în care a trăit
experiența (timpul rememorat). În povestirea
„Al unsprezecelea poem”, la 24 de ani,
naratorul (redactor la o revistă literară din
provincie) avea însărcinarea de a aduce zece
poezii de la Nichita Stănescu. Gândind
retrospectiv (timpul rememorării), Alex.
Ștefănescu surprinde o trăsătură esențială a
poetului: „amuzamentul lui, departe de a fi
fost batjocoritor, avea ceva tandru”. Poetul i-a
dictat, pe loc, unsprezece poezii. Al
unsprezecelea poem, dedicat redactorului
„conștiincios”, a fost ars în secunda
următoare, în mod paradoxal, chiar de poet!
În povestirea „Doi țărani”, este evidențiată
„amabilitatea furtunoasă” a lui Adrian
Păunescu. „Castronul cu căpșuni” al lui
Octavian Paler devine un pretext pentru a
sublinia egoismul scriitorului, care mânca
pofticios căpșunile, fără a-i oferi măcar una și
interlocutorului (Alex. Ștefănescu). În
povestirea „O bătaie ca-n filme”, Mircea
Dinescu se remarcă prin „cavalerism”,
apărând reputația lui Alex. Ștefănescu în fața
lui Cezar Ivănescu („poet de o valoare
indiscutabilă, era un om incomod, uneori de-a

dreptul imposibil”). În „Student și profesor”,
amintirea lui Nicolae Manolescu, sub
îndrumarea căruia a elaborat lucrarea de
licență și pentru care păstrează un respect
deosebit, are valențe idealizante.

Prozatorul se identifică adesea cu criticul
literar, în secvențele în care sunt strecurate cu
finețe remarci la adresa personajului
respectivei povestiri. Printre figurile
cunoscute ale lumii literare și află și alți
scriitori (în afară de cei amintiți mai sus):
Adrian Păunescu, Marin Sorescu, Grigore
Vieru, Emil Brumaru, Ana Blandiana, Ileana
Mălăncioiu, George Arion... Toți sunt părtași
la acțiune, camarazi, concurenți sau complici
(a se vedea „Îmbrățișare pe stradă”, „Un meci
de fotbal arbitrat de Ana Blandiana”, „Ca un
șef de stat”). 

Povestirile se remarcă prin tonul ironic,
subtil, alteori enigmatic, ceea ce contribuie la
crearea unui efect de spontaneitate, de
vitalitate a scrierii. Impresia cititorului este
aceea a unei mișcări continue, a unui du-te-
vino de personaje și fapte, unele mai vii decât
altele. „O porție de musaca” este caracterizată
printr-o fină ironie, întreținută cu subtilitate.
La masă, naratorul este „dojenit” de Mircea
Dinescu:  „-Alex, Alex, tot la plăcerea asta ai
rămas. Mai sunt și alte plăceri pe lume... (...) –
Ai dreptate, dar eu prefer musacaua. (...) În
primul rând, i-am explicat, pentru că
musacaua mă acceptă imediat, nu trebuie să o
...conving. După ce mi-o aduce chelnerul, trec
direct la acțiune. În al doilea rând, nu sunt
nevoit să mă ascund cu ea prin tot felul de
locuri întunecoase. O savurez în mod declarat,
în văzul lumii. Plus multe alte avantaje:
musacaua nu rămâne gravidă,  nu are SIDA,
nu-mi cere să o iau de nevastă... – Gata,
bătrâne, m-ai convins, m-a oprit Mircea
Dinescu din perorație, așezându-se la masa
mea. Chelner, adu-mi și mie o musaca!”. Iată
ce analogie surprinzătoare în scopul de a da
replica interlocutorului! „Comedia numelor”
este chiar...comică: „–  Pe cine căutați? (...) –
Pe un tovarăș... – Cum îl cheamă? – Păăăi,
sunt nedormit...Nu-mi amintesc exact....
Ceafăgroasă...Gâtlung...Sprâncenedese...Așa
ceva... A trebuit să fac un efort de imaginație
ca să-mi dau seama că rătăcitul îl căuta pe
Nicolae Dan Fruntelată”. Povestirea „Un copil
într-un coș de nuiele” evocă o scenă
memorabilă, avându-l ca protagonist pe Ion
Cristoiu. Carmen Francesca Banciu, o
prozatoare ce avea obiceiul de a purta într-un
coș copilul nou-născut, venind să aducă niște
manuscrise, a lăsat coșul în biroul lui Cristoiu
(Jack, pentru colegi). Spaima lui la vederea
coșului îl face să țipe „îngrozit”, crezând că
este copilul său. Naratorul, cu sarcasm,
împinge lucrurile spre paroxism, afirmând: „–
Cred că e un copil făcut de tine, în afara

căsniciei. Iar tânăra mamă ți l-a adus în dar, ca
să-ți  aducă aminte de obligațiile pe care le
ai...”. Apoi, naratorul face următoarea
remarcă: „N-am să uit niciodată panica de
atunci a lui Jack. Când s-au lămurit lucrurile,
a fost atât de bucuros, încât i-a publicat
prozatoarei toate textele pe care ni le adusese,
fără să le mai citească”. Cu câtă naturalețe
povestește prozatorul întâmplarea!

Comicul de situație este exploatat cu
măiestrie și în „Moarte comică”: naratorul
izbucnește în râs când o văduvă îi spune că
moartea soțului a fost cauzată de...un porc ce
i-a căzut în cap. 

„Bunkerul de pe țărmul Mării Nordului”
rămâne un mister nedeslușit pentru cititor
(așa cum a rămas, probabil, și pentru scriitorii
care l-au însoțit la cel moment pe prozator în
călătorie). În grup, era și poeta Ileana
Mălăncioiu. La un moment dat, au dat peste
un bunker nemțesc. Ileana și Alex., jucând și
până atunci pe îndrăgostiții, au intrat.
Prietenii care-i însoțeau au rămas „stupefiați”.
După un timp nu prea îndelungat, au ieșit și
întrebarea de pe buzele tuturor era „ce anume
am făcut acolo”. Naratorul lasă povestirea
într-o aură enigmatică: „Le-am explicat că eu
și Ileana Mălăncioiu am jurat să nu explicăm
niciodată, nimănui, ce s-a întâmplat în
bunker”. 

Povestirea „Bărbat adormit în fotoliu” ține
cititorul cu sufletul la gură. Aflat în vizită la o
fostă colegă de facultate, căsătorită cu un
inginer, naratorul a amânat plecarea.
Inginerul, bărbatul adormit în fotoliu, părea că
privește aprobator scena de dragoste avându-i
ca protagoniști pe soția lui și pe narator. Soțul,
dezarmat de Hypnos; amanții, dezarmați de
Eros. Trăirea este cu atât mai intensă cu cât
soțul încornorat se putea trezi din clipă-n
clipă. 

Volumul se încheie într-o notă sensibilă,
prin evocarea figurii paterne, în povestirea „La
Prut”. De fapt, este descris modul în care
bunicul, rămas în URSS,  își întâlnea fiul, pe
tatăl naratorului. Acesta din urmă a asistat la o
astfel de întrevedere, pentru a-și cunoaște
bunicul, aflat pe celălalt mal al Prutului.
„Ajuns el însuși bătrân, tata ne-a rugat pe noi,
cei trei fii ai săi, ca după moarte să-l
incinerăm, iar cenușa să i-o aruncăm în Prut.
Asta am și făcut (...) Am golit conținutul urnei
în Prut, dar numai o parte din cenușă a ajuns
în apă. Cealaltă, din cauza vântului care s-a
stârnit din senin, ni s-a așezat pe haine, pe
mâini și pe fețe. M-am gândit că tata nu voia să
se despartă cu totul de noi”. Este vorba despre
o moarte simbolică, întrucât tatăl veghează
asupra fiilor săi chiar și după ce trece în
neființă (a se observa jocul de nuanțe: malul
celălalt al Prutului – tărâmul celălalt). 

Dincolo de momentele de bucurie, de
convivialitate, de farse, de reușite în carieră,
nu pot lipsi marile evenimente ce marchează
existența umană. Prin urmare, naratorul le
consemnează: căsnicia cu Domnița, moartea
tatălui său. 

Scriitori cunoscuți sunt prezentați în
situații mai puțin formale, dincolo de
imaginea pe care au construit-o prin scrierile
lor. 

Majoritatea povestirilor, precum și aspectul
coperților sunt îmbogățite de vignete, realizate
de Florin Ștefănescu. Un volum al detaliului,
am putea spune. Toate acestea contribuie la
crearea unei atmosfere degajate, povestirile
curgând într-un limbaj simplu, care surprinde
esența. Tocmai această calitate asigură fluența
discursului, plăcerea lecturii și armonia
ideilor. O curioasă familiaritate străbate
volumul, criticul și prozatorul își strâng mâna,
dând timpului și literaturii tributul cuvenit. Pe
coperta a patra, Tudorel Urian opinează că
Bărbat adormit în fotoliu. Întâmplări „are
toate șansele să devină un bestseller”.
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Adelina Sorescu
Din culisele literaturii...
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Vorbind în
1989 despre
istoria tristă a
unor statui,
prin metoda
ricoșeului
preluată de la
jocul de
biliard, Radu
Ionescu lovea
în neghiobia
estetică cu
parapon
ceaușistă, în
heirupismul
„propagandei
prin
monumente”
...

Se obișnuiește să se spună despre un om că e
de lume fără să se specifice însă ce fel de lume:
mare sau mică?, largă sau strâmtă?, înaltă sau
pitită la pământ? Dimensiunile lumii fiecăruia
depind de educația primită, de caracter, de spirit
și mai ales de viața interioară.  

Lumea lui Radu Ionescu era una vastă și
bogată cultural-artistic. Nu a mers în pluton, ci
contra curentului, însă pentru libertatea pe care
și-o asumase a avut un preț de plătit: nu a putut
face chiar tot ce și-ar fi dorit, însă nici nu s-a
supus presiunilor politice. Cum singur
mărturisește în prefața volumului „Despre
pictura și sculptura românească”, în calitate de
critic, „(...) niciodată nu am pomenit de partid,
de clasa muncitoare, conducător sau viitor
luminos, după cum nu am făcut nici cronica
expozițiilor omagiale”. Dar n-au făcut asta nici
alții, „dirijorii”, cum îi numesc eu pe cei care n-
au făcut pe față propagandă ceaușistă, în schimb
au condus masa docilă a guriștilor făcându-i să
interpreteze ceea ce se dorea de la ei. Dirijorii
n-au cântat în cor, dar nici n-au refuzat
interpretarea pieselor „omagiale” când se cânta
„Poporul, Ceaușescu, Româniaaa!” Unii au
făcut-o din dorința de a se cățăra pe scara
demnităților ceaușiste, altora însă, ce-i drept, li
s-a impus asta. Radu Ionescu a refuzat
regimului ceaușist minima politețe rece, iar de
temenele nici vorbă. În întreaga lui carieră de
critic, desfășurată sub regimul comunist, a ocolit
orice tangență cu acesta. În noiembrie 1989, la o
sesiune de comunicări științifice care s-a ținut la
Muzeul de Istorie din Câmpulung Muscel, a
prezentat o comunicare aluziv intitulată „Istoria
tristă a unor statui” (textul figurează în volumul
„Despre pictura și sculptura românească”). De
ce aluzivă din moment ce în text se vorbește
doar despre sculptorul croat Ivan Mestrovic?
1989 a fost anul când cultul deșănțat al
personalității Ceaușeștilor atinsese apogeul.
Presa, revistele de cultură și din toate domeniile,
inclusiv artele plastice, ajunseseră servicii de
propagandă pentru cei doi. Expozițiile
„Cântarea României” erau pline de portretele
mai bune sau mai proaste ale marelui „cârmaci”,
ale „stejarului de la Scornicești”, ale „savantei de
renume mondial”, ale „celor mai iubiți fii ai
poporului”. Astfel de hidoșenii amenințau să
cotropească spațiul public cu sculpturi care de
care mai sinistre. La intrarea în Casa Scânteii, de
o parte și de cealaltă a ușii, proiectele în platru
patinat ale unor sculpturi faraonice care îi
reprezentau pe Tovarășu’ și pe Tovarășa îl
umpleau pe orice om cu bun-simț și minim gust
de oroare. Iarăși, încă din 1987, fusese proțăpită
în Piața Romană o sculptură, tot în gips și tot
provizorie, ce reprezenta un grup executat în
conformitate cu toate poncifele ideologice și
estetice ale „epocii de aur”. Grupul statuar din
Piața Romană, precum și statuile faraonice de la
Casa Scânteii urmau să fie turnate în bronz...
Până la alinierea cu viziunea artistică nord-
coreeană nu era decât un pas, iar de n-ar fi fost
revolta din 1989, în mod cert el ar fi fost făcut.

După ocupația sovietică și instalarea la putere
a regimului comunist, din monumentele
perioadei antebelice prea puține au mai rămas
în picioare. Cele în bronz fuseseră date la topit,
iar cele din granit, care n-au fost făcute bucăți,
au fost dosite cine știe pe unde. Conform
exemplului Rusiei sovietice, unde Revoluția a
început concomitent cu căsăpirea oamenilor și
dărâmarea monumentelor dedicate
„asupritorilor și slugilor acestora”, dar și cu
crearea în ritm stahanovist de noi monumente
din gips patinat, în România dintre anii 1944 și
1989 lucrurile s-au petrecut identic. Au fost
demolate sau îndepărtate, indiferent de calitatea
lor artistică, toate monumentele dedicate regilor
României și ale personalităților care au
contribuit la crearea României moderne. Barem
din acest punct de vedere, sovieticii se
mulțumiseră, în general, cu demontarea
sculpturilor indezirabile și cu retragerea lor în
magaziile muzeelor, astfel încât după dispariția
regimului comunist multe din ele au putut fi
repuse pe socluri, în piețele și scuarurile care le
fuseseră destinate. Preluarea la mâna a doua a
metodelor comuniste a fost radicală și letală

pentru români. În ce privește soarta statuilor de
care vorbea Radu Ionescu în comunicare,
rezultatul a fost catastrofal: statuia ecvestră a lui
Carol I, realizată de cunoscutul sculptor croat
Ivan Mestrovic, a fost dată la topit, iar din
bronzul ei s-a turnat statuia Soldatului sovietic
eliberator...

Comunicarea lui Radu Ionescu despre
„Istoria tristă a unor statui începea brusc -
acuzator: „Ivan Mestrovic, unul dintrei cei mai
reputați și personali sculptori ai veacului
nostru, este cu totul absent - astăzi - din
orizontul nostru cultural. Este nedrept și
regretabil, cu atât mai mult cu cât, timp de
aproape două decenii, Mestrovic a fost legat
prin opere și prietenii de țara românească (...)”.
Luarea directă de poziție a lui Radu Ionescu
întru apărarea memoriei și operei sculpturale a
lui Mestrovic contrastează cu amnezia de care a
dat dovadă Eleonora Costescu în monografia
dedicată sculptorului croat (Ed. Meridiane,
1978), unde nu suflă barem un cuvințel despre
statuile înălțate în capitala României de marele
artist. În timp ce pentru Radu Ionescu pierderea
statuilor era o dramă, pentru Eleonora Costescu
ele pur și simplu nu au existat. Criticul calcă și
mai apăsat în dureroasa chestiune a statuilor
dispărute: „Astăzi, în toată lumea, a avea o
operă de Mestrovic este un titlu de glorie, de
mândrie și, întotdeauna, o lecție de respect față
de artă, de demnitatea umană și de cu folos
aplecare asupra creației urmașilor”. Eleonora
Costescu tace...

În interval de două decenii, Mestrovic a
ridicat în București trei statui: cea a lui Carol I
din Piața Palatului, care a fost demontată și dată
la topit; o alta reprezentându-l pe regele
Ferdinand Întregitorul, care, din păcate, nu a
mai apucat să fie realizată până la capăt și ca
atare s-a pierdut; și o statuie în granit
reprezentându-l pe Ionel Brătianu, singura care
a scăpat întreagă, dar care a avut parte de
destule aventuri. Amplasată odinioară în Piața
Universității în unghi cu Colțea, a fost dislocată
și transportată mai întâi la Mogoșoaia, unde am
văzut-o eu însămi în 1964 în dosul unui gard. De
acolo, pe la sfârșitul anilor 1970 a fost dusă la
Complexul Muzeal Golești, iar după 1989 a fost
readusă la București. În loc să fie amplasată pe
locul inițial, la insistențele familiei a fost așezată
în curtea caselor Brătianu. Cu pretențiile
familiei nu te pui. 

Vorbind în 1989 despre istoria tristă a unor
statui, prin metoda ricoșeului preluată de la
jocul de biliard, Radu Ionescu lovea în neghiobia
estetică cu parapon ceaușistă, în heirupismul
„propagandei prin monumente”, cum definise
însuși Lenin campania revoluționar-sculpturală
care umpluse în primii ani Rusia sovietică cu
statui din gips înfățișându-i pe Marx, Engels,
Lenin și tot felul de eroi și revoluționari. După
1989, criticul a executat fără milă și inepțiile
artistice, „capitaliste”. Furia ridicării de
monumente postdecembriste a dat la noi apă la
moară veleitarilor cu capul plin de idei dintre
cele mai năstrușnice și mai inepte. De astă dată,
cronicile lui Radu Ionescu au căpătat un ton
foarte dur. Fără echivoc, articolul publicat de el
în Contemporanul/10 septembrie 1991, se
intitula „Sunteți zdraveni, domnilor?” El se
referea la proiectele selecționate în cadrul
concursului pentru înălțarea unui monument în
Piața Romană, în locul ororii expuse acolo în
1987. Îngrozit de hidoșenia proiectelor
prezentate, criticul scria: „Cum cele trei proiecte
nu au apărut în ziua de 1 aprilie, singura
explicație ar fi că cineva, nu știu cine, are ce are
cu Revoluția sau cu Bucureștii. Întrucât sunt
monstruos de urâte, de complicate, de străine
oricărui gând pios, înțelegi că probabil oricine
a avut dreptul să prezinte o machetă la
concurs”. Finalul articolului e încă și mai
caustic: „Închei rugând pe toată lumea să
privească cele trei machete, și în primul rând
pe cei care le-au ales, și sper să se îngrozească”.
De îndată ce a fost publicat articolul, l-a xeroxat
și mi l-a trimis. În sfârșit un critic lua atitudine
fermă împotriva inepțiilor de care s-a umplut
arta contemporană. După cele prezentate -
există și alte articole la fel de acide -, s-ar putea

crede că Radu Ionescu avea ceva împotriva
libertăților zise artistice din ultima vreme. În
realitate a fost un spirit lucid și un ochi avizat,
„nici comisie de îndrumare” și „nici dădacă”
pentru artiștii contemporani, singurul lucru pe
care îl dorea, după propria-i expresie, era de a-l
„face pe acesta (artist, n.n.) să devină mai
receptiv față de propria creație”. Cronicile din
cele două volume referitoare la fenomenul
artistic românesc dintre anii 1950-2003 sunt
scrise de pe poziția unui martor obiectiv. Prin
atitudinea abordată - n-a lăudat niciodată fără
acoperirea calitativă, dar nici n-a dărâmat fără
argumente -, cronicile sale rămân oglinda fidelă
în care se reflectă imaginea artei din vremea sa.

Și în rest criticul a procedat la fel. A făcut
demersuri îndrăznețe pentru reabilitarea unor
artiști ostracizați din muzee și istoria artei
româneşti după 1944. A fost cazul pictorului
Eustațiu Stoenescu, un real talent exclus de
criticii obedienți ai regimului pe criterii
extraartistice. Sau a lui Rudolf Schweitzer-
Cumpăna, ținut la index de atitudinea
disprețuitoare a criticilor de artă contemporani.
I-a dezgropat pe Nicolae Vermont și Abgar
Baltazar, tratați de aceiași critici cu doar puțin
mai mult decât etc. A scris o monografie
dedicată lui Nicolae Dărăscu și a rescris, într-o
notă obiectivă, monografia pictorului Al.
Ciucurencu, pe care a punctat-o cu observații
critice, pe care, anterior, Mircea Deac le ocolise,
lustruindu-i acestuia un portret de „artist
angajat”... politic. Incitată de obiectivitatea și
clarviziunea cu care scrisese despre Ciucurencu,
pictorul colorist aflat dintotdeauna în grațiile
mele, am făcut o scurtă prezentare a volumului
apărut în seria „Mica bibliotecă de artă” (Ed.
Meridiane, 1987). Înainte de a-l duce la redacție,
m-am gândit că n-ar fi rău să i-l citesc lui Radu
la telefon, poate are de completat sau eliminat
ceva, poate dorește să mai adauge ceva. Când am
terminat de citit, s-a lăsat tăcere. Hait, nu e bine!
Odată ce-l aud pe Radu: „Știi care e diferența
dintre momentul când ai început să citești și
acum? Atunci eram pe scaun, acum sunt pe jos,
pe lângă scaun”. Ăsta era modul lui de a para
laudele, în glumă, ironic.  

M-a impresionat întotdeauna ușurința cu
care scria, uneori chiar pe colț de masă, fără
ștersături sau reveniri, clar și explicit atât în idei,
cât și prin felul de a se exprima. Bun ghid, așa
cum s-ar cuveni să fie oricare critic de artă,
ocolind hățișul cuvintelor și frazelor sofisticate,
îl conducea pe iubitorul de artă pe calea bună a
înțelegerii artei. Sub aparența simplității felului
de a se exprima stătea un spirit care știa că un
limbaj alambicat - precum al lui Dan Hăulică -,
pretențios - asemeni lui Andrei Pleșu -, sau
abracadabrant - precum al lui Virgil Mocanu -, a
se vedea catastrofalele cronici publicate ani la
rând în „România literară” - l-ar îndepărta de
cititori.

Poliglot, dar mai ales bun cunoscător al
subtilităților limbii române, Radu Ionescu a
făcut o serie de traduceri, individuale sau în
colaborare, prin care completa petele albe din
programul de editare de la „Meridiane” (Brassai,
„Convorbiri cu Picasso”; David d’Angers,
„Însemnări despre artă”; Moreau-Vautier,
„Pictura”).

În afara cronicilor și articolelor apărute în
reviste de prestigiu - Secolul XX, Viața
Românească, România Literară,
Contemporanul - el a publicat timp de câțiva ani
și în Argeș, multe din textele apărute în cele
două volume de la Ed. Maiko purtând această
specificare. În criza de spațiu de publicare dintre
1980-1989, când revistele apăreau trimestrial
(!), am beneficiat de o rubrică permanentă,
„Arcade”, șansă care mi-a fost dată de
redactorul-șef de atunci, Sergiu Nicolaescu.
Cum Radu nu prea avea atunci unde publica, i-am
propus să vină și el la Argeș. Apreciat pentru
calitățile de critic obiectiv și pentru scrisul său, a
fost acceptat în calitate de cronicar plastic. Ce nu
prevăzusem era faptul că, în caz de criză de
spațiu, avea să fie publicat cu prioritate el. Ceea
ce a atras bodogănelile iritate ale soțului meu,
căruia i se părea că sunt dată deoparte. Degeaba
îi explicam că era firesc să se întâmple așa, că

Mariana Şenilă-Vasiliu
Radu Ionescu, așa cum a fost, 

așa cum l-am cunoscut (II)
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Radu era un nume consacrat pe când eu eram
abia la început, el o ținea pe a lui, acuzându-mă
de prostie. Trecerea timpului i-a dat oarecare
dreptate soțului meu. Prin 1995 sau 1996, când
de astă dată nu aveam eu unde publica, iar Radu
era pe cai mari, l-am întrebat dacă mă poate
sprijini cu o recomandare la vreuna din revistele
din capitală. Răspunsul său, tăios și fără niciun
fel de explicații, a fost un „NU” categoric. De ce
un astfel de răspuns, n-am înțeles niciodată și
nici nu l-am întrebat. Oamenii se mai schimbă
cu timpul. Cu totul altfel se comportase cu mine
prin anii 1980. În vara anului 1985, cu ocazia
unei invitații venite de la un ornitolog ungur,
mare admirator al lucrărilor științifice ale
soțului meu, am stat o săptămână la Reghin și la
o cabană pe care acesta o avea în munții
Călimani. Într-o zi mi-a venit ideea să facem o
descindere la Bistra, unde sculptorul Ion Vlasiu
își avea atelierul. La înapoiere, am publicat în
Argeș o cronică a vizitei. Nu mică mi-a fost
mirarea când răspunsul lui Radu a venit sub
forma unei telegrame: „Superb articolul tău.
Stop. Te urăsc. Stop”. Acel „Te urăsc” a valorat
mai mult decât toate laudele și tămâierile
circumstanțiale de care am avut parte vreodată,
mă amuza, dar mă scutea și de penibilul
scărpinatului pe burtă de încântare.  

Un loc aparte în viața lui Radu Ionescu l-a
ocupat academicianul George Oprescu. Emul
plin de respect și admirație pentru mentorul
său, el a învățat de la Oprescu să discearnă
subtilele calități ale artei occidentale și
românești, cu deosebire în grafică. Avea și de la
cine și unde învăța, câteva decenii fiindu-i la
îndemână colecția acestuia realizată în perioada
1922-1930, când fusese reprezentantul
României la Societatea Națiunilor Unite de la
Geneva și în timpul șederilor la Paris. Cea mai
mare parte a picturilor, sculpturilor și ceramicii
din Extremul Orient aflată în colecția Oprescu a
fost cumpărată din micul magazin de antichități
al unui oarecare Schanté de la Paris, pe care
colecționarul, împreună cu istoricul Henri
Focillon, l-au frecventat între 1923 și 1939.
Perioada petrecută în preajma lui G. Oprescu și
în colecția acestuia a fost definitorie pentru
formarea lui, motiv pentru care i-a fost mereu
recunoscător. Și-a arătat cu prisosință acest
sentiment mai cu seamă după dispariția lui. A
publicat o monografie despre viața și opera sa; a
realizat un film documentar despre el, la care a
fost coscenarist și consilier; în fine, a publicat
corespondența istoricului de artă Henri Focillon
cu George Oprescu. Concomitent, a colaborat și
a contribuit și la realizarea altor filme
documentare despre câțiva artiști români:
Nicolae Grigorescu, Eustațiu Stoenescu, Sever
Frențiu, Dan Hatmanu, poate și despre alții.
Radu Ionescu însuși a jucat în roluri episodice în
filme de epocă, în care figura sa aristocratică se
potrivea perfect.

Cel mai important lucru pe care l-a făcut
pentru fostul său mentor a fost publicarea la
Editura Academiei a volumului „Hommage a
Georges Opresco” (Revue Roumaine d’Histoire
d’Art, seria Beaux Arts, tomul XXIX/1992) care
cuprinde scrisorile adresate acestuia de H.
Focillon între 1922 și 1940. Nici că se putea mai
potrivit mod de a omagia memoria lui George
Oprescu decât această corespondență în care
istoricul de artă francez își dezvăluia prețuirea
pe care o avea pentru prietenul său, pentru
românii pe care îi cunoscuse, pentru arta
noastră veche și modernă, pentru pictorii
români contemporani lui și pentru România în
general. Henri Focillon (1881-1943), prin
autoritatea pe care o avea, a pledat pretutindeni
cauza României, a „unui mare popor”, cum îi
scria într-o misivă adresată lui Oprescu.

Focillon prevăzuse publicarea
corespondenței lor - „L’Academie publiera nos
lettres”..., însă până la adeverirea premoniției au
trecut 50 de ani. Știam de la Radu că lucra la
volum încă de prin 1987, dar, dat fiind felul lui
meticulos de a fi, a întârziat publicarea
volumului până în 1992. S-a zbătut apoi pentru
publicarea lui în condițiile cele mai bune, lucru
care i-a reușit pe deplin. 

Știindu-mi deosebitul interes pentru scrierile
despre artă a lui Focillon, Radu mi-a trimis
volumul cu următoarea dedicație: „Marianei
Șenilă, căreia ar fi trebuit să-i dau primul
exemplar. Cu veche afecțiune, Radu Ionescu”.
De ce mie, primul exemplar? Mai întâi pentru că
știa interesul pe care i-l purtam istoricului de
artă francez și că, în general, îmi place să citesc

corespondență și jurnale (necontrafăcute!) ale
marilor spirite, indiferent de domeniu. În al
doilea rând, era sigur că volumul va fi citit de
îndată și cu cea mai mare atenție. Câte cărți cu
dedicație date unora și altora rămân neatinse,
necum citite; câte cărți citite „frumos” fără
adnotări și sublinieri, intacte, nu sunt decât
niște cotoare colorate care dau bine în rafturile
bibliotecilor moarte.  

În calitatea de angajat al Bibliotecii
Academiei, cu o pricepere ca nimeni altul, Radu
a organizat o serie de expoziții dedicate unor
personalități de talie ale culturii românești.
Trecând în noiembrie 1987 pe la bibliotecă,
unde știam sigur că-l găsesc, l-am aflat
panotând expoziția centenară a dirijorului
George/Gogu Georgescu. Majoritatea
materialului documentar folosit provenea din
donația făcută Academiei de soția dirijorului,
Tutu Georgescu, care prin căsătoria mamei sale
cu inginerul Constantin Bușilă devenise vară
primară cu Radu. (Genealogia lui Radu Ionescu
este precum un labirint, cu multe întortocheturi
și surprize în care apar personalități de primă
mână ale artei, culturii și politicii românești, la
care nici cu gândul nu gândești). Cu acea ocazie,
l-am întrebat cât și ce este adevărat în zvonurile
care au circulat despre diferendul dintre Gogu
Georgescu și Constantin Silvestri, de notorietate
în lumea muzicală a anilor 1950-1960. Cele ce
mi le-a spus atunci au fost ulterior confirmate de
Tutu Georgescu în volumul „Amintiri dintr-un
secol” (Ed. Muzicală, 2001). Imediat după
schimbarea regimului din România, chiar în
1944, dirijorul Gogu Georgescu a fost dat afară
de la conducerea Filarmonicii pe motiv că
acceptase să dea concerte în Germania nazistă,
ba pe deasupra mai și fusese decorat cu ordinul
„Vulturul alb” de către Hitler. Până în 1947, cu
toate intervențiile soției sale, până și la ministrul
de atunci al Culturii, Mihai Ralea, personaj
alunecos și caracter infect de care se plânge și
Petre Pandrea în amintirile sale, dirijorul a
rămas fără slujbă. Un „tribunal suprem”, cum
numește Tutu Georgescu adunătura de
muzicieni oportuniști în frunte cu Matei Socor,
secondat de Mircea Bârsan, a dat următoarea
sentință: „Lui George Georgescu îi este interzis
pe viață (sic!) de a participa la vreo
manifestare muzicală românească, iar
atingerea baghetei pentru un eventual concert
îl va supune rigorilor legii”. Abia intervenția lui
George Enescu, care i-a spus pe șleau
„tovarășului” Teohari Georgescu, „Dacă mai
vreți să auziți muzică în România, redați-i
bagheta lui George Georgescu”, avea să schimbe
situația dirijorului. În perioada cât lui George
Georgescu i s-a luat conducerea Filarmonicii, în
locul său a fost numit Constantin Silvestri. Când
George Georgescu a fost repus în drepturi, cum
era și firesc, a întrebat ce se va întâmpla cu
Silvestri: „Va fi numit la Operă”, i s-a răspuns.
Silvestri nu a suportat afrontul și, deși cel care
suferise trei ani de interdicție era Gogu
Georgescu, iar nu el, a început să-i poarte
acestuia sâmbetele. Până aici, doar jalousie de
metier, dar aceasta s-a transformat cu trecerea
timpului în ură. Cu ocazia unui concert în
Anglia, Silvestri a „rămas”/varianta „fugit”, cum
se spunea pe atunci, ocupând în cadrul
filarmonicii din Manchester funcția, nu știu prea
bine, de dirijor permanent, sau și pe cea de
director al respectivei instituții muzicale. Se zice
că, o dată, întrebat de cineva când se va întoarce
în țară, el ar fi răspuns: „După moartea lui
George Georgescu”. Otrăvitul sentiment de
gelozie profesională fusese sublimat în ură pe
viață.

Pentru mine, ziua de început a revoluției din
decembrie 1989 a fost un fel de râsu’-plânsu’.
Habar n-având de ce se petrecea la Timișoara,
am plecat la București cu niscaiva treburi. După
rezolvarea lor și după turul obișnuit al
librăriilor, am trecut ca de obicei pe la Biblioteca
Academiei să-l văd pe Radu. Tocmai panota
expoziția centenar Ion Creangă. Neavând în acel
moment un răgaz să stăm de vorbă, cu un
zâmbet mefistofelic mi-a întins manuscrisul
original al „Poveștii poveștilor” al hâtrului
povestitor moldovean. Îmi găsise ocupație până
își temina el treaba. M-am retras într-un colț al
sălii și am început să citesc. Era pentru prima
dată când citeam mult hulitul text. Cu toată
prezența unei echipe de filmare a televiziunii în
expoziție, citeam și râdeam pe înfundate. Din
când în când, Radu întorcea capul în direcția

mea să vadă cum reacționez și, văzând cum mă
hlizesc în colțul meu, mustăcea o clipă, după
care își relua mina serioasă de organizator
oficial al expoziției. Din care expoziție, pe motiv
de cod al eticii și echității socialiste, manuscrisul
cu pricina fusese exclus. Că pe vremea aceea,
vorba unui acerb critic al meu, „sexul se făcea
numai în familie și în mod organizat”. Sic! 

Auzisem și eu ca mulți alții de năstrușnica
„Poveste a poveștilor”. Aflasem de ea și din
volumul de amintiri al Leliei Rugescu, „Cu
Lucian Blaga”; cum o pusese la încercare

Cornelia, soția poetului, dându-i să citească
poznașul text al lui Creangă. „De la primele
rânduri am simțit cum îmi urcă sângele în
obraji”, scrie pudica autoare, îndrăgostită până
peste urechi de verișorul ei Lulu (Lucian Blaga),
suficient motiv pentru a o detesta pe soția
acestuia, despre care sugerează că ar fi fost cam
ușuratică. „Ea (Cornelia, n.n.) se uita la mine,
gata să izbucnească în râs. N-am putut citi mai
departe. Prea era adânc săpat în mine spiritul de
austeritate sădit în noi copiii de către tata care
nu admitea niciun cuvânt spus „pe șleau”, nicio
aluzie măcar echivocă”. Ce de cuvinte de duh,
povești cu haz sau glume spuse „pe șleau” nu
pier în mințile înguste și ipocrite ale unora! Dar
vorba lui Păstorel Teodoreanu, puiul făcut la
cuptor n-are nimic lubric în sine, lubricitatea e
în mințile celor care îl privesc astfel. Și, la urma-
urmelor, omul nu-i nici statuie de la brâu în sus,
dar nici porc de la brăcinar în jos, e prund de
păcate, e nimic și e de toate, cum scria Lucian
Blaga. Nici pudibondă, dar nici lăbărțată la
minte, m-am amuzat copios cu povestea lui
Creangă pe care o citisem atunci pentru întâia
dată. Se știe că „Povestea poveștilor”, ilustrată
cu grafica lui Jules Perahim dacă nu mă înșel, a
fost tipărită la cererea expresă a lui Carol al II-lea
în foarte puține exemplare pe care regele-dandy
le-a făcut cadou doar celor apropiați lui, printre
care și Lucian Blaga. Acela fusese exemplarul pe
care i-l dase Cornelia Blaga prea rușinos-
indignatei Lelia Rugescu să-l citească. M-am
distrat și mai tare a doua oară când, tipărită în
1991 în tiraj de masă, năzbâtioasa poveste a lui
Creangă fusese cumpărată de cadrele didactice
de la nu știu care școală generală din nu știu care
localitate pentru a fi oferită drept premiu
elevilor silitori la învățătură. Dascălii cu pricina
n-avuseseră nici măcar minima curiozitate să
deschidă cartea ca să afle despre ce fel de
poveste era vorba în ea. Au „lecturat-o” în
schimb elevii silitori... 

Pe seară, când m-am întors acasă, am deschis
automat radioul la Europa liberă să aflu ce se
mai petrece în țară. Cutremurată, am auzit de
cele petrecute la Timișoara: că la sugestia
Ceaușeascăi fusese mobilizată armata, se trăsese
în oameni, erau mulți morți, iar orașul era sub
asediu. N-am să pot uita vreodată vocea acelei
femei care le striga soldaților gata de tragere:
„Români? Frați cu noi!? Trageți în frații voștri?”
Nu sunt sigură că am reținut cu exactitate
ordinea cuvintelor, însă ăsta era sensul. Mai
mult decât cuvintele și de orice altceva mi-a
rămas în memorie tonul uimit-disperat din
strigătul femeii. Geamătul de durere, urlat din
rărunchi de vocea ei, mi-a șters cu desăvârșire
orice urmă a râsului din acea dimineață. Într-o
singură zi, fără nicio tranziție, trecusem de la râs
la plâns, de la marțea grasă a lui Creangă, la
miercurea cenușii a istoriei.

(va urma)

...am publicat
în Argeș o

cronică a
vizitei. Nu

mică mi-a fost
mirarea când
răspunsul lui
Radu a venit

sub forma
unei

telegrame:
„Superb

articolul tău.
Stop. Te

urăsc. Stop”.
Acel „Te
urăsc” a

valorat mai
mult decât

toate laudele
și tămâierile
circumstan-
țiale de care

am avut parte
vreodată, mă

amuza, dar
mă scutea și
de penibilul

scărpinatului
pe burtă de

încântare. 

Mariana 
Șenilă-Vasiliu 

și Radu Ionescu,
Pitești, 25 martie
1990. Vernisajul

expoziției de pictură
Paris, note de

călătorie (M.Ș.V.).



n Centrul Cultural Pitești a organizat ediția
din luna aprilie a proiectului cultural-educativ,
sub genericul „Povești de viață - povești de
suflet cu Denisa Popescu”, avându-l invitat pe
preotul Lucian Grigore, de la Biserica
Domnească Sfântul Gheorghe. Distinsul om de
cultură a răspuns întrebărilor Denisei, dar și
ale auditoriului și a susținut o prelegere plină
de miez, despre smerenie și semnificația
fiecărei zile din Săptămâna Patimilor,
premergătoare sfintelor sărbători pascale.
„Dumnezeu, prin diversele lovituri ale vieții,
ne scoate dintr-o suferință și mai mare, iar noi

trebuie să învățăm să ne bucurăm de lucrurile
mărunte ale existenței noastre”, le-a spus celor
prezenți, părintele Lucian Grigore.

n Centrul Cultural Pitești a organizat în
Complexul Expozițional „Casa Cărții”,
„Rotonda de cultură, educație și știință”,
ocazionată de Ziua Mondială a Pământului,
Ziua Mondială a Cărții și Ziua Mondială a
Proprietății Intelectuale. Evenimentul,
coordonat de scriitorul George Rotaru și
desfășurat în colaborare cu mai multe

instituții de educație și cultură a cuprins o
Expoziție de Logistică Educațional-
Vocațională, Expoziție de Logistică Inovativă
pentru Amenajări Didactico-Educaționale,
Simeza de Calendologie Rotariană și
Imagistică Universală, Standul Cărții de Artă,
Litere, Astronomie și Rotonda de Astronomie
și Imagistică a Universului. La eveniment au
participat reprezentanți ai administrației
județene, locale și consumatori de cultură.

n Centrul Cultural Pitești, prin Clubul de
Istorie „Armand Călinescu” a organizat ediția
din luna aprilie a proiectului cultural-educativ,
sub genericul „Istorie și istorii cu Marin
Toma”. În fața publicului format din elevi,
cadre didactice de la Liceul Tehnologic ASTRA
și alți consumatori de cultură, istoricul Marin
Toma a susținut prelegerea cu tema  „Cu
cărțile pe față. O istorie culturală a măștilor”.
Vorbitorul a prezentat conceptul de mască,
apelând la creații literare, folclorice românești
și universale, precum și la studii de psihologie.
„Masca fizică transmite un mesaj, are un rol,
într-un anumit context. Putem analiza
culorile, formele, materialele din care sunt
confecționate măștile. Putem vorbi despre cei
care le realizează, motivele lor, dar putem
vorbi și de măștile naturale, cum ar fi barba,
mustața, ochelarii, machiajul, folosite pentru

ascunderea unor imperfecțiuni. Ajunegm și la
masca figurată, pe care unii oameni o poartă în
relația cu ceilalți și chiar cu ei înșiși”, a
subliniat Marin Toma.

n Centrul Cultural
Pitești și Direcția
Județeană pentru
Cultură Argeș au
organizat în Sala Ars
Nova de la Casa Cărții,
prezentarea volumului
de proză, cu titlul
„Cartea calfei călătoare”,
de  Cristian Cocea,
director executiv al
Direcției Județene
pentru Cultură Argeș.
Originar din Râmnicu
Vâlcea, Cristian Cocea
este scriitor și jurnalist,
care combină rigoarea
unei formații universitare în științe exacte,
fiind absolvent al Facultății de Electrotehnică
din cadrul Institutului Politehnic București, cu
pasiunea pentru disciplinele umaniste, având
un master în Relații Publice și Comunicare în
cadrul Școlii Naționale  de Studii Politice și
Administrative București. Are o carieră de 20
de ani în mass-media și una de 8 ani în
administrația publică. Este autor al volumelor
„Crimă pentru un loc de parcare”, “Ghidul
României misterioase”, “Maimuțe sub
tricolor”, “Calendarul cu povești”.  

n Centrul Cultural Pitești a organizat
festivitatea de premiere a Concursului de
Poezie de Dragoste sub genericul „Leoaică
tânără, iubirea....”, ajuns la a-XVI-a ediție. În
competiție s-au înscris 27 de tineri pasionați
de literatură, care au întrunit condițiile din
regulament, cum ar fi aptitudinile literare și
vârsta sub 35 de ani. Juriul, format din poetul
Virgil Diaconu, directorul revistei Cafeneaua
literară, criticul literar Marian Barbu și poeta
Liliana Rus i-a ales pe câștigători. Astfel,
Mențiune Specială a primit Teodora Vasilescu
din Pitești, în vârstă de 19 ani, elevă în clasa a
XII-a, la Colegiul Național I.C.Brătianu.
Mențiune a primit Tatiana Munteanu din
Galați, în vârstă de 31 de ani, absolventă a
Facultății de Litere din Galați, profesoară de
limba și literatura română la Liceul din
Berești, județul Galați. Premiul III i-a revenit
Arminei Flavia Adam, din comuna Sâncraiu de
Mureș, satul Nazna, din județul Mureș, în
vârstă de 33 de ani, absolventă a Facultății de
Psihologie și Științe ale Educației de la
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca,
angajată în departamentul administrativ al
unei companii private. Premiul II i-a fost
decernat Ralucăi Ioana Ialomițeanu, din
orașul Vălenii de Munte, județul Prahova, în
vârstă de 19 ani, studentă în anul I, la
Universitatea Națională de Artă București.
Premiul I a fost câștigat de Larisa Mihai, din
municipiul Râmnicu Vâlcea, în vârstă de 17
ani, elevă în clasa a XI-a, la Colegiul Național
Mircea cel Bătrân din Râmnicu Vâlcea.
Premianții au susținut o lectură din creațiile
câștigătoare, care urmează să fie publicate în
revista Cafeneaua literară, editată de Centrul
Cultural Pitești.

n Centrul Cultural Pitești a organizat ediția
din luna aprilie a Cenaclului „Armonii
Carpatine”, manifestare susținută de Liga
Scriitorilor din România și de Expresie
Română de Pretutindeni Filiala Argeș și
Grupul Vocal „Armonia”. În cadrul
evenimentului, au citit din creațiile proprii
scriitorul Ionel Dincă, medicul-poet
Constantin Teodor Craifaleanu, eleva Camelia
Marin de la Cercul de creație condus de
profesoara Simona Marineață de la Palatul
Copiilor Pitești, medicul-poet Adrian Mitroi,
scriitorul Nicolae Doru Berbec și poetul
Nicolae Braniște. Publicul format din elevi,
cadre didactice de la Colegiul Economic Maria
Teiuleanu, Colegiul Tehnic Dimitrie Dima și

alți consumatori de cultură s-a delectat și cu
un recital muzical, în interpretarea Grupului
Vocal „Armonia”, condus de maestrul Nicolae
Perniu. Acțiunea a fost coordonată și

moderată de redactorul-șef al revistei
Carpatica, scriitorul Nicolae Cosmescu.

n Ziua de 9 mai, având tripla semnificație -
Ziua Independenței de Stat a României,
capitularea necondiționată a Germaniei
naziste în al doilea Război Mondial și Ziua
Europei a fost sărbătorită la Pitești, printr-o
festivitate desfășurată la Monumentul
Independenței. Evenimentul, organizat de
Garnizoana Pitești, Prefectura Argeș, Consiliul
Județean Argeș și Primăria Municipiului
Pitești a cuprins alocuțiunea comandantului
Garnizoanei, col.Marian Bae, o slujbă de
pomenire a eroilor și depuneri de coroane, la
monumentul ridicat în cinstea celor care s-au
jertfit pentru patrie. La manifestare au
participat oficialități județene, locale și
reprezentanți ai societății civile.

n Centrul Cultural Pitești, prin Clubul de
Istorie „Armand Călinescu” a organizat o nouă
ediție a proiectului cultural-educativ, sub
genericul “Biografii de excepție cu Octavian
Dârmănescu”. Manifestarea, susținută de
muzeograful Octavian Dârmănescu a cuprins
prelegerea cu tema „360 de ani de la ctitorirea
Bisericii Domnești Sfântul Gheorghe, de către
domnitorul Constantin Șerban și Doamna
Bălașa”. Construit în stilul bizantin, lăcașul de
cult urma să fie demolat în perioada
comunistă, dar prin intervenția preotului
Marin Braniște a fost salvată de la dispariție.
Tot în timpul regimului comunist, Biserica
Sfântul Gheorghe a avut statutul de catedrală,
ulterior primind titlul de școală domnească,
dat fiind faptul că în secolul al XVII-lea avea
rolul de centru de învățătură și educație, le-a
povestit Octavian Dârmănescu celor prezenți.
La dezbatere au participat elevi de la Colegiul
Național Zinca Golescu, enoriași ai Bisericii
Sfântul Gheorghe, istorici și pasionați de
istorie. 

n Centrul Cultural Pitești a organizat ediția
din luna mai a proiectului cultural-educativ,
sub genericul „Printre Cărțile Oamenilor de
Cultură Argeșeni”, avându-l invitat pe
scriitorul Aurel Sibiceanu. Membru al Uniunii
Scriitorilor din România Filiala Pitești, Aurel
Sibiceanu a publicat până acum, volumele de
versuri: „Aflările”, „Ziua Cuvântului”, „Cartea
Făpturii”, „Priveliștile Scribului”, „Scribul și
Roua”. Distinsul om de cultură este și redactor
al revistei Argeș, publicație lunară, editată de
Centrul Cultural Pitești. La întâlnirea literară
au participat elevi de la Colegiul Tehnic
Dimitrie Dima, Colegiul Economic Maria
Teiuleanu, Colegiul Național I.C.Brătianu,
care au citit din cărțile invitatului. Despre
Aurel Sibiceanu și creația sa literară au vorbit
scriitorul Jean Dumitrașcu, managerul
Filarmonicii Pitești, poetul Virgil Diaconu,
directorul revistei Cafeneaua Literară, artistul
plastic Constantin Samoilă. La eveniment au
mai fost prezenți elevi, cadre didactice de la
Colegiul Național Zinca Golescu și alți
consumatori de cultură.
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„Leoaică tânără,
iubirea....”

Clubul literar-artistic
„Mona Vâlceanu”
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Nota redacţiei: 
O revistă are, în mod

logic, un program estetic
propriu. În schimb
tendinţa scriitorilor
actuali – incitaţi de

tehnica ultramodernă –
este să trimită acelaşi
text la cât mai multe
publicaţii. Ceea ce
niveleazã peisajul
revuistic până la

omogenizarea totală. De
aceea, îi anunţăm pe
colaboratorii noştri că

Argeş nu publică decât
texte originale, care nu

au apărut iniţial în
volume, reviste etc., iar
textele nu le primeşte

decât în format
electronic, cu diacritice.
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cu plata ramburs, cheltuielile de expediţie 
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IMPORTANT! Vă puteţi abona pentru
anul 2016, costul abonamentului fiind de 42
lei/an. Plata se face prin mandat poştal pe
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Cultural Piteşti, Casa Cărţii, Piteşti, O.P. 1,

cod 110013. Tel.: 0248/219976, 216348, fax:
210068. 

e-mail: revista_arges@yahoo.com.
Revista de cultură Argeş poate fi procurată 

în Bucureşti de la librăria 
Muzeului Literaturii Române.

Maria Rafailă care a reușit să scuture colbul
uitării ce s-a așternut peste numele și munca
vrednicului și uitatului  folklorist care a fost
Mihai Lupescu. Radu Anton Roman a văzut în
el un precursor într-ale antropologiei
alimentare românești: „Un panteon pestriț,
cuprinzându-l pe Dumnezeu, dar și duhuri
bune și rele, spririduși, sfințișori, strigoi,
spirite malefice sau benefice, binecuvântează
și sau inculpă permanent bucatele și gesturile
românilor la masă, în așa măsură încât fiecare
îmbucătură e și o întâlnire spirituală, un
ritual.”  Artur Gorovei a trăit mult, 87 de ani, a
fost senator, prefect al județului Suceava și
primar al orașului Fălticeni. În 1892, la
Broșteni, împreună cu Mihai Lupescu (sau,
mai degrabă, într-o ordine inversă, n.n.), a
fondat revista de folclor „Șezătoarea“ care a
apărut regulat timp de 26 de ani. Ultimul
număr scos în anul 1931 și cuprinde indicele
analitic și alfabetic al celor 25 de volume ale
acestei prime reviste de folklor din România.

Folclor contemporan 
dintr-un alt (trist) 
capăt de țară
Ce să fi făcut pe Slătinioara, la Petroșani,

după ce-ți terminai orele de română de la
Informatică? Să mergi “La Iepurică” să bei una
mică? S-o fi frecventat pe distinsa și frumoasa
doamnă Muia (nu e vorba de vreo poreclă sau
de vreo scandare a galeriilor steliste sau
dinamoviste ci e chiar de numele real al
soțului, un fost fundaș de la Jiul Petroșani) ca
să-i dai bună ziua și să-i ceri o bere? (Cine cere
zice că nu piere!) Să fi apelat la Tanti Proasta
(acest renume i s-a tras respectivei vânzătoare
de la faptul că nu știa să dea rest decât dacă îl
socotea cu calculatorul) pentru o cafea? (A
câta?) Sau să intri într-un garaj cu bolțari
(furați de la vreo mină de-o mână abilă) și să
tragi, cu halba, o țuică slabă de prună? Nu se
făcea... (V-am descris o parte din drumul, plin
de tentații, spre Muzeul Momârlanului,
îngrămădit într-o colibă meschină, pe strada

Slătinioara de la noi din municipiu...) Despre
cei  cărora le place băutura, țăranul nostru are
o mulțime de zicale: a trage la musteață, a
trage la măsea, a suge bine, îi bun sugaci, bea
de usucă, bea de svântă, vede fundu’
paharului, când duce paharul la gură, nu-l
duce la ureche, îi arde gâtul, îi sfârâie gâtul
după rachiu, umblă ca șerpele după băutură,
pentru el mâncarea-i fudulie, băutura-i
temelie. Mihai Lupescu a cules, în acest sens,
și două strigături adecvate: „Bunu-i vinu’, nu-i
ca apa/ Nici friptura nu-i ca ceapa;/ Noi om
bea cât om putea/ Ș-om plăti când om avea”
sau „Cin’ n-a bea paharu’ tot/ Să sărute
mâța-n bot!”

Pentru a putea scrie „Din bucătăria
țăranului român” Lupescu, tânăr fiind, alegea
și pe timpul vacanțelor de vară o variantă cu
perspectivă. El nu voia, în ruptul capului, să
stea degeaba și intra ca “scriitor” la vreo
primărie. De acolo i s-a tras. Așa a început
totul...

E oficial. Bucătăria țăranului român...
(urmare din p. 32)

n Centrul Cultural Pitești a organizat în Sala Ars
Nova, o nouă ediție a proiectului cultural - educativ, sub
genericul „Armonie și Stil de Viață cu Adina Perianu”.
Evenimentul a cuprins prelegerea cu tema „Arhitectura
peisageră a Piteștiului – prezent și viitor”, susținută de
promotorul cultural Adina Perianu, specialist în
horticultură. Distinsa doamnă le-a vorbit celor prezenți
despre speciile de pomi de pe raza urbei, importanța
acestora pentru sănătate și mediul înconjurător. „Pomii
filtrează praful din aer, ne oferă oxigenul vital,  protecție
contra vântului, stimulează viața solului în spațiul
radicular și poate fi chiar adăpost pentru om.  Iar
cromoterapia naturii este remarcabilă pentru reducerea
stresului și un tonus mai bun”, precizează Adina Perianu.

n Centrul Cultural Pitești a organizat în Sala Ars Nova,
ediția din luna aprilie a Clubului literar-artistic „Mona
Vâlceanu”. Evenimentul, coordonat de profesoara-
scriitoare și editor Mona Vâlceanu a cuprins o evocare a
poetului George Topârceanu, susținută de medicul-poet
Constantin Teodor Craifaleanu. A urmat un medalion
literar, dedicat scriitorului Ioan Lică Vulpești, membru al
Uniunii Scriitorilor din România Filiala Pitești.
Manifestarea s-a încheiat cu prezentarea creației literare a
scriitoarei Elena Armenescu, medic cardiolog la Spitalul
Fundeni București. Cu acest prilej, au citit din antologia cu
titlul „Poeți Români Slăvind Dumnezeirea”, atât distinsa
autoare, cât și actorul Puiu Mărgescu. 

n Centrul Cultural Pitești a
demarat proiectul de dezvoltare
personală sub genericul “Fețele
Omului”, susținut de psihologul-
clinician Radu Vasile Șerban, din
cadrul Direcției Județene de
Sănătate Publică Argeș. Prima
ediție a cuprins  simpozionul cu
tema „Omul iluminat și omul
inspirat”. „Ne naștem oameni
doar ca potențial, însă doar prin
cultură devenim oameni. Marea
noastră majoritate suntem
consumatori de cultură, iar
creatorii de cultură sunt puțini în
fiecare generație. Mai mult, sunt două categorii de creatori
de cultură: unii mai mult legați de partea spirituală, iar alții
conectați la zona științifică”, a mențional psihologul Radu
Vasile Șerban. La dezbatere au participat elevi, cadre
didactice de la Colegiul Național Zinca Golescu, și alte
persoane interesate de dezvoltarea personală.

CARMEN ELENA SALuB

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale
Botoşani, cu sprijinul Consiliului Judeţean
Botoţani, în colaborare cu Editurile
Paralela 45, Junimea, Timpul, Charmides,
Eikon, Vinea. Princeps Edit, precum şi cu
rvistele de cultură „Convorbiri literare”,
„Poezia”, „Scriptor”, „Feed beack”, „Viaţa
Românească”, „Familia”, „Vatra”,
„Euphorion”, „Steaua”, „Hyperion”,
„Conta”, „Poesis”, „Luceafărul de
dimineaţă”, „Porto-franco”, „Ateneu”,
„Argeş”, „Bucovina Literară”, Filiala Iaşi a
Uniunii Scriitorilor din România, Uniunea
Scriitorilor din R. Moldova şi ARPE,
organizează în perioada 13-15 iunie 2016
Concursul Naţional de Poezie şi
Interpretare Critică a Operei Eminesciene
„Porni Luceafărul...”, ediţia a XXXIV-a.

Concursul îşi propune să descopere şi să
promoveze noi talente poetice şi critice şi
se adresează, astfel, poeţilor şi criticilor
literari care nu au debutat în volum şi care
nu au depăşit vârsta de 40 de ani.

Concursul are trei secţiuni:
POEZIE:
1) Carte publicată – debut editorial: –

Se vor trimite 2 (două) exemplare din
cartea de poezie apărută în intervalul  10
mai 2015 – 5 mai 2016. Vor fi acordate 2
premii: a) „Horaţiu Ioan Laşcu” al Filialei
Iaşi a USR şi b) al Uniunii Scriitorilor din
R. Moldova.

2) Poezie în manuscris (nepublicată) -
Se va trimite un print ( acelaşi volum şi
pe un CD – un singur exemplar!) în 3
exemplare, care va cuprinde cel mult 40 de
poezii semnate cu un moto. Acelaşi moto
va figura şi pe un plic închis în care vor fi
introduse datele concurentului: nume,
prenume, anul naşterii, adresa poştală, e-
mail, telefon. Se vor acorda şase premii
care vor consta în publicarea a câte unui
volum de poezie de către editurile

menţionate. Juriul are latitudinea, în
funcţie de valoarea manuscriselor
selectate, să propună spre publicare şi alte
manuscrise, în funcţie de disponibilitatea
editurilor prezente în juriu ( Paralela 45,
Junimea, Charmides, Eikon, Vinea şi
Princeps Edit) .

Manuscrisele care nu vor primi premiul
unei edituri vor intra în concurs pentru
premiile revistelor implicate în jurizare,
reviste care vor publica grupaje de poezii
ale poeţilor premiaţi. Un manuscris, cel
mai bun, poate primi premiul undei edituri
şi al tuturor celorlalte reviste implicate în
concurs. Toţi poeţii selectaţi pentru premii
vor apărea într-o antologie editată de
instituţia organizatoare.

3) Interpretare critică a operei
eminesciene: - Se va trimite un eseu de cel
mult 15 pagini în 3 exemplare (în copie şi
pe un CD), semnat cu un moto. Acelaşi
moto va fi scris pe un plic închis în care vor
fi incluse datele concurentului: nume,
prenume, anul naşterii, adresa poştală, e-
mail, telefon. Se vor acorda premii ale unor
reviste literare implicate în organizare.
Eseurile premiate vor fi publicare în
revistele care acordă premiile şi în
antologia editată de instituţia
organizatoare.

Festivitatea de premiere va avea loc la
Ipoteşti şi Botoşani în ziua de 14 iunie
2015.

Organizatorii asigură concurenţilor
cheltuieli de masă şi cazare.

Lucrările vor fi trimise, până la data de
10 mai 2016, pe adresa:

CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU
CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA
CULTURII TRADIŢIONALE BOTOŞANI,
Str. Unirii, nr. 10, Botoşani. 

Relaţii la tel. 0231-536322 sau e-mail:
centrul_creatiei_botosani@yahoo.com.

PS. Se primesc grupaje de până la 15
pagini şi pe e-mail!

Concursul Naţional de Poezie 
şi Interpretare Critică 
a Operei Eminesciene 
„Porni Luceafărul...”, 

ediţia a XXXIV-a, 10-12 iunie 2016, Botoşani


