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AVRAM CROITORU: - Activitatea prodigioasã
pe care aþi desfãºurat-o în domeniul literelor se
întinde pe o perioadã de peste ºase decenii…
MIOARA CREMENE: - Doamne, cum trece
timpul!
- Aþi scris poezii, romane, literaturã pentru
copii, aþi fãcut traduceri ºi mai putem lãsa puncte
de suspensie pânã la a spune cã, poate, perla
coroanei este un inedit
Copil
dicþionar.
- Am început sã scriu
supradotat
poezii de pe când eram tare
micã. Eram, ceea ce se cheamã, un copil
supradotat. Nu trebuia sã zãbovesc asupra
lecþiilor, cãci aveam parcã un ecran ce mi se
punea în faþa ochilor ºi era suficient sã arunc o
privire asupra foilor unui manual pentru a reþine
conþinutul. Primele versuri mi-au apãrut
la „Dimineaþa copiilor“ ºi la „Universul
Copiilor“. Þin minte cã eram operatã de
amigdale când a apãrut la „Poºta
redacþiei“ urmãtorul rãspuns pentru
Mioara Gorea, acesta a fost numele meu:
„Poezia nu e scrisã de tine ºi nu e frumos
sã o semnezi“. Am început sã plâng ºi
mama i-a telefonat la revistã lui Nicolae
Batzaria, cunoscut copiilor ºi sub
semnãtura Moº Nae, care m-a chemat la
redacþie ºi mi-a comandat o poezie cu
prilejul Crãciunului. Tot pe atunci þineam
un minijurnal personal…
- …al unei vieþi care numãra…
- …7 aniºori. Apoi, un timp, scriam
numai pentru mine pânã am început sã
public la „Ecoul“, condus de Miron Radu
Paraschivescu. Un descoperitor de talente. Când
s-a schimbat titlul publicaþiei în „Tribuna
Poporului“ semnam note culturale. Nu mai ºtiu
exact dacã Miron sau Ion Caraion amintea undeva
cã veneam la redacþie în uniforma de elevã.

*

- Despre anii studenþiei...
- …numai de bine. Se
terminase rãzboiul când am dat
examen de intrare la diferite
facultãþi. Prima a fost cea de teatru. M-am
prezentat cu poezia „Duhovniceascã“, de
Arghezi. Deºi credeam cã am recitat tare prost,
spre mirarea mea am reuºit. Marioara Voiculescu
a dorit sã mã înscriu la clasa ei, dar eu am vrut
sã-l am ca profesor pe Victor Ion Popa. În acelaºi
timp, urmam ºi Regia, la clasa lui Dinu Negreanu,
aºa cã le-am absolvit pe ambele.
- Aþi avut colegi care au devenit nume sonore
ale scenei?
- Sã-i amintesc doar pe Vlad Mugur, Sorana
Coroamã, Toma Caragiu. ªi pentru cã m-aþi
întrebat de nume sonore sã-i amintesc pe George
Vraca ºi Camil Petrescu, printre alþii cãrora
le-am luat interviuri pentru revista „Rampa“ la
care colaboram în acel timp.

Nume
sonore

*

- În domeniul gazetãriei, despre care aþi
început sã vorbiþi, aveaþi rãdãcini familiale.
- Bunicul dinspre mamã era B. Brãniºteanu,
care semna „B. Br.“. El a fost zeci de ani directorul
ziarelor „Dimineaþa“ ºi „Adevãrul“. Mama spunea
adesea despre el
B. Brãniºteanu
cã este un bun
ºi al sãu „Jurnal“ evreu fãrã a fi
religios. Dintre
prietenii sãi apropiaþi îl þin minte pe Henri
Sanielevici.
- Bunicul v-a îndrumat spre gazetãrie?
- El nu era de pãrere ca cei din familie sã facã
gazetãrie. Deºi fratele mamei avea talent la scris,
bunicul i-a spus cã-i preferabil sã facã „ceva
serios“ în viaþã. Nu i-a plãcut nici când am început
eu sã public în presã, dar dupã ce mi-a apãrut
cronica la piesa Manasse, de Ronetti Roman,
m-a felicitat.
- V-aþi îngrijit de publicarea unui „Jurnal“ al
sãu.
- Într-un fel. Sã mã explic. Atunci când bunicul
s-a întors din Franþa ºi, fiind evreu, nu avea voie
sã publice, a început sã scrie zilnic într-un jurnal

«N-am scris
totdeauna
ce am crezut,
dar niciodata¢
ce n-am crezut»
personal, de sertar, editoriale, cronici politice ºi
literare. A continuat sã scrie ºi dupã ce, prin ‘41
sau ‘42 a fãcut un prim atac cerebral. În ‘45 am
asistat la sãrbãtorirea sa cu prilejul
semicentenarului de activitate gazetãreascã. Apoi
a avut al doilea atac cerebral care l-a imobilizat
la pat. A avut totuºi puterea ºi capacitatea sã
conducã ziarul „Adevãrul“ ºi sã scrie. Dar nu
articole „la zi“, ci despre Titulescu, cel ce îi era
bun prieten, despre întâlnirile cu Caragiale ºi
Gherea la o berãrie din Ploieºti… amintiri. Atunci
când a murit, în 1947, nu era un om bogat, dar
avea o bibliotecã mare, bine organizatã ºi cu
peste o mie de fiºe. A dorit ca aceastã bibliotecã
sã ajungã la Ierusalim ºi sã constituie un fond de
documentare pentru viitorii jurnaliºti. Frida, cea
de-a treia soþie a lui, i-a împlinit dorinþa ºi a predat

Întâlnirea peste ani
cu Mioara Cremene,
venitã pentru câteva
zile la Bucureºti,
a prilejuit
o convorbire cu
multiple aduceri
aminte despre viaþa
literarã trãitã cu
intensitate, dar ºi o
caldã evocare a celui
ce i-a fost bunic,
eminentul publicist
B. Brãniºteanu.

Radu Lupan, Al.I. ªtefãnescu, oameni care s-au
realizat în literatura românã.
- În 1950, s-a rupt firul „Contemporanul“.
- Pentru cã „fluierasem în bisericã“, am fost
transferatã la redacþia revistelor pentru
preºcolari, ce-i drept ca redactor-ºef adjunct. În
realitate, mi s-a fãcut un bine, cãci am intrat pe
un domeniu curat. Pe mulþi dintre colaboratorii
„Contemporanului“ i-am atras sã publice la
„Pogonici“. Sadoveanu, Arghezi, Labiº, Otilia
Cazimir au gãsit aici o pajiºte unde puteau sã-ºi
lase liberã fantezia.
- Aveþi în palmares ºi cãrþi pentru copii.
- Prima a fost piesa Mãlina ºi cei trei ursuleþi.
Au urmat aproape 30 de cãrþi.
- Aþi respirat aerul tare al prieteniilor literare.
- Acesta era mediul meu. O perioadã am locuit
pe strada Dionisie Lupu, într-un bloc unde
îi aveam vecini pe Croh, Mihnea Gheorghiu,
Tãutu, Marin Preda cu Aurora Cornu. De
altfel, Aurora ºi Ana Novac îmi sunt ºi
acum, la Paris, cele mai bune prietene.

*

- Când aþi plecat în
Alãturi
Franþa?
de „omul
- În noiembrie
1969, am plecat în
cel mai
Germania. Eram cãsãtalentat“
toritã cu cineastul
Sergiu Huzun. Aici, în România, el a fãcut
o perioadã documentare la Studioul
Alãturi de soþul ei,
„Sahia“, pânã într-o bunã zi, când m-a
cineastul Sergiu Huzun
sunat la telefon regizorul Lucian Pintilie
ºi m-a întrebat cum e soþul meu ca
biblioteca protectoratului englez ca sã ajungã în
operator. ªi i-am zis: „Dragã, nu cã e soþul meu,
Þara Sfântã. Nu mai ºtiu despre soarta cãrþilor,
dar e omul cel mai talentat pe care l-am întâlnit“.
dar ceea ce ºtiu sigur este cã Frida a depus
A lucrat cu Pintilie pentru filmele Duminicã la ora
personal Jurnalul la „Yad Vashem“, unde este ºi
6 ºi Reconstituirea. Cât am stat în Germania, a
azi. Când am ajuns prima datã în Israel, prin 1978,
mai fãcut filme despre România într-un nou limbaj
am dat un anunþ în ziare ºi m-a contactat o
cinematografic, brevetat chiar de soþul meu.
doamnã. Se numea Dora Litani ºi fusese asistenta
Aceste filme au fost prezentate în Franþa, unde
profesorului universitar G. Cãlinescu. Ea mi-a zis
am fost invitaþi de cãtre Pierre Scheffer - personaj
cã Jurnalul, alcãtuit din 36 de caiete, se aflã la
proeminent, care conducea Centrul de Cercetãri
„Yad Vashem“. Deoarece plecam din þarã în ziua
Audiovizuale. Ne-au solicitat sã facem un film.
urmãtoare, abia când am revenit în Israel m-am
ªi, în acel decembrie luminat de Crãciun, eu am
dus la „Yad Vashem“ ºi am putut avea în mânã
scris scenariul, iar Sergiu a fãcut filmul care s-a
Jurnalul, cu scrisul greu descifrabil al bunicului.
intitulat Metropoeme.
De atunci m-am gândit sã-l valorific. Când eram
- Aþi mai scris ºi alte scenarii?
deja stabilitã în Franþa am primit microfilmele.
- Toate filmele fãcute de Sergiu ca regizor,
Împreunã cu soþul meu, Sergiu Huzun, specialist
nu ca operator, au fost dupã scenariile mele.
în tehnica filmãrii, m-am dus la un centru de
transpunere de pe film pe hârtie. La finalul
operaþiunii, filele cântãreau pe puþin 25 de
kilograme. Când am ajuns cu ele în România, i
le-am dat lui Dumitru Hîncu, cel cu care fusesem
colegã la „Contemporanul“, ca sã le valorifice.
Au apãrut primele douã volume ºi mai urmeazã.

*

- Cum de v-a venit ideea
Dicþionar
de a scrie un „Dicþionar al
Ordinelor Cavalereºti“?
unic
- Denumirea exactã este
Dicþionar iniþiatic al Ordinelor Cavalereºti. Este
interesant cum s-a nãscut ideea lui. Dupã o
perioadã de activitate în Franþa, am devenit
membrã a Societãþii Autorilor ºi Compozitorilor,
având astfel acces la Biblioteca Naþionalã din
Paris. Acolo am gãsit documente pe care le-am
publicat într-o revistã de istorie. Cum se
adunaserã destul de multe, fiºasem peste 350
de ordine cavalereºti cu ritualurile lor, m-am
gândit sã le adun într-un dicþionar. Cred cã e
unicul de acest fel. Francezii îºi închipuie cã ei
au inventat cavaleria, ceea ce este o mare
eroare, cãci ea dateazã din vremuri imemoriale.
Eu am fãcut o trecere în revistã prin China,
Japonia, India, þãrile arabe…

O prietenie ce dureazã
de peste patru decenii:
Herta Spuhn - Mioara Cremene

- Este mai curând un studiu.
- Aºa este. Un studiu care prezintã o istorie
paralelã. Eu am descris ce se petrecea pe plan
istoric ºi ce a circulat pe cale oralã. Deci, o culturã
paralelã. Dicþionarul a apãrut în România, în douã
ediþii, dintre care ultima în 2003.

*

În partea finalã a convorbirii noastre, am
întrebat-o pe Mioara Cremene dacã a obþinut ceea
ce a dorit de la viaþã. Rãspunsul a fost puþin
surprinzãtor: „Eu am avut mai multe vieþi.
Totdeauna o luam de la început. M-am reprofilat
în literatura pentru copii, am reînceput sã scriu
pentru maturi, m-am mãritat de patru ori, am
publicat în Franþa, sub pseudonimul Doina Dor,
niºte romane ºi o carte de bucate, „Bucãtãria
bunicelor noastre românce“; sositã în Franþa, am
luat-o de la prima linguriþã, acum, dupã moartea
soþului meu, iar o iau de la început“. Dupã acest
rãspuns am refãcut întrebarea iniþialã astfel: „Aþi
obþinut ce aþi dorit în vieþile trãite?“. ªi am aflat
cã a dorit sã comunice ceea ce avea de spus ºi
crede cã mai are încã multe de spus. Iar toatã
activitatea ºi-a desfãºurat-o ºi o desfãºoarã sub
deviza moºtenitã de la B. Brãniºteanu, care
afirma: „N-am scris totdeauna ce am crezut, dar
niciodatã ce n-am crezut“.
AVRAM CROITORU

*

- Deºi aþi fãcut studiile la
Conservator, drumul dvs. nu a
fost spre scenã, ci spre
literaturã, spre gazetãrie. În ce
redacþii aþi lucrat?
- Prima a fost „Contemporanul“, între 1947
ºi 1950. A existat totuºi o legãturã cu scena scriam cronicã dramaticã, deºi la început am
publicat reportaje. Colegi de redacþie mi-au fost
Crohmãlniceanu, Tertulian, Simion Alterescu,

„Mediul
meu“

Astfel, în 1983, am realizat un film artistic de lung
metraj intitulat, în traducere, Aleea ceþurilor, unde
prezentam procesul de creaþie al pictorului
Maurice Utrillo din Montmartre, cartier în care
locuiam ºi noi pe atunci.
- Acum unde locuiþi?
- Într-un oraº din Normandia. Singurã, cãci
Sergiu s-a dus sã filmeze în Rai.

Filosoful
ANDREI
CORNEA –
laureat
al Premiului
„Cartea
Anului“

Filosoful Andrei Cornea
a primit Premiul „Cartea
Anului“, distincþie decernatã
de revista „România literarã“
ºi Fundaþia „Anonimul“,
pentru volumul Când Socrate
nu are dreptate (Editura
Humanitas). El a împãrþit
premiul cu scriitoarea Florina
Ilis, distinsã pentru romanul
Cruciada copiilor (Editura
Cartea Româneascã). Andrei
Cornea a mulþumit „unui juriu
de literaþi, pentru cã a
nominalizat un filosof“.

Librãria „Mihail Sadoveanu“, Bucureºti, 30 noiembrie 1993. Lansarea vol. „Prinþul de Hamburg“,
de Heinrich von Kleist (Ed. „Minerva“, trad. - Mioara Cremene).
În imagine: Herta Spuhn, Mioara Cremene, Jean Grosu, Dan Grigorescu (prezentând cartea),
Tiberiu Avramescu (ºeful Colecþiei „Biblioteca pentru toþi“ ºi editorul cãrþii)

Numãr de Hanuca al revistei
„ªALOM“ din Focºani
Noul numãr al minirevistei „ªalom“ din Focºani (11/2005) oferã, de Hanuca, articole
„pentru toate gusturile“, cele serioase alternând cu cele de divertisment. Editorialul
minirevistei marcheazã un eveniment important - zece ani de la asasinarea lui Yitzhak Rabin,
cu consecinþele pentru evoluþiile ulterioare ale Statului Israel -, însoþit de o paginã ce cuprinde
informaþii cu caracter politic ºi social din aceastã þarã. Douã pagini ale revistei sunt dedicate
obiceiurilor de Hanuca, un articol descriind diferitele tipuri de lãmpi sau candelabre speciale
folosite cu prilejul acestei sãrbãtori. ªi în acest numãr, rubricile „Mozaic“ ºi „Flash Cinema“
cuprind date ºi informaþii culturale interesante, mai puþin cunoscute de cititori. Pagina de
umor este nelipsitã. Informaþiile legate de activitatea comunitãþii focºãnene, cele mai
importante aniversãri, precum ºi o paginã de cuvinte încruciºate completeazã revista.

