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G@nduri la \nceput de drum

În 8 septembrie
2006 un grup de 11
scriitori din Cluj, la pro-
punerea mea, ne-am
hotãrât sã înfiinþãm
LIGA SCRIITORILOR
din România, având ca
principal obiectiv pro-
movarea ºi apãrarea

drepturilor scriitorilor vorbitori de limba românã indiferent pe
ce meridian al pãmântului se aflã.

Având în vedere ce zicea Garabet Ibrãileanu cã �Arta ºi
cultura nu sunt un lux, sunt un strict necesar. Fãrã culturã un
popor nu poate rezista în concurenþa vitalã dintre popoare�,
am pornit pe un drum, care nu ne-a fost ºi nu ne este uºor.

Liga Scriitorilor nu este o contrapondere la Uniunea
Scriitorilor, ci este un mijloc de a acoperi o arie necuprinsã de
aceasta.

Având o bursã în structurile Uniunii Europene, la Buxelles,
am constatat cã acolo sunt 5 organizaþii profesionale de acest
gen. Egale în drepturi ºi obligaþii. În toatã þãrile din Europa
sunt mai multe aso-
ciaþi scriitoriceºti.
Numai în România
rãmãsese doar una
singurã. În fostele
þãri din Lagãrul So-
cialist, Uniunile Scri-
itorilor s-au desfinþat,
asemeni partidului
unic, comunist, ºi s-
au înfiinþat mai multe
organizaþii scriitori-
ceºti. Astfel demo-
cratizându-se bresle-
le creatorilor.

Al Florin ÞENE
continuare în pag. 8

Înfiinþatã în septembrie 2006, Liga
Scriitorilor din România (preºedinte Al.
Florin Þene) este o asociaþie profesionalã
deschisã, nonguvernamentalã, cu perso-
nalitate juridicã, formatã din creatori în
domeniul literaturii, care nu se contrapune
altor uniuni, asociaþii, societãþi sau fundaþii
similare, primind în rândurile sale, pe baza
liberului consimþãmânt ºi a criteriilor de
performanþã profesionalã, scriitori care se simt solidari cu
scopurile ºi obiectivele sale ºi care nu sunt membri ai altor
uniuni de creaþie literarã. În esenþã, Liga Scriitorilor din Ro-
mânia este o alternativã la Uniunea Scriitorilor din România,
iar filiala Oltenia Craiova a ligii îl are ca preºedinte pe prof.
univ. dr. Nicu Vintilã, avocat ºi profesor la Facultatea de Drept
a Universitãþii �Spiru Haret�, iar ca vicepreºedinte pe poetul
Nicolae N. Negulescu.

ªedinþa de constituire ºi alegerea funcþiilor de conducere
ale filialei a avut pe 22 ianuarie 2010, la Club �Atlantis�, prilej
cu care cei 18 membri sã se cunoascã ºi sã vorbeascã despre
viitoarele activitãþi: întâlniri lunare, înfiinþarea unui cenaclu literar

ºi realizarea unei re-
viste on-line.

Liga are sediul
central în Cluj-Napo-
ca ºi 29 de filiale în
þarã (în Bucureºti, Iaºi,
Timiºoara, Constanþa,
Bacãu etc.), dar ºi 12
filiale peste hotare (în
Montreal-Canada,
Strasbourg-Franþa,
Bruxelles-Belgia etc.).

�Am considerat cã
este necesar sã existe
mai multe forme de
organizare, de asoci-
continuare în pag. 8
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Liga Scriitorilor din Rom@nia
Primind o

bursã de studii
în structurile din
Bruxelles ale
Uniunii Euro-
pene ºi Diploma
de Reporter Eu-
ropean din par-
tea acesteia, prin
Doamna Amba-

sador Karen Fogg, am avut ocazia sã cunosc
activitãþile scriitorilor din Belgia. Acolo existã
mai multe organizaþii profesionale scriitori-
ceºti, toate cu obligaþii ºi drepturi egale. Stu-
diind aceastã realitate, am aflat cã în majori-
tatea þãrilor care au fãcut parte din �lagãrul
socialist� Uniunile Scriitorilor s-au autodesfi-
inþat ºi au apãrut mai multe organizaþii de pro-
fil. Aºa cum s-a întâmplat cu PCR, în 1989, ºi
au apãrut mai multe partide.

Cunoscând faptul cã Societatea Scriito-
rilor din România, înfiinþatã în 1909, avându-l
ca prim preºedinte pe Mihai Sadoveanu, a
fost creatã ca un sindicat al scriitorilor, cu
scopul de a apãra drepturile acestora. În 1949
a fost desfiinþatã de comuniºti ºi au înfiinþat
Uniunea Scriitorilor cu scopul de a le impune
doctrina marxist-leninistã. Astfel, aceastã
Uniune s-a transformat dintr-o organizaþie
ce apãra drepturile scriitorilor într-una de pre-
siune politicã ºi nu numai. Au fost excluºi
atunci marii noºtri scriitori: Blaga, Radu Gyr,
N. Crevedia ºi mulþi alþii. Astfel, Uniunea
Scriitorilor a devenit ºi este un instrument
exclusivist, care nu apãrã drepturile scriito-
rilor, de ale  cãrei fonduri beneficiazã doar o
�clicã� ce a pus mâna pe conducerea acesteia.
Poetul Cezar Ivãnescu, criticul Valentin Taºcu
etc. nu au beneficiat, nici mãcar la moarte, de
un ajutor din partea U.S. Cunoscând aceastã
situaþie, în septembrie 2006 am luat iniþiativa,
împreunã cu 12 scriitori clujeni, sã înfiinþãm
LIGA SCRIITORILOR din România, având
ca scop, aºa cum stipulãm în STATUT, prin-
tre altele: Sã militeze pentru respectarea prin-
cipiului libertãþii de creaþie ºi exprimare, de
opþiune ºi orientare diversã în domeniul lite-
raturii, egalitãþii în drepturi ºi obligaþii, precum
ºi al solidaritãþii morale, civice ºi sociale a
membrilor sãi; LS sprijinã ºi ocroteºte dezvol-
tarea personalitãþii scriitorului în folosul aces-
tuia ºi societãþii (cei care doresc sã cunoascã
STATUTUL  pot accesa, pe Google, situl Liga
Scriitorilor). Dorim sã democratizãm miºcarea
scriitoriceascã din România, sã nu mai existe
un monopol în acest domeniu.

Conform Încheierii Civile, amintitã mai jos,
preºedinte fondator este scriitorul Al. Florin
Þene,vicepreºedinte - Ion Constantinescu,
secretar - Gavril Moisa, membri în Consiliul
de Conducere sunt: Benche Ioan, Dana Deac,
Ion Ghercioiu, Iustinian Zegreanu, Iulian Pat-
ca, Radu Vida, Ionuþ Þene, Spiridon Monica
Angela, Titina Þene.

Prin Încheierea Civilã nr.1531/CC/2007
eliberatã de Judecãtoria Cluj-Napoca, Secþia
civilã, Dosar nr. Unic 6387/211/2007, s-a

aprobat funcþionarea LIGII SCRIITORILOR
din România, care este înscrisã la Agenþia Na-
þionalã de Administrare Fiscalã cu codul de
înregistrare fiscalã 21998990 din 26, iunie 2007.

Pânã în prezent avem constituie 19 filiale
în þarã ºi strãinãtate cu cel puþin 11 membri,
conform Statutului, cu un numãr de 210 mem-
bri, pânã în prezent.

Se pot înscrie în Liga Scriitorilor autori
cu cel puþin douã cãrþi publicate ºi mai multe
cronici apãrute la cãrþile acestora. Cei cu o sin-
gurã carte pot fi primiþi ca membri supleanþi.

Liga Scriitorilor editeazã revista Agora
literarã, cu apariþie trimestrialã, Ionuþ Þene
fiind proprietarul ziarului Napoca News, de pe
internet. Liga Scriitorilor publicã în acest ziar
materiale, articole, informaþii, despre activitatea
Ligii sau a filialelor din þarã ºi strãinãtate.

Doresc sã consemnez cã o parte din filia-
lele noastre au reviste pe internet.

Intenþionãm sã acordãm premii anuale ºi
un mare premiu, intitulat, Virtutea Literarã,
care se vor acorda scriitorilor care au publicat

cãrþi valoroase ºi au o comportare moralã,
civicã ºi socialã exemplarã, indiferent din ce
organizaþie scriitoriceascã fac parte. Spre de-
osebire de Uniunea Scriitorilor care acordã
premii numai membrilor sãi. Parcã ceilalþi nu
sunt scriitori din spaþiul Limbii Române.

Filialele din Argeº, Vâlcea, Timiºoara ºi
Iaºi, au  multe acþiuni culturale organizate
care au fost evidenþiate în presa localã.

În prezent, lucrãm la o Antologie a scriito-
rilor, membri ai Ligii Scriitorilor, care sperãm
sã aparã în librãrii pânã la sfârºitul acestui an.

În septembrie 2009, la trei ani de la înfi-
inþare, prin hotãrâre judecãtoreascã, dorim,
sã obþinem statutul de organizaþie nonguver-
namentalã de utilitate publicã, aºa cum este
US. De aici, sperãm sã obþinem drepturile ce
revin membrilor noºtri.

Al. Florin ÞENE
Preºedintele Ligii Scriitorilor din România

Colectivul de conducere
al Filialei Oltenia Craiova
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B@ntuirea neortodoxiei literare
��ceea ce numim o «operã de artã» este rezultatul unei acþiuni

al cãrei scop finit este de a provoca cuiva dezvoltãri infinite. De
unde se poate deduce cã artistul este o fiinþã dublã, caci el compune
legile ºi mijloacele lumii acþiunii, în vederea unui efect anume, a
produce universul rezonanþei sensibile�. (Paul Valery, L�infini
esthetique, în ediþia �Pleiade�, vol. II p. 1344).

Odatã cu acreditarea chioºcãriilor editoriale de tagmã s-au pro-
liferat ºi colecþiile de gaguri. Improvizaþiile mimetice, combinaþiile
arbitrare, superficialitatea ºi sterilitatea convenþionalã, sunt numai
câteva dintre pãcatele de neiertat ale amatorilor de literaturã, care
ilustreazã parazitarea climatului cultural. Totodatã, la unison cu astfel
de bizarerii delirante, menite sã intoxice receptivitatea cititorilor, mulþi
dintre �cavalerii� cuvântului creator, bâjbâie im-
presionistic, intreþinând acest desfrâu de turmã
prin elogioase (dar aberante!) critici de susþinere.

În general, itinerariile critice conturate deco-
rativ peste ansamblul scriiturii, evitã la toate nive-
lurile contactul cu pulsul dinamicii spirituale al
elementelor textului, ce apar izolate, fãrã relaþii de
contiguitate spaþialã ºi de succesiune temporalã,
dar propun în schimb un alt sistem de analizã foca-
lizat pe contemplarea �mirificei� topografii a imagi-
narului, ca sursã sigurã de ameþire. Este, dacã vreþi,
o abatere ºireatã de la ceea ce ar fi fost de vãzut
prin aplecare în noema compoziþie, spre percepþia
iluzorie a fracþiuniilor estetice.

Alþi �exegeþi� preferã ambiguitatea internã a
decorului silvestru, bogat în semne ºi �simboluri�,
susþinând cã din acest inedit fond �ermetic� au reuºit sã descopere
�admirabile� scheme de orientare în planul discursului.

Dar, simpla delectare artisticã (dacã nu cumva poate fi inþeleasã ca
o criticã necunoscãtoare a principiilor de valorizare) nu e suficientã
pentru a face exegeza. În scopul perenitãþii ºi a aprecierii, se impune
cunoaºterea operelor în sinteza existenþei ºi a valorizãrii lor, în
onticitatea ºi axiologia lor.

Onorabil ar fi, ca pretinºii �teoreticieni� ai schematismului gândirii
conceptuale - sau Dumnezeu ºtie ce mai sunt ei! - sã se foloseascã
cu discernãmânt - ºi numai la abordarea operelor autentice - de
esenþele invãþãturilor kantiene asimilate din: Critique de la raison
pure, Analytique transcedentale - cartea a II-a, cap. 1 ºi Du
schematisme des concepts purs de l�entendement.

ªi ar mai fi ceva: nu ni se aratã în ce fel realizeazã schema de
orientare joncþiunea între concept ºi imagine, nici ce o face posibilã,
lãsând astfel în urmã mecanismul care o însufleþeºte.

Criticul ºi esteticianul trebuie sã �trãiascã� valoarea (sau nonva-
loarea?) pe care o studiazã.

Din nefericire, cea mai activã ceatã de �corifei� mascheazã în
apãrare vidul cãrþilor - la suprafaþa cãruia plutesc uneori profiluri de

sincretism insular - cu insistenta frazeologie a �raþiunii critice�.
Nimic despre un catalog de virtualitãþi ale unui limbaj aducãtor de

sensuri; nimic despre antropologia structuralã; nimic despre acea
sintaxã care guverneazã raporturile dintre formele pline ºi semnificante.

În continuarea scenariilor, întâlnim ºi referiri la misterioasa facul-
tate productivã (de ce?) a autorului, înzestrat cu o preþioasã �magie
evocatoare� prin care se rãspândesc �filiaþii ascunse�. Deci, se pune
preþ pe alegerile tainice.

Forja mentalã a criticului de împrumut nu se opreºte aici, ci mode-
leazã la temperaturi înalte pãcãtoºenia gândului, ramificat în distribuþii
sugestive cum ar fi: �relaþia dintre subiectul ºi obiectul oniric�; �când
se atinge tema (ºi rangul) visului prin asimilarea sa cu anorganicul�;

�aceastã inversare a ordinii ierarhice pornind din
surse alchimice�; �energia narativã decurge din
încordarea spre un dincolo�; �vizibilul se desensi-
bilizeazã în faþa ochilor noºtri� º.a.m.d�

Aceste formulãri pseudo-tipologice (consi-
derate a fi categoriale) - dezordonate ºi dezono-
rante în contextul arãtat - chiar dacã sunt grefate
pe articulaþii psihologice, nu vor reuºi nicicând sã
resusciteze stilurile - pastiºã.

Mã întreb, nu cumva este prea toleratã instau-
rarea lumii lucrurilor banale, ridicatã la rang de artã?

La finalul acestei cronici, îmi reamintesc un caz
similar, petrecut prin periferia picturii secolului al
XX-lea, pe când apãrea Fovismul.

Spre exemplificare, reproduc un fragment din
comentariul eruditului Jean Cassou: ��dar vedem

cert în aceastã «emoþie» culori nebune, arbitrare, detaºate de suportul
real ºi îmbinate de ele însele ca ºi sclavii în zilele saturnalelor�.

Dupã cum bine ºtim, imaginaþia haricã construieºte, relevã ºi re-
veleazã, alimentându-se din izvoarele originare. Imaginaþia maladivã,
simptomaticã, bântuitã de himere, prevesteºte o generaþie pierdutã.

Moralizatoare pentru spiritul critic contemporan, ar mai fi douã
opinii competente, consacrate istoric:

«Fiind critic, n-am autori favoriþi. Îi citesc pe toþi ºi imi spun
opiniile mele pe faþã. Îmi repugnã atitudinea de-a afiºa cu absurditate
ºi suficientã simpatie pentru unii sau dispreþul pentru alþii.» (G. Cãli-
nescu într-un interviu cu I. Valerian, Viaþa literarã, anul VII, nr. 139, 1-
20 dec. 1932, p. 1-2).

«Nu prea pot rãspunde, pentru cã am senzaþia cã ochiul criticii
privesc lucrurile din profil. Cred cã Taine, Bielinski, Brandes, Bacalov
(Bulgaria), Dobrogeanu-Gherea au fost critici cu adevãrat; poate nu
totdeauna au avut dreptate, dar aveau, ca sa zic aºa, senzaþia perspec-
tivei sculpturale, ºi nu picturale (cercetau spaþiul ºi volumul, ºi nu
planul, adicã suprafaþã).» (Ion Cãlugãrul intervievat de Oscar Lem-
naru, Facla, anul XVI, nr. 1593, 15 mart. 1936, p. 2).

N. N. NEGULESCU
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Unde \ncepe aripa caseiUnde începe aripa
casei mele

se vede dincolo
prin siluetele
Seraphimilor

Sunetul graurilor
încolþeºe în lemnul

mesei
Culorile timpului
ouã în ferestre

Ploile se logodesc
cu Pãmântul care-mi
aleargã sub picioare

Nu mã mir
cã dorm în patul

fulgerelor
Nu mã mir

cum noaptea-mi
face copii zburãtori

pe mãtasea frasinilor
Nu mã mir
când beau

din cornul Lunii
liniºtea munþilor

Nu mã mir
cât pot deschide
ochii goliciunii

stelelor
ca o izbãvire

N. N. NEGULESCU

Din volumul Ochiul de foc,
Editura Autograf MJM,
Craiova, 2008



FOTOGRAFIA

Din tot ce a fost
ºi s-a zbãtut o viaþã
tata,
a rãmas o fotografie
pe peretele camerei mele,
plinã cu amintiri.
Îþi vorbesc zilnic, tatã,
vreau sã recuperez
timpul pierdut
cãci noi nu ne-am sãturat
de vorbã.
Te-ai grãbit ºi ai plecat
lãsându-mã cu vorba
neînceputã.
Ce mult aº vrea
sã te ascult,
dar taci mereu, tatã.
Încã nu s-au inventat
fotografiile vorbitoare,
poate în altã viaþã
vom recupera
orbirea noastrã.

CÃUTARE

Pentru a te cunoaºte
afirmã-te.
Oamenii care se cautã
se analizeazã.
A te cunoaºte perfect
înseamnã a muri puþin.
Existã oameni
fãcuþi pentru a iubi
ºi oameni fãcuþi
pentru a trãi.
Marea problemã
practic, de rezolvat
rãmâne dacã,
poþi fi fericit
ºi însingurat.
N-avem timp
sã fim fericiþi,
n-avem timp
decât sã fim noi înºine.

EXISTENÞÃ

Duc o viaþã
greu de trãit.
Nu ajung
niciodatã
sã-mi potrivesc
faptele
dupã viziunea ce o am
despre lucruri, despre
evenimente.
Lumea aceasta
mã anihileazã.
Mã poartã pânã la capãt.
Mã neagã fãrã mânie,
iar eu,
supus ºi învins,
pãºesc spre o înþelepciune
unde totul este deja
cucerit.
Preocuparea mea
de a scrie
mã face sã uit
adevãrul lumii,
adevãrul vieþii.

CONVINGERE

Am convingerea
cã universul
are cinci dimensiuni:
trei dimensiuni
spaþiale,
a patra -
dimensiunea temporalã,
dimensiunea a cincea,
esenþialã,
este emoþia.

INCERTITUDINE

Din copilãrie
am fost pus sã aleg
între douã drumuri
în viaþã.
Unul ducea spre virtute
celãlalt spre viciu.
Pe oricare
aº fi pornit
aº fi întâlnit în cale
multe rãscruciuri,
multe derute.
Ar fi trebuit sã aleg
sã mã feresc de lume,
sã mã însingurez
sau sã cerºesc
la oameni,
pãrerile lor bune?
Încã mai caut
calea cea bunã.

ODISEEA

Am cãlãtorit
prin lume, prin munþi,
pe mãri ºi pe oceane
printre balene
printre sirene.
Acum
în aceste ultime
cãlãtorii
o altã sirenã,
mai dulce ºi mai
credincioasã �
Moartea -
va pune stãpânire
pe mine.
Sã mor! Sã mor!
Cred cã pentru mine
nu existã altã împlinire,
întrucât prea mult
iubesc pãmântul,
aerul, femeia,
inteligenþa, marea �
ºi nu mã mai satur
de ele.

PICTORUL

Pictorul
nu cautã finitul
în operele sale
ci infinitul.
Leonardo da Vinci
s-a abãtut de la regulã
ºi în picturile lui
a atins prin nefinit
infinitul.
Infinitul poate fi sugerat
printr-o operã vagã,
o eboºã,
finitul riscând, adesea,
sã-l distrugã.
Acesta este farmecul
artei ºi al talentului.
Nefinisatã,
o operã de artã,
redã în plenitudinea ei,
infinitul.
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Poeme de Vintil# NICU

FEERIE

Brodeazã luna
cu fir de argint
bolta nopþii înstelate.
Privighetoarea cântã
cu triluri lungi, duioase
mãreþia nopþii parfumate.
Vraja nopþii
cu falnicul ei veºmânt
naºte dorinþi pãtimaºe
fecioarei ce pãºeºte
cu teamã,
pentru prima oarã
în templul iubirii eterne.
Macii din jurul fecioarei
ºi-au deschis florile
însângerate,
din ale cãror pocale
alunecã picãturi de rouã
ce par boabe de rubin.
Zãrile în cãmaºa lor
purpurie
se deºteaptã ruºinate.

CERTITUDINI

Am evitat incertitudinile
fiind preocupat de certitudini.
Am acceptat cã frumuseþea
ºi mãreþia lumii
sunt ascunse în orice
nimic din lume.
Nu mã îndoiesc
cã interiorul are alt interior
cã exteriorul are alt exterior,
cã vederea are altã vedere,
cã auzul are alt auz
ºi cã vocea are o altã voce.
Am acceptat
cã moartea noastrã
este de prevãzut chiar
dacã este imparþialã:
rãpeºte bãrbaþi, femei,
tineri sau bãtrâni ºi copii.
Mã gândesc cã viaþa a fost
atât de bine prevãzutã
ºi cã moartea care este
sensul întregii vieþi
nu a fost la fel
de bine prevãzutã.
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Acest poem-problemã va fi

cu prisosinþã o bunã sãmânþã de
tulburare gânduralã pentru
frunþile adunate în cerc, la sfat.
Creierele unui secol se pare cã
au bãtut în cuie curgerea ºi frea-
mãtul, lãudând stalactitele ºi
stalagmitele unei gândiri care a
pupat, nu din smerenie, ci arivis-
tic, poalele Absolutului. Funcþio-
narii publici ai acestei gândiri au
mobilat dezordinea cu ordine,
iraþionalul cu un rãu raþional, fã-

când ºtiinþã pe pajiºtile instinctu-
lui. S-au fãcut demonstraþii de
matematicã în forþã pe spinarea
iambilor, s-au numãrat foneme ºi
atomi ºi s-a decretat hora adevã-
rului fãrã fisurã. Comentariile
(care nu sunt, în fond, decât �ilu-
zii ale iluziilor�, opera fiind prima
�iluzie�, dupã Eugen Negrici ),
au fãcut din poemul �Luceafãrul�
prima coloanã infinitã finitã, pusã
la naftalinã, feritã, astfel, de molia
unei posibile interpretãri. Un bine
destul de rãu, chiar mortal. Cine-l
iubeºte astfel pe Eminescu vrea
sã-i audã clopotele bãtând a în-
tristare. Azi e un lucru banal cã
pãrerea autorului faþã de propria-i
operã nu valoreazã nici cât o cor-
coduºã muratã. E adevãrat cã
Eminescu e un imperiu spiritual
care va dãinui cât poporul care
l-a nãscut. De aceea, cred cã ex-
plozia carapacei mele de gândac
nu va produce nici o vânãtaie pe
epiderma mitului eminescian.
Trilul privighetorii n-a oprit nici-
odatã conflagraþii mondiale, dar
sigur a picurat dulceaþã în ure-
chile soldaþilor însângeraþi. ªi
totuºi� În poemul �Luceafãrul�,
Eminescu a vrut sã ilustreze ( prin
mãrturie scrisã ), pornind de la

Luceaf#rul pe dos
Acest eseu a primit Premiul revistei �Convorbiri

literare� la Festivalul naþional �PORNI
LUCEAFÃRUL�, Ediþia a XXI-a, Botoºani, 2003

un basm, soarta omului de geniu.
Reuºita a fost deplinã. �Lucea-
fãrul � este un diamant prea mare
ca sã aibã doar o faþetã ºi sã re-
flecte doar o luminã. Iar în ma-
terie de iluminat, nu trebuie sã
rãmânem, din sãmãnãtorism ºi
gândirism, la opaiþ ºi lumânare.
Trebuie sã abandonãm imaginea
unui Eminescu-muzeu cu figu-
rine de cearã sau de �Titanic�
naufragiat la þãrm.

Dupã umila-mi pãrere, pulsul
viguros al poemului bate în altã
parte. Ne-o spune Mãria Sa Tex-
tul, metodic. Dacã privim poemul
ca pe o jumãtate de mãr (singura
pe care o vedem, dupã Ortega Y
Gasset), poteca interpretãrii face
dreptate Absolutului. Imagine
staticã, desenatã în plan, euclidi-
anã, matematic depãºitã. Or, acor-
dându-i volum, poemul devine
cinetic, mustos. Acel �de ce nu�
bachelardian dã viaþã. Privind în
totalitate opera eminescianã, se
pare cã Eminescu nu a dat grã-
unþe vulturului care, de mii de
ani, a mâncat plãmânii Realului.
Ideea cã Absolutul are întotdea-
una dreptate striveºte orice mu-
gur al gândului. Ne-o spune cul-
tura lumii de atâta amar de vreme.
Încadratã în aceastã doxã mile-
narã, ideea despre geniu a lui
Eminescu ar fi tautologicã. N-am
avea cu ce ne mândri. Norocul
nostru cã Realul nu þine cont de
Absolut, îl ignorã pentru cã îl în-
corporeazã ºi îl adapã. Boabele
de grâu, de mac sau de mãrãcine
au absolutul sub coajã, fãrã re-
toricã, fãrã raþiune, fãrã senti-
ment. �Luceafãrul� a fost inter-
pretat pânã acum morfologic, nu
sintactic. Sã stabilim, cu titlu de
metodã, cã Textul este singurul
fãptaº, desenul care vorbeºte. Iar
Textul spune �din bob în bob�
cã aventura fetei de împãrat cu
Luceafãrul se petrece în somn ºi
numai în somn: �Iar ea, vorbind
cu el în somn/ oftând din greu,
suspinã�;�Ea trebui de el  în
somn/aminte sã-ºi aducã�.

Astfel, sâmburele poemului se
contureazã a fi fata de împãrat,
inima care pulseazã adevãr, holo-
merul, individualul cuplat cu un
general. Ea este simbolul vieþii
terestre, seva care gândeºte ºi
viseazã, poate �trestia gândi-
toare� a lui Pascal. Logic, geniul
este o facultate a vitalului care
rãmâne, oricât ar depãºi margi-
nile, legatã anteic de individual.
Asemenea fecioarei Maria, prea-
sfântã nãscãtoare de Dumnezeu,
Cãtãlina este o preafrumoasã
nãscãtoare de Luceafãr.

Privitã cu un ochi plebeu, Cã-
tãlina e fatã de împãrat, vârf al
ierarhiei valorice, vârf  de pira-
midã, �fecioarã între sfinþi� ºi
�lunã între stele�. Privitã cu
ochiul aristocrat al Absolutului,
ea pare o fiinþã decãzutã, incapa-
bilã sã înþeleagã �neînþelesul�.
Adoptând grila divinului, totul
ar fi deºertãciune, lupta pentru
valoare n-ar mai avea sens, iar
geniul (sensul cel mai de falã), ar
vorbi �în deºert� ºi s-ar închide

ca o teoremã fãrã reciprocã. Or,
la Eminescu, vâna gândirii e plinã
de pãcate ºi întrebãri. În �Venerã
ºi Madonã�, poetul o ceartã pe
femeia iubitã dar o ºi divinizeazã:
�A fost crudã-nvinuirea, tu eºti
sântã prin iubire�. Împãratul din
�Cãlin (file din poveste)�, pentru
cã a alungat-o pe fata sa, nu are
în cap �grãunþe�, �ci numai plea-
vã ºi puzderii�. La fel, Cãtãlina e
�sfântã� prin iubire. Iniþiativa
(bobârnacul care naºte o lume),
este a ei ºi numai a ei. Luceafãrul

a stat nemiºcat pe firmament de
la începutul lumii. Era nevoie sã
se nascã ea, fata de împãrat, ca
sã-l �miºte� �din locul lui menit
în cer�. Tot ea �pasul ºi-l îndreaptã
/ lângã fereastrã, unde-n colþ /
Luceafãrul aºteaptã�. Tot ea �îl
vede azi, îl vede mâni�, tot ea �pe
coate-ºi rãzima, visând, ale ei
tâmple�. În somn, tot ea îl
cheamã. Dupã prima coborâre a
luceafãrului, �ea trebui de el în
somn / aminte sã-ºi aducã�. În
toatã aceastã vreme, luceafãrul
e pasiv, inconsistent, tremurãtor,
nehotãrât. El doar � aºteaptã�, se
revarsã peste trupul fetei indi-
rect, �din oglindã�, luminiº, ºi o
�urma� �adânc� �în vis�. Indubi-
tabil, Luceafãrul e umbra singurei
viori din poem: Cãtãlina.

Gândirea fetei e curatã, co-
rectã ca un silogism aristotelic,
adeveritoare ca un synalethism
noician. ªtie sã aprecieze dimen-
siunile, distanþele ºi sentimen-
tele: �darã pe calea ce-ai deschis
/ n-oi merge niciodatã�, �cãci eu
sunt vie, tu eºti mort�; �fii muritor
ca mine�; �în veci îl voi iubi ºi-n
veci / va rãmânea departe�.
Conºtientã cã Absolutul (mort
frumos cu ochi care îngheaþã),
nu se poate întrupa pe mãsura
ei, ea îl vrea pe Hyperion sã-i lu-
mineze viaþa ºi norocul, aseme-
nea unui ideal. Cãtãlina e o teo-
remã care îºi face iluzii. Incon-
sistenþa lui Hyperion este evi-
dentã. Vrând sã devinã om, nu
reuºeºte sã devinã decât înger
sau demon. Vrând sã-i arate fetei
cât o iubeºte �de tare�, cã se va
naºte �din pãcat�, dupã dialogul
cu Demiurgul, hotãrârea lui de
nezdruncinat cade ca o tencuialã
plinã de igrasie. Setea lui pentru

Janet NICÃ
continuare în pag. 6
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�o orã de iubire� devine bolboro-
sealã ºi derutã. Neputinþa sa se
vede cu ochiul liber, o spune
chiar el: �din sfera mea venii cu
greu�. Mai mult, se duce ca un
flãcãu crescut între coline la tatãl
sãu ceresc sã-i cearã moartea,
devenirea, când, de fapt, pânã
atunci, �devenise� din plin: se în-
drãgostise, coborâse pe Pãmânt,
zburase spre Demiurg. Simpli-
tatea sa de mineral e sãrãcie.
Demiurgul, sã-l împlineascã, îi
oferã, pe rând, înþelepciune,
tãrie, simþul dreptãþii. Restul e
ceaþã ºi întuneric. Dovada cã
totul se petrece în mintea fragilã
a muritoarei Cãtãlina este ºi lo-
gica precarã a Demiurgului. Din
discursul sãu cosmic, reiese cã
el, �izvor de vieþi�, urãºte viaþa
ºi-i dispreþuieºte pe oameni: �Tu
vrei un om sã te socoþi / cu ei sã
te asameni?/ Dar piarã oamenii
cu toþi / s-ar naºte iarãºi oameni�.
În aceastã logicã strâmbã, mi-
oapã, sorii �se sting�, dar Hype-
rion (o stea între stele), rãmâne
�oriunde ar apune�. Deºi ei, cos-
micii nu au �nici timp, nici loc�,
Hyperion pieri, mai multe zile �din
locul lui menit în cer�. Spaþiali-
tatea ºi temporalitatea  sunt acizii
care îi rod deopotrivã pe cosmicii
ºi pe muritorii din acest poem.
Semn cã privirea poetului e de
jos în sus. Semn cã oamenii îi
nasc pe zei, nu zeii pe oameni.
De la înãlþimea cerului, Cãtãlina
e �guralivã ºi de nimic�, aseme-
nea lui Cãtãlin, pe care îl cunoaº-
te �încã de mic� ºi cu care se po-
triveºte. Cãtãlina este idealul lui
Cãtãlin iar Luceafãrul, idealul ei.
Abilitatea vitalã a lui Cãtãlin o
cucereºte pe fata de împãrat. El îi
propune valori vitale: râsul, sãru-
tarea, sãnãtatea, voioºia, pe care
ea le acceptã, vrând-nevrând,
�ruºinos ºi drãgãlaº�. Cãtãlina ºi
Cãtãlin sunt viaþã plus viaþã.
Mintea maturã a Cãtãlinei refuzã,
chiar în vis, irealul, ºi logodeºte
sãmânþa cu brazda. Rãcorit de
îngânarea literei, abia acum pot
încãleca pe ºaua acestui poem
epic-liric-ºi-dramatic, convins cã
interpretarea datã e bãtaia de
aripi a unei libelule bine agãþatã
de ramura textului, întru lauda lui
Eminescu, eternul�

continuare din pag. 5

Nelini[tea din noi
Incontestabil, oamenii nu

sunt aºa cum ºi-ar dori, ci aºa
cum îi zideºte viaþa, cu bune ºi
rele, devenind produsul condiþi-
ilor ei, iar schimbarea valoricã în
plan moral se poate realiza numai
dacã modificãm aceste coordo-
nate definitorii ale existenþei,
desigur în sens pozitiv.

Astãzi, într-o epocã de nebã-
nuite performanþe ºtiinþifice,
când omul poate influenþa ºi de-
termina totul, când trãieºte bu-
curia de a iubi ºi a fi iubit, cons-
tat cu amãrãciune cã mai sunt
destui cu o judecatã rudimentarã,
cu aspiraþii ºi dorinþe limitate,
care vizeazã doar aspectul mate-
rial ºi fiziologic, deºi fiinþa umanã
este dominatã în sufletul ºi min-
tea ei de bine ºi frumos, pro-
babil nu atât de puternice ca
sã extirpe sau sã neutrali-
zeze putregaiul care ne
macinã ºi uneori întu-
necã ecranul conºtiin-
þei noastre.

Criza moralã din
care nu mai putem ieºi
este mai mult decât un
blestem pe capul unui
popor ce agonizeazã ºi
nu-ºi mai gãseºte echili-
brul, iar dezgheþul sufle-
tesc promis ºi aºteptat este
departe de a se realiza. Toate pro-
misiunile oferite de unii sau alþii,
când ne-au cerut votul, s-au eva-
porat ºi dupã ce s-au vãzut cu
sacii în cãruþã au uitat, comporta-
mentul lor devenind jalnic.  Ca-
tegoric, sufletul poporului nostru
este bolnav, am renunþat la rigo-
rile morale, la etica muncii, la vo-
caþia adevãrului, iar Europa ne
percepe ca pe un popor fãrã vi-
itor, fãrã speranþe, cu mari ºanse
de a ieºi din istorie. Departe de
lumea dezlãnþuitã încercãm fie-

care sã ne croim un univers, care
sã fie numai al nostru, fãrã min-
ciuni, corupþie ºi politicã, cu spe-
ranþa într-un mâine mai bun, cu
zile senine, valorile autentice vor
putea fi recuperate ºi integrate
în circuitul naþional.

Viaþa noastrã este ºi o adevã-
ratã universitate dar ºi un parcurs
cu multe bãtãlii, ce pierdem în
unele putem câºtiga mai mult în
altele, oamenii mari au fost ºi
sunt oamenii marilor convingeri,
toate împlinirile lor care au re-
zistat peste timp s-au bazat pe
convingeri puternice, izvorâte
din gândire, rigoare ºi perseve-
renþã ºi nu în ultimul rând mo-

destie.

Ca binele ºi adevãrul din
noi sã triumfe trebuie sã existe
comunicare, sã venim fiecare cu
tot ce avem mai bun ºi demn, oa-
menii nu se iubesc destul pentru
cã nu  se cunosc îndeajuns, iar
fãrã convingeri ferme care sã dea
naºtere unor calorii spirituale nu
se poate performa. Nu te poþi im-
pune sau consacra prin autorita-
rism sau ordine reci dictatoriale,
ci prin competenþã, prin argu-

mente ºi soluþii validate de ºti-
inþã ºi confirmate de viaþã. Binele
ºi frumosul din om sunt în mod
cert un dar al naturii, care la rân-
dul ei este un labirint de senti-
mente umane, oamenii pot ºi tre-
buie sã devinã cutia de rezonanþã
a ei, nu au dreptul sã-i distrugã
armonia ºi splendoarea, fãrã na-
turã omul ar fi mai urât, debu-
solat, ar arãta jalnic, respectul
naturii este un semn de civiliza-
þie, iar expresia acesteia a fost ºi
este cultura.

Traversãm o perioadã grea,
confuzã, împovãratã de griji ºi
nevoi, tot mai rar stãm la masa de
scris sau avem o carte în mânã,
dar tragedia nu ar consta totuºi
în acest fenomen, ci în faptul cã
nu ne mai înþelegem unii cu alþii,
cã prieteniile sincere de odini-

oarã s-au destrãmat brusc, iar
unele persoane care cândva
se salutau respectuos, azi
se ocolesc, iar când din în-
tâmplare se întâlnesc, se
ignorã. Îmi spunea cineva
cã nu putem fi prieteni dacã
nu avem aceleaºi convin-
geri politice, am rãmas pur
ºi simplu fãrã replicã, aflând

cã prietenia adevãratã de
odinioarã, bazatã pe cu totul

alte afinitãþi poate fi ºi ea politi-
zatã ºi legitimatã ca singura
lungime de undã prin care putem
comunica.

Plutim ºi refuzãm sã ne scu-
fundãm, într-o societate rãvãºitã
de patimi ºi orgolii, în care dis-
cursul politic a acaparat toate
segmentele vieþii noastre, în care
nimeni nu mai are nevoie de ni-
meni, unde nimic nu a rãmas ne-
terfelit ºi nemurdãrit, iar prietenii
adevãraþi sunt tot mai puþini.

Dumitru BOTAR
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L-am iubit ca pe un frate;

convorbirile noastre telefonice
se prelungeau, discutam nu doar
despre epigramã sau literaturã,
multe minute îmi vorbea ºi de fa-
milia lui sau despre unele supã-
rãri provocate de unii sau alþii

dintre confraþii literari mai tineri.
Dispariþia lui m-a rãvãºit sufle-
teºte, sunt mai sãrac cu un prie-
ten, care mi-a fãcut multe clipe
fericite, pentru cã era un om de
spirit, un umorist adevãrat; dialo-
gurile cu el erau adevãrate sãrbã-
tori spirituale ºi sufleteºti.

Nu am mai întâlnit un aseme-
nea om. Într-un catren se autode-
fineºte, iar cei care l-au cunoscut
cu adevãrat ºtiu cã el exprimã
adevãrul vieþii sale, verticalitatea
moralã ºi spiritualã care l-au
definit:

Autoportret
În viaþa mea de om bãþos
Eu prin atât m-am afirmat:
Pe nimeni n-am pupat în dos
ªi nici nu m-am lãsat pupat.
Se nãscuse la 18 septembrie

1924, în localitatea Moldoveni,
comuna Islaz, din fostul judeþ Ro-
manaþi, urmând clasele primare
în comuna Tuzla, judeþul Cons-
tanþa, unde pãrinþii lui au ajuns
dupã colonizarea din 1926, apoi
liceul industrial din Constanþa,

cursul inferior, secþia sculpturã,
iar cursul superior la Liceul �Mi-
hai I� din Bucureºti, secþia elec-
trotehnicã, devenind licenþiat al
Facultãþii de Litere ºi Filosofie a
Universitãþii Bucureºti, cu o tezã
din Caragiale.

Stelian Filip (1924-2010) a
debutat în revista �Papagalul�
(1946), urmat de un medalion în
�Tânãrul scriitor� (1954) ºi a deve-
nit, rând pe rând, profesor, meto-
dist cultural, redactor, iar în ultimii
ani redactor ºef de secþie la Ra-
diodifuziunea Românã ºi, 15 ani,
reprezentantul acesteia în grupa
de divertisment a Oficiului Inter-
naþional de Radio ºi Televiziune.

În literatura românã, a intrat
pe uºa din faþã, publicând circa

20 de volume: versuri umoristice,
sonete, rondeluri, epigrame, fa-
bule, catrene, eseuri, schiþe, po-
vestiri, fiind cunoscut în special
ca un umorist autentic, un vir-
tuos al genului, spirit ascuþit,
subtil bijutier al cuvântului, atent
la cele mai sensibile nuanþe. Des-
pre opera lui s-au rostit persona-
litãþi ale vieþii noastre literare ºi
culturale cum ar fi: Aurel Baran-
ga: �Poet autentic, de o nobilã
conºtiinþã, fabulele lui sunt
bijuterii de un carat verificat��,
Aurel Martin: �Anecdotica ºi
poanta finalã cultivatã cu pre-
cãdere includ în ele aproape
întotdeauna o semnificaþie
educativã�, Mircea Pavelescu:
�Stelian Filip este un sensibil
pentru cã pune totul la inimã,
este un umorist pentru cã ºtie sã
facã haz de necaz, este un poet
pentru cã vorba lui Arghezi,
poate sã facã strune de vioarã
din aºchii de marmurã�; Fãnuº
Neagu: �Stelian Filip scrie, poate,
cea mai bunã poezie satiricã din
România�.

A debutat editorial în anul
1963 la Ed. Tineretului, cu volu-
mul Azi pitic, mâine voinic, iar
dintre ultimele apariþii editoriale
amintesc câteva pe care mi le-a
trimis cu frumoase dedicaþii: Ca-
trene muºatesciene, Ed. Eminescu,
2007, Privesc înapoi, cu umor
(schiþe ºi povestiri), Ed. Grai ºi
suflet, Cultura Naþionalã, 2008,
Galaxia ochilor noºtri (poezii
lirice), Ed. Eminescu, 2008,
Epigrame-Muc ºi Sfârc, Ed. Ex-
celsiorArt, 2009, Fabuliada, Ed.
Eminescu, 2009.

Dintre sutele de fabule scrise
ºi publicate, amintesc doar una,
poate nu cea mai reprezentativã,
dar definitorie pentru cele afir-
mate mai sus:

Câinele ºi mantele
Bãnuind vreun os de ros
Sau ciozvârte mai mãrunte
Berc ºi bãtãios, de jos,
Câinele lãtra la munte.
Dar vãzându-1 neclintit
La atacul dumisale,
În final s-a mulþumit
Sã-1 stropeascã pe la poale.
Ca epigramist a fost un spa-

dasin de temut, nu a iertat nimic
din rãul ºi minciuna vieþii noastre
politice, a lovit fãrã ezitare în de-
magogie ºi corupþie, convins cã

glasul lui se poate face auzit. Iatã
câteva exemple:

Dilemã
În �eterna� Românie,
Stã guvernul la rãscruce,
Dar în nici un fel nu ºtie
Ce direcþie s-apuce!
Dragoste de þarã
N-o sã poatã nici mafia
Sentimentul sã-mi destrame:
M-am nãscut în România
ªi-aici voi muri!�De foame!
Mãririle de pensii
Se vrea bucurie mare
Dar efectu-i dimpotrivã,

Un scriitor printre stele Fiecare majorare
E-o bomboanã pe colivã.

Rãzbunare
Traiul nostru e nasol,
Guvernanþii plini de zel
Ne-au lãsat în fundul gol
Deci� pot sã ne pupe-n el.

Stelian Filip a fost un profe-
sionist al condeiului, a lãsat o o-
perã deosebitã, de mare ºi subtil
rafinament literar, sunt trist ca un
acatist, cã nimeni nu-l va putea
înlocui în inima mea. Plecarea lui
definitivã, dispariþia sa fizicã, a
anticipat-o într-un catren, care
oricând poate fi chiar epitaful
sãu:

Miºcare ºi stagnare
Sã mor, eu unul nici nu mã

gândesc,
Dintr-un motiv pe care-1

spun ºi-anume:
Urãsc stagnarea ºi mã plic-

tisesc
Sã ºtiu cã nu mai fac nimic

pe lume�

Noapte bunã, Stelian Filip! O
sã ne fie dor de tine, iar eu l-am
rugat pe bunul Dumnezeu sã te
aºeze la loc de cinste, în Câmpiile
Elizee, alãturi de sufletele celor
virtuoºi.

Dumitru BOTAR
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Ajuns la senectute, moº Pan-
dele îºi depãna pe mosorul amin-
tirilor sale mai toate faptele ºi îm-
prejurãrile principale prin care a
rãzbãtut. Deseori, gândurile re-
bele poposesc mai mult pe la baza
mosorului, copilãria.

Nãscut ºi crescut într-un oraº
de provincie, circul �Globus� so-
sea mai rar, spre regretul lui. Din
toate reprezentãrile programului,
cel mai mult îi plãceau clovnii
care scoteau flãcãri pe gurã cãu-
tând sã-i imite.

Îºi aprindea chibriturile în gu-

rã ºi, în loc de succesul scontat,
îi apãreu arsuri greu de suportat.
Aceasta se întâmpla în primii ani
ai copilãriei, ca dupã aceea sã-ºi
dea seama cã-i truc. Acum, la bã-
trâneþe, se trezi în arena unui
mare circ al lumii, nedefinit de el:
Globus, Planetar, Atlas în care se
prezintã aceleaºi numere, dar cu
alþi comedianþi, mai titraþi, mai
profesioniºti.

Descendenþi ai lui Pinochio,
cu nasul mult mai dezvoltat po-
trivit minciunilor debitate, cu mai
multã siguranþã de sine în echili-
bristica pe sârma ºi firul vieþii, cu
o democraþie mai convingãtoare
când scot porumbelul din pãlãrie,
el fiind cioara vopsitã mov înghi-
þitã de magicieni în loc de sabie.

ªi-au perfectat ºi �aruncãto-
rul de flãcãri�, dupã ultimile
tehnologii, dar ºi dupã cromatica
acestora care diferã de la porto-
caliu la mov sau violet.

ªi cum ignoranþa, obscuran-
tismul au cucerit întinse teritorii

Circ [i Flac#r#
în conºtiinþa publicului specta-
tor, ca urmare a reformelor soci-
ale, cu precãdere în educaþie, cir-
cul, la rându-i, a trebuit sã se per-
fecþioneze pentru a face faþã a
tot mai mulþi amatori �elevaþi�.
Prin secþiile înfiinþate în teritoriu
s-au oferit mai multe locuri de
muncã, pentru un personal cu
înaltã calificare, cum ar fi cea de
la Cluj în care îºi desfaºoarã acti-
vitatea, zi ºi noapte, neobositele
vrãjitoare. Acestea se trudesc din
greu pentru a scoate duhurile
rele din sufletele parlamentarilor.

Beneficiarii, ca semn de cins-
tire ºi recunoºtiinþã, au încercat
sã facã o chetã, dar, nereuºind
din veniturile lor modeste, au ini-
þiat un proiect de lege care preve-
de remunerarea din buget a dis-
tinselor, profesionalistelor ºi
amabilelor vrãjitoare.

Pentru a nu exista dubii în
preambulul proiectului de lege se
demonstreazã, în primul rând,
pericolul la care sunt supuºi de

cãtre Satana, ºi mai apoi, în situ-
aþia cã ar apela la unii preoþi pen-
tru exorcizare, costurile ar fi mult
mai mari.

S-a prevãzut ºi eventualita-
tea unei nereuºite când s-ar im-
pune necesitatea ca beneficiarii
sã înghitã flãcãrile pentru a fi tã-
mãduiþi. În aceastã situaþie, dacã
Satana ar birui în final, ºi-i va
trece în împãrãþia întunericului,
se impun noi costuri pentru asi-
gurarea, în bune condiþiuni, a
creºtinescului fast funerar.

Din asemenea gânduri negre
îl trezi soneria care anunþa poº-
taºul sã-i aducã pensia.

Se trudi mult ºi bine moº
Pandele s-o aºeze pe capitole de
cheltuieli, avu ºi buna intenþie sã
contribuie la salvarea neprihãni-
þilor de parlamentari, dar nu fu
chip, nu-ºi premise sã facã detur-
nãri de fonduri.

Cucernic ºi evlavios însã, ºi
în dorinþa de a-i scoate din chinu-
rile la care i-a supus Satana, se
împãcã cu gândul: poate dupã
recalculare ºi indexare le fac ºi
lor parte.

Ion VÃLEANU VÎLCEANU

În cei trei ani ºi ceva de la
înfiinþare, Liga Scriitorilor din
România a reuºit sã înfiinþeze
29 de filiale, din care 12 în
strãinãtate. Fiecare cu minim
15 membri. O parte din aces-
tea editeazã reviste, cum ar
fi: Agora Literarã la Cluj,
Moldova Literarã la Iaºi,
Cetatea lui Bucur la Bucu-
reºti, Heliopolis la Timiºoara,
Pietrele Doamnei la Argeº,
Cuib la Constanþa etc.

Iatã cã ºi în Capitala Olte-
niei, datoritã scriitorului, av.
prof. univ. dr. Nicu Vintilã, alã-
turi de cei 18 membri fonda-
tori, s-a înfiinþat o filialã a orga-
nizaþiei noastre profesionale.
Strãdania acestui scriitor, foar-
te bine, se înscrie în adevãrul
exprimat de Victor Eftimiu:
Fãrã acþiune, gândul nu se
poate materializa pentru a
se transforma în adevãr.

În condiþiile, cum spunea
Monseniorul Vladimir Ghika,
cã omul este una dintre fãptu-

ere ale scriitorilor. Monopolul
este înlãturat în orice formã de
democraþie� De altfel, ºi
Constituþia, prin art. 37, dã po-
sibilitatea fiecãrui cetãþean sã
se asocieze în orice grupare -
legalã, bineînþeles. Liga Scri-
itorilor din România a consi-
derat cã sunt mulþi scriitori în
afara Uniunii Scriitorilor - pentru
cã acolo existã o triere, o se-
lecþie impusã prin Statut - ºi a
decis sã le reprezinte interese-
le�, a spus Nicu Vintilã, în ca-
litate de preºedinte al Filialei
Oltenia Craiova a Ligii Scriito-
rilor din România.

De asemenea, referitor la
relaþia Ligii Scriitorilor din Ro-
mânia cu tinerii artiºti, preºe-
dintele filialei craiovene a de-

rile care se alcãtuiesc cel mai
încet ºi care trec cel mai repe-
de, nouã, creatorilor de fru-
mos prin cuvântul scris ne rã-
mâne datoria, uniþi în fapte ºi
idealuri, sã nu pregetãm de a
ne consacra pasiunii noastre.
Este o datorie strigentã, în con-
diþiile europenizãrii noastre ºi
a fenomenului de globalizare
când multe din zestrea cultu-
ralã a României se vor es-
tompa, unele elemente vor dis-
pãrea, ca scriitorii sã imprime
cititorilor sentimentul mesianic
al românismului. Sã facem din
Europa unitã un teritoriu al
multiculturalismului.

Sub aceastã aureolã por-
neºte la drum Filiala Olteanã
a Ligii Scriitorilor din Româ-
nia, cãreia îi urez viaþã lungã
ºi multe activitãþi culturale
puse în slujba cãrþi, iar revistei
îi doresc sã devinã o agorã li-
berã de prejudecãþi în care
sã-ºi gãseascã loc adevãra-
tele creaþii scrise cu talent ºi
profesionalism.

Al. Florin ÞENE

continuare din pag. 1 clarat: �Dacã la mod declarativ
Uniunea Scriitorilor din Ro-
mânia este interesatã de tine-
ret, noi în mod practic ne vom
interesa. Vom merge prin li-
cee, prin facultãþi ºi astfel
vom face publicã existenþa
acestei filiale, pentru a atrage
tinerii. Avem posibilitate sã îl
primim ca membru asociat în
cadrul Ligii ºi pe cel care a
publicat o singurã carte, ur-
mând sã devinã membru de-
plin în momentul în care o va
publica pe urmãtoarea. Vom
încerca, aºadar, sã atragem
foarte mulþi tineri, sã-i încura-
jãm sã scrie ºi sã-i ajutãm sã
ºi publice�.

continuare din pag. 1

Din ºedinþa de constituire a
Filialei Oltenia Craiova a Ligii
Scriitorilor din România


