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MIHAI EMINESCU
(1850 ‑ 1889)
Sonete traduse în limba franceză de Constantin FROSIN

CÂND ÎNSUȘI GLASUL
Când însuși glasul gândurilor tace,
Mă‑ngână cântul unei dulci evlavii
Atunci te chem: chemarea‑mi asculta‑vei?
Din neguri reci plutind te vei desface?
Puterea nopţii blând însenina‑vei
Cu ochii mari și purtători de pace?
Răsai din umbra vremilor încoace,
Ca să te văd venind ca‑n vis, așa vii!
Cobori încet... aproape, mai aproape,
Te pleacă iar zâmbind peste‑a mea faţă,
A ta iubire c‑un suspin arat‑o,
Cu geana ta tu m‑atinge pe pleoape,
Să simt fiorii strângerii în braţă,
Pe veci pierduto, vecinic adorato!
QUAND LA VOIX ELLE‑MÊME
Quand la voix des réflexions elle‑même se tait
Il me reste le chant d’une exquise dévotion…
Je t’appelle : suivras‑tu mon invocation ?
D’obscurs brouillards, pourras‑tu te dépêtrer ?
Au fort des nuits, peux‑tu remettre du serein
Puisé à tes grands yeux, transporteurs de paix ?
Te lève et franchis toute l’ombre des temps passés :
Je veux te voir venir – comme en rêve me viens.
Descends donc, tout doux… plus près, mets pied en terre,
Te penche souriante, sur mon visage – quelle chamade,
Montre‑moi ton amour, cœur prêt à soupirer.
Approche tes cilles, ensuite caresse mes paupières :
J’aimerais frémir, donne‑moi donc l’accolade –
A jamais perdue, pour toujours adorée !
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AFARA‑I TOAMNĂ
Afară‑i toamnă, frunză‑mprăștiată,
Iar vântul zvârle‑n geamuri grele picuri;
Și tu citești scrisori din roase plicuri
Și într‑un ceas gândești la viaţa toată.
Pierzându‑ţi timpul tău cu dulci nimicuri,
N‑ai vrea ca nime‑n ușa ta să bată;
Dar și mai bine‑i, când afară‑i zloată,
Să stai visând la foc, de somn să picuri.
Și eu astfel mă uit din jeţ pe gânduri,
Visez la basmul vechi al zânei Dochii;
In juru‑mi, ceaţa crește rânduri‑rânduri;
Deodat‑aud foșnirea unei rochii,
Un moale pas, abia atins de scânduri...
Iar mâni subţiri și reci mi‑acopăr ochii.
C’EST L’AUTOMNE, DEHORS
C’est l’automne, dehors : feuilles voltigent, répandues,
Le vent projette de lourdes gouttes dans les fenêtres.
Tu ouvres d’anciennes enveloppes, en lis les lettres ;
Peu après, tu penses à ta vie révolue.
Tu préfères perdre ton temps à d’agréables petits riens
Que d’entendre les autres frapper à ta simple porte,
Mais il vaut mieux, quand la giboulée l’emporte,
Rester au coin du feu et piquer un chien.
Et je reste assis, perdu dans mes pensées
En rêvant au conte d’une vieille fée morfondue.
Autour de moi, le brouillard croît par paliers.
Soudain, j’entends le bruit d’une robe dévolue,
Un pas timide, frôlant à peine le plancher…
Ensuite, de frêles mains glacées me couvrent la vue.
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POEMUL DIN RAMĂ

Asteroidul cu numărul 9495 *
‑ Lui Mihai EMINESCU ‑

Ei, 'racă lume, zicea mama, lume săracă,
ce dacă viaţa și moartea‐s surori, ce dacă
ne pomenin c‐o ceaţă pe care n‐am dori‐o,
n‐avem dreptul să spunem lumii, adio!?
Trist, ca o mare fără corăbii, satul,
susţinând dealul de cretă cu fântâni,
mai poartă încă, de‐a lungul și de‐a latul,
zumzetul caselor strigând după stăpâni ‐
Și vine cineva care știe sau nu știe,
că stejarul, când se taie, scrie poezie,
dar rămâne ghinda, oameni, fără ghindă
femeile nu s‐ar mai privi‐n oglindă!...
Mi‐e dor de tinereţea părinţilor mei
fluturând în crengile bătrânilor tei,
iar stropul de vin poate fi deopotrivă
leagăn de regi și corăbii în derivă...
De pe prispa casei eu văd, sus, peste poartă,
asteroidul 9 4 9 5 și aflu, nu‐i târziu,
că‐i Luceafărul nostru, Poetul, cu‐a lui artă,
luminând Ipoteștiul în lume, cu versul cel viu!
15 iunie 2020
Sterian VICOL
* Poem recitat la Statuia Poetului din Parcul Eminescu, 15 VI 2020
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O CARTE DOCUMENT de Cezar ONESIM

Genealogia lui Mihai Eminescu din satul Călinești Cuparencu‑
Suceava: noi contribuții documentare*
Noi contribuții la cercetarea genealogiei familiei lui Mihai Eminescu, la 170 de ani de
la nașterea poetului (așa cum este oficializată*)
După un prim articol prin care semnalam meri‐
tuoasa lucrare a Părintelui Cezar Onesim, am avut
bucuria de a discuta, telefonic, cu domnia sa despre
eforturile depuse, dar și despre satisfacţiile
greu de descris în cuvinte ale descoperirilor,
ca și despre greutăţile întâlnite în cercetare.
Părintele are nevoie de sprijin din partea tu‐
turor celor care ar trebui să fie implicaţi, atât
material, cât și spiritual, mai ales că una din‐
tre ţintele viitoarelor cercetări ar fi chiar
Cernăuţiul, cu arhivele sale... Un Cernăuţi care
ar trebui să fie cât mai european posibil, cât
mai deschis, o adevărată capitală culturală
zonală, centru de înfrăţire româno‐ucrai‐
neană!
Întorcându‐ne la cartea de aur a părintelui cu un
prenume atât de legat de onomastica literară emi‐
nesciană (ce adolescent nu a visat la Cezara Lucea‐
fărului!), Cezar Onesim, cei pasionaţi de genealogie
(și nu este vorba de o simplă genealogie, ci de una
care este și a spiritului românesc, truditor în a‐și
păstra identitatea și specificul în condiţiile inevita‐
bile ale unei globalizări provocatoare de angoase
patriotic‐metafizice), dar nu numai, se vor delecta
cu un studiu realizat „cu vrednicie savantă de un fiu
desăvârșit – Preot Cezar Vasilică Onesim”, după cum
îl apreciază postfaţatorul cărţii, prof.dr.univ. Virgil
Nistru Țigănuș pe cărturarul care s‐a străduit să
aducă un plus de lumină asupra înaintașilor, dar și
asupra urmașilor familiei Eminovici!
Cărturari conștienţi de valoarea genealogiei, și
prin prisma credinţei ortodoxe și a cărţilor sfinte,
Vechiul și Noul Testament, în cazul ultim, existând
mărturia/ demonstraţia faptului că Iisus Hristos
este urmașul regelui David, ca să nu amintim și de
Pentateuh, Cronici, Ezra‐Neemia!
La urma urmelor, veșnicia și mântuirea sunt che‐
stiuni serioase, iar Virgil Nistru Țigănuș, referindu‐
se la subiecţii cărţii părintelui Onesim astfel
(„...înaintașii luiMihai Eminescu (străbunicul Petrea,
bunicul Vasile Iminovici – al cărui nume a fost, la
început, ortografiat Eminovici – deîmpreună cu
șiruri de bucovineni – aflaţi în cea mai mare cinste
în paginile acestei cărţi – pot fi consideraţi înteme‐
ietori de veșnicie, într‐o lume vremelnică.”, p.157),
*Ed. Miseno, Șcheia‐Suceava, 2019
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poate, subliminal, a atins și versurile regretaţilor
Ion și Doina Aldea Teodorovici: „La zidirea soarelui
se știe,/ Cerul a muncit o veșnicie,/ Noi, muncim în‐
tocmai, ne‐am ales cu,/ Ne‐am ales cu dom‐
nul Eminescu,/ Domnul cel de pasăre mă‐
iastră,/ Domnul cel de nemurire a noastră/
Eminescu.”
Istoria documentării și scrierii cărţii este
și ea deosebit de interesantă, recunoscându‐
se, indirect, (și) importanţa unei altfel de ge‐
nealogii, spirituale, cea a maeștrilor care pot
influenţa discipolii, în acest caz destinul fiind
și mai darnic: unul dintre profesorii părin‐
telui Onesim fiind înrudit cu Eminescu; este
vorba despre unul dintre cei doi mentori de
la Seminarul Teologic din Suceava, profesor,
dar și scriitor, doctor în filologie, Ion Cozmei, stră‐
nepot de grad 5 al dascălului bisericesc Vasile Emi‐
novici, bunicul lui Mihai! Celălalt este profesorul de
limba și literatura română Emanoil Rei, descedent
din vechii mazili Cuparencu (tatăl lui fiind căsătorit
cu o fată Cuparencu din Călinești)”, ambii îndem‐
nându‐l pe tânărul preot Cezar Onesim să cerceteze
„știinţific aspecte ale genealogiei eminesciene pen‐
tru ca apoi” să alcătuiască „o monografie a bisericii
din Călinești Cuparencu și a personalităţilor ce au
contribuit la păstrarea latinităţii acestui sat.”, păs‐
trare a latinităţii în condiţii istorice crunte, când sis‐
temele politico‐educaţionale oficiale încercau să im‐
pună alte limbi de învăţare.
De altfel, o parte a cărţii chiar este rezervată re‐
gretatului Ion Cozmei, deseori ironizat de confraţi
pentru presupusa, de fapt reala sa legătură de ru‐
denie cu Eminescu, mai descoperindu‐se o scriitoare
înrudită, mult mai tânăra Carmen Veronica Steiciuc:
„Profesorul Ion Cozmei (n. 11.03.1951, Călinești Cu‐
parencu – d. 01.10.2015, Suceava), prin talentul său
nativ, a publicat volume de poezie care fac cinste
Bucovinei. A contribuit la înfiinţarea casei memo‐
riale Eminescu din satul natal, a Simpozionului de‐
dicat poetului Mihai Eminescu desfășurat la Dum‐
brăveni‐Călinești Cuparencu – Mănăstirea Putna.
Autorul „Tâlcuitorului de Semne” a avut un rol im‐
portant în cercetarea literară prin susșinerea tezei
de doctorat la Universitatea din București în anul
2006, având ca subiect «Taras Șevcenko – poetul
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naţional al Ucrainei și receptarea lui în România»...
cariera celui originar din familia Eminovici, ce a pro‐
movat latinitatea română din spaţiul bucovinean, s‐
a încheiat cu promovarea unui rutean în spaţiul ro‐
mânesc! Poetul Cozmei nu și‐a găsit odihna veșnică
lângă osemnintele înaintașilor săi din Călinești Cu‐
parencu, ci în Călinești Enachi.” (pp.61‐62)
*
Concret, cartea, dedicată copiilor prea cucerni‐
cului părinte, Ioan și Ștefan, are următorul cuprins:
Introducere; Capitolele „Preliminarii”, „Familiile Cu‐
parencu‐Florea‐Eminovici”, „Poetul Ion Cozmei”, „Ge‐
nealogia familiei Eminovici”, „Genealogia familiei
Serhii”, „Familiile Manevici‐Serhii‐Cuparencu”, „Fa‐
miliile Volcinschi‐Cuparencu‐Brăescu‐Mănescu”,
„Concluzii”, postfaţa „Glose la genealogia emines‐
ciană”, bibliografie, abrevieri...
La un moment dat accentul cade, involuntar, pe
stabilirea naţionalităţii unuia dintre strămoșii lui
Mihai, scopul fiind însă altul: „Studiul nu are ca scop
identificarea poetului nostru naţional cu spaţiul po‐
lonez, ci susţinerea ideii că Mihai Eminescu este un
moldovean bucovinean, care, prin ascendentul său,
bunicul Vasile Eminescu, stabilit ulterior la Călinești
Cuparencu și prin părinţii săi este român prin
obârșia sa, prin anii de formaţie intelectuală și prin
creaţia sa (poezie, dramă, proză, publicistică) unică
în cultura naţională.”
Desigur, în această carte, precum se vede și din
enumerarea cuprinsului, accentele sunt puse altfel,
asupra creaţiei nemaiinsistându‐se. Dar demon‐
straţia privind românitatea strămoșilor apropiaţi
lui Mihai Eminescu este exemplară, chiar dacă se
poate specula pe marginea naţionalităţii unora din‐
tre ascedenţii mai îndepărtaţi, fiind posibilă exis‐
tenţa unui sânge slav, ca și în cazul lui Nichita Stă‐
nescu (scrie V. Nistru Țigănuș în postfaţă, la p.152,
citând din Geroge Călinescu, care cita la rându‐i din
Matei Eminescu, fratele lui Mihai: „Mama Raluca/
Rareșa era a IV‐a fată a stolnicului Vasile Iurașcă din
satul Joldești și a Paraschivei, născută Donţu. Acest
Donţu era muscal, dacă nu cumva cazac. Numele lui
adevărat era Alexa Potloff, fugit, nu știu pentru ce
caz politic din Rusia, și pripășit pe malul Siretului...”),
interesantă și nemaiîntâlnită de către mine fiind me‐
tamorfozarea unui nume, la pagina 117: „Numele
Iaminovici, Ieminovici, Eminovici era necunoscut în
zona Bucovinei, ceea ce denotă că el era un nume
alcătuit sub influenţă slavă. Preotul paroh trebuia
să înscrie în actele parohiale nu numai numele de
botez ci și porecla acestuia. Considerăm că numele
Eminovici ar putea proveni de la familia Manescu
care în Sadagura număra două familii. (...) Studiind
tabelele parohiilor din zona nordică a Bucovinei, am
cercetat familiile ce au avut ca rădăcină consoanele

M și N, găsind în toate satele pe mazilul Toader Ma‐
nescu ce deţinea în anul 1782 jumătate din moșia
Mihalcea, considerând că acest nume românesc MA‐
NESCU în perioda de slavizare ar putea deveni din
Manescu un MANEVICI > MANOVICI > IAMINOVICI
> IEMINOVICI > EMINOVICI. Deci, e posibil ca o fa‐
milie de români moldoveni cu numele Manescu să
fi cunoscut o asemenea transformare.” Desigur, poate
în cazul unei familii înstărite (din„elită”) pierderea/
transformarea numelui este mai greu de crezut,
chiar dacă este posibilă. Fragilitatea argumentării
este simţită și de către cercetător, care subliniază
alt aspect, care‐i întărește (cât se poate) teoria:
„Avem o exemplificare (nota a.g.s.: nu este spaţiu
aici pentru detaliere) minunată a relaţiilor strânse
dintre familiile Cuparencu‐Mănescu‐Brahă și dacă
Vasile Eminovici a primit numele slavizat, el fiind
iniţial Mănescu (Manescu), se datorează faptului că
a dorit să‐și piardă urma din pricina plecării masive
a rudelor sale peste graniţă în Moldova.”, ceea ce ar
fi atras persecuţii din partea autorităţilor.
Cum observa și Lector dr. univ. Geta Moroșan, de
la Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, (în
h t t p s : / / w w w. m o n i t o r u l s v. r o / C o l t u l ‐
cititorului/2020‐02‐19/O‐noua‐reintoarcere‐la‐Ge‐
nealogia‐lui‐Mihai‐Eminescu) „Cercetarea preotului
C. Onesim se bazează pe o bibliografie care cuprinde,
în afară de genealogiile configurate de numele con‐
sacrate, documentele păstrate la Direcţia judeţeană
a arhivelor naţionale, în arhivele parohiilor, în con‐
dicile născuţilor, botezaţilor, cununaţilor, morţilor,
la care se adaugă mărturii descoperite în articole
din reviste istorice, în studiile istorice privind miș‐
cările de imigrare a românilor din Moldova în Tran‐
silvania și din Transilvania în Moldova...”
Se deschid și noi posibilităţi de interpretare, de
cercetare înspre noi direcţii: de pildă, forma Mane‐
vics (Manevicius), menţionată, poate fi primul semn
al unei posibile ascendenţe baltice, lituaniene sau
letone; nici forma turco‐tătară Emin nu ar trebui
definitiv înlăturată, ţinând cont și de episoadele bio‐
grafice în care poetul părea mândru când i se spunea
„Turcule!” Revin cu fragmentul de la pagina 121:
„Pentru că dascălul Vasile Eminovici era angajat
în Episcopia Rădăuţiului cu sediul la Cernăuţi am
făcut cercetări în rândul tuturor preoţilor din toată
Bucovina și am găsit în 1784 doar un singur cleric
în persoana preotului Andrei Manevics (Manevici)
de la parohia Mămăești din ţinutul Cernăuţi. Mai
degrabă l‐am considera pe Vaile Eminovici ca fiind
fiul lui Andrei Manevics (Manevici) din spiţa mazi‐
lilor români Manescu (din Mihalcea). Potrivit acestor
informaţii, Vasile Eminovici ar fi un descendent
dintr‐o familie românească din Bucovina. Se poate
reţine că prefixele „ie” sau „ia” adăugate la numele
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Manescu au putut transforma acest nume. Pentru a
confirma ipoteza prezenţei unui descendent al fa‐
miliei Manescu, ce a fost înscrisă în condicile mitri‐
cale ale Parohiei Călinești Cuparencu cu numele Ia‐
minovici (de la Manescu > Iaminovici), ar trebui ca
între această familie Manescu și Cuparencu să existe
o legătură. Potrivit documentelor bucovinene arhi‐
vate de istoricul Teodor Bălan aflăm că existau le‐
gături între familiile Mănescu și Cuparencu.” (p.121
ș.u.)
Desigur, în alte circumstanţe, poate se va insista*,
(și la toate nivelurile), de dragul Adevărului, și pen‐
tru celebrarea corectă a zilei și a anului de naștere
(În Wikipedia găsim următoarea demonstraţie: „La
31 martie 1889, Mihail Chinţescu, un conferenţiar
susţinea la Ateneul Român că Eminescu s‐a născut
la Soleni, un sat din Moldova. Într‐un registru al
membrilor Junimii Eminescu însuși a notat ca loc al
nașterii Botoșani, iar ca dată a trecut 20 decembrie
1849. În registrul școlii primare a fost consemnată
data de 6 decembrie 1850, iar în documentele gim‐
naziului din Cernăuţi este trecută data de 14 de‐
cembrie 1849. Sora poetului, Aglae Drogli, într‐o

scrisoare către Titu Maiorescu susţinea ca dată a
nașterii 20 decembrie 1849, iar loc al nașterii
Ipotești. Fratele poetului, Matei, a susţinut o altă
dată 8 noiembrie 1848 și ca localitate Dumbrăvenii,
iar mai târziu a susţinut că a găsit o psaltire veche
unde tatăl poetului notase:
„Astăzi, 20 decembrie, anul 1849, la patru ceasuri
și cinsprezece minute evropienești, s‑a născut fiul nos‑
tru Mihai.”,
demonstraţia bazându‐se pe următorul aparat
critic: Mihail Chinţescu, Încercări asupra poetului
Eminescu (conferinţă), Revista olteană, II, 1889, p.
85‐100; C. Iordăchescu, Locul și data nașterii lui Emi‑
nescu, Adevărul literar și artistic, IV, nr. 217, 1 fe‐
bruarie 1925; Călinescu, Viaţa lui Mihai Eminescu,
p. 43; Dr. Radu I. Sbiera, Amintiri despre Eminescu,
Cernăuţi, 1903; I. E. Torouţiu, Studii și documente li‑
terare, București, „Bucovina” V, 1934; Mihail Emi‐
nescu, Diverse cu o prefaţă de I. L. Caragiale, Biblio‐
teca Academiei Române, I. 102021; Mihail Eminescu,
Poezii cu o notiţă biografică de Căpitanul Eminescu,
fratele poetului M. E., București, „L. Alcalay”, Biblio‐
teca Academiei Române, I. 101830; Corneliu Botez,
Unde s‑a născut poetul Eminescu?, în Mihail Emi‐
nescu ‐ Literatură, Iași, 1904, p. 76‐78 și Ateneul,
Botoșani, număr festiv, februarie 1904; Călinescu,
Viaţa lui Mihai Eminescu, p. 44; N. D. Giurescu, Când
s‑a născut Eminescu?, Convorbiri literare, 1892, p.
183‐185, opţiunea Părintelui Cezar Onesim fiind, la
pagina 76, data de 20 decembrie 1849, la Ipotești.
*
Finalul concluziilor merituosului părinte Cezar
Onesim este clar și în ceea ce privește unele activităţi
ale poetului naţional: „Originea răzășească și cleri‐
cală a familiilor Emonovici – Serhii (Serghie) și lupta
lor împotriva uniatismului agresiv a animat ulterior
activitatea lui Mihai Eminescu.
Potrivit cercetărilor cuprinse în aceste capitole
susţinem originea de răzeși moldoveni de confesiune
ortodoxă clericală dreptmăritoare a acestor două
familii Eminovici și Sârghie din spaţiul bucovinean,
(familii care...) sunt o expresie a rezistenţei în faţa
factorilor care întreţineau relativizarea valorilor
naţionale (credinţă, tradiţii, limbă, ethos). Așa
înţelegem activitatea familiei Eminovici din Călinești
Cuparencu, a lui Gheorghe Eminovici în Ipotești și
febrilitatea lui Mihai Eminescu, cu pledoariile sale
pentru Biserică, Școală și Societate.” (p.149)
Poate pentru prima oară un cercetător aduce
această lumină asupra unei treimi care trebuie altfel
înţeleasă și tratată: bunicul, tatăl și fiul‐poet, ca eroi
ai unei saga de familie care a făcut ca România să
fie așa cum este astăzi!
a.g.secară
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FIȘA DE ISTORIE LITERARĂ

Mari scriitori români: Dumitru Radu POPESCU ‑ 85
DUMITRU RADU POPESCU ‑ perenitatea valorii
unui autor din generația șaizeciștilor
Dumitru Radu Popescu (n. 19 august 1935, Păușa,
judeţul Bihor (interbelic) este o personalitate cul‐
turală complexă, fiind academician și scriitor extrem
de prolific și de apreciat ca prozator, dramaturg, sce‐
narist de film.
Romanele sale au fost comparate de exegeţii ope‐
rei sale, cu cele din cadrul curentului numit realism
magic latino‐american, prin identificarea anumitor
similitudini, cu romanele lui Italo Calvino.
Urmărind parcursul biografic al autorului, aflăm
că a început studiile universitare la Institutul de Me‐
dicină și Farmacie din Cluj, abandonându‐le în anul
al III‐lea, pentru Facultatea de Filologie a Universităţii
Victor Babeș din Cluj. Între 1956 și 1969, este re‐
dactor la revista "Steaua" din Cluj, apoi redactor‐șef
al revistei "Tribuna", tot din Cluj (1969 – 1982). În
1982 prozatorul exercită funcţia de redactor‐șef al
revistei "Contemporanul", iar între anii 1981 și 1990
este președinte al Uniunii Scriitorilor din România.
În 2006 este membru titular al Academiei Române
și director general al Editurii Academiei Române și
vicepreședinte al Consiliului știinţific editorial.
Valoarea numelui scriitorului Dumitru Radu Po‐
pescu este fundamentată de "suportul unei opere
profilate‐al uneia cu contururi încă greu de prins
univoc, din motivul simplu că este vorba despre un
autor prolific, pentru care inovaţia a fost mereu mai
importantă decât fixarea într‐o formă, și, desigur,
despre un autor care a surprins mereu''(Andrei
Marga).

Plurivalenţa creaţiei
acestui autor de excepţie
a suscitat păreri diverse,
adesea contradictorii din
partea criticii literare, de‐
a lungul vremii. La înce‐
put, s‐a vorbit despre
„eroii neindividualizaţi”
(Paul Georgescu), din
operele sale, surprinși într‐un conflict social ''împins
în fantastic” (Nicolae Manolescu), având ca repre‐
zentare generală, „lumea ca ospiciu, în care fiecare
îţi face cu ochiul că ceilalţi sunt nebuni” (Marin So‐
rescu).
Filosoful Andrei Marga îl plasează ''în succesiu‐
nea prozei lui Marin Preda, proză rămasă de refe‐
rinţă de la Liviu Rebreanu încoace. În literatura lui
Dumitru Radu Popescu, realismul nu exclude, ci de‐
vine profund apelând la fabulos, la grotesc, realism
fantastic, absurd, telepatie, magie, analogie istorică,
toate pentru a reda ceea ce se impune ineluctabil ca
existenţă".
Afirmat în perioada anilor '60, Dumitru Radu Po‐
pescu a rămas constant crezului său artistic, eliberat
de orice constrângere de natură formală, ce ţine de
mode sau modele în artă, rămânând în actualitate,
prin capacitatea sa de a surprinde esenţialul cu ca‐
racter permanent din spiritul fiecarei perioade is‐
torice.
Virginia CHIRIAC
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LA ANIVERSARĂ - D.R. POPESCU

gÜxvâà? cÜxéxÇà? i||àÉÜ
‑ însemnări colegiale
Ce să spun și ce să scriu în‐
tâi de toate la ceasul când Du‐
mitru Radu Popescu împli‐
nește 85 de ani? Să încep cu
fraza‐tip „Este unul dintre ma‐
rii scriitori români?” Ce nou‐
tate ar fi asta? N‐o contestă
nici... cei care‐l contestă (de
regulă cu ne‐literare repro‐
șuri), darămite confraţii care
i s‐au aflat în preajmă lungă
vreme și au fost onoraţi de
amiciţia lui exemplară și sti‐
mulativă! Să mai spun că „Leul albastru” a însemnat
pentru mine adevărata proză‐hotar de la care s‐ar
cuveni să înceapă enumărarea reală a nuvelisticii
române post‐belice demnă de raftul întâi al oricărei
biblioteci ce se respectă? Nu doar pentru mine a
fost reală revelaţie, așa că și citarea ei a devenit loc
comun! Am citit‐o, cred, prin 1965; păstrez și acum
numerele din revista „Luceafărul”; la Iași, în provin‐
cie, nu ajunseseră măsurile drastice care, în Capitală,
au dus la „recuperarea” exemplarelor încă nevândute
la chioșcuri, spre a fi incinerate în crematoriul
Universităţii. O atât de curajoasă scriere‐parabolă
pe marginea unei teme ocultate (desproprietărirea
de viaţa personală) n‐avea cum să nu determine
„măsuri preventive”, grăbite de valul „scrisorilor oa‐
menilor muncii”; DRP a fost supus unei timorante
ședinţe „demascatoare”, condusă de mai marii pro‐
pagandei și întoarsă complet pe dos datorită
susţinerii unanime chiar din partea celor chemaţi
să „vestejească” îndrăzneala demersului scriitori‐
cesc. DRP, hâtru: „acuzaţiile erau atât de convingă‐
toare... încât ajunseseră să mă convingă și pe mine!”
(Păstrând proporţiile și, desigur, lăsând leului... par‐
tea leului, nu pot să nu‐mi amintesc de o situaţie si‐
milară: piesa mea de debut la Naţionalul ieșean a
fost supusă unui proces public condus de însuși șeful
Propagandei, Popescu‐Dumnezeu, numai că specta‐
torii n‐au voit să‐și însușească și să susţină marele
reproș din aceleași „scrisori ale oamenilor muncii”
cu leit‐motivul „nu așa arată constructorii socialis‐
mului!”) DRP avea să‐mi publice, în mai multe nu‐
mere din „Tribuna” o altă piesă a mea, care, după
un nou proces public, tot de secretarul C.C. al PCR
Popescu‐Dumnezeu condus (culmea, în cele din
urmă aprobată, de astă dată datorită mai ales
unanimităţii opiniilor criticilor de teatru), a fost in‐
terzisă de Cabinetul II... și interzisă a rămas până
azi! Puţină lume știe, dar cel pe care‐l sărbătorim la
85 de ani a fost unul dintre cei mai cenzuraţi scriitori
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români! I se juca, la Teatrul
Naţional din Iași, piesa „Hoţii
de vulturi”. Tema, să‐i spun
astfel, subiacentă: ratarea în
socialism. Spectacolul a avut
vreo șase sau șapte variante
ale ultimei scene, niciuna
considerată satisfăcătoare de
către „foruri”: lipsea... finalul
luminos! Ratare cu final lumi‐
nos! Dramaturgul a refuzat să
modifice și, excedat, a excla‐
mat: „scrie tu alt final”. Cum
să „luminezi”, prin ce meșteșugite replici, ratarea?
Am aflat, până la urmă, o soluţie pompieristică. Des‐
tin luminos se voia? Am aprins toate reflectoarele,
le‐am adus și pe cele de turneu și de la sala studio,
am așezat în fundal un soare galben de carton către
care rataţii, ţinându‐se mână, înaintau victorioși pe
fondul muzical al unui marș triumfător – toată lumea
din sală zâmbea înţelegând lipitura... spectacolul s‐
a putut juca, iar ceea ce era esenţial de spus a rămas
și s‐a spus. Și tot puţină lume cunoaște vocaţia con‐
structivă a scriitorului – nu doar în postata literelor
române, ci la modul propriu, ridicarea „din iarbă”
într‐o vreme în care orice edificare în domeniul so‐
cial‐cultural era interzisă (trebuiau să se ridice doar
cartierele cu blocuri‐dormitor). Iașul a rămas sin‐
gurul oraș din ţară în care s‐a construit o elegantă
Casă a scriitorilor. DRP, Președinte al Uniunii, a avut
o contribuţie esenţială și‐n aprobarea și‐n dotarea
noului edificiu care, mascat, în acte figura cu titula‐
tura „Atelier de confecţionat covoare pentru Coope‐
rativa Mioriţa.” Tot datorită lui au avut acces mai
consistent la Premiile Uniunii Scriitorilor, la burse
și la documentările în străinătate, condeierii din
provincie, erau începute demersurile pentru con‐
struirea unei Case de creaţie la Vatra Dornei. S‐au
găsit fondurile, Primăria ne‐a acordat un jinduit am‐
plasament pe malul râului Dorna, urma să aibă loc
festivitatea primei cupe de excavator... și, după 1989,
poiectul s‐a năruit, iar Uniunea și‐a pierdut și sediul
de pe Calea Victoriei... 13 ani redactor șef al revistei
clujene „Tribuna”, 8 ani Președinte al Uniunii Scrii‐
torilor, laureat al Premiului Uniunii Scriitorilor de
șase ori și al Premiului Academiei, DRP a lăsat urme
faste în tot ce a edificat prin carte, teatru, film, dar
și‐n administrarea unei Uniuni‐ghimpe în vremuri
deloc faste. Ușor de vorbit acum, foarte greu atunci!
De altfel, DRP spunea: „Trecutul rămâne imprevizi‐
bil, mai greu de deslușit decât viitorul.”
MIRCEA RADU IACOBAN
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MARI ANIVERSĂRI: D.R. POPESCU - 85
Leul albastru: despre literatură și libertate
un studiu de Bogdan Crețu
Opera lui D.R. Popescu intră, am convingerea,
într‐o zodie favorabilă. Și asta din mai multe mo‐
tive. Pe de o parte, ea a trecut printr‐un proces de
selecţie, chiar de contestare la începutul anilor
1990. Și contestarea e una dintre operaţiile nece‐
sare clasicizării. Nu cunosc scriitor clasic neîncercat
de exigenţele, drepte sau nedrepte, nu are a face,
ale unui alt tip de receptare decât acela pe care a
contat. Este, de altfel, cazul întregii literaturi bune
scrise și publicate în timpul comunismului: ea a
folosit anumite coduri și strategii, nu doar ideolo‐
gice, ci și estetice, retorice, aluzive ori subversive
care după schimbarea de regim nu mai func‐
ţionează. Nu mai pot avea azi același tip de succes
ca cel de ieri. Sunt obli‐
gate să facă faţă unui cu
totul alt tip de lectură de‐
cât cel de care beneficiau
în epocă. Nu mai citim azi
romanele lui D.R. Popes‐
cu, F, Vânătoarea regală,
O bere pentru calul meu
sau Cei doi din dreptul
Țebei ca pe niște parabole
politice. Sensul lor se des‐
chide, tensiunea de lec‐
tură de care beneficiau în
epocă s‐a diminuat ori și‐
a modificat orientarea.
Moise rămâne un tiran,
dar nu cred că cititorii formaţi după 1990 mai
reacţionează revendicativ, nu mai adaugă ei sensuri
poate nepremeditate de autor. Dintr‐un motiv
foarte simplu: nu mai citim împotriva unei inter‐
dicţii. Ceea ce nu înseamnă că epoca noastră nu și‐
a creat propriile tabuuri. Dar ele sunt pur și simplu
diferite, altfel orientate ideologic. În acest vortex
al receptării, care presupune cu totul alte dileme,
așteptări, tensiuni, sensibilităţi, ticuri de lectură –
opera lui D.R. Popescu s‐a redesenat. Pierzându‐
și, ca toate textele încifrate (orice text ascunde,
într‐o dictatură, un cifru!), interesul „politic”, ea și‐
a intensificat ori și‐a limpezit posibilităţile estetice.
Adevărul e că numai odată cu trecerea timpului li‐
teratura, oricât ar încerca să profite pe moment de
temele zilei, va sfârși prin a se salva estetic. Altă
șansă nu are. Or, opera lui D.R. Popescu, ca și a
altor mari scriitori din timpul comunismului, a
ajuns la acest liman: ea nu mai poate interesa un
cititor al anilor 2020 decât prin calităţile sale es‐

tetice. Subversivitatea e o calitate perisabilă, care
nu definește literatura. Așa se întâmplă că azi cu‐
rajul de ieri al unor opere ne e indiferent. Dar
reușita lor literară nu. De aceea, cred că nuvelele
de început și cele câteva romane amintite sunt de
neclintit. Ele definesc un mare scriitor, la fel de viu
azi ca și ieri.

D.R.P. citit de tineri
Nu e locul aici să fac o analiză detaliată a uni‐
versului epic al lui D.R. Popescu. Ține de proiectele
mele să scriu o sinteză despre literatura postbelică
și nu vreau să grăbesc acum lucrurile. Am să decu‐
pez însă o experienţă recentă. Sunt profesor la fa‐
cultatea de Litere din Iași.
Am, deci, marea șansă de
a‐mi confrunta perma‐
nent reacţiile cu cele ale
studenţilor mei. Nu or fi
ei cei mai savanţi cititori,
dar au o uriașă calitate: nu
se lasă păcăliţi. Reacţio‐
nează la literatura bună,
ies din conturul preocu‐
părilor lor de zi cu zi. Se
emoţionează, devin cu‐
rioși, se irită, se enervează
când nu înţeleg. Dar nu
trișează. Nu au, ca să spun
așa, nici un interes. Nu au
nici o răfuială cu trecutul: pentru ei, născuţi în jurul
anului 2000, comunismul e departe, nu‐i vizează
direct. Sau cel puţin așa cred. Prin urmare, nu ci‐
tesc, așa cum o făcea generaţia mea, cu patimă an‐
ticomunistă, nici cu o mefienţă implicită. Nu cred
(nu au fost învăţaţi să creadă) nici că înainte era
mai bine, nici că nu a existat valoare înainte de
1990. Ca să fiu mai precis, nu contextualizează când
citesc, eu le stric naivitatea la curs. În orice caz, le
explic ce și cum, dar nu sunt atât de nătărău încât
să încerc să‐i aduc înapoi cu 30‐40‐50 de ani, ca să
citim de acolo. Le pot reconstitui receptarea de
atunci, dar o vreau pe a lor, proaspătă, neîncercă‐
nată. Sunt, în funcţie de experienţa de lectură,
intrigaţi de F și Vânătoarea regală. Amestecul de
fantastic, straniu, coșmaresc și cruzime îi stârnește,
îi scoate din pasivitate. Din placiditate. Tinerii, nu
doar cei de azi, pot fi foarte placizi și e dreptul lor.
Textele lui DRP nu îi lasă însă niciodată așa cum i‐
au găsit. Eu, proful lor, mă repliez și, când văd că
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timpul e prea scurt pentru cât au ei de oferit (viaţa
e frumoasă...), schimb propunerea. Trec la texte
mai scurte. Încerc să‐i duc dinspre Dor, Leul albas‑
tru sau Duios Anastasia trecea către lumea tene‐
broasă a dictaturii rurale din romane. Mă conving
de fiecare dată că literatura bună e dincolo de mode
și de timp: D.R. Popescu are câteva capodopere și
ele îi vor ţine mereu de cald.

Intensificarea esteticului
ca strategie ideologică
Prima calitate a nuvelelor și a romanelor sale
este că ele sunt mai mult decât par. Îndeplinesc
prima condiţie a parabolelor reușite: sunt perfect
coerente la un prim nivel al lecturii, cel factologic,
pot fi citite au pied de la lettre, dar trimit către o
realitate mereu actuală, din sfera celor „inoxida‐
bile”. Evident că strategia autorului a fost con‐
diţionată de presiunea ideologică, discursul „oblic”
fiind una dintre puţinele posibilităţi la care litera‐
tura, ca să rămână literatură, să nu se predea cu
totul funcţiei propagandistice care i se distribuise
în sistem, era constrânsă să recurgă. Dar nu
inteligenţa, ingeniozitatea soluţiilor asigură reușita
estetică. O condiţionează, dar nu o asigură. Risc o
ipoteză, valabilă nu doar pentru D.R. Popescu, ci
pentru mulţi alţi autori ai momentului desprinderii
de realismul socialist: tactica mimării unui nomen‑
clator îngust a reprezentat o rigoare care a dus la
intensificarea esteticului; numai un text foarte bun
se putea strecura. Era nevoie de artificii atent cal‐
culate, de o subtilitate ieșită din comun, de un reglaj
fin al artei literare pentru a ieși din conturul ideo‐
logic. În mod paradoxal, ieșirea din fundătura ideo‐
logică nu o putea produce decât esteticul, adică
evaziunea, nu opoziţia deschisă. Literatura și‐a in‐
tensificat literaturitatea, a exclus calea de mijloc și
și‐a radicalizat specificul. E cazul unor nuvele ale
lui D.R. Popescu, precum Dor sau Duios Anastasia
trecea, în care se amestecă recuzita și tipologiile
epocii, împinse însă în plan secund, cu tiparul mi‐
tologic și, în acest fel, cu oferta către un cod de lec‐
tură intim străin de acela ideologic și partinic. Rea‐
lismul socialist era, în acest mod, nu doar mimat,
ci și discreditat cu instrumentele sale. Era redus la
formă, dar nimeni nu ar mai fi putut susţine ex‐
celenţa acelor texte cu argumente ideologice. Es‐
teticul devenea dintr‐odată posibil prin izgonirea
în formalitate a tiparului ideologic. Dor nu are nici
o legătură (îndulcesc verdictul: are legături con‐
venţionale) cu intrigile dintr‐un sat, cu viaţa unor
activiști de partid sau a unor președinţi de C.A.P.,
ci mai degrabă cu tiparul din Orestia; după cum
nici Duios Anastasia trecea nu e o poveste despre o
învăţătoare care încalcă interdicţia naziștilor și în‐
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groapă un partizan, stârnind astfel nu recunoștinţa,
nici admiraţia sau respectul, ci ura conaţionalilor,
cărora le dovedește că se poate. E, prin modelul
Antigonei la care face trimitere în mod transparent,
o parabolă despre compromis, despre curaj, despre
normalitate, despre încăpăţânarea de a rămâne
demn în pofida fricii.
Toate acestea – teme grele, care depind de
epocă, dar nu se lasă epuizate în context. Perfor‐
manţa cea mai mare a acestor nuvele nu este însă
aceea că au reușit atunci să se strecoare, să înșele
vigilenţa cenzurii, să producă o mică breșă în blo‐
cajul ideologic al momentului, ci faptul că au rămas
perfect vii și azi, când realitatea cărora se împotri‐
veau e de mult suspendată. Sigur, greutatea lor „po‐
litică” se simţea atunci, dar nu mai interesează
acum, problema prezentului nu mai este aceea a
trecutului. Timpul (sau memoria culturală, care nu
e o arhivă nesfârșită, încăpătoare) e mereu cinic,
păstrează meschin de puţin din ce se produce. Or,
unele dintre nuvelele lui D.R.P., ca și romanele sale,
stau în picioare. Respiră. Rezistă. Provoacă și azi.
Ceea ce înseamnă că miza lor nu era una politică,
ci una literară. De altfel, ce operă reușește să
supravieţuiască prin merite străine de cauza ei?
Altfel spus, miza lor era chiar recuperarea litera‐
turii ca literatură.

Leul albastru.
Despre literatură și libertate
Dintre toate nuvelele lui D.R.P. însă, preferata
mea este Leul albastru. Mi se pare de departe cea
mai modernă, încălcând convenţia, sfidând preju‐
decăţile și poate blocajele de lectură ale anilor
1960. La apariţia sa, în revista „Luceafărul” din
1965, textul a șocat nu atât prin trimiterile directe,
nediplomatice faţă de convenţiile valabile până nu
demult, la un trecut redesenat ideologic, nici prin
sugestia fină că trecerea de la vechiul sistem, „bur‐
ghezo‐moșieresc”, la cel „comunist”, de la monarhie
la republică s‐a făcut brutal, neorganic, în nici un
caz prin acumulare socială sau prin voinţa popo‐
rului (deși au urmat atacuri dure în „Scânteia”, iar
nuvela nu a putut fi culeasă decât în volumul anto‐
logic din 1981, căruia i‐a dat și titlul), cât prin poe‐
tica sa frustă, autobiografică, hiper‐realistă. D.R.
Popescu umplea deodată un gol de decenii în proza
noastră, recuperând o autenticitate rămasă îngro‐
pată în romanele unor Mircea Eliade, M. Blecher,
Horia Bonciu, Anton Holban. În plus, ieșea total
din convenţia realistă, nu prin fuga în fantastic sau
în magic, în arhetip ori în oniric, precum alţi colegi
de generaţie (mă gândesc în primul rând la Ștefan
Bănulescu și Fănuș Neagu), ci prin îngroșarea
convenţiei până la anularea ei. D.R.P. cultivă, pentru
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prima oară după atâtea decenii, o formă radicală
de modernitate, alegând calea literalităţii în dauna
literarităţii, suspendând ficţiunea în favoarea scrii‐
turii autobiografice. Or, genul confesiv era plasat,
în epocă, la marginea literaturii (Silvian Iosifescu
îl încadra în provincia „literaturii de frontieră”). În
plus nu oricine își putea depăna „memoriile”, pen‐
tru că trecutul apropiat nu mai era al fiecăruia, ci
al tuturor, al Partidului în primul rând. Decizia era
cu atât mai surprinzătoare cu cât prozatorul se re‐
marcase printr‐o abilă tactică de învăluire poetică
a atacului dat la tabuurile ideologice. În plus, in‐
stinctul tinerilor scriitori era, la începutul anilor
1960, să fugă de concret: poezia se orientase către
abstracţiune, proza, în special cea scurtă – către
cazurile atipice, exotice, stranii, neimportante în
ordine socială. Priza la real nu era printre opţiuni
tocmai pentru că acest „real” era desenat ideologic.
Or, D.R. Popescu nu lasă, în Leul albastru, nici o
urmă de îndoială în privinţa conţinutului confesiv:
„La revista Steaua din Cluj, unde lucrez, am pe bi‐
rou, sub sticlă, o sumedenie de maimuţe decupate
din ziare și reviste.” Inutil să verificăm: da, era re‐
dactor la „Steaua” (o revistă cu numeroase deschi‐
deri, încă în anii 1950); da, era amic cu scriitorul
Constantin Cubleșan, care îi adusese o vedere cu
un maimuţoi „teribil”. Nu am stat să‐l caut pe cole‐
gul de la Oradea, Bejan Crăciun, care îi face o
invitaţie în orașul în care a fost elev, declanșându‐
i fluxul memorialistic, dar sunt convins că există.
La fel cum existau și miorlăiturile de pe firul de te‐
lefon, produse nu de vreo mâţă năzdrăvană, ci de
vreun securist neatent. Intenţia textului e să pro‐
pună un pact autobiografic: autorul, naratorul și
personajul sunt unul și același. Relaţia cu cititorul
e una tranșantă, uite, îi spune autorul, eu sunt cel
care îţi vorbește, nu mă mai ascund, fii atent, citește
printre rânduri, am nevoie de complicitatea ta, am
să‐ţi comunic ceva foarte interesant.
Ceea ce urmează e alunecos și intens. Pe de o
parte, e o reconstituire a unei traume de pubertate
dintr‐o școală concentraţionară. Stilul lui D.R.P. este
prin definiţie echivoc, autorul strecoară câte o im‐
agine candidă într‐un cadru aparent sobru, de nu
chiar sacerdotal. Furia erotică a adolescenţilor,
aprig supravegheată, e sugerată cu prilejul unei
slujbe: „Stăm în dreapta. Fetele de la Școala Nor‐
mală stau în stânga. Mă uit la sfinţii de pe pereţi.
Toţi sunt înalţi, frumoși. Preotul cântă în altar. În‐
genunchem. Cântăm apoi toţi elevii. Cântă și ele‐
vele. Ele au glasul plăcut. Stând în genunchi, le pri‐
vesc cu coada ochiului. Și ele se roagă lui Dumnezeu
și se mai uită din când în când la noi.” Tensiunea
erotică ia locul celei religioase. Dar totul e controlat
de prezenţa castratoare a pedagogului. Violenţa

acestuia, omniprezenţa lui, puterea discreţionară
pe care o exercită, teroarea pe care o inspiră îl
transformă într‐un veritabil tiran. În acest mod
subtil, lectura va abandona primul nivel, mnemo‐
tehnic și va intui o cale simbolică, parabolică. Școala
e o lume închisă, aflată la cheremul unor demenţi.
Frica e principalul instrument de educaţie. Atunci
când se schimbă regimul, când tabloul regelui e
peste noapte înlocuit cu cel al lui Stalin, când alte
cântece trebuie răcnite la începutul orelor, nimeni
nu explică nimic, totul vine pe verticală, cu aceeași
intransigenţă. Dar lumea elevilor rămâne la fel de
dură, așezată pe aceleași raporturi de putere. Pe‐
dagogul e același torţionar cu puteri depline. Sub‐
directorul sau portarul umilesc, tasează orice iese
din rând, retează orice tentativă de exprimare de
sine. D.R. Popescu sugerează astfel că totalitaris‐
mele sunt aceleași, indiferent de orientarea lor
ideologică. (Iată o idee de neacceptat în epocă și,
mă tem, neacceptată nici azi de bravii ideologi care
au pus tot răul secolului trecut în partea dreaptă,
găsind mereu justificări pentru oroarea roșie.) Ele‐
vul Popescu nu are decât o salvare: fuge în
imaginaţie. Toate frustrările, toate umilinţele din
realitate sunt răscumpărate în realitatea compen‐
satorie: imaginea leului albastru îl ajută să relati‐
vizeze monolitul școlii‐închisoare. Se poate evada,
descoperă el, dacă nu în afară, atunci înăuntru. Li‐
bertatea există, e posibilă, nimeni și nimic nu ţi‐o
poate interzice, după cum nimeni și nimic nu ţi‐o
poate oferi pe tavă. Ea ţine de atitudine, de adap‐
tarea la situaţie. Toţi torţionarii aceia crânceni s‐
ar teme teribil de un leu, se gândește copilul; prin
urmare, puterea lor nu e nelimitată. Depinde de
fiecare dacă îi recunoaște ca autorităţi supreme.
Leul albastru devine, în acest mod, un simbol al
libertăţii: „Și atunci m‐am gândit că dacă aș fi leu,
cu o singură labă aș sparge oblonul și aș fi imediat
liber.”
Dar de ce este leul albastru? De ce își face elevul
Popescu autoportretul desenând un leu albastru?
Pentru că deja în conștiinţa lui viitorul scriitor își
mijise ochii? Pentru că are nevoie de o ficţiune ra‐
dicală, care să nu mai aibă nici o legătură nu doar
cu lumea cotidiană, ci nici cu aceea posibilă? Pentru
că leul acela, albastru, e simbolul revoltei, al
libertăţii necontrolate de nici un regim opresiv?
Altfel spus: al literaturii? Tema nuvelei lui D.R. Po‑
pescu aceasta este, în fond: oricât de brutal ar fi,
nici un regim totalitar nu poate sufoca literatura,
pentru că nu poate adormi în om instinctul de a
visa, de a fugi în poveste, în imaginaţie. Câtă vreme
mai visează, omul rămâne liber. Literatura este
reacţionară în esenţa ei pentru că permite evaziunea
în ficţiune. Acolo spaţiul concentraţionar devine
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suportabil, pentru că totul e posibil. Leii sunt
albaștri, iar pedagogii‐torţionari nu îi pot interzice.
Există, deci, un interval care nu poate fi controlat.
Libertatea începe acolo unde omul îndrăznește. Cu
o condiţie, după cum avertizează finalul nuvelei,
cu leul scăpat prea târziu de la circ: să‐și asume
statutul. Libertatea trebuie asumată. În orice
condiţii. Literatura adevărată e o cale de asumare
a libertăţii. Chiar și sau mai ales în condiţii imposi‑
bile. Elevul Popescu, crezându‐se leu albastru, e li‐
ber pentru că nu se lasă controlat, pentru că se re‐
voltă, pentru că nu se recunoaște în sistemul
totalitar. Pentru că în el nevoia de a visa e mai mare
decât frica.
Performanţa Leului albastru nu ţine neapărat
de jocul inteligent pe care îl reușește, strecurându‐
se printre tabuurile ideologice ale vremii. Dacă ar
fi fost numai atât, textul s‐ar fi fanat, ca orice alt
text curajos. Curajul, numai el, nu te face scriitor.
Performanţa sa e una eminamente literară: el
construiește o parabolă despre teroare (pedagogul
e o figură a tiranului!) și despre libertate (proiec‐
tarea în imaginea leului albastru e un simbol al
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imaginaţiei care nu se lasă arestată) cu mijloace
hiper‐realiste. Decupajul autobiografic, montajul
unor pasaje publicistice polemice la adresa unor
prefabricate ale epocii ori a unor compromisuri
din viaţa literară creează efectul de real, dar în‐
deamnă totodată atenţia cititorului către o inter‐
pretare parabolică. Nuvela lui D.R. Popescu e des‐
pre libertate și literatură. Despre literatura care își
instituie propriul interval de libertate chiar și
atunci când aparent e controlată fără rest. Atunci
când renunţă la libertate, ea nu mai e literatură.
Or, înainte de 1989 s‐a scris la noi o mare lite‐
ratură. Ceea ce înseamnă că libertatea a fost posi‐
bilă. Nu permisă, nu tolerată, ci asumată. Nu în ul‐
timul rând, prin literatură. Marii scriitori postbelici
au fost mai mult decât scriitori: ei au făcut posibilă
nevoia de libertate. Pentru că marea literatură se
opune mereu, ieri ca și zi, gândirii tipizate, confis‐
cării adevărului.
Printre acești câţiva mari scriitori trebuie ne‐
apărat socotit și D.R. Popescu. Dincolo de funcţiile
sale politice sau administrative, el e un mare crea‐
tor. Iar cărţile sale sunt la fel de vii și azi.

15
Dumitru, băiatul învățătorului Popescu

Copilul din poveste
de Ștefan MITROI
Zice că vrea să râdă de tot
ce se întâmplă în jur, dar, de
fapt, plânge. Zice că nu îi este
dor, dar îi este. De vârstele
care s‐au dus. De vocile care îl
cheamă din depărtarea aces‐
tor vârste. De ziua când tatăl
său, învăţătorul Traian Po‐
pescu, s‐a întors de pe front
împodobit cu trei răni și o de‐
coraţie. De satul mehedinţean
Dănceu, în care a scris cu sal‐
câmii de prin grădini, cu ste‐
lele de pe cer și cu roua cea
multă de pe iarba și mai multă
a câmpului prima sa poveste.
O poveste în care, împins de nesăbuinţă, a intrat el
însuși, fără să‐și dea seama că n‐o să mai poată să
mai iasă. Și n‐a mai ieșit. De acolo, din poveste, îi
este dor. De acolo se uită cu lumina ochilor înfrigu‐
rată la cum a trebuit tatăl său să se despartă de
cărţile din casă, de cele mai multe dintre ele, într‐o
dimineaţă geroasă de iarnă, de iarnă, da, cu toate
că era primăvara, sau toamna, deoarece cărţile res‐
pective erau foarte periculoase pentru noile vre‐
muri! Nu, însă, și pentru copilul ce se uita din po‐
veste la sufletul trist al tatălui său și la sufletul tot
așa de trist al cărţilor alungate, de fapt, rugate cu
frumosul să plece, căci asta făcuse învăţătorul Traian
Popescu, le rugase frumos și chiar le ceruse iertare.
După care au trecut anii, au tot trecut, iar băiatul
învăţătorului din Dănceu nu mai voia neam să iasă
din poveste, știa și pe unde, și cum, dar nu mai voia.
Zicea că vrea să pună la loc cărţile acelea izgonite
pe nedrept. Asta dintr‐o foarte mare milă faţă de
sufletul părinţilor și bunicilor săi, dar, mai cu seamă,
faţă de sufletul lor, al cărţilor. Și le‐a pus. Scrise, însă,
chiar de el. Căci d‐asta a și rămas acolo în poveste.
Între timp, învăţătorul Popescu a fost chemat iarăși
la război, unul mai neîndurător și mai lung decât
celălalt din care se întorsese decorat. Fiul său, deși
știe bine că n‐o să se mai întoarcă, întrucât din răz‐
boiul acesta nu s‐a mai întors nimeni, niciodată, stă
tot mai singur acolo în poveste și‐l așteaptă.

Și cum să ceri o bere pen‐
tru calul tău?
Tatăl s‐ar mira de toate
aceste năzbâtii ale fiului. Dar
până la urmă ar înţelege. Cu
vârsta acestuia s‐ar împăca
poate cel mai greu. Chiar a
împlinit 85 de ani?! Chiar! Păi,
timpul curge și acolo, în po‐
veste? Curge, domnule învă‐
ţător Popescu! Curge, lovi‐l‐
ar boala! Însă D. R., băiatul
dumneavoastră, se joacă în
continuare. Căci mai are des‐
tul de colorat la viaţa asta
atât de cenușie. Și mai are de plâns, prefăcându‐se
că râde. Și mai are de pus câteva cărţi la loc, în bi‐
blioteca de acasă. Și mai are de așteptat binele pe
care l‐a facut. Spre desebire de dumneavoastră,
acesta chiar se întoarce. (Se știe doar că binele făcut
nu trebuie să rămână nepedepsit!). Bine însă că mai
are și niște loc în suflet pentru răni. Deoarece dum‐
nealui îi cam place să vă calce pe urme, împodo‐
bindu‐și sufletul cu răni. Îndeosebi, vara, în timp
ce trece o căruţă cu mere pe cer. Și plouă alb, și în
poveste, și în lume.

Cum să colorezi leul în albastru?
Cum să‐l transformi pe Shakespeare în pasăre?
Cum să cauţi mări sub pustiuri?
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SCRISORI NETRIMISE de Sterian Vicol

Piatra din Râpa Zbancului
‑ se dedică lui Dumitru Radu Popescu –
Pasărea nopţii cară în plisc
leșul lui moș Haralambie,
cel mai vestit vânător din ţinutul
colindelor și‑al Râpii Zbancului.
În copilărie, Grăpina, femeia lui,
păștea vacile cu tatăl meu, Dumitru,
și se hârjoneau cum și eumai târziu,
cu Maria, fata lui moș Meluţă,
vecinul nostru, crescătorul
de tăurași...
Încă de pe‑atunci, tatăl meu
a adus acasă din Râpa Zbancului,
o piatră uriașă. de moară o fi fost?
și a‑ngropat‑o pe jumătate
în faţa prispei casei vechi,
ca o talpă a scării de lemn...
Preotul Palaga se mira totdeauna
când venea cu zi‑ntâi, aplecându‑se
și citind de pe piatră unele
litere ce scăpau celorlalţi
care se ștergeau de faţa pietrei.
O fi vreo legătură – mă‑ntrebam eu ‑
mult mai târziu, venind de printre
străini, o fi având vreo legătură,
cu Piatra Alatyr, cea cu legile scrise?
Între duhul fluviului care n‑a trecut
niciodată prin satul meu, și spiritul
mlaștinilor din Râpa Zbancului,
există o anume legătură, oare?
cum există sau nu există vreo apropiere
între sângele mamei Grăpina și
sângele fiului meu, sânge călătorind,
o, sângele meu?
Cine‑și ștergea picioarele de piatra
de lângă prispa casei, piatra cărată
de tata, vedea totul ca‑ntr‑o sumă de
lentile ce aducea biserica
și cimitirul foarte aproape, odată cu
felii unghiulare de cer,
în ograda înclinată ca o corabie
înainte de naufragiu...
Pasărea nopţii, împușcată de‑un veac,
cară în plisc leșul lui moș Haralambie,
cel mai vestit vânător din ţinutul
Zbancului!
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MARI ANIVERSĂRI: D.R. POPESCU - 85
D. R. Popescu și modalitatea novatoare a romanului
de Cristian Livescu
Deceniile șapte‐opt ale secolului trecut au repre‐
zentat un adevărat miracol pentru romanul româ‐
nesc, cu „cei zece magnifici” care au marcat și con‐
solidat profund canonul autohton al genului: Preda,
Barbu, Ivasiuc, Fănuș Neagu, D. R. Popescu, Breban,
Buzura, Bălăiţă, Țoiu, Uricaru. Tirajul cărţilor lor
atingea recorduri de neegalat vreodată, iar interesul
pentru materia narativă se ducea spre toate catego‐
riile de cititori. Câte lucruri importante despre de‐
venirea romanului nu s‐au spus atunci!...
Între „magnificii” amintiţi, D. R. Popescu a făcut
o figură aparte. Romanele sale cu tentă parabolică
din acea perioadă, apărute torenţial: F – 1969, Vâ‑
nătoarea regală – 1973, Cei doi din dreptul Țebei –
1973, O bere pentru calul meu – 1974, Ploile de din‑
colo de vreme – 1976, Împăratul norilor – 1976, Viaţa
și opera lui Tiron B. I. Iepurele șchiop – 1980, II. Podul
de gheaţă – 1982, Leul albastru, 1981, aduceau pe
de o parte un spaţiu ficţional de domeniul fabulo‐
sului, împletire de real și fantastic, de veridic și im‐
aginar, dar și o modalitate novatoare de construcţie
a personajelor, pentru care memoria fantezistă le
amplifică enigma și misterul existenţei. În Vânătoa‑
rea regală, D. R. Popescu este primul care experi‐
mentează la noi realismul magic, cu planuri tempo‐
rare în amestec și zone de miraculos, vorbind de un
„oracol inconștient” care domină destinul persona‐
jelor. Este un roman pe care l‐aș da ca obligaţie bi‐
bliografică pentru orice lucrare despre modernitatea
prozei europene. Este realizat cu inteligenţă și rafi‐
nament, naraţiunea are datele unui policier cosmo‐
polit, cu un pivot justiţiar și politic, iar erupţiile de
fantastic aduc noutăţi de referinţă în teoria dome‐
niului. La care se adaugă multe pagini cu accente
subversive asupra unei perioade istorice de negură
claustrală, împreună cu un fluid psihologic dens,
creând nesfârșite variaţiuni întâmplărilor propriu‐
zise. Un roman absolut senzaţional, ce merită recitit
în orice epocă: nu‐și pierde deloc actualitatea și vi‐
goarea analitică.
Cu prilejul acordării Premiului Naţional „Ion
Creangă” pentru Proză de ficţiune, Opera omnia, la
prima ediţie de la Piatra Neamţ, din 2017, l‐am în‐
trebat pe D. R. Popescu dacă astăzi și‐ar scrie altfel
vreunul dintre romane sau vreuna dintre piesele de
teatru publicate mai de mult, dacă ar adăuga ceva
ce nu a putut spune atunci, în anii ’70 – ’80 ai seco‐
lului trecut, apogeul carierei sale. A evitat cu ele‐
ganţă răspunsul, preferând o retrospectivă intere‐
santă ce merită atenţie la ceas aniversar: „Când nu
mă descurc în anumite date legate de – să‐i zicem! –
biografia mea – fiindcă și uitarea este scrisă în legile
omenești! – apelez la Florea Firan! În scrierile sale,

datele despre mine sunt exacte! Știe când am debu‐
tat, în 1953, cu o poezie, în ziarul „Crișana”, cum în
1954 am debutat cu proză, în „Steaua”, știe cum în
1956 m‐a angajat A. E. Baconsky, la revista „Steaua”...
Știe când Vlad Mugur mi‐a pus în scenă prima piesă
– 1966! – când am luat Premiul Academiei, pentru
volumul „Acești îngeri triști”, în 1970... Referitor la
premii, aveţi dreptate: toate premiile importante le‐
am obţinut până în 1990. De atunci, până în Aprilie
2017, „Premiul Ion Creangă” este – citez! – „cel mai
important”. Este perfect adevărat! Așa că mă simt
obligat să precizeze – câteva amănunte... Aproape 9
ani – câţi am lucrat la Uniunea Scriitorilor! – deși
mi‐au apărut câteva cărţi de proză și de teatru, n‐
am luat niciun premiu! Deși am fost propus de câteva
ori! M‐am șters de pe acele liste – cu mâna mea per‐
sonală! După 1990, am scris câteva romane – pe
care nu le mai citez, căci, oricum, nu le‐a citit nimeni!
Despre unul, totuși, am să spun două vorbe: se nu‐
mește „Călugărul Filippo Lippi și călugăriţa Lucrezia
Buti”. E vorba de iubirea dintre doi iubitori de Dum‐
nezeu... Ca să nu deranjez pe cineva cu această po‐
veste, n‐am semnat eu cartea! A semnat‐o Simonetta
Berlusconi! Eu – cică!.. am semnat traducerea și pre‐
faţa! Peste ani, ce să vezi?!... O doamnă criticeasă a
descoperit escrocheria și m‐a demascat cu multă
căldură! Mulţumesc, doamnă!.. Oricum nu prea cred
c‐a citit cineva cartea; căci, de, dacă, Doamne ferește,
amorezul de azi, Berlusconi, provenea dintr‐o Ber‐
lusconeasă de ieri?! Am mai scris câteva piese despre
Ștefan cel Mare! Dar cine mai știe azi cine a fost Ște‐
fan cel Mare?! În teatru n‐am publicat decât 14 vo‐
lume. După 1990! Sper să nu le fi citit mai mult de
zece prieteni! S‐au jucat cinci piese. Una, la Bucu‐
rești, în regia lui Ion Cojar – O batistă pe Dunăre. E o
piesă în care nu există nici măcar un personaj... mas‐
culin! Distribuţia a fost... cum putea fi, dacă se aflau
în scenă Leopoldina Bălănuţă, Ileana Stana Ionescu,
Mariana Mihuţ, Rodica Popescu‐Bitănescu, Tamara
Creţulescu, Maria Buză, Irina Codre, Tania Popa... N‐
am cum să vă uit, doamnelor! N‐am cum să te uit,
domnule Cojar.”
Recitind această destăinuire, mi‐am dat seama
că în tot ceea ce am scris despre D. R. Popescu am
omis o dimensiune care îl profilează distinct în lu‐
mea noastră literară: umorul! Unul de tip sudist, in‐
genios, subtil, cu vervă în a stăpâni cuvântul la
nuanţă și a‐l îndemna spre spectacol și farsă. A scris
recent o piesă despre Ivan Turbincă, în care perso‐
najul lui Creangă dobândește o altă semnificaţie de‐
cât cea știută, balansând subversiv între mitologie
și lumea de azi... Un fel de a vorbi anapoda despre
câte se întâmplă în „noua eră”... Nouă și literaturii...
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MARI ANIVERSĂRI: D.R. POPESCU - 85
Viața ca o moarte fără sfârșit
de Paul ARETZU
A doua lectură oferă șansa de a alege autorul și
opera care ţi‐au plăcut și de a degusta o experienţă
veche. Poate oferi un indiciu al durabilităţii acestora.
De regulă, poeţii au o dinamică mai rapidă a ieșirii
din actualitate, retorica lor pierzându‐și, la un mo‐
ment dat, relevanţa (și printr‐
un abuz de întrebuinţare). În‐
trebarea care se pune este
dacă a doua lectură nu în‐
seamnă o irosire de timp, dacă
n‐ar fi mai profitabil să citești
ceva nou, un autor popular, o
carte de succes, un nou poet,
să urmărești un spectacol, un
concert etc. Firește, nu se
pune astfel problema. A doua
lectură nu este (doar) o relec‐
tură, ci o adecvare la mutaţii
estetice, la gusturi și valorile noi, o reinventare, (și)
o autocitire.
Îl relecturez pe Dumitru Radu Popescu și îmi
amintesc aviditatea cu care îi parcurgeam cărţile în
anii ’70. El, Marin Preda, Eugen Barbu, Nicolae Bre‐
ban, Fănuș Neagu, Alexandru Ivasiuc, Constantin
Țoiu, Ștefan Bănulescu și alţii au creat universuri
narative care ne‐au salvat de mediocritatea comu‐
nistă. Romanele lor erau evenimente adevărate,
așteptate, devorate, comentate aprins. Eroarea care
se face, azi, este de a proiecta interpretarea operelor
în context istoric strict (de a căuta atitudini) și nu
în condiţiile suveran estetice.
Romanul F, apărut în 1969, îl impune pe autor și
este punctul de pornire al unui ciclu de șase volume
(legate între ele mai mult prin natură stilistică și
prin perpetuarea unor personaje și a unor întâm‐
plări). Autorul practică o viziune gestaltistă a
realităţii (văzută ca o întreţesere, fără goluri în ea,
în care omul este captiv definitiv, prins în chihlim‐
barul vieţii sale) și, totodată, o percepţie confuză,
povestită, a acesteia, instituind o saga, amestec de
istorie și mitologie, de prezenţă, vis și excentricitate,
practicând o artă a echivocităţii, transcrisă adesea
în registru liric. D. R. Popescu stupefiază de la înce‐
put, din secvenţa Ninge la Ierusalim, prin frecventa‐
rea cruzimii: mai întâi, o ţărancă este decapitată,
sub privirile soţului și copiilor, de un mărfar pe sub
care are imprudenţa să treacă, apoi, într‐o noapte
viscolită de iarnă, naratorul, antrenor de fotbal al
echipei din Câmpuleţ, comite involuntar o crimă,
derapând cu mașina când vrea să ia o babă apărută
în drum. Un fel de buimăceală pune stăpânire pe el,
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ajuns pe neașteptate într‐o situaţie absurdă. Meteo‐
rologia extremă îi produce halucinaţii, vede pisici
care miorlăie furibund, iar baba moartă (în realitate,
un criminal deghizat) dispare misterios de pe por‐
tbagajul exterior al mașinii de care fusese legată,
înfășurată într‐o prelată.
Moartea și responsabilitatea
par indeterminabile, aflate la
voia întâmplării, echivoce. De
altfel, faptele bizare abundă,
iar personajele au o înclinaţie
inepuizabilă spre verbiaj.
Cartea este formată din părţi
aparent autonome, dar la D.
R. Popescu, deși fragmentate,
toate se leagă. Comunitatea
își are regulile ei, urmează căi
de care nimeni nu e nedume‐
rit, iar plecarea din sat este alienantă, îi îmbătrînește
pe oameni și le produce suferinţă. Uţa plânge când,
plecată din Pătârlagele la oraș, la școala normală,
orășenii nu‐i răspund la bună ziua. Scriitorul recom‐
pune apoi, în a doua secvenţă, Boul și vaca, o lume
sătească (forfotă, bâlciul vieţii, spectacol alegorizat),
aflată sub semnul paradoxalului. Dimie, fost paznic,
cu presupuse probleme de conștiinţă pentru că a
băgat oameni nevinovaţi în pușcărie și a luat parte
la omorârea ciobanului Manoilă (ale cărui oi intra‐
seră pe terenul școlii viticole), s‐a exilat, pentru a
scăpa de hăituirea eriniilor, în vârful unui plop, de
unde observă, zi și noapte, ce se întâmplă, vorbește
cu trecătorii, lansează anunţuri sau telefoane (și‐a
montat un post acolo), mănâncă și doarme, tâmpla‐
rul Noe, cu pornire profetică, face cruci și coșciuge
viilor, și construiește o arcă pentru un potop iminent.
Fiecare individ este o entitate suficientă sieși, deși
angrenată într‐o partitură pe care nu o înţelege, im‐
placabilă: „[…] moartea e moarte. Dacă e să moară
mătușa, nu pot să fac nimic”, îi spune Uţa vărului ei,
Tică Dunărinţu, secretar la școala viticolă și student
la drept. Pornind de la o întâmplare neprevăzută,
agonia Mariei, autorul plăsmuiește o comunitate pi‐
torească, tradiţională, cu relaţii de rudenie,
mentalităţi, psihologii ale indivizilor sau colective,
conflicte și afinităţi, beţivani, suferinzi, victime și
torţionari. Această societate arhaizată, ludică, re‐
flectând realitatea (spirituală a) lucrurilor, este con‐
taminată de dezastrele, de fărădelegile politicii, sim‐
bolizate printr‐o invazie nestăvilită a șobolanilor.
Dintre abuzivii puterii, profitori (siniștrii) ai con‐
juncturii, fac parte Ică (fost circar), Celce (președinte
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de cooperativă), Moise (directorul liceului). Scriito‐
rul are umorul situaţiilor, dar și unul mai subtil, al
limbii folosite, cu idiomatisme, oltenisme, expresii
populare. Perioada istorică este una de restriște,
după război, cu sărăcie, colectivizare, regim de te‐
roare politică, nelegiuiţi capabili de orice și, totuși,
cu tărie sufletească și nădejde în supravieţuire, cu
spirit ironic. Cei care o veghează pe Maria bolnavă,
surori, nepoate, vecine, copii rememorează momen‐
tele dificile din viaţa acesteia și a celor apropiaţi,
așteptând să o vadă cum moare.
Consecvent configuraţionalismului asumat, al
unei lumii organice, cu răi și buni la un loc, cu urât
și frumos, prozatorul își dovedește aptitudinile de
plastician, ca atunci când descrie grădina lui Celce:
„Vara când se coceau poamele, noaptea când era
liniște și bătea luna cu galben se auzeau căzând me‐
rele pline de dulceaţă și perele mustoase, lumi‐
nându‐și drumul spre pământ cu propria lor culoare.
Și toamna când îngălbeneau frunzele, pregătindu‐
se să treacă în pământ, toate culorile se adunau în
crengile grădinii lui Celce, și printre toate nuanţele
de la galben plin până la galbenul verzui sau cără‐
miziu, explozia de roșu aprins a frunzelor de cireș
dădea acestei morţi lente a coroanelor o violenţă
de sânge ţâșnit în sus din lemn și rămas suspendat
în forme de frunze.”. D. R. Popescu face un exerciţiu
(blagian) de remitizare a lumii, redându‐i acesteia
spontaneitatea magică pierdută prin raţionalitate.
Tot romanul este circumscris categoriei balcanis‐
mului și a grotescului, dar există momente magnifice
ale acestora: istorisirea despre Ileana, dezmăţata
nevastă a lui Celce, invidia care devine criminală,
îmbătarea nepoatelor la priveghiul Mariei. Deși este
vorba de o istorie limitată la o comunitate mică, ea
se extrapolează la realitatea cea mare a vremii,
conţinând abuzuri, josnicii, indivizi în stare de orice,
chiar de crime, pentru a profita, oameni condamnaţi
pe nedrept, lipsiţi de bunurile lor. Viaţa, moartea,
forfota nesfârșită a lumii, vorbăria, universurile in‐
dividuale, fiecare cu adevărurile lui, formează ma‐
teria acestei cărţi: „Noaptea se dilata, se dilata ca
un elastic negru, de praștie. Și prin urzeala ei rărită
se vedeau mai bine feţele bărbaţilor și femeilor și
copiilor, și odată cu ele se vedeau parcă și zilele
mătușii toate, căci fiecare era cumva cel puţin o zi
din viaţa ei. Și toţi laolaltă formau ceea ce pe pod îi
explica preotului directorul Moise, în glumă, că‐i
zice istorie.”. Un excentric este și Don Iliuţă, profesor
de desen, care umblă desculţ, purtând un fes turcesc,
colorat strident, motiv pentru care este scos din
învăţământ. Vasile Guran, soţul Mariei, deprimat,
constată că apa din fântână a îmbătrânit, că „nu e
niciun lucru care să nu îmbătrânească odată cu noi”.
Uneori, când este vorba de prigoana la care Ică îi
supune pe cei din neamul Mariei, chiar până la

crimă, textul capătă o forţă arhetipală, ca în tragedia
greacă (de tragic sfâșietor într‐un sat oltenesc). Aici,
lumea este împărţită: cei buni, bătrânii de piatră Va‐
sile și Maria, îndurând răbdători, și cei răi, Ică, Celce,
Moise și instrumentele lor, Dimie, Nicolae, amăgiţi
de soarta favorabilă, fără merite (la Nicolae Filimon,
conflictul, la fel de vehement, este între ciocoii vechi
și cei noi). Problema nu este numai una politică
(aceasta este numai un instrument), ci una despre
viaţă și despre moarte, despre puterea de a domina
oameni. Maleficii se folosesc de oportunităţile poli‐
tice pentru a‐și satisface porniri instinctive, rudi‐
mentare, egoiste. Ică săvârșește fărădelegi pentru
că își dorește bunurile altora și pentru că are o
satisfacţie diabolică de a manipula. Celce ucide pen‐
tru că este batjocorit de soţia sa, fata lui Ică, și pentru
că este abject, nu are demnitate. Moise comite toate
mârșăviile pentru a arăta celorlalţi câtă putere
(discreţionară) are. Adevărurile, privite astfel, devin
multiple, al lui Moise, al lui Don Iliuţă, al lui Noe, al
lui Dimie, al lui Tică Dunărinţu, al lui Nicolae, al Ile‐
nei. Au loc numeroase pertractări, mai ales între
Moise și Don Iliuţă, dar și între Tică și prietenii lui,
pe teme diverse, iubirea, libertatea, omul paradoxal,
vinovăţia, la un nivel teoretic aflat în contrast cu
realismul spontan al vieţii sătești. Aici, autorul
dovedește o mare fineţe analitică, lăsând personajele
să se dea de gol sau să se ascundă, într‐un joc al
perfidiilor.
În centrul cărţii stau agonia și moartea naturală
a Mariei, influenţate esenţial de tensiunile psihice
la care a fost supusă, și morţile violente ale fiului
acesteia, Manoilă, și nepotului, Păun, uciși de clica
de potentaţi abuzivi ai anilor ’50, Ică, Celce, Moise.
Filosofia coabitării, a simultaneităţii este confirmată
de întâlnirea neprevăzută a celor două convoaie, de
înmormântare, al Mariei, și de nuntă, al fetii lui Măn‐
dălina: „Și cum nu era bine ca mortul să se întâl‐
nească cu mireasa și nici să‐i treacă pe dinainte, unii
o luară prin stânga cișmelii și alţi prin dreapta și se
prefăcură și unii și alţii că nu se văd și cum lăutarii
și dintr‐o parte și din alta se‐ntreceau în tobe și în
clarinete și fligoarne, și cântecele lor se întrepătrun‐
seră și se‐amestecară, iar când se desprinseră și fie‐
care melodie deveni distinctă, nunta se îndepărtase.”.
Puţini scriitori au prezentat moartea în aspectul ei
naturalist și, totodată, grotesc, așa cum o face D. R.
Popescu.
În partea a treia, Cele șapte ferestre ale labirintului,
Tică Dunărinţu este procuror în Câmpuleţ, lucrează
într‐un birou, primind în audienţă oameni care vor
să depună sesizări pe care, apoi, el trebuie să le re‐
zolve. Are și anchete ale unor infractori, prilej pentru
digresiuni pe tema libertăţii, a fricii, a demnităţii.
Naratorul face o înșiruire de cazuri, dar și sumare
analize psihologice ale protagoniștilor. Mărturia (fa‐
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bulatorie a) lui Nicolae, un alcoolic, ginere al Mariei,
că l‐a ucis într‐o noapte pe Moise (căruia, într‐o
vreme, îi fusese acolit, martor mincinos, complice),
lovindu‐l în cap cu o piatră, dezvăluie și alte fapte
îngrozitoare, cum directorul liceului viticol înscenase
acuzarea lui Păun de deţinere ilegală de armă, cum
l‐a batjocorit pe morarul Adolf, cerându‐i nevasta
pentru a‐i lăsa moara și apoi acuzându‐l că a încercat
să‐l mituiască și să‐l omoare, sau implicarea acestuia
în eliminarea din învăţământ și condamnarea lui Ho‐
ria Dunărinţu, tatăl lui Tică, aplicându‐i eticheta de
chiabur. Mitoman înrăit, un viclean fără scrupule, ci‐
nic, Moise are crezurile lui: „Puterea e totul”, „Toate
se clădesc pe minciună, toate adevărurile”. Romanul
capătă un aspect poliţist, ocupându‐se de cazul Ni‐
colae. Dominat de pulsiuni de moarte, negându‐și
trecutul lipsit de caracter, versatil, încercând să scape
și de imaginea publică de beţivan, de om degradat,
acesta tinde spre agresiuni imaginare (asumând uci‐
derea lui Moise) și, implicit, de autodistrugere. De
altfel, personajele (aproape toate) se comportă ca în
situaţia unui continuu proces (și de conștiinţă), se
acuză, se apără, se eschivează, învie istoria, dez‐
groapă amănunte, lașităţi, spirit gregar, vinovăţii.
Scriitorul caută adâncimile umbrite ale oamenilor.
Prezentul cărţii este alcătuit din numeroase
retrospecţii, făcute cu scopul lămuririi adevărului
(care este diferit, amestecat, conjunctural). Carte a
destinelor, complexă, conţine o morală disimulată în
analize amănunţite, în teorii, urmărind întâmplări
surprinzătoare, reflectate în conștiinţă. Oamenii
caută fericirea, fiecare în felul său, unii în bine, alţii
în rău. În cazul acesta, dreptatea este nedreaptă, di‐
ferită în funcţie de fiecare caz, este relativă, existând
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o infinitate de dreptăţi. Caracteristica stilului lui D.
R. Popescu ar fi o permanentă filosofare a limbii,
care poate fi răstălmăcită, reflectată în profunzime,
întoarsă pe toate feţele, înmulţită, ocultă, pernicioasă,
mărturisitoare, justificativă. Nu degeaba autorul re‐
produce începutul teologic al Evangheliei lui Ioan
sau comentează, când încearcă să o înţeleagă pe
Ileana, fata lui Ică: „cuvintele au un fetișism al lor, o
magie a lor de care nu poţi trece”.
Partea a treia conţine și câteva configurări reli‐
gioase semnificative: Nicolae, asemenea lui Petru, îl
trădează, la prima ameninţare, pe Dunărinţu, pentru
el băutura este sfântă, bea vinul din credinţă (ca pe
o împărtășanie) pentru a se mântui, apoi din
necredinţă, pentru a se simţi fericit, fiindcă
așteptarea i‐a fost înșelată, cuvintele sunt conside‐
rate ontologice, „inventate de chiar timpul care le
inventase și care chiar dacă se slujea de oameni era
cum zisese și cronicarul că fusese și altădată, de‐
asupra oamenilor, nu sub oameni”, dar mai ales iu‐
birea, prin care Ileana reușește să‐i redea demnita‐
tea lui Nicolae. Și aici, oricât ar părea de improbabil,
scriitorul folosește un filon dostoievskian, pătrunde
în zona abisală (a oamenilor și a cuvintelor), con‐
torsionată, conflictuală, a clivajului care scindează
realitatea, într‐o lume denaturată, terorizată, reve‐
lând, în fine, esenţa umană indelebilă.
Romanul F rămâne, peste timp, o carte puternică,
proeminentă în proza românească, acumulând artă
literară, dramatism, întrebări existenţiale, indepen‐
dente de contextul istoric în care a fost scrisă, reali‐
zând un univers narativ original, de o expresivitate
plină de vivacitate, captivantă, capabilă să stea în
culmea desfătării și a celei de a doua lecturi.
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UN PROZATOR: Ovidiu DUNĂREANU ‑ 70
Năluciri de peste vară
‑ fragmente ‑
Pe nesimţite, vara își intrase deplin în drepturi.
Căldura înăbușitoare și o lumină imensă se luau la
luptă cu fiinţele, le răscoleau și le copleșeau fără în‐
durare. Abia suportând această prigoană, cât era
ziua de lungă, oamenii nu‐și mai vedeau capul de
treburi, iar seara, frânţi de oboseală, picau răpuși
de un somn greu. În vis li se arătau vii și lanuri de
floarea soarelui verzi și înflorite, livezi de caiși um‐
broși cu crengile încovoiate până la pământ de po‐
vara fructelor coapte, care deșteptau în piepturile
lor gemete domoale, nostalgii fără leac și un dor ne‐
bun de a o lua la fugă prin ele, liberi și fericiţi, ca în
anii copilăriei și tinereţii.
După lăsarea întunericului, aerul se mai îmblân‐
zea. Devenea suportabil. Atunci peste dealuri și sat,
peste albia Dunării și insule sporea tăcerea neţăr‐
murită a șiroaielor de stele. Când și când, remor‐
chere puternice, trăgând parcă după ele convoaiele
de șlepuri cu smoală ale nopţii, o spărgeau cu ţiuituri
îndârjite și roteau din vârful catargelor peste păduri
fasciculele unor faruri orbitoare.
Unii din băieţii ieșiţi cu caii la păscut în vadul lui
Pipa, ţineau morţiș să facă baie călări. După ce se
repezeau spre adânc de câteva ori înot cu animalele
înfiorate, ieșeau pe mal și, chiuind turbaţi, goneau
uzi, la trap, pe firul acestuia în jos și șfichiuiau cu
sfârcul bicelor luna plină.
Alţii dintre ei, cu traistele pentru merinde pe
după gât, se scufundau sub apă la praguri și socoteau
raci cu mâna din găuri. Când desagele se umpleau,
aceștia veneau și le deșertau peste grămada de je‐
ratic în jurul căruia stăteau strânși în genunchi cu
toţii. Racii măslinii și îndărătnici sfârâiau și se ru‐
meneau văzând cu ochii, iar în câteva clipe se frigeau,
numai buni de mâcat. Băieţii îi scoteau cu ţepușe
din nuiele de cătină din foc, îi lăsau să se răcească
niţel, le rupeau cleștii și coada și le ronţăiau, su‐
gându‐le cu poftă carnea albă și gustoasă...
Dimineaţă de dimineaţă, pasagerii care plecau
cu vaporul alb al căpitanului Verman la Călărași, îl
puteau vedea la reniile din capul insulei Aurica, vârât
în apă până la mijloc, scoţând nisip cu lopata de pe
fundul albiei scăzute și aruncându‐l în barcă, pe Con‐
stantin Pielemândră. Holteiul retras și enigmatic
vindea nisipul în sat, mai pe nimic, cui avea nevoie.
Făcea până la orele prânzului două‐trei drumuri, cât
să‐și asigure bucata de pâine zilnică. Odată munca
isprăvită, spăla barca și pornea spre zătonul din Tâl‐
chia. La gura acestuia trăgea la mal, cobora și lega
lanţul bărcii de rădăcina unei sălcii, se despuia de
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tot, apuca lopeţile, ispolul și
hainele și se ducea și le as‐
cundea în rugi. Se întorcea
pe marginea bălţii, lua cu
palmele nămol lipicios și ne‐
gru și se ungea cât era de lung, apoi se rostogolea
prin pulberea fierbinte, gălbuie și sclipitoare a du‐
nelor. Se ridica în capul oaselor și, învăluit într‐un
potop de văpaie, pierea prin încâlceala pădurii pe
cărări dosnice, neumblate, de puţini știute, s‐o caute
pe tălăniţa de Petra, nepoata paznicului de la gea‐
manduri Dioniși, nemaifiindu‐și sieși stăpân, închi‐
puindu‐se de aur.
Petra, și ea, o zdrahoancă și o zăludă de fată, po‐
reclită Lupoaica, umbla prin pădurile de la Preo‐
teasa, Stan Țiganu și Trei Ulmi ca o apucată, goală,
de una singură, să găsească iarba fiarelor. Iarba era
argintie sau roșcată la culoare. Câteodată chiar ne‐
agră. Noaptea – ca para focului, iar în lumina soarelui
– verde, de o puteai confunda ușor cu celelalte bu‐
ruieni. Cine o descoperea, căpăta puteri miraculoase.
Își afla singur sorocul; orice dorinţă i se îndeplinea;
dezlega secretele vieţii și ale morţii; putea să cutre‐
iere pe unde picior de om nu călca; închidea și des‐
chidea fără pericole pântecele Pământului și porţile
Cerului; desfăcea lacătele și încuietorile; stătea de
vorbă pe limba lor cu dobitoacele, păsările, peștii și
plantele; vedea la miezul nopţii jocul flăcărilor care
pâlpâiau deasupra comorilor nevrăjite și nebleste‐
mate; alunga relele și lucrurile necurate, șoimanele
și strigoii; tămăduia orice boală. Cel care o culegea
și își făcea cunună pe cap și cingătoare la brâu, ori
și‐o punea în albie la scăldat, sau se tăvălea prin ea,
devenea de neînvins.
Constantin Pielemândră se afunda în pădurile de
sălcii, plopi, frasini și ulmi ca pe un alt tărâm și is‐
codea fiecare colţ, fiecare ascunzătoare a lor. Oste‐
neala lui ţinea ceasuri în șir. Când lumina scădea,
prefăcându‐se într‐o spuză măruntă cu reflexe de
ambră, iar contururile fumurii, împietrite ale arbo‐
rilor abia se ghiceau, dădea de Petra.
Cu toate că îl simţea apropiindu‐se de departe
prin desișuri, ea nu‐l lua în seamă. Încurcată până
la ţâţe într‐o iarbă ca flacăra, ale cărei flori albe‐ce‐
rulii te izbeau cu parfumul lor, își vedea înainte de
strânsul în mănunchiuri a acesteia.
Goliciunea arămită de soare a fetei și balsamul
florilor îl tulburau și mai mult, provocau în el un val
fierbinte și o dorinţă nestăpânită. Și fără să șovăie,
flăcăul o încolăcea pe după mijloc, o ridica în braţe
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cât era de voinică și o punea jos chiar în iarba de
foc, unde o prindea. Ea nu scotea un scâncet sau o
vorbă, nu schiţa nici cel mai mic gest de împotrivire,
ceea ce‐l făcea să înţeleagă că asta și aștepta. Întă‐
râtată de pofte, ca și el, Petra Lupoaica i se dăruia,
primindu‐l între pulpele ei grozave, cu o dezlănţuire
înrăită. Constantin Pielemândră o stăpânea și îi po‐
tolea zvârcolirile cu toată vigoarea lui, încât să nu
rămână nimic din făptura ei care să‐i fie străin. Sus‐
pinările de plăcere ale fetei se pierdeau în singură‐
tatea pădurii precum strigătele unui stârc alungat
la cuib de cele din urmă licăriri ale asfinţitului.
Clipe nesfârșite cele două fiinţe se contopeau
acolo în iarba strivită a luminișului, formând un trup
și un suflet, devorate de fiorii unei voluptăţi ce părea
a nu se termina niciodată. Târziu se abandonau unul
lângă celălalt, prelungind nemișcaţi, cu faţa în sus,
vârtejul acelei bucurii desăvârșite. Adieri mătăsoase
le mângâiau și zvântau corpurile. Prin tufele înalte
tresăltau muzici și vâlvori ireale. Ca furaţi de o beţie,
plutind, Constantin Pielemândră și Petra Lupoaica
priveau la stelele care se întrupau una câte una pe
cerul curat al înserării. Nicicând nu li se întâmpla‐
seră să trăiască o așa senzaţie de înălţare și de de‐
plinătate sufletească...
*
La miezul acelei nopţi clare și neclintite, peste
sat a trecut ceva ca un vălătuc de foc și l‐a scormonit
dintr‐o parte într‐alta a lui cu un șuier mai grozav
decât al sirenei de la moara lui Kemal.
Oamenii și animalele s‐au zbătut amarnic în
somn și s‐au perpelit în așternuturi. Unul care ieșise
taman atunci, să se ușureze în mijlocul bătăturii și
căsca mahmur ochii pe sus, a doua zi a zis că a văzut
balaurul înaripat zburând pe deasupra caselor și
curţilor. Zvonul s‐a răspândit ca pojarul și a spuzit
buzele tuturor. Iar sătenii noștri, după cum știm că
le era firea, n‐au scăpat prilejul și s‐au pornit pe în‐
șirat a fel de fel de povești cu namila de șarpe, ţinute
ascuns în ei, care de care mai neobișnuite și mai
ameţitoare, că te zărgheai de‐a binelea, ascultându‐
le. Născocite sau nu, ele incendiau gura și închipuirea
la toţi.
– Deunăzi, la câmp, după prânz – mărturisea Va‐
silică, băiatul cel mic al lui Anghel și al Sultanei Banu
– mă trimite tata să adăp boii, jos, în japșă. Îi iau și
cobor văgăuna la cișmeaua de piatră a colonelului
Damian. Acolo îi las să bea pe săturate, mă răcoresc,
și eu, în apa rece din uluc, și așa ud o pornesc înapoi
la deal, mânându‐i încetinel din urmă. La jumătatea
pantei, boii fornăie îngroziţi și înţepenesc locului.
Nu‐i mai pot urni nici un pas, chiar dacă rup joarda
pe ei. "Ce boalele i‐o fi apucat? Că până acum, de
când îi aduc eu în japșă, nu mi‐au făcut niciodată
una ca asta!" – mă întreb și mă mir, surprins, în sinea
mea. Iar când mă uit înainte, să mă dumiresc de ce

s‐au împiedicat, simt că îmi îngheaţă broboanele de
apă pe mine, că mă furnică fiori pe șira spinării și că
mă cuprinde dârdâiala din toate încheieturile. Tru‐
pul – gros ca pe picior, negru‐verzui pe spate și gal‐
ben‐auriu pe burtă –, al balaurului, tăia de‐a cur‐
mezișul, asemenea unui buștean, cărarea. De o parte
și de alta, pe coastele râpei, nu i se vedeau nici capul,
nici coada, de lung ce era. Mă prind sănătos cu mâi‐
nile de coada boilor și răcnesc la ei să‐mi crape bo‐
jocii. Încurajaţi de zbieretele mele, plăvanii saltă
peste șarpe cu mine cu tot, și mă târăsc nebunește,
mai mult mort decât viu, până sus la gura jepșii în
hotarul pământului nostru, unde cad și leșin, scutu‐
rat de friguri. Tata și frate‐miu Nicolae, când mă văd
în ce hal arăt – galben ca turta de ceară și zdrelit pe
burtă și pe picioare – se crucesc. Neștiind ce s‐a în‐
tâmplat și ce am, îmi sar în ajutor cum se pricep.
Mă forţează să trag câteva înghiţituri de apă, apoi
mă stropesc pe faţă cu ea, îmi oblojesc rănile cu
cârpe umezite și nu înţeleg o iotă din ce aiurez și
bălmăjesc eu printre sughiţuri. De‐abia după vreo
două ceasuri și mai bine îmi revin din sfârșeală și
din spăimântare și izbutesc să le spun lămurit ce‐
am văzut și ce‐am păţit...
– Țin minte că eram tânără și că mă prinsese în‐
serarea, de una singură, la sapă la porumb, dincolo
de dereaua almalâienilor – povestea Bouroua, cea
de o sută douăzeci de ani, pe care dacă o vedeai la
chip, nu‐i dădeai mai mult de cincizeci, și care, la
viaţa ei, le trăise, le auzise și le știa pe toate. Mă în‐
verșunasem să termin rândurile rămase, ca să nu
mai bat, și a doua zi, atâta cale. La plecare, în loc s‐o
iau pe deal, pe lângă pădurea lui Gagea, ca în zilele
alelalte, am tăiat‐o direct pe ceair și am ieșit pe vale
la drumul ascuns. Cum am intrat pe el, cu sapa la
umăr și legătura cu lucruri vârâtă pe coada ei, am
întins pasul. Pân' să ajung în drept puţul sec al lui
Stan Paliu, se întunecase de‐a binelea. Călcam și nu
zăream la doi pași, parc‐aveam orbul găinilor. Când
să trec pe lângă puţ, nu știu ce m‐a îmboldit și mi‐
am aruncat ochii pe bâjbâite la el. Și ce mi‐a fost dat
să văd?! La gura lui pâlpâia o văpaie care‐i înălbea
ca marmora ghizdul pe dinăuntru. "Na‐ţi‐o bună! Te
pomenești că am vedenii?!" – mi‐am spus și mi‐am
frecat pleoapele cu buricele deștelor și am privit ia‐
răși. Fumuiagul de lumină tremura tot acolo nepie‐
ritor. Am iscodit în lături. Nici ţipenie. Doar bezna
umedă. Probabil că vreun întârziat de ispravă, ca și
mine, aruncase viţa uscată ori tufele tăiate de prin
vie în el, le dăduse foc, și‐și luase tălpășiţa la spinare,
să nu‐l prindă noaptea pe coclauri – am judecat cum
ar fi putut sta, după mintea mea, lucrurile. Dar din
fântâna părăsită nu răzbeau, nici pic de fum, nici
trosnet de lemn ars, ci numai o forfotire și un vâjâit
ca ale unui vârtej ce se zbuciuma să răbufnească
afară din hăul pământului. Ei, dar ce blestemăţie o
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mai fi și asta?! – mi‐am zis. Și cum nu eram io aia,
care să se piardă cu firea din te miri ce bazaconie,
mi‐am luat inima în dinţi, m‐am apropiat tiptil de
marginea fântânii și am căutat curioasă și încurcată
într‐însa. La trei‐patru stânjeni în adânc, pe fundul
ei sterp, colcăia și străfulgera o grămadă de șerpi
de toate neamurile și mărimile. La câmp, mai nime‐
risem io peste câte un șerpoi, când își schimba pielea
prin gropile cu mărăcini ori făcut covrig ca o baligă,
cocându‐se la soare în mijlocul drumului, sau înco‐
lăcit pe piciorul vreunei vaci căreia‐i sugea ugerul,
ori când mânca lapte cu copiii mici din aceeași stra‐
chină, dar peste atâţia strânși câtă frunză și iarbă la
un loc, niciodată. Frica m‐a secat la ficaţi. Și cât eram
io de vitează, m‐am înmuiat, cu coatele sprijinite de
buza de gheaţă a fântânii, ca lovită de dambla. Sim‐
ţeam cum mi se jilăvește rochia fierbinte pe trup și
că picioarele nu mă mai ascultă. Inima‐mi zdupuia,
să‐mi spargă pieptul. Răsuflarea mi se îngreunase,
iar ochii, zgâiţi cât cepele, gata să‐mi sară din cap,
nu mi se mai rupeau de la ei. Înlemnisem ca o mo‐
mâie năruită și speriată, ne mai fiind stăpână pe
mine. Pluteam parcă într‐un vis, altfel decât o făcu‐
sem până atunci. Într‐un vis în care eram fără vrerea
mea părtașă la cel mai tăinuit și de necrezut dintre
secretele târâtoarelor. Spurcaţii scăpărau precum
jarul și foșgăiau, surzi, în călduri, unii peste alţii, fă‐
ceau ocoale, se înălţau și se băteau, sâsâind, de te
sculau din morţi și‐ţi băgau și mai rău spaima în
oase. Din vârful limbilor despicate, suflau o spumă
de culoarea cârmâzului, ca o risipire de funigei, ca o
dantelă de abur în destrămare. Când scuipătura aia
a lor s‐a adunat cam cât o moviliţă, în bujorul inimii
ei străluminate, a‐nceput să se aleagă și să fiarbă
piatra scumpă. Întâi a licărit cât un grăunte de nisip,
apoi a sporit, sclipind, cât un ciob de sticlă, ca să lu‐
cească orbitoare, pe nebănuite, cât ditai diamantul,
întunecându‐le la lighioane vederea și sleindu‐le de
puteri. Să le fi văzut cum cădeau secerate! Să le fi

Nr. (288) 2020

văzut ce se mai zvârcoleau chiorâte! A naibii să fiu,
dacă vă mint sau exagerez cu ceva. Cel de Sus, mi‐e
martor. Și pân' să se dezmeticească șerpălăii ăilalţi,
unul tânăr, de vreo trei‐patru metri, ca un curcubeu
scânteietor, singurul de‐altminteri care nu păţise ni‐
mic, s‐a repezit năprasnic, a înhăţat piatra scumpă
și a înghiţit‐o cât ai zice pește. Timpul parcă lăuzea.
Io aproape că eram fără suflet în mine, mă pierdu‐
sem de tot, moleșită ca o otreapă, scăldată în sudori
reci, uluită și îngrozită. Presimţind ceasul rău, o buhă
mare și neagră s‐a desprins de pe craca unui roșcov
câinesc din apropiere, a fâlfâit greu, ţipând ca scoasă
din minţi pe deasupra mea și a dispărut peste mu‐
chia malului de lut pe sub care se afunda drumul.
Și, cum vă spun, nu‐mi credeam ochilor. În câteva
clipe, șarpele mlădiu, ager și nespus de frumos, s‐a
făcut balaur. Trupul i s‐a lungit de zece ori pe cât îl
avea și s‐a îngroșat ca un butuc. Solzii spoiţi cu foc i
s‐au lăţit și boltit cât olanele de pe casă. Pe spate i‐
au crescut ca la lilieci aripi zdravene, iar pe burtă,
gheare de cartal întocmai unor căngi. Capul i s‐a
mărit cam cât cel al unui miel. Vijelii sălbatice iz‐
bucneau din găvanele lui aprinse. Jivina a ţâșnit prin
hornul puţului în sus, bubuitoare, ca trăsnetul, și a
zburat la dracu' în praznic, însângerând, asemenea
pojarului lunii când răsare, înaltul cerului și pierită
a fost. În avântul ei, pe mine m‐a pârjolit și m‐a arun‐
cat cât colea cu zgaibaracele în sus, de eram să mă
tai cumplit în sapă. M‐am ridicat golită de sânge,
mi‐am strâns lucrurile, cum am putut, de pe jos, și
până în sat am ţinut‐o tot într‐o goană. Când am
ajuns acasă, brusc s‐a dezlănţuit prăpădul pămân‐
tului. Preţ de o noapte și o zi, crivăţul a călcat în pi‐
cioare tot ce i‐a ieșit în cale, Dunărea a urlat cerând
suflet de om, norii s‐au bolovănit pe sus, a fulgerat
și a tunat fără cruţare și fără să cadă în schimb o pi‐
cătură de ploaie, de‐am crezut că cine știe ce pacoste
ne va mai paște. Ei, dar pân' la urmă nu s‐a‐ntâmplat
nimic anapoda din ce mă așteptam...
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Dukh
Na rov, phurie!
Astar tut te gilabes
ai gilab but zorales
ji kana
o devel ka ciumidel i phu
ai ji kana
o kham ka lel o than e chonutesko
and‐o gi e reateako.
Gilab, rromnie, amare rromenqe
te jeanen saorentza
so ame na merliam
kodolestar ame na meras…
Kio phuro rrom gelo‐tar
te mudarel o sap trine sherenqo
ai avilo te ingerel tut k‐o sumnakuno udar
savestar te nakhas ame khetanes
karing o Bimerimos.
Na rov, phurea!
Astar tut te dikhes sune
ai dikh le po shukar sune
andar‐o sasto sundal…
Dikh, rromea, amare rromende
te akhiaren saorentza
so ame na merliam
kodolestar ame na meras…
Ki phuri rromni avili tar‐o ilo e barenqo
te anel tuke somnal pai andar‐o but rodindo rup
te halaves kio kerko mui
ai ki pativ...
ai t‐avas uje khetanes
vash‐o Bimerimos.
Dukhal man tutar, phurie!
Amare Rroma dikhen!
Dukhal man tutar, phurea!
Amare Rroma jeanen!
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Dor
Nu plânge, bătrâno!
Apucă‐te să cânţi
și cântă cu mare putere
până când
cerul va săruta pământul
și până când
soarele îi va lua locul lunii
în inima nopţii.
Cântă, femeie, rromilor noștri
să știe cu toţii
că n‐am murit
pentru că noi nu murim…
Bătrânul tău om a plecat
să ucidă șarpele cel cu trei capete
și a venit să te ducă la poarta de aur
prin care vom trece împreună
către Nemoarte.
Nu plânge, bătrâne!
Apucă‐te să visezi
și visează cele mai frumoase vise
din întreaga lume…
Privește‐i, omule, pe rromii noștri
să înţeleagă cu toţii
că n‐am murit
pentru că noi nu murim…
Bătrâna ta femeie a venit din inima pietrelor
să‐ţi aducă apă sfântă din mult căutatul argint
să‐ţi speli faţa cea amară
și credinţa...
și să ne facem curaţi împreună
pentru Nemoarte.
Îţi duc dorul, bătrâno!
Rromii noștri văd!
Îţi duc dorul, bătrâne!
Rromii noștri știu!
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DROMA
Me punrentza prahome and‐i phu,
ajukerau le kashta te phabon
ji k‐o ilo le veshesko.
Darau te phirau p‐el droma,
te na phagau o jakha
kai soven tele,
mashkar amare divesa hasaile.
E rromnia beshen pas‐o drom
ai roven e ciungriantza putarde.
Darau te phirau p‐el droma,
te na shunen man ol mule
kai acile opre,
mashkar amare tzahre bistarde.
E rroma nakhen p‐o drom:
jekh, dui, trin... but...
birateske giesa.
Me vastentza prahome and‐o pai,
ajukerau te meren ol iva.

DRUMURI
Cu picioarele îngropate în pământ,
aștept copacii să ardă
până în inima pădurii.
Mi‐e frică să umblu pe drumuri,
nu cumva să zdrobesc ochii
care dorm acolo, jos,
între zilele noastre pierdute.
Femeile noastre stau lângă drum
și plâng: au cozile despletite.
Mi‐e frică să umblu pe drumuri,
nu cumva să mă audă morţii
care‐au rămas acolo, sus,
printre corturile noastre uitate.
Rromii trec pe drum:
Unu, doi, trei... mulţi...
cu inimile golite de sânge.
Cu mâinile îngropate în apă,
aștept să moară zăpezile.
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PAKIV
Iertisaren man, phralale:
si dosta shudro kothe
thai saore mangen mandar te gilabau...
Nasfali san? So rodes?
Na‐i man khanci!
Lau o tahtai
ai piau.
Alosardem:
Te na cinen me ciungria.
Iertisaren man, pheniale:
si dosta tato kathe
thai saore mangen mandar te khelau...
Nasfali san? So rodes?
Na‐i man khanci!
Mo rat si koro:
Khonik na‐i mahrime kathe.

CREDINȚĂ
Iertaţi‐mă, fraţilor:
este prea frig acolo
și cu toţii îmi cer să cânt…
Ești bolnavă? Ce cauţi?
N‐am nimic!
Ridic pocalul onoarei
și beau.
Am ales:
Să nu‐mi taie cozile.
Iertaţi‐mă, surorilor:
este prea cald aici
și cu toţii îmi cer să dansez…
Ești bolnavă? Ce cauţi?
N‐am nimic!
Mi‐e sângele orb:
Nu este nimeni spurcat aici.
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Biblică
Ridic deasupra sângelui meu cerul.
Sahara fantastică de lumină
unde pasul meu într‐un fulger
se pierde.
Cărarea mea merge până
la păzitorul paradisului
ce se face în noi cenușă.
Ascult vocea lui Abel
sub pământ
urmând cu sângele ei pe Cain
care fuge în gura șarpelui
să se ascundă.

Potcoava
Strâng la piept antice seisme,
rămășiţe de Hristos.
Sunt o pagină dintr‐o carte arsă.
Sunt o potcoavă de cal barbar
căzută într‐un templu roman ‐
și voi purta noroc celui care
se trezește mort dimineaţa.
Cu mâna întinsă ca sclavul
care cere milă, trec.
Nu mai recunosc nimic. Totul e nou.
Până și cimitirele și‐au schimbat
oasele în pâine.

Ascult praful spulberat
al fraţilor și

Colind

dublu mă simt,
mort și viu,
ucigaș și ucis,
fugind cu amândoi în mine.

Fecioara
Sora mea, sora mea,
delicată ca zmeura
când în cer se sfărâma,

Pom și frunză,
voi sunteţi somnul
și pragurile, Domnul
în voi le înconjoară
de undă și scară.
O, cortegiu clar
prin care plutesc iar
încoronat, dat
unei livezi împărat.

tu vii cu mine.
Dar eu sunt frica
de a atinge mâinele tale,
frica de a cânta,
sunt frica ierbii
care sub pământ calcă

Tu mă vezi, nu mă vezi,
la picioarele verzi,
ale jocului sfânt,
înlăuntru și‐n vânt,
înlăuntru și‐n tot,

plângând ca rădăcinile
de la un soare la altul.

în aroma fără efort.
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UN SERIAL DE Teodor PARAPIRU
Boala fără nume
Este zi primăvăratică de pus în ramă, însorită,
călduţă, plină de prospeţime. Clienţii s‐au întrunit
la cafea și fursecuri. Dar pacea de sub măslini se
face ţăndări:
‐ Te declar suspectă, doamnă Mina! zice abrupt
celebrul vecin Marţian, altfel, amabil cât cuprinde
și devotat cauzelor nobile.
‐ Dar ce‐am făcut, dragul meu, ca să merit o așa
încadrare?!... Că, după știinţa mea, nu m‐am corupt
prin piaţă sau sentimental, nu am vorbit contra vân‐
tului global, n‐am fost violentă cu semenii, votez
sincer că Speranţa este un fond de investiţii inega‐
labil ca profit viager și, mai ales, post mortem!... pro‐
testează acuzata, regăsindu‐și strălucirea de pe
scenă, de cândva.
Asistenţa așteaptă precizări, lămuriri, dovezi.
Sunt de faţă generalul decorat Augustin, doamna El‐
vira a cifrelor și a bilanţurilor contabile, meșterul
Corbu al veștilor, soţul său, doctoriţa Carmen cea
neadormită în profesie, entitatea globală Julieta și
dom’ Solo cel de toate zilele.
‐ Ia să vedem cum stau lucrurile și care este sta‐
rea naţiunii! se pronunţă mai pașnic vecinul vigilent
Marţian. Recunoști dumneata că în urmă cu o săp‐
tămână ai fost la un fel de consult?
‐ Așa e!
‐ Atunci, pe scurt, faptul că n‐ai suflat o vorbă
despre asta de șapte zile încoace este arhisuficient
să te facă suspectă în faţa întregului popor aci de
faţă, indiferent de controlul respectiv – că a fost me‐
dical, artistic, politic, financiar, paranormal etc.!
‐ Exagerezi, domnule! Poate că vindecătorul sau,
mă rog, specialistul nu era acasă, poate era plecat
pe‐aci prin cartierele planetei, în Insula Paștelui, la
vreun colocviu cu statuile acelea năzdrăvane, prin
Australia, la vreun turneu cu OZN‐uri cu marsupiu,
prin Canada, să viziteze muzeele de gheaţă, pe la pi‐
ramidele chinezești sau la cele din Antarctica, prin
Japonia, la vreun trafic legal de experienţă cu efectele
schimbărilor climatice asupra fizicului uman, ori
asupra păsărilor migratoare cu studii medii, sau a
insectelor neșcolarizate! intervine expoștașul Corbu,
dispus dintotdeauna să împace destinatarul cu ex‐
peditorul, scrisoarea cu timbrul, factura cu citaţia
și multe altele.
Domnul Solo îi cheamă la ordine:
‐ Lăsaţi suspecta să‐și interpreteze rolul și nu‐i
scrieţi replica, fiindcă numai dumneaei știe ce‐a fost
în mintea, în inima și în buzunarul său, în situaţia
respectivă!
‐ Adevărul este că am mers la vestitul vraci Sal‐
vatore Sonelli, aflat în turneu știinţific prin lume și
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ajuns în orășelul nostru. Mi l‐a
recomandat o veche prietenă,
colegă de breaslă din capitală,
unde mai face și acum câte o re‐
clamă despre tuse și pisici, ea,
care a fost pe vremuri Cleopatra și lady Macbeth!
Omul m‐a consultat cu atenţie și mi‐a dat să urmez
un tratament secret.
‐ La ce boală? Ce tratament secret?!... tresare ma‐
dam Carmen care e în problemă profesională.
‐ Boala n‐are nume, dar este foarte gravă, cel
puţin așa spune Salvatore, iar tratamentul este de‐a
dreptul miraculos.
‐ Ceva injecţii simulate, buline transparente,
transfuzii magnetice, masaje vizuale, balsamuri ga‐
zoase?...
‐ Nuuuu!... Un stick!
Stupoarea se instalează ca la mama acasă pe chi‐
purile ascultătorilor, dându‐și coate cu îngrijorarea
și cu neliniștea.
‐ Este un tratament cu efecte benefice garantate.
Aplicarea lui este simplă și durează vreo jumătate
de oră, dar, în funcţie de etapele bolii, perioada se
poate extinde până la câteva ore, de la caz la caz și
la necaz, de la pacient la martor și la inculpat, de la
client la fan și la mocofan, de la donator la donaţie
și la beneficiar și așa mai departe!...
‐ În loc de discursuri existenţiale și electorale,
mai bine pune dumneata stick‐ul pe noi, ca să ne
dăm seama la faţa locului despre chestiune și să nu
întindem coarda cu vorbe lungi! îi cere imperios ge‐
neralul.
Doamna Mina se conformează și toţi așteaptă să
audă mesajul somor mântuitor, leacul leacurilor pe
pământ, panaceul divin descoperit de savantul de
import Salvatore Sonelli din Sulawesi. Se lasă liniște
de crescut iarba, care evidenţiază câteva respiraţii
gâfâite sau rarefiate ale celor dispuși să se trateze
de probă. Apoi, din laptop tresare un foșnet ca o
adiere de vânt prin scaieţi, care crește într‐un susur
de pârâiaș de munte, zglobiu și vesel, devenind, după
vreo zece minute, un freamăt de furtună. Urmează
o revărsare asurzitoare de aplauze care durează mai
mult de un sfert de oră. Pe când stăteau cuprinși de
admirare, vine trântind poarta nepotul Hanibal al
lui Augustin, elev de liceu:
‐ M‐a trimis tata să văd dacă este ceva cu primej‐
die pe aici, că răsună bantustanul de aplauze și hău‐
lituri, ca la alarmă cerebrală.
‐ Mergi liniștit și spune‐i că totul e în ordine. Fa‐
cem o audiţie, asta‐i tot! îl lămurește generalul.
‐ Audiaţi‐vă cât vreţi, tataie, dar daţi volumul mai
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mic, că moșu’ meu și fiul matale, așa cum îl știi și
cum l‐ai educat, este în stare să cheme pompierii,
rezerviștii și serviciile de supraveghere urgente au‐
dio‐video și tactile!
*
Când ultimele acorduri se sting, madam Mina ex‐
clamă transfigurată:
‐ Nuanţele astea de ovaţii murmurate și apoi în
crescendo, cu finalul apoteotic, parcă mă telepor‐
tează în timp și în spaţiu!... îmi dau o senzaţie de
bine și de fericire!...
‐ Este ca la concertele simfonice, unde mereu am
impresia că aplauzele fac parte din spectacolul pro‐
priu‐zis. După părerea mea, n‐ar fi fost deloc nepo‐
trivit să folosească și ceva tehnologie cu 3‐4 D sonor,
să trepideze absolut toate organele în imprimanta
naturală a clientului! zice doamna Carmen și în‐
treabă cu un reflex profesional: Dar efecte colaterale
există la tratamentul acesta?
Mina pare puţin încurcată ca omul care ori habar
n‐are, ori știe prea multe, ori deţine informaţii in‐
complete:
‐ Zice‐se că, întrerupt înainte de vreme, poate să
genereze apariţia unor simptome de nostalgie acută,
de deprimare alb‐negru și de suicid visător. Eu pot
să spun că am simţit cum îmi vibrează memoria și
cum îmi plesnește imaginaţia... Nu‐i deloc simplu,
dragii mei, să fii în viaţa, din când în când, a lui Oedip
sau Antigona, sau Didona, sau Cleopatra, sau Iuliu
Cezar, sau Iisus, sau Maria Magdalena, sau Ana Ka‐
renina, sau Scarlet O’Hara, sau Lucreţia Borgia... și
să te trezești la bloc măturând scara, ori ducând gu‐
noiul, ori târguindu‐te cu precupeţii în piaţă, ori tră‐
gând apa și cortina după fiecare zi...
Domnul Corbu cugetă adânc:
‐ Mda, viaţa de actor este o meserie foarte grea!
‐ Ei, poftim! pufnește nărăvaș amicul Marţian,
pus pe harţă. Mă așteptam să zică o chestie de‐asta
doamna Mina, că e în dreptul profesiei dumneaei,
dar tu, Corbule, ești aiurea la galerie!
S‐ar fi zis că apăruse motiv serios de dispută.
‐ Pace vouă tuturor! murmură cântat domnul
Solo. Nu vă lăsaţi duși de curentul apei, al timpului,
al gândurilor! Ca să înţelegeţi cum stau cu adevărat
lucrurile, este sufiecient să vă cercetaţi cu mai multă
atenţie, nu neapărat să mergeţi în vreo peșteră, să
aprindeţi un foc mare și să vă holbaţi la jocul um‐
brelor și al cailor verzi pe pereţi... Așa că vă propun
de constatat o minunăţie: coane Marţian, ridică băr‐
bia, te rog, și privește cât poţi de cutezător spre ori‐
zont, mai bine zis, spre gutuiul de lângă poartă! Iaca,
domnilor și doamnelor, cum amicul nostru seamănă
leit cu Alexandru Macedon din filmul cu același
nume, gata să cucerească lumea, să sufere de friguri
și de alte maladii, și să aștepte pensia în poziţie de
drepţi; dacă se deplasează legănat, gânditor sau cu

viteză, parc‐ar fi cetăţeanul Kane, Jean Valjean, co‐
misarul Maigret, ori chiar gladiatorul Spartacus, în
funcţie de situaţie – dacă merge la piaţă sau la sta‐
dion, în parc sau la cimitir...
Se înviorează doamna Mina:
‐ E o idee grozavă, domnule Solo! Din punctul
ăsta de vedere, vocea Elvirei seamănă cu a Damei
cu camelii până la epuizare, mersul generalului
aduce cu al lui Sherlock Holmes, doamna Julieta pare
Maica Tereza oricând sau măcar o stareţă de mâ‐
năstire, dumneata, dacă încaleci un arac, ești curat
Don Quijote, ceilalţi – fiecare în felul lui! –au stofă
de actori de mare clasă, de la vlădică până la opincă,
de la doamnă până la toamnă, de la moară de vânt
la moară de cuvânt...
Generalul anunţă staţia terminus:
‐ În concluzie, toţi suntem actori până în măduva
oaselor, din cele mai vechi timpuri și până la noi or‐
dine! Mai rămâne să aflăm cine scrie piesa, cine se
ocupă de decor, cine arbitrează, cine suflă, cine asistă
și, evident, cine ne trage de sfori!...
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INVITATUL REVISTEI
Nicolae MIHAI ‑ 70
Slăbiciuni
Între ieri și mâine locuiesc visele
captiv visător mă caţăr printre ele
până aproape de zâmbetul tău
pe care nimeni și nimic
nu‐l poate acoperi
el poartă semnătura slăbiciunilor
noastre fără de cezură

Întrebări
Ei, negustorii de cuvinte
aruncă întrebările în mărăcini
le declară lăptuci și lepădări
de șarpe
plăsmuite de neofiţi iluștrii
și asta pentru că ele trădează
minciuna
cu petale rupte vrednică de milă
dusă mai departe
în praful stelelor ce mor
fără nici un punct de sprijin

Amiază târzie
Umbre ce se denunţă singure
ţin tovărășie pașilor
pe aleile parcului Cancicov
și nu vor să mai îmbătrânească
în compania
lor poţi deveni mai bogat
cu începutul unui amurg
în detaliu
ce nu îngrijorează pe nimeni
e căutarea atentă a sinelui
văzut pentru a nu știu câta oară
aplecat deasupra ţipătului firav
al unei vrăbii
dornică să îngâne ceva ori
să se lase îmbrăţișată
de privirile trecătorilor

Împreună cu poetul sârb Adam Puslojic la
Festivalul „TOAMNA BACOVIANĂ”, Bacău, 2016

Capricii
De‐o vreme adun visele
rămase prin colţuri de odaie
și le transform în poeme
uitându‐se la ele
pisica strănută buimacă
îngână ceva cu ochii strâns închiși –
pot fi îndoieli sau capricii zburlite
care mă iau prizonier dăruindu‐mi
din respiraţia lor liniștită
pe lângă flori
care nu vor răul nimănui
mai am în grijă bucuria unui greier
ce împarte cu mine liniștea
mereu hărţuită strivită sub talpă

În apropierea morții
În liniștea obositoare bătută parcă
în cuie
cuvintele cad grele ca‐ntr‐o baltă
când arunci cu pietre
la pândă lumânări aprinse
cu iz amăgitor împing fără un strigăt
către moarte parfumul ploii crud
în căutarea gândului bun
ochiul minţii împietrit nu știe
să răspundă nu scoate un cuvânt

Poemele fac parte din volumul de poezie, în pregătire, Lehamite sau ziua de mâine și urâtul fără mine.
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CRONICĂ LITERARĂ
Dorel Raape, NOAPTEA VALPURGICĂ ÎN DRACULATOWN sau
despre un scriitor cu adevărat original și romanul său altfel
Lectura cărţilor semnate de originalul scriitor
din Țara Moldovei, Dorel Raape, devine o aventură
insolită, pe cât de captivantă, pe atât de solicitantă,
pe un tărâm estetic versatil, care te smulge din con‐
textul confortabil al realităţii predictibile.
Volumul de proză Noaptea valpurgică în Dra‑
culatown recompune într‐o succesiune
de imagini halucinante, atmosfera sufo‐
cantă a societăţii românești, din perioada
de apogeu a dictaturii comuniste. Tabloul
general trasează în linii ferme, marasmul
malefic al calvarului social, generat de
ingerinţa aberantă a politicului în viaţa
oamenilor.
Romanul, cu o vădită amprentă
autoreferenţială, urmărește avatarurile
conștiinţei tânărului Dan, „venit de de‐
parte, din Moldova”, pentru a se înscrie la
facultatea de medicină, în capitala Româ‐
niei, care l‐a „copleșit din prima clipă, cu
zgomotul, fumul, mizeria și cu toţi oamenii lui
cenușii, triști, nervoși, ponosiţi”. Tonalităţile ironice
și ambiguizările de sens prezente în scriitura lui Do‐
rel Raape contribuie la reformularea dintr‐o per‐
spectivă nouă, salvând de la banalitate, un motiv în‐
delung uzitat în literatura secolului al XX‐lea, acela
al mediului citadin viciat, promotor al răului, sub
forma degradării morale, care devine în acest caz,
pretextul unei tulburătoare analize a pervertirii na‐
turii umane, prin alienarea de la sensul valorilor
esenţiale.
Protagonistul romanului, definit printr‐un melanj
identitar româno‐iudaic, este reprezentativ pentru
generaţia de tineri intelectuali, care, excedaţi de
agresivitatea sistemului social‐politic, își caută re‐
fugiul într‐un univers ficţional, pendulând între re‐
perele firescului existenţial și irealitate. Deși ratează,
în primă instanţă, admiterea la facultate, eroul
amână plecarea din București, fiind motivat în luarea
deciziei, de întâlnirea providenţială a doi „îngeri pă‐
zitori”, identificaţi în persoana Anei, „cea mai fru‐
moasă fată a tuturor timpurilor, din București” și a
unei mai vechi cunoștinţe, Tudorică, „cel mai frumos
bărbat din București’’. Acest personaj, cu un statut
social incert, aventurier, inteligent și alunecos îi va
înlesni lui Dan accesul în mediile boemei bucu‐
reștene.
Autorul dezvoltă o viziune regizorală asupra
realităţii, dovedind abilităţi incontestabile în sinte‐
tizarea și reconvertirea datelor referenţialului coti‐

dian, într‐un spectacol burlesc, cu glisări ale accen‐
telor tragice, spre umor și parodie. Asistăm la deru‐
larea în flashuri a elementelor de decor, ce se reu‐
nesc în imaginea de ansamblu a unui „oraș infernal”,
„capitala României”, care „se cheamă București”,
după „numele marelui bulibașă, Bucur, prieten la
toartă cu Vlad Țepeș, zis Dracula”, oraș de‐
venit în prezent, un fel de Tâmpitopolis.
Prin cadru se perindă într‐o mișcare
browniană, reprezentanţi ai mulţimilor
abulice, activate de legile unor instanţe
iraţionale, într‐o cursă demenţială, pentru
supravieţuire.
Creaţia lui Dorel Raape este romanul
unor destine în derivă, cu un pronunţat
caracter memorialistic, ce reverberează
în zona literaturii absurdului, avându‐se
în vedere clivajul reperelor morale și de‐
rapajul realităţii în anormalitate. Nume‐
roasele secvenţe decupate din contextul
vremii redau dimensiunea aberantă a grotescului
existenţial:”Am ajuns în staţia de autobuz, împreună
cu acesta.Tudorică îmi luă valiza și îmi făcu semn să
urc pe ușa din faţă, pe unde se urcau doar bătrânii,
femeile gravide sau cu copii în braţe.
‐Pe aici urcă doar femeile gravide, nu bărbaţi ca
voi, ne provoacă o bătrână, era bătrâna, pe care o
întâlnisem mai devreme în gară.
‐Mă faci să îmi fac cruce cu limba, babo, la vârsta
dumneata, ai rămas gravidă!
‐De un sfert de oră!
Cuvintele neașteptate ale babei destinseră at‐
mosfera.
‐Moartea te caută pe acasă și dumneata cu sexul
prin sat. Și eu sunt gravid, valiza asta e uterul meu,
mâine iese din ea Antichrist, ce am să mai ţip la
naștere!
‐Ai dreptate, poate mâine vine Antichrist, s‐ar
putea ca unul ca tine să fie mama lui...
‐Nu‐ţi fie teamă, babo, nu vine Antichrist, l‐am
ucis eu, în burta mă‐si...
De la ușa din spate, se auzeau zbierete. Cel mai
tare strigau femeile, care își agăţau ciorapii cu pla‐
sele, sacoșele. Rar vezi o femeie din București, fără
sacoșă în mână, la femei e moda cu sacoșa în mână,
iar în sacoșă, salam cu soia, tacâmuri de pasăre și
pește. Cineva dădea sfatul clasic: Dacă nu‑ţi convine,
ia‑ţi mașină mică! Cel mai tare, striga taxatoarea:
Avansaţi, avansaţi înainte! Tudorică scoase din bu‐
zunar un leu și dându‐l babei, o rugă:
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‐Vreţi să daţi din mână, în mână, până în fund, la
taxatoare?
‐Cu plăcere aș da și din mână, în mână și din pi‐
cior, în picior și din fund, în fund, ba chiar i l‐aș băga
în fund, la taxatoare.
Călătorii izbucniră în râs, Bucureștiul e, până la
urmă, un oraș vesel.“
Noaptea valpurgică în Draculatown este un ro‐
man altfel, delimitându‐se de conceptul clasic al spe‐
ciei respective, printr‐o compoziţie mozaicată, de‐
terminată de structura eterogenă a secvenţelor
narative, ce completează progresiv subiectul, ca într‐
un joc de puzzle. Acest volum impresionant prin
densitatea,varietatea și originalitatea conţinutului
său ideatic are o construcţie deosebit de compexă,
cu o reprezentare arborescentă a planurilor epice,
surprinse în dinamica intersectării și bifurcării lor
periodice. Perspectiva auctorială este focalizată pe
traiectoria sinusoidală a evoluţiei sinelui romanesc,
urmărită pe durata întregii acţiuni, intens nuanţate
de afluxul imaginativ al unei inteligenţe artistice de‐
bordante, capabilă de asocieri uimitoare, între datele
concrete ale vieţii și numeroasele evaziuni ale spi‐
ritului în spaţiul oniric sau în suprarealitate.
Intertextualitatea, cu divagări ale discursului epic
în substratul abscons al mitologiei, face loc nume‐
roaselor trimiteri către legenda lui Satan, spiritul
tutelar al răului, asociat în credinţa noastră populară
cu personalitatea lui Vlad Țepeș. Simbolistica tex‐
tului dezvoltă ample și subtile sugestii în jurul lait‐
motivului căderii omului în păcat sub vraja forţelor
demonice, în condiţiile preexistenţei liberului arbi‐
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tru, ceea ce înseamnă că „omul înzestrat de Dum‐
nezeu cu raţiune are posibilitatea de a alege în
cunoștinţă de cauză binele și răul”. Trecut prin filiera
literaturii germane și ruse, mitul lui Satan capătă în
perspectiva lui Dorel Raape, coloratura și consis‐
tenţa actualităţii românești, de la sfârșitul secolului
trecut, când, „în urma vizitei lui Satan la București
s‐ar fi semnat un acord între Iad și România, de co‐
laborare și desfiinţare a vizelor, astfel încât între Iad
și România să se poată circula liber. Dracii pot circula
liber prin România, la fel și românii pot circula liber
prin Iad.” Tulburătoarea parabolă, ce‐și are punctul
de pornire în titlu, fixează reperele simbolice ale de‐
clinului istoriei, în vidul existenţial și axiologic, spe‐
cific regimurilor dictatoriale. Indiferent de parti‐
cularităţile naţionale, totalitarismul, asimilat
nazismului, bolșevismului sau comunismului, poartă
stigmatul unor erori ideologice, care au perturbat
cursul evolutiv al omenirii, deviindu‐l într‐un con
de umbră. Reprezentarea alegorică a pactului cu
diavolul, care‐a hrănit iluzia de putere a unor lideri
politici renumiţi, revine obsesiv. „Iadul nu știu ce
steag are. Fără îndoială, e roșu, ca al Germaniei na‐
ziste, al Chinei comuniste, al Rusiei sovietice”, con‐
cluzionează autorul.
Dorel Raape este un scriitor cult, cu uimitoare
acumulări valorice din zona marii literaturi univer‐
sale, corelate cu informaţii din domeniul istoriei, fi‐
losofiei, religiei, adunate în numeroase pagini de o
înaltă virtuozitate artistică și intelectuală, care ca‐
talizează valenţele enciclopedice ale romanului.
Virginia CHIRIAC
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SCRISORI NETRIMISE
de Sterian VICOL

Clara

Orice rană

Clară e lacrima cum clar e un măr,
scos din fântână, acum, la amiază,
când călătorul însetat, într‐adevăr,
bea toate umbrele care‐l veghează

Trăgând spinul de salcâm din picior,
spinul de salcâm american ca o cruce,
tatăl meu nu‐l suduia stând în pridvor,
nici firul de sânge care se duce...

Însetaţi‐s poeţii, și de poker și de‐amor,
vând și străzile, și casele pogor,
fiindcă de‐ar mai fi terase, uneori,
s‐ar iubi, pe noapte, chiar de două ori

Arăta cu degetu‐n sus, fiindcă orice rană,
este pentru cine este ca o hrană,
pentru cei ce mai sunt c‐o singură aripă
dezlegând floarea de tei într‐o clipă!...

Versu‐i clar și sună ca un ban
spus‐răspus la muzeu și sub castan,
unde grădina‐i paradis sau nu‐i
ca o icoană căzută dintr‐un cui!...

Astupată cu pământ, orice rană dintâi
(nu‐i vorba de‐o rană, așa, în trecere)
are forma unei litere pusă căpătâi
sau spic de grâu înainte de secere!

Poeţii nu mor, altfel e‐o mirare,
și îngenunchind la fiecare floare,
la marginea lumii a venit vara, vara,
ca un vers frumos semnat de Clara!

Eu n‑am iubit

Adio, lume săracă
Nici iarba de leac stropită cu sânge
de șarpe, nu vindecă dorul de casă,
în crucea amiezii, drumul se frânge,
și duhul din mâluri nu‐i calea aleasă.

Putea fi miss univers și n‐a fost,
fiindcă a iubit prea mulţi derbedei,
ea era dezinvoltă și‐i iubea pe ei,
golani, cum spuneam, cu și fără rost ‐

Dar de unde să mai vină, de unde
norul cel negru de cerneală când
frica de codru în oase pătrunde
și iarba de leac e‐o otravă luminând?

Putea fi Brigitte Bardot, și chiar mai mult,
fiindcă era crescută cu lapte viu
din iarba muntelui pe care o ascult
și pentru care, noapte de noapte, mai scriu...

Va fi într‐o zi sau într‐un veac
un pumn de ţărână în care albinele
vor lucra știubeiul cu iarbă de leac
când eu, călătorul, voi fi singur cu sinele

Putea fi Clara și atât de Clară
încât va rămâne sigur, în cărţi de poezii,
n‐avea pentru nimeni, dinăuntru, afară,
versu‐i prea tânăr în pagini târzii...

Doar duhul din mâluri, total în risipă,
asmuţind pofta fiarei din albă pădure,
cât ai zice scurt, ruptură de aripă,
drumul către casă vine să te fure!

Eu n‐am iubit‐o fiindcă din mare iubire,
am urât‐o ca pe‐o sclavă prinţesă
rămasă‐ntr‐un parc, terasă‐n amintire,
eu ca și alţii, pe‐acolo, câine fără lesă!

Dacă n‐ar mai fi nici albine, dacă
fiecare frunză și floare s‐ar usca,
adio, lume săracă, lume săracă,
cine, din păcate, te va urma...
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Glasul
De‐atunci, din ultima călătorie, pe vasul
dansând pe vârfuri de mare. ocolind
piatra ţăranului, unde se ţesea un colind,
ca un lănţișor de‐argint, se‐auzea glasul...
Tristeţea, legându‐se cu alte amintiri,
cu nopţi valpurgice și cu Shakespeare,
era însăși plăcerea femeii ce‐n delir
mai vărsa lacrimi pentru noile iubiri ‐
Nimeni nu mai strigă să fii călător,
pe vasul plutind către piatra vrăjită,
pe velele‐ngropate‐n sunet eu cobor
dincolo de valuri, pe‐o altă orbită ‐
Fiindcă acum e noapte și plouă în sus
vino singurătate și fă‐mi un Iisus,
ai fost de cu ziuă, ai fost foarte grea,
aproape să‐ntorci din drum, Dunărea.
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INTERPRETĂRI LITERARE
Cuvintele, dincolo de tăcere și rostire
Liliana SPĂTARU, „...m‑ascund în vechi cuvinte…”,
Ed. Vatra Veche, Târgu‑Mureș, 2020
Dacă, evident, unul dintre rosturile Poeziei este
să emoţioneze, să provoace omul să‐și descopere
ceea ce este mai frumos și mai bun în el, cea mai
nouă carte de lirică a Lilianei Spătaru îndeplinește
cu prisosinţă darul de a fi taină (chiar
există un poem, „O taină”, p.37), tainele fi‐
ind unele dintre însușirile care, mai mult
sau mai puţin mistic, ne hotărăsc destinul
omenesc.
Cuvintele, de la titlu începând, până la
ultima pagină, unde este un citat din He‐
mingway, trecând prin prefaţa Maestrului
Nicolae Băciuţ, sunt și ele taine, dăruite
nouă, din preaplinul eternităţii existenţei sau din
Absenţă abisală, ca să‐l parafrazăm pe autorul „Bă‐
trânului și marea”, Existenţa cu frumuseţea Rostirii,
Non‐existenţa cu tăcerea ei (În „Pelerinul vrăjit” de
Nikolai Leskov se vorbește de Sfânta Tăcere”!).
Poeta este lucidă, citându‐l pe Hemingway: „dar
să scrii literatură nu înseamnă doar să spui cu alte
cuvinte ceea ce deja s‐a spus ‐ tocmai pentru că au
existat marii scriitori ai trecutului, noi, cei de astăzi,
suntem nevoiţi să mergem mai departe decât am fi
crezut vreodată că putem ajunge, să ieșim în larg,
până când rămânem cu totul singuri, lipsiţi de orice
sprijin.”
Poeta merge cât mai departe, spre Dumnezeu,
către sacru (poate nu întâmplător, prin inspiraţie,
apropo de Sfânta Treime, volumul încheindu‐se cu
un grupaj de terţete):
„Într‐o zi am să‐i spun lui Dumnezeu totul:/ căci
am scris cuvinte/ pe care nu le va citi nimeni,/ dar
care scrise pentru tine/ vor rămâne mereu înlăun‐
trul meu,// Că am adunat bucăţi din viaţă,/ Pe un
drum neumblat de nimeni/ Le‐am îngropat adânc/
sub pietre și maci/ și numai primăvara știe unde/
(...) Într‐o zi am să‐l rog pe Dumnezeu/ pentru tot
ce am fost/ să mă ierte,/ să mă ierte până toamna
va veni/ când, odată cu frunzele,/ eu voi sfârși/ pe
drumul străbătut de crizanteme,/ neiertată încă de
cuvinte!” (p.35) Sunt fragmente dintr‐unul din cele
două poeme „Într‐o zi”, primul, de la p.29, aducând
aminte de mitul lui Orfeu și Euridice: „Într‐o zi, voi
ieși/ din mine însămi/ într‐o tăcere/ consimţită de
tăcere/ să aflu mai multe.../ Ți cine sunt./ Și dacă
absenţa mea/ va striga după tine,/ să mă aduci în‐
apoi/ nu te grăbi./ Înseamnă că sunt deja amintire!”
Precum se observă din finalul poemului de la
p.35, relaţiile dintre om și cuvinte nu sunt deloc fa‐

cile. La urma urmelor, păcatele se fac și prin cuvinte,
neatenţia omului le poate provoca suferinţe, gân‐
durile care duc la fapte utilizează cuvinte („Voi re‐
zista/ ultimului crivăţ/ la tine s‐ajung murmurând/
cuvinte‐ngheţate/ de‐atâtea dorinţe…”,
p.10), dar cuvintele, care poate chiar vin
de la îngeri, prin îngeri, ne pot și păzi su‐
fletele („umbra”, tot pagina 10)...
Între Blaga și Kipling (cu al său „Dacă…
”), dar nu numai, se clădește universul liric
al Lilianei Spătaru, zborul său de taină fi‐
ind asumat „corolă de minuni a lumii”,
p.11, „Învăţarea” făcându‐se însă și prin
„tăcerea cuvântului”, p.12, unei misterioase povești
de iubire (și ce dragoste nu stă sub pecetea tainei?)
dăruindu‐i‐se cuvinte: „Când vei auzi ploaia,/ să te
gândești la mine.” (p.16) Este „Iubirii mărturie”: „E‐
așa tristeţe‐n bucurie/ de parcă Luna din pustie/
își deapănă povestea/ și fiecare frunză o regretă,/
e‐o taină‐n taină ruginie/ și nici Decembrie nu știe/
dacă în cumpăna de stele/ pe culmi/ cu furișări de
capre negre/ din munţi/ în cantilene/ iarna‐i iubirii
mărturie!” (p.17)
Orice iubire autentică, este, dincolo de orice ero‐
tism păgân (deși în „Fără cuvinte” poate rămâne în
memorie un sărut „în cascadă”!, p.55), barbar, săl‐
batic, iubire mai presus de orice iubire, după cum
spune poetul‐derviș (sau, la L. Spătaru găsim „psal‐
mul de iubire, iubire până dincolo de moarte.”, p.27
și „iubirea care nu se vede”, p.42, de care nu te poţi
vindeca!), Natura, tot dar al Divinităţii, natura ca
Lume, fiind cadrul generos în care Viaţa‐Iubire se
poate împlini, aceasta trebuind să fie știută și de
urmași, precum se sugerează în poemul „Fiului meu”
(de fapt, sunt mai multe poeme dedicate fiicei Dora
și lui Cezar, împreună sau separat), unde Creaţia‐
Natura este Poezia (definind, definind): „Să te
întâlnești cu poezia îţi cer/ prin păduri când umbli
tăcând,/ Când râde sau plânge natura/ sau vreun
pui de urs rătăcind/ pe cărări de el necunoscute…”,
p.18.
Această înfrăţire‐identificare cu Natura poate
dicta, în „Suntem”: „Suntem/ maci uimiţi/ de verde‐
n șoaptele de grâu// Și norii/ plumbuiţi cu dor/ și
iasomie prinsă‐n brâu,/ pe‐un cer senin/ de alabas‐
tru,/ ori ca/ marea/ în dimineţile de mai/ până târ‐
ziu// suntem/ în florile albastre/ de Sisimbrium/
și Sânziene/ printre astre./ Și maci uimiţi/ și pietre/
suntem/ la margine de drum.” (p.19)
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Tensiunea continuă a creatorului crește când
emoţiile pierderii cuiva drag se adaugă: „mama mea
a murit./ Crizanteme arunc/ peste mormântul ei/
Și ele‐n dorul ei încremenesc,/ Așa vrea să scriu po‐
vestea ei/ Cuvintele se risipesc…” (p.25), dovedindu‐
se, încă o dată, dacă mai era nevoie, că durerile mari
sunt… intraductibile!
Joaca serioasă a cuvintelor cu Omul din noi se
dovedește a fi, uneori, mai greu de adaptat: risipiri,
ascunderi, nașteri („Din ce cuvânt m‐am născut?”),
sfârșituri, ridicări, dar una dintre concluziile cărţii
este clară: „Poezia în poezia ei nu minte!” (p.34)
După cum apare scris la sfârșitul unui poem, „E
mărturia nopţii”, cel puţin o parte dintre texte sunt
scrise și în perioada pandemiei, atmosfera apăsă‐
toare reală simţindu‐se însă mai puţin, Credinţa spu‐
nându‐și… cuvântul, sfidând Întunericul: „Sunt
îmbrăţișarea lunii!/ Văzduhul/ mă poartă în lumină!
Doar humă și un cuvânt/ Voi rămâne”, Nădejdea
fiind mai presus de orice, Speranţa fiind însăși Poe‐
zia, dacă uităm de basmul Pandorei! Deznădejdi mai
degrabă existenţialiste, aproape rătăcite, punctează
la impresia filosofică, dar când Iubirea predomină,
slăbiciunile trec repede, ca iluziile, „pagini rupte
dintr‐o carte”, unde se poate scrie și că „Sunt iluzia
că sunt!” (pp.63‐65)
Taina marii iubiri, Adevăratei, este doar întreză‐
rită, deorece tainele știu să‐și ţeasă alte taine în
juru‐i, armonia psalmică părând să învingă
deșertăciunile: „E‐atâta risipire/ în poezia zilei/ și‐
atâta suferinţă/ pe note de pian/ Suita mea/ e tristă
la final/ precum e viaţa/ în scurta ei fiinţă/ precum
Iisus/ în bucuria mea!”, poemul fiind „Pentru voi”,
p.78, dedicat lui Dinu Lipatti, în imediata vecinătate
fiind și textul care dă titlul volumului, „Tăcerea lor
să te cuprindă”: „De ziua ta chem/ cerul mai
aproape/ să‐ţi dăruiască tot seninul/ și liniștea din
ape/ de peste vămi, chem vântul/ în zbor de păsări
albe/ să‐ţi dăruiască‐n șoapte/ freamătul pădurii,/
fluturi în alai/ și nechezatul sălbaticilor cai/ când
luna este plină!// Azi și munţii se‐apleacă/ să îţi să‐
rute fruntea!/ Doar eu rămân pe punte,/ Un strigăt
fără vină,/ m‐ascund în vechi cuvinte,/ tăcerea lor
să te cuprindă!” (p.80)
Poate este o punte a unei arce a poeţilor, unde
doar ochii vorbesc, sau poate este o arcă a iubirilor
autentice! O arcă solidă, carte de poezie bună, care
poate ajunge „în punctul acela liniștit/ frumos și
bun/ unde Oceanul Pacific/ nu are memorie” (p.68
‐ unul dintre puţinele momente cu adevărat exotice),
unde un Gauguin ar putea fi întâlnit pentru a întreba
sau pentru a putea fi întrebat, încă o dată D'où ve‑
nons‑nous? Que sommes‑nous? Où allons‑nous? De‐
oarece, nu‐i așa, sub „văzduhul tuturor neamurilor”,
în „fiecare zi se nasc copii/ Și stele și‐ntrebări” și se
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mai nasc și paradoxuri: „În fiecare zi/ Cuvântul
așteptat/ Nu există!/ Și atunci/ trimite‐mi de peste
tot/ câte‐o fărâmă de iubire/ să nu mai pot respira!”
(p.72)
Bref, dacă este să dăm ultimul cuvânt terţetelor
menţionate, negând memoria („Nu există memorie./
Există intensitatea clipei/ Ascunsă‐n singurătate.”),
Liliana Spătaru este o vitalistă neo‐modernistă, cu
o dialectică refuz (al mundanului, îndepărtare trep‐
tată de acesta) ‐ acceptare ceremonioasă a Sacrului
(„Cuvântului”): „Prin ochii Lui ating Universul./ Și
ziua și noaptea alerg/ În cele din urmă simt cere‐
monia Cuvântului.” (p.83), pesimismul („Când
toamna iarăși va veni/ Povestea mea nu va mai fi./
va fi o stea fără lumină.”) sperând, totuși, la învinge‐
rea oricăror temeri, la simţirea libertăţii, posibila
veșnicie a cuvintelor:
„De înger chip îmbracă/ Ochii când ţi‐i ridici la
cer a jale./ Și roagă‐te… roagă‐te…” (p.85)
Efortul transfigurativ‐liric al scriitoarei, ludic în
oarecare instanţă, ne lasă o mărturie că, într‐adevăr,
„...Totul lasă urme” (titlul primului poem), dar aceste
urme ar putea să nu fie chiar Totul! Poezia arată
aceasta cel mai bine, mai ales prin cuvintele de din‐
colo de tăcere și rostire! La care puţini sunt cei care
au acces, printre care Liliana Spătaru, jucându‐se
de‐a v‐aţi ascunselea! Un alt fel de joc de‐a v‐aţi as‐
cunselea!
a.g.secară‑halil
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INVITATUL REVISTEI
Marcel MIRON
Cântec de luptă de la Muntele Athos
Kirie eleison
Kirie eleison
Kirie eleison.
La sud în Peninsula Calcidică
scăldat de Marea Egee
un munte ca un pantof de damă
cu tocul înalt către cer.
Kirie eleison
Kirie eleison
Kirie eleison.
Zeci de cetăţi întărite
cu turnuri și porţi de aramă
creneluri subţiri și ferestre
pentru săgeţi, bombarde și smoală.
Kirie eleison
Kirie eleison
Kirie eleison.
Miile de cavaleri cu bărbi
cu plete și coifuri de pâslă
aleargă la semne știute
vrăjmașul să‐l ţină departe.
Kirie eleison
Kirie eleison
Kirie eleison.
Deasupra covorul de stele
a Doamnei din ceruri hlamidă
coboară în tainice locuri
și pacea aduce pe munte.
Kirie eleison
Kirie eleison
Kirie eleison.
Călători obosiţi se îndreaptă
spre porturi și plaje pustii
încarcă în bărci și descarcă
vise pentru pururi cei vii.

Kirie eleison
Kirie eleison
Kirie eleison.
Mi‐e dor de chilia curată
de pat și de mobilă lipsă
să cânt, să slăvesc veșnicia
să dorm pe a cerului prispă.
Kirie eleison
Kirie eleison
Kirie eleison.

Chihlimbare athonite
La ţărmul Vatopedului
din muntele Athos
gunoaiele lumii
eșuate pe plaje pustii
dospesc chihlimbare.
Bătrânii călugări
le adună
înșirându‐le pe aţe negre
și‐și leagănă novicii
în doinitele
Kirie eleison
Kirie eleison
Kirie eleison.
În nopţi de tânguire
printre pădurile de psalmi
cu nesfârșite litanii
penele negre
îmbracă corpurile firave
și‐i îndeamnă la zbor.
Solitarii corbi
rotesc peste văile
colinele peninsulei Calcidice
scăldându‐se în gulerul de ceaţă
din vârful Athonului.
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Apoi
cu ochi de vultur
cercetează plajele
unde așteaptă în suferinţă
alte chihlimbare.
Și iarăși încep
doinitele cereri
pentru noile ceruri
coborâte în inimile lor
Kirie eleison
Kirie eleison
Kirie eleison.

Sculaţi‐vă !
cei mici în rang
care încă mai varsă lacrimi
pentru apusul tămâiaţilor
le poruncesc bătrânilor
din străni voievodale
sculaţi‐vă !
Înainte de a se închide cuvântul
în grăuntele morţii
novicii
anunţă apocalipsa.

Cuib de vulturi

Ca niște ciuperci
căpăţânile pleșuve
strălucesc în soarele asfinţitului.

Se află undeva
în muntele Athos
o stâncă înaltă
plânsă pururi de marea Egee
Mănăstirea Simonos Petra.

Caier de lumină
noi curcubeie
se nasc din ochi înlăcrimaţi
luminând orizontul.

Un căuș
îndreptat către cer
stâlp al nebunilor pentru Hristos
ouăle albastre
de păsări cerești
clocesc îndelunga răbdare.

Călugărița de la flori

Nici noaptea
nici ziua
nu‐și opresc zborul.

Din buzunar
scoate o pungă lungă
ca o plasă de prins fluturi
năvodul argintiu
se umple
de zâmbetele trecute.

La ţărm
pe plajele pustii
marea aruncă pe valuri de spumă
voalurile mireselor
moarte de dor
pe tărâmul celălalt.

Îngenunchează smerită.
Printre tufele de flori
se închină.

Priveghere

În această poiană
stareţa Raisa
aleargă pe albiile de piatră
ale Ceahlăului
culegând florile rătăcite
din grădina ei.

Sculaţi‐vă !
sculaţi‐vă !
doi călugări tineri
îmbrăcaţi în suflet foșnitor
tremură căţuile vieţii.

Le așează în două cutii
seminţele
pentru primăvara vieţii
tulpinile suferinde
hrană lujerelor noi.
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INVITATUL REVISTEI
Marius CHELARU
odăile nopții
în prima odaie
copilul doarme luminând încăperea
cu respiraţia lui
mama
se lăsase pe spate într‐o lacrimă
uitată de tatăl ei pe pământ
și privea stelele din cerul visului său
într‐o altă odaie a nopţii
mă uitam la știrile cu oameni care se ucideau
pentru că nu cădeau de acord dacă
de acum
„istoria” poate fi amputată după plac
ca atunci când copiii pun mâinile la ochi și cred
că răul din jur
de atunci și dintotdeauna s‐a stins
ori dacă
all lifes matters
sau numai
black
white
red
or whatever
lifes matters
prin fereastra deschisă
spre ziua în care mâncam mămăligă tăiată cu aţa
în străchinile din lutul udat cu poveștile bunilor noștri
venite din timpul de dinainte de timp
privesc
învelit cu o rugă de la copilul care eram
cum îngerii se depărtează de azi
unul câte unul
se ridică aidoma unor flori dinspre pământ
lepădându‐și aripile ca pe niște nemaivăzute petale
la poarta raiului
în oceanul de ură care cuprinde planeta
în inimile oamenilor
frumuseţea de altădată plânge cu vorbe de întuneric
și nu par să mai aibă nevoie de îngeri

PORTO - FRANCO

42
ce culoare are dragostea ta
de Sfânta Maria, mamei și mamaiei mele
îţi văd chipul
în răsuflarea limpede
a îngerașului meu din copilărie
înlăuntrul sufletului meu am găsit o grădină
în care merg de mînă cu florile
semănate de tine
tăcute
florile au gânduri din miresme și culori limpezi
în fiecare dimineaţă
în grădină vine primăvara
înainte de a deschide ochii
dintre atâtea culori
ca să primesc lumina unei noi zile
mai zăbovesc o copilărie
cu tine sub pleoape
apoi
chiar când las să mă inunde azurul zilei
mă locuiește aceeași întrebare
ce culoare are
dragostea ta fără de sfârșit?
ca o vară de demult
într‐un 17 mai
mamaia își făcuse gard din amintiri
vorbele noastre de altădată îi dădeau căldură
locuia de acum cu inima acolo
între amintirile sădite în ţărâna trecutului
udate cu însingurarea celui căruia
i‐au murit toţi cei de‐o seamă
era ca o vară de demult
nelăsată să mai plece
prin care sufletul ei călătorea frângându‐se de noi
prin lutul de altădată
din care zidise vreun străbunic casa
văruind‐o cu sângele lui
de‐l mai păstrase din multele războaie
pentru ţară
din cerul verii ei
unde zidise o biserică
cu ziduri din zâmbetele părinţilor și copiilor
curgea pe tăpșanul acela de timp
o muzică veche păstrată de ea din vreo copilărie
împletindu‐se cu tăcerea lutului casei
apoi i‐au plecat amintirile
i‐au plecat și cuvintele noastre
s‐a desprins ca o ultimă respiraţie a iubirii de noi
sufletul ei trecând răscrucea spre apus
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când va veni ziua de după
plouă cu tăceri în lume
oamenii se strâng în propriile umbre
frica ronţăie vorbele lor
dinainte de a se izvodi
sunetele unei melodii mai vechi
umblă hai‐hui frânte unul de altul printre blocuri
copacii ce‐au hălăduit prin privirile lor
acum își șoptesc singurătatea vântului
amintirile cu oameni mulţi bucurându‐se împreună
s‐au strâns în păstăile uscate ale clipelor de‐altădată
odată și odată va fi
ziua de după a pandemiei
greieri vor cânta din nou și pentru oameni
florile vor mirosi din nou și pentru noi
ne vom lua vieţile de altădată de mână
și vom ieși din colibele de singurătate
căutându‐ne bucuria muzica dansul
căutându‐ne pe noi
întrebându‐ne cât de mult să fi săpat la temelia umanităţii
frica

PORTO - FRANCO

44
coduri binare
am ajuns
niște animale stranii
pe o planetă tot mai zdrobită
îi privim pe ceilalţi
de parcă ar fi coduri binare
de departe
într‐o statistică numită
pământul azi
epidemiile
războaiele
politica
toate astea care ucid oameni
le privim ca pe niște formule statistice
moartea vecinului care a respirat
un etaj mai sus
e la fel de străină ca a unuia de la antipozi
ciripitul păsărelelor
sau lătratul depărtat al unui câine
e doar un zgomot care tulbură liniștea

știm
totul despre tot
de pe social media
unde ni se hotărăște și cum trebuie
să fim văzuţi
cîntăriţi
înjuraţi
dispreţuiţi
iubiţi
pentru o clipă și‐o viaţă
dar
suntem tot mai departe
unul de singurătatea celuilalt
am ajuns
niște animale stranii
pe o planetă tot mai zdrobită
de parcă am fi
coduri binare
într‐o statistică numită
pământul azi

familia
ce e drept și ce nu
libertatea
au devenit doar chestiuni supuse la vot

ca o vară de demult
într‑un 17 mai
mamaia își făcuse gard din amintiri
vorbele noastre de altădată îi dădeau căldură
locuia de acum cu inima acolo
între amintirile sădite în ţărâna trecutului
udate cu însingurarea celui căruia
i‐au murit toţi cei de‐o seamă
era ca o vară de demult
nelăsată să mai plece
prin care sufletul ei călătorea
frângându‐se de noi
prin lutul de altădată
din care zidise vreun străbunic casa
văruind‐o cu sângele lui
de‐l mai păstrase din multele războaie
pentru ţară
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din cerul verii ei
unde zidise o biserică
cu ziduri din zâmbetele părinţilor și copiilor
curgea pe tăpșanul acela de timp
o muzică veche păstrată de ea
din vreo copilărie
împletindu‐se cu tăcerea lutului casei
apoi i‐au plecat amintirile
i‐au plecat și cuvintele noastre
s‐a desprins ca o ultimă respiraţie
a iubirii de noi
sufletul ei trecând răscrucea spre apus
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INTERPRETĂRI
despre un ROMAN ACTUAL:
„Crăciunul care mi‑a schimbat viața”
DANIELA GUMANN, personajul fascinant al propriei vieți
Destinul Danielei Gumann are toate premisele
unei formule romanești de succes, ce poate constitui
un real motiv de inspiraţie pentru scenariul unui
film holywoodian, captivant prin motivaţia aspira‐
ţională a protagonistei către o carieră fulminantă,
de‐a lungul unui șir de zbateri, deziluzii, prăbușiri
și înălţări. Este de la sine înţeles faptul că palpitul
atât de pasional al unei vieţi spectaculare va furniza
din plin, materia epică a viitoarelor romane,
ce vor întregi în chip fericit universul ex‐
traordinar de prolific al creaţiei Danielei
Gumann, ea însăși un personaj fascinant în
realitatea propriei vieţi.
Romanul CRĂCIUNUL CARE MI‑A
SCHIMBAT VIAȚA înscrie cazuistica demer‐
sului epic în perspectiva unei abile strategii
de captare a lectorului, în nimbul solarităţii
unui discurs confesiv, care debordează de
feminitate. Atmosfera glamuroasă persis‐
tentă în jurul personajelor, în pofida tuturor
avatarurilor existenţiale, reînvie în lumina
modernităţii, rafinamentul aristocratic specific uni‐
versului cehovian.
Substanţa narativă se încheagă într‐un story cap‐
tivant, din care nu lipsesc elementul senzaţional și
efectul surpriză, dozate cu dreapta măsură, carac‐
teristică spiritului elevat al unui prozator înzestrat
cu talent. Asemenea genialului romancier colum‐
bian, Gabriel Garcia Marquez, autoarea ne încredin‐
ţează că scrierile sale sunt „numai mărturisiri din
realitatea cotidiană”, minimalizându‐și contribuţia
la ficţionalizarea materialului referenţial. Desigur,
afirmaţia trebuie primită cu rezerve, din moment
ce Daniela Gumann transgresează graniţa experien‐
ţei personale, în urmărirea unui ideal ascensional,
către înţelesurile superioare ale propriei vieţi, care
conferă operelor sale anvergura valorică a unicităţii
și perenităţii artistice. Chiar dacă tehnica narativă
respectă convenţia autenticităţii, nu veridicitatea
informaţiilor ne ţine sub tensiune, ci fineţea obser‐
vaţiei auctoriale pe marginea realităţii cotidiene și
gradarea tensiunii epice într‐un crescendo susţinut,
către rezoluţia cu happy end a subiectului, care vine
să reechilibreze balanţa destinului, în favoarea eroi‐
lor.
Acţiunea romanului este plasată în perioada ma‐
rilor schimbări sociale, petrecute după anii 89, ani
marcaţi de saltul uriaș al economiei de piaţă, ce fa‐

vorizează ascensiunea întreprinzătorilor particulari,
în rândul cărora se regăsesc și soţii Vasiliu, oameni
înstăriţi și cu notorietate în rândul noii protipen‐
dade. Protagonista acţiunii este Carmen Vasiliu, „o
femeie între două vârste, elegantă, și, în același timp,
impunătoare. Era o femeie cu principii înalte, o
mamă bună și o soţie răbdătoare, însă blândeţea ei
era ceva impus și nu se ridica niciodată, la înălţimea
căldurii sufletești. Se simţea în ea o sforţare
și zâmbetul ei era un zâmbet oficial, mai
mult necesar decât natural”.
Portretul este construit cu atenţie, amin‐
tind într‐o oarecare măsură de tipologia
eroinelor neînţelese din proza Hortensiei
Papadat Bengescu, prin complexul de frus‐
trări generate de captivitatea într‐un uni‐
vers domestic claustrant. Personajele Da‐
nielei Gumann sunt supuse unei radiografii
amănunţite, cu focalizarea percepţiei auc‐
toriale pe relaţia individ‐societate, urmă‐
rindu‐se cu asiduitate ritmicitatea mișcări‐
lor interioare, determinate de variaţiile mediului de
viaţă, modificarea relaţiilor interumane și mobili‐
tatea reperelor valorice într‐o societate vulnerabi‐
lizată de pierderea esenţialului, prin angajarea într‐
o competiţie acerbă a acumulărilor materiale.
Lucrurile decurg în același mod și în familia Va‐
siliu, unde Carmen, tributară modelului tradiţional
de gospodină perfectă, părea prinsă în cursa istovi‐
toare a unui maraton al îndatoririlor conjugale, ig‐
norând schimbările survenite în mentalitatea mem‐
brilor familiei sale, soţul și fiica, mai receptivi decât
ea, la ecourile mondene ale vremurilor noi. Ultimul
Crăciun petrecut în familie, când află intenţia de di‐
vorţ a partenerului său de viaţă, aflat de câţiva ani
într‐o relaţie cu o femeie mult mai tânără, este mo‐
mentul decisiv al introspecţiilor în universul pro‐
priilor trăiri și al evaluării corecte a situaţiei familiei
sale, menţinute artificial, de dragul convenienţelor
sociale, din moment ce, „Căsnicia lor nu mai însemna
în ultimii ani decât confortul unui cămin peste me‐
die, o casă cu două etaje, într‐un cartier rezidenţial
din zona Bucium, construită, ce‐i drept, datorită re‐
laţiilor lui Robert, o existenţă lipsită de griji, un copil
la vârsta adolescenţei, o fată mult mai apropiată de
tatăl ei, decât de mamă. O relaţie întreţinută de dra‐
gul aparenţelor, rece și fără miez, obositoare și epui‐
zantă psihic.”
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În sfârșit, Carmen se hotărăște să‐și pună ordine
în viaţă, printr‐o întorsătură radicală a lucrurilor,
lăsând totul în urmă și angajându‐se ca batantă, în
Italia, prin intermediul doamnei Verginia, o persoană
cu un statut profesional nedefinit, din cadrul unei
agenţii oarecare de recrutare a forţei de muncă.
Eroina constată că fragilitatea juridică a comunită‐
ţilor românești deschide oportunităţi indivizilor cer‐
taţi cu morala, asemenea Verginiei, o femeie versată,
„plecată din București și obișnuită cu piaţa muncii,
pentru că în România se ocupa cu bișniţa la Istambul.
Negocia cu turcii, cu românii, acum și în Italia, totul
în jurul ei era doar o afacere”.
Hotărâtă să iasă învingătoare din această nouă
confruntare cu viaţa, Carmen reușește să se distan‐
ţeze de umanitatea pestriţă a diasporei, prin cultură,
inteligenţă și educaţie, fiind remarcată de doctorul
Francesco Vasca, bărbat arătos, divorţat, descendent
al unei vechi familii nobiliare, care‐i propune să se
mute în castelul mamei sale, ca însoţitoare. Cucerit
de farmecul româncei, doctorul va decide să‐și refacă
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viaţa, alături de ea, în ciuda diferenţelor legate de
naţionalitate, religie sau statut social, mizând pe cel
„mai frumos, mai pur și mai nobil” „simţământ”.
Cartea Danielei Gumann este o tulburătoare ple‐
doarie în direcţia încurajării femeilor de a depăși li‐
mitele unui mod de gândire conservator, în edifica‐
rea propriului statut de persoană independentă. În
acest sens, Carmen Vasiliu va parcurge un drum al
iniţierii într‐o lume străină, care să‐i permită, para‐
doxal, apropierea de sine. Depărtarea de căminul
conjugal îi luminează calea înţelegerii propriilor
erori, facilitându‐i repoziţionarea în raport cu ce‐
rinţele propriului EU și cu restul lumii.
CRĂCIUNUL CARE MI‑A SCHIMBAT VIAȚA este
o lucrare de referinţă pentru literatura contempo‐
rană, având ca sursă de inspiraţie soarta românilor
din diaspora, pentru a‐i oferi cititorului oglinda fi‐
delă a unei lumi prea puţin înţelese și cunoscute din
interiorul ţării.
Virginia CHIRIAC
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INVITATUL REVISTEI
George VULTURESCU
POEMUL DE LA ORA TREI NOAPTEA
De fiecare dată când scriu
poemul de la ora trei noaptea
mâinile îmi devin fără nici un folos
le împing cioturile cu sângele
cum viiturile împing nămolul peste ogoare

Nimic nu e pentru zei la ora trei noaptea
lupii știu prin răzoare și urlă la lună
buha știe și ţivlește din vârful șurilor
tu psalmodiezi cu Reiner Maria Rilke:
cel care rătăcește merge către el însuși
cel care moare în noapte se vede pe sine

Poemul de la ora trei noaptea
stă la masă cu viii și cu morţii
pe o ploaie grea rătăcește cu Vallejo
într‐o zi de joi, prin Paris,
lângă un felinar încearcă să dezlege
cravata lui Gerard de Nerval,
vede pe o masă de disecţie o mașină de cusut
și o umbrelă ‐
încearcă să deschidă cuptorul Sylviei Plath,
ascultă cum minereurile avortează cristale
cum luturile crapă făcând loc
bulbilor de narcise
de lut sunt și literele poemului de la
trei noaptea
ai scuipa pe ele cum a scuipat Ziditorul
când ne‐a plămădit din lut ‐
literele sunt lut moale
până nu le arzi în cuptoarele orelor trei
din noapte

Moartea îi face loc poemului de la ora trei
din noapte
ea recunoaște în el literele de pământ
ea recunoaște în ele pământul mormântului tău
numai cu ochii poemului poţi privi moartea ‐
chiar dacă ai un Ochi Orb și unul Teafăr,
nu o sărăci:
lasă să ţi se vadă în găvanele lor
tăciunii dimineţii
cum lupii văd tăciunii lăsaţi nestinși
în vetrele caselor ‐
tu știi că în Nord răufăcătorii nu vin cu lămpi
ci la lumina jăraticului din lama cuţitului ‐
lupii urlă la lună
buha ţivlește pe case
vânturile risipesc lutul mormintelor
doar lutul poemului de la ora trei din noapte
se cerne dintr‐o literă în altă literă
la fel precum lupoaica își ferește puii
purtându‐i în dinţi
dintr‐o văgăună în alta

FEMEI ÎNCONJURATE DE FLĂCĂRI
Ochii vulturului văd gângania din iarbă,
altele, de‐aproape, nouă ne rămân neclare

dacă ţipa solzii mei se făceau ţăndări
(măcelul amintirilor are loc într‐o „sală iluminată
cu pereţi de oglinzi“, ai aflat de la Mihai Eminescu)

Alegoria asta mi‐a fost dată de
străina de pe podul Someșului :
ea, rezemată de balustradă, nu mă vedea .
Eu tocmai lăsasem într‐o odaie
un trup cald de femeie, gol, pe cearșaf :
cărasem, amândoi, multă apă la moară
ca să facem ferfeniţă nenumărate nopţi
precum două roţi dinţate pe axul care mișcă
pietrele de măcinat

Ochii Vulturului văd praful și pulberea –
eu nu vedeam sloiurile de pe râu
nici pe cele străvezii care îngheţau în ochii fetei
vedeam doar flăcările din jurul ei
‐ pe toate femeile le văd înconjurate de flăcări ‐
flăcările dintr‐un pat nupţial sunt un cerc
care ne apără de moarte

Ieșeam în vârful picioarelor și
simţeam cum îmi cresc solzi pe tălpi …
Am fugit ( nu sunt legi care să condamne
abandonarea unui trup gol de femeie
într‐un pat cald)
Fata de pe pod nu vedea cum îmi cresc copite
în timp ce fugeam
dacă s‐ar fi întors spre mine ar fi ţipat

Praf și pulbere să vadă ochii Vulturului ,
ducă‐se dracului sala iluminată cu pereţi
de oglinzi
ducă‐se dracului dacă nu arde ca un cearșaf
nupţial !
Poemul care nu simte gheara Vulturului
pe spatele ‐ i de miel
nu merită să fie terminat
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POEM FĂRĂ MOAȘĂ
Ești mereu în alt vers – spic al lui Dumnezeu
pentru pâinea zilei de mâine –
pe firimiturile celei date nouă astăzi
stau așezaţi heralzii pândind o zi de joi cu o ploaie mare
crainicii negri vin numai când cinezi
singur cu poemul zilei de azi
nu ai moașă la el – te încurajezi cu sfatul unui francez
care a scris despre după‐amiezile cu fauni :
”poemul are loc de unul singur”.
Asta mă pune pe gânduri dacă nu cumva
și viaţa ta este o firimitură dintr‐un alt vers
după cum și Iisus e doar în epistolele apostolilor
În poemul cu moașă Ecclesiastul scrie în locul tău
poţi cina cu apostolii
și poţi înmulţi pâinea și vinul
dar nu știi ce vei scrie în versul zilei de mâine
pentru care mănânci pâinea zilei de azi
cum nici moașa nu știe dacă fătul va avea
două capete lipite unul de altul
sau dacă va avea buze de iepure
Asta mă face să cârtesc :
_ nimeni nu vorbește despre firimiturile de la
masa Cinei de taină
_ nimeni nu vorbește despre cealaltă mână
care înaintează numele scribului corifeilor Academiei
_ nimeni nu știe dacă s‐a născut
cel care‐ţi va ciopli numele pe un lemn de cruce
Nu ai moașă la nașterea poemului de azi –
mâinile tale îl spală de sânge și‐i taie
cordonul ombilical –
literele zburdă o vreme prin striaţiile creierului
precum mieii pe pajiște cu ochii în pământ,
cu gâtul îndoit nătâng
pentru ghearele cu care vulturii și lupii
îi înșfacă dintre ierburi
acum ai sânge pe pagină –
sângele nu se‐ntoarce niciodată în rană
nici literele pe nămolurile lăptoase ale nopţilor
din creier
o moașă se poate spăla de sângele fătului
tu nu poţi aduna în jurul poemului de azi
nici doisprezece apostoli, nici doisprezece cerșetori
de pe stradă
doar heralzii lui Vallejo sunt aproape
ei adună oricând doisprezece blajini, doisprezece apostaţi,
doisprezece tâlhari
și te pândesc cum tremuri între litere
ca într‐o pădure sinistră care crește în jurul tău
cu fiecare cuvânt al poemului de mâine
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Mihaela Albu în dialog cu TUDOR NEDELCEA1 despre preotul
GH. CALCIU‑DUMITREASA
„Un privilegiu al vieţii mele este faptul că am stat doi ani de zile în cameră cu o per‑
sonalitate marcantă a spiritualităţii românești. Este vorba de studentul Gheorghe Calciu.
El a fost și a rămas pentru mine ca fratele mai mare, care m‑a îndrumat nu numai în
cititul cărţilor, dar care mi‑a fost totodată și model de viaţă.”
Tudor Nedelcea
Mihaela Albu: Dragă Tudor, ești scriitor – critic
și istoric literar, dar și editor – cunoscut în cultura
română. Aria preocupărilor tale este diversă, dar nu
putem neglija, pe lângă altele, studiile eminesciene și
nici pe cele de istorie bisericească. Știu că o întâlnire
crucială în viaţa ta a fost cu părintele Calciu‑Dumi‑
treasa, că ai avut privilegiul să‑l cunoști și să locuiţi
o perioadă chiar în aceeași cameră de cămin. Dat
fiind o astfel de oportunitate, te întreb mai întâi: În
ce împrejurări s‑a petrecut apropierea de el? Ce amin‑
tiri ai despre acel timp?

aflat mai multe despre el, că a făcut ce a făcut în
pușcărie și că ar trebui declarat sfânt, mi‐am dat
seama că încă de atunci, din studenţie, era extraor‐
dinar de răbdător cu noi. Stăteam într‐un cămin stu‐
denţesc. Știi cum erau căminele pe vremea aceea,
mai sărăcăcioase…eram patru în cameră, erau paturi
militare, cu saltele de sârmă și cu o noptieră. Atunci,
pentru prima dată, am văzut pe noptiera lui două
cărţi. Nu mai văzusem astfel de cărţi, nici ce
conţineau, nici cum arătau. Era o hârtie veche în‐
gălbenită, cu coperte diferite …

Tudor Nedelcea: Într‐adevăr, un privilegiu al
vieţii mele este faptul că am stat doi ani de zile în
cameră cu o personalitate marcantă a spiritualităţii
românești, de care eu atunci nu știam mai nimic.
Este vorba de studentul Gheorghe Calciu.

M.A.: Nu erau cărţi care se găseau în librării, desigur!

M.A.: În ce an se întâmpla să fiţi colegi de cameră?
T.N.: Era anul 1964, în primul an de facultate.
Calciu ieșise din pușcărie, era cu 20 de ani mai mare
decât mine. Nu știam că a făcut pușcărie, el nu făcea
nicio aluzie la faptul acesta, dar ceea ce m‐a impre‐
sionat era cultura lui și mai ales răbdarea și atitudi‐
nea lui de sfânt. Eu veneam de la ţară, aveam un
respect pentru preotul nostru din sat, îi ziceam „Să‐
rut mâna, părinte”, că așa m‐au învăţat părinţii. Mult
după aceea am realizat de ce ziceam „sărut mâna,
părinte” pentru că preotul este al doilea nostru pă‐
rinte sau al treilea după naș.
M.A.: Pe Gheorghe Calciu îl vedeai ca pe un om
special încă de atunci?
T.N.: Da, Calciu era special. În primul rând, avea
o răbdare ieșită din comun. După un timp, când am

T.N.: Nu, erau volume tipărite în perioada inter‐
belică. Una era de Nichifor Crainic și a doua Spinoza.
Erau broșuri, de fapt, și le‐am luat să le citesc, să le
răsfoiesc. N‐am priceput nimic pentru că atunci când
trebuie să citești o astfel de carte trebuie să ai o cul‐
tură solidă în spate.
M.A.: Niciunul dintre cei doi, nici scriitorul român,
nici filosoful din Olanda, nu se studiau în liceu și nici
profesorii nu ne puteau indica astfel de autori interziși
la acea vreme…
T.N.: Desigur, mai ales Nichifor Crainic sau Spi‐
noza. Filosofie noi n‐am făcut în liceu și nici cultură
în general nu aveam, așa că nu înţelegeam nimic.
M.A.: Să înţeleg că Gheorghe Calciu te ajuta, te
iniţia în marea cultură?
T.N.: Da, Ghiţă, cum îi ziceam noi, mergea cu mine
de la terminarea orelor până la cantină – era o cale
de patru staţii de autobuz. Mă lua pe jos și mă în‐
treba ce am priceput. Firește că nu pricepusem mai

1
Tudor Nedelcea este critic și istoric literar, editor; domenii de creaţie: istorie literară, istoria cărţii, istoriografie, istorie bisericească,
problematica românilor de pretutindeni. A făcut studii de biblioteconomie în cadrul Institutului Pedagogic București (1964‐1967),
apoi Facultatea de Limba și Literatura Română a Universităţii (1967‐1971), unde și‐a susţinut, în 1983, teza de doctorat Geneza idei‑
lor social‑politice și filosofice în literatura română veche. Este fondatorul și președintele Fundaţiei „Scrisul Românesc”, este vicepreșe‐
dintele Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, membru în Adunarea Naţională Bisericească și în Consiliul
Naţional Bisericesc al Patriarhiei Române (1990‐2008), membru în Adunarea Eparhială a Episcopiei Severinului și Strehaiei (din
2007), membru al Centrului Academic Internaţional „Mihai Eminescu” de la Chișinău, președinte al Centrului de Studii și Cercetări
pentru Comunităţile de Români din Balcani.
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nimic. Îi spuneam câte o frază pe care eu nu o
înţelegeam și el îmi explica tot sistemul la Spinoza
ori îmi vorbea despre Nichifor Crainic. Eram numai
noi doi. Îmi vorbea și despre alte mari personalităţi.
Tot Ghiţă mă ducea la spectacole. Eu eram în aso‐
ciaţia studenţilor și mă ocupam cu biletele și el îmi
spunea: „Ia bilet la cutare spectacol”, „Ia la Eugene
O’Neil, Din jale s‐a‐ntrupat Electra, de pildă (o tra‐
gedie formidabilă). El m‐a dus la operă, la concerte
simfonice, ceea ce eu nu văzusem pentru că veneam
de la ţară și nu avusesem, desigur, posibilitateaa să
văd astfel de spectacole.
M.A.: Îmi vorbești de lectura unor cărţi interzise,
de spectacole cu piese scrise de autori americani și
cred că ar trebui subliniat pentru cititorii care nu au
trăit acele timpuri că în anii 1965, 66, 67 … ne găseam
într‑o perioadă – comunistă totuși – , dar cu o oare‑
care deschidere, o perioadă de destindere…
T.N.: O mică deschidere, într‐adevăr, s‐a întâmplat
după eliberarea deţinuţilor politici din 1964.
M.A.: Așadar, se putea merge și la biserică…
T.N.: Da, el m‐a dus și la biserică, să ascult corul
bisericesc. „Mergem la biserica cutare, că aia are co‐
riști mai buni.” Eu nici măcar nu realizam diferenţa
dintre un cor sau altul.
M.A.: Generaţia noastră nici nu avea prea multă
instrucţie muzicală … poate doar cu unele excepţii,
în marile licee din orașe… Înţeleg din cele ce‑mi
povestești că, datorită colegului mai vârstnic, ai avut
parte de îndrummare în plan cultural. Dar despre
situaţia politică a momentului purtaţi discuţii?
T.N.: Am avut parte de o îndrumare din toate punc‐
tele de vedere, fără să facă politică. Cred că se temea
și pentru mine să mă implice, dar și pentru el…
M.A.: Ce colegi mai aveaţi? Cu cine mai stăteaţi
în cameră?
T.N.: Cum am spus, eram patru. Împărţeam ca‐
mera de cămin cu încă doi colegi: Eugen Papadima,
nepotul lui Ovidiu Papadima, celebrul folclorist, o
somitate, era mai mare cu doi ani decât mine. Era
mai priceput, știa mai multe din familie.

unul Haba. Tot mai în vârstă. Un foarte mare spe‐
cialist în engleză, foarte bun profesor. Îmi amintesc
că la examenul de engleză, profesorul Leviţchi a
făcut mare scandal pentru că o asistentă i‐a dat aces‐
tui Haba nota 7 și i‐a zis: „Cum să‐i dai 7 ăstuia!?”
Acest Haba era, de fapt, ofiţerul care îl urmărea pe
Calciu.
M.A.: Cum aţi aflat…? În fond, eraţi toţi studenţi…
T.N.: Eugen Papadima a descoperit un microfon
la acest Haba. Era un mic magnetofon. În capăt era
microfonul pe post de nasture și un fir subţire.
M.A.: Deci aparatura tehnică era probabil străină,
iar el știa engleză fiindcă era instruit…
T.N.: Desigur. Ghiţă Calciu era la secţia de fran‐
ceză. Noi îi ziceam celuilalt Boss. Țin minte că la o
oră de socialism discutam cum se scrie „boss”, cu z
sau doi s, la care Ghiţă Calciu se duce la tablă și scrie
„boss bovis”, adică Haba. Deci l‐a deconspirat. Nu a
zis nimic altceva, nu a făcut niciodată scandal, dar
de‐atunci atmosfera în cameră a fost foarte rece pen‐
tru că a fost divulgat Haba.
M.A.: Ai înţeles acest lucru?
T.N.: El încerca să‐mi explice mie, dar eu ce să
pricep? Eram cel mai tânăr și nu știam… Și am con‐
tinuat să am relaţii bune cu Calciu, în primul rând,
dar nici de Haba nu m‐am distanţat pentru că nu
aveam motive. Dar Ghiţă a fost și a rămas pentru
mine ca fratele mai mare, care m‐a îndrumat nu nu‐
mai în cititul cărţilor, dar care mi‐a fost totodată și
model de viaţă.
M.A.: Un părinte spiritual…
T.N.: L‐am luat ca un model de viaţă. Eu sunt un
temperament coleric, el era de o răbdare…! (Nu
știam eu atunci că el a făcut pușcărie și ce a păţit
acolo). De pildă, noi eram încă foarte tineri … ne
mai băteam cu pernele… El, săracul Ghiţă, stătea în
pat, voia să doarmă, noi îl aruncam în sus ca pe o
pernă. Râdea. Nu se supăra.
M.A.: Avea și toleranţa vârstei, și toleranţa profe‑
siei, ca să zic așa … Ai continuat să îl întâlnești după
absolvire? Aţi păstrat relaţia?

M.A.: Care a fost traiectoria lui? Ce carieră a avut?
T.N.: Eugen Papadima, la ora actuală, este cel mai
mare psihanalist al ţării, recunoscut oficial, a fost
plecat în America, dar a revenit în ţară. Și acum sun‐
tem prieteni. Eugen era mai implicat. Al treilea era
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T.N.: Desigur. După terminarea facultăţii am con‐
tinuat relaţia cu Gheorghe Calciu. El a plecat după
doi ani de zile de la cămin pentru că s‐a căsătorit cu
Dumitreasa, sora unui fost deţinut politic, cercetă‐
toare în biologie, și a plecat de la cămin. Au făcut un
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copil, pe Andrei care acum e avocat în Statele Unite.
Dar continuam să ne vedem la mare. Făceam vacan‐
ţele împreună. Și, întâmplător, la un Crăciun pe care
l‐am facut în București, la nașii mei, cine crezi că a
venit cu Crăciunul? Era Gheorghe Calciu. Știam că
urma a doua facultate, teologia, dar nu realizam
schimbarea. Când l‐am văzut la ușă îmbrăcat în
preot, am fost surprins. Atunci, el, din ușă, mi‐a zis:
„Tudorele, eu sunt, nu te speria.” A făcut slujba apoi
ne‐am îmbrăţișat și am stat de vorbă. Am continuat
să avem o relaţie extraordinară până când eu am
auzit la „Europa Liberă” despre el că a fost arestat
la domiciliu, că este urmărit, ce a făcut el în biserică
cu cele 7 cuvinte, de fapt a desfiinţat marxismul… Și
i‐am dat telefon.

Ceaușescu l‐a apostrofat: „Postelnicu, nu știi că nu
trebuie să mă deranjezi?” „Da, dar este o treabă
foarte importantă din Statele Unite” „Despre ce este
vorba?” „Îl cer pe Gheorghe Calciu” și i‐a spus la ure‐
che pe cine cerem noi. ….După aceea s‐a constatat
că, de fapt, cei care au intervenit pentru elierarea
lui Calciu din închisoare au fost președintele Statelor
Unite și Papa Ioan Paul al II‐lea, marile personalităţi
ale lumii. Deci la presiune mondială a fost eliberat
și a fost lăsat să plece în America, unde într‐adevăr
a făcut o figură extraordinară. El a fost, de fapt, cel
care l‐a consiliat pe președintele Americii din punc‐
tul de vedere al ortodoxiei. Până atunci erau ruși.
M.A.: Ai mai ţinut legătura cu părintele Calciu? V‑
aţi mai întâlnit?

M.A.: Ai avut curaj să‑l suni?
T.N.: Da, și l‐am întrebat: „Ghiţă, despre tine e
vorba?” pentru că nu‐mi venea să cred și el mi‐a zis:
„da, dar nu‐mi mai da telefon ca să n‐ai și tu pro‐
bleme.” Firește că nu i‐am mai dat. Erau timpuri pe‐
riculoase.
M.A.: A plecat apoi în America…
T.N.: Da. La un moment dat eu i‐am aflat adresa
din America. Dar despre plecarea lui deţin informa‐
ţia de la un demnitar care era de faţă în biroul lui
Ceaușescu atunci când era o ședinţă scurtă cu șeful
statului pe probleme economice. Și a intrat peste
Ceașescu, în ședinţă, Postelnicu, care era șeful Mi‐
nisterului de Interne și șeful securităţii automat.

T.N.: După '80 știu că se gândea la mine. Oficial l‐
am reîntâlnit după '90, când a organizat la Muzeul
de Istorie primul congres Rom‐Fest în România. El
organizase congrese și înainte, dar în afara ţării. Și
aici o chestie, aș zice, de paranormal. Eram înscris
la sesiune la el și era ora când trebuia să vină mai
devreme ca să ne vedem. Muzeul de istorie are scă‐
rile acelea imense. Eu il asteptam sus la coloane.
Ghiţă a venit cu o mașină. Îl aștepta multă lume,
printre alţii călugăriţe, ca să le dea binecuvântare.
Era cu spatele la mine și a strigat „Tudore, imediat
vin!”. Nici nu mă văzuse. O revedere după 25 de ani
și iată că nimic nu se schimbase între noi. Îmi spunea
foarte frumos: numele tău din ce‐i făcut? Din „dor”
și „tu” – „tu ai dor de cineva”. Foarte mult s‐a bucurat
de realizările mele. Acesta era Gheorghe Calciu.
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ESEU de Nelu Stamate

Mituri și mitologie:
creaționismul mitologic – asemănări și deosebiri
(urmare din Porto‑Franco nr. 285)

Creația din părinții lumii
Mitul părinţilor lumii implică ruperea/sfărâma‐
rea unei stări primordiale statice. Într‐o formă a mi‐
tului părinţilor lumii, începutul constă din unirea
eternă a părinţilor, o uniune care trebuie să fie ruptă
pentru a permite creaţiei să aibă loc. Un alt fel de
mit al părinţilor lumii, formă care uneori constituie
o a doua parte a celei dintâi, implică o etapă de crea‐
ţie în care trupul unui părinte al lumii este el însuși
desfăcut în bucăţi, de obicei prin dezmembrare. Bu‐
căţile de trup ale acestei zeităţi‐mamă scarificate
devin de fapt lumea.
În primul tip al mitului părinţilor lumii, sexuali‐
tatea și genealogie sunt elemente cruciale. Cel mai
adesea, Părinţii lumii sunt identificaţi ca fiind Cerul
(partea paternă) și Pământul (partea maternă) și
sunt blocaţi într‐o uniune perfectă, chiar dacă oare‐
cum pasivă, și par mulţumiţi să rămână așa. Rezul‐
tatul este o lume întunecată și înghesuită, așa cum
este descrisă într‐un mit celtic: „Cerul și Pământul
erau atât de apropiate, că era puţin loc pentru creaţie
între ei”. Tribul amerindian Dieguenos din California
spune că Cerul de sex masculin a coborât peste Pă‐
mântul feminin, iar creatorul și fratele său au fost
„înghesuiţi” între ele. Băștinașii din insulele mela‐
neziene Gilbert spun, de asemenea, că creatorul a
fost înghesuit, de data aceasta într‐o coajă de scoică,
o imagine care amintește oul cosmic. Un mit japonez
spune cum Cerul și Pământul erau atât de aproape
încât cuvântul „haos” caracteriza spaţiul dintre ele.
În Grecia, zeiţa‐mamă a Pământului primordial,
Geea, a fost posedată de Uranus, Cerul, înfuriind
progeniturile cuplului. În celebra variantă egipteană
a inversării de gen, Cerul feminin ‐ zeiţa Nut, și Pă‐
mântul de sex masculin, Geb, s‐au unit într‐un chip
ridicol. Următorul pas logic în mitul creaţiei prin
părinţii lumii este despărţirea necesară și adesea
violentă a părinţilor. Unul dintre copiii din mitul cel‐
tic a separat Cerul și Pământul castrându‐l pe tată.
Titanul Cronos (Timpul) a făcut același lucru în Gre‐
cia, exprimând astfel apariţia temporalităţii în acu‐
plarea atemporală a părinţilor săi. În cele mai multe
mituri, separarea părinţilor primordiali se trans‐
formă întotdeauna în creativitate și ordine, spre de‐
osebire de pasivitate și dezordine, și în lumină și
spaţiu, spre deosebire de întuneric și izolare. De
multe ori, creatorul este asociat după separare cu
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soarele. Babilonianul Marduk, un zeu‐soare mânui‐
tor de trăsnete, ca Zeus în Grecia și Thor în Europa
de Nord, a creat un întreg univers ordonat peste
care a domnit ca apărător suprem al dreptului ba‐
bilonian și al ordinii. În Egipt, zeul Ra a devenit forţa
dominantă în creaţie, veghind asupra ei cu ochiul
lui, soarele, simbolul ordinii, luminii și raţiunii. La
japonezi, când Pământul și Cerul s‐au separat, crea‐
torii au făcut principiile pasive și active, Izanami
(Femeia care invită) și Izanagi (Bărbat care invita).
Aceștia doi au fost primii strămoși și creatorii lumii.
După separarea Cerului și a Pământului, Izanagi a
devenit conștient de noua lumină; el „și‑a spălat
ochii, iar soarele și luna au fost eliberate”. În acel
moment, zeiţa soarelui Amaterasu a devenit divini‐
tatea supremă. Istoricul grec Hesiod ne spune că
după ce Cronos și‐a castrat tatăl și, astfel, și‐a separat
părinţii, a preluat controlul; s‐a împerecheat cu sora
lui, Rhea și, la rândul său, a fost separat de ea și în‐
frânt de fiul său Zeus, care s‐a căsătorit cu sora lui
Hera și a născut pe mulţi dintre zeii olimpieni, adu‐
când lumina și ordinea în lume, așa cum sunt ele în‐
ţelese de către greci.
Motivul sacrificiului‐dezmembrare a părintelui
(sau părinţilor) lumii, așa cum am menţionat ante‐
rior, implică sacrificiul și de obicei dezmembrarea
unei fiinţe care este transformată în diferite ele‐
mente ordonatoare ale creaţiei, devenind astfel, în
sensul literal, părintele acelei lumi. Acest motiv evi‐
denţiază un sentiment animist al sursei spirituale
și, în consecinţă, sacralitatea a tot ce ne înconjoară.
Atunci când zeii din India vedică au sacrificat omul
primordial, Purusha, corpul său rupt în bucăţi a dat
naștere atât castelor sociale, precum și animalelor,
plantelor, ritualurilor, și însăși Vedele sacre. Din min‐
tea lui Purusha s‐a format luna, din ochiul lui soarele,
din respiraţie ‐ vântul, din capul lui ‐ cerul, picioarele
au devenit pământul, din buricul său a luat naștere
atmosfera. În mitologia chineză, atunci când cel din‐
tâi născut, Pangu, a murit, respiraţia lui a devenit
vântul și norii, vocea lui ‐ tunete, ochii ‐ soarele și
luna, braţele și picioarele sale ‐ cele patru puncte
cardinale, sângele și sămânţa lui a devenit apă, ve‐
nele sale s‐au făcut arterele pământului (fluviile și
râurile), carnea lui ‐ ţinuturile ce ne înconjoară,
părul și barba au format stelele, părul de pe corp a
dat naștere plantelor și copacilor. Amănunt intere‐
sant, care ne arată caracterul oarecum „parazitar”
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al omenirii: din păduchii și căpușele de pe corpul
lui Pangu au luat naștere seminţia oamenilor cu pă‐
rul negru. Aztecii din Mexic povestesc despre o zeiţă
uriașă și înspăimântătoare care devora lumea până
când zeii au intervenit, tăind zeiţa în două, și au
făcut dintr‐o parte a ei Pământul și din cealaltă Cerul.
Părul ei a devenit lumea plantelor, ochii ei au devenit
ape, gura ei ‐ râuri, umerii ei ‐ dealuri și munţi. Des‐
picarea ei violentă a dus literalmente la ceea ce este
lumea noastră cea ordonată. Într‐un mod similar,
eroul babilonian Marduk, după ce i‐a învins și i‐a
despărţit pe părinţii haosului primordial, a despi‐
cat‐o pe zeiţa‐mamă dintâi, Tiamat, „în două părţi,
ca pe o scoică”, făcând astfel Pământul și Cerul. Apoi,
Marduk a întocmit ordinea cosmică și pe cea telurică,
făcând din pântecele lui Tiamat calea soarelui ‐ un
simbol, ca întotdeauna, al luminii și ordinii. Sângele
și oasele soţului lui Tiamat s‐au transformat în fiinţe
umane. În miturile nordice ni se spune că zeii l‐au
ucis pe gigantul îngheţat Ymir și că „oasele lui au
devenit munţi și dinţii și maxilarele au devenit stânci,
pietre și pietricele, iar craniul i s‑a făcut cer”. Zeul
primordial Coiot al amerindienilor Nez Percé a ucis
un monstru care devora lumea și, cu ajutorul înso‐
ţitorului său, Vulpea, a tăiat monstrul în bucăţi din
care a făcut diferitele triburi. Din picioare i‐au făcut
pe indienii Blackfoot, din cap pe Crow și Salishan
(Capete plate), din sângele monstrului s‐au ivit cei
din tribul Nez Percé. Fiul creatorului din insulele
Gilbert și‐a ucis tatăl și din ochii lui a făcut soarele
și luna, iar coloana vertebrală a pus‐o cu un capăt,
ca axis mundi, pe insula Samoa. Din trupul mort al
viermelui‐monstru primordial al populaţiei Dham‐
mai din nordul Indiei au fost eliberate cerul și pă‐
mântul, astfel încât a putut avea loc o nouă creaţie.
În mitul tribului indonezian Ceramese, fecioara Hai‐
nuwele este ucisă într‐un dans ritual, dar părţi ale
trupului ei sunt dezgropate și apoi sădite în pământ,
iar din ele răsar alimentele de căpătâi ale tribului.
În părinţii uniţi există potenţialul creaţiei ulte‐
rioare, dar acesta așteaptă un agent catalizator. Pă‐
rinţii uniţi seamănă mult cu oul cosmic care așteaptă
să fie spart și descendenţii prinși înăuntru ne dau o
perspectivă asupra lumii „înghesuite” din oul pre‐
eclozat. Monstruosul părinte al lumii, care trebuie
despicat ca să dea naștere materialului creator, este,
de asemenea, materie a haosului care așteaptă să
fie folosită pentru creaţia întru ordine.
Diferenţa aparentă dintre mitul haosului și mitul
părintelui mondial este tocmai existenţa părinţilor
lumii ca fiinţe antropomorfice ușor de recunoscut,
spre deosebire de ouă sau forme chiar mai puţin di‐
ferenţiate sau definite. În cazul în care miturile sunt
vise culturale, e firesc să căutăm sensul simbolic al
unor fenomene precum părinţii primordiali alipiţi.
Prima idee care ne vine în minte despre această im‐

agine este idealul pozitiv al unităţii, un fel de uniune
androgină a ambelor sexe. Părinţii sunt Unul, și noi
toţi tindem, tânjim la unitate și la unirea cu ceva
sau cineva. Dar, unirea poate reprezenta, de aseme‐
nea, și entropia finală, adică absenţa diferenţierii
necesare pentru creativitate. În această unire mitică
a părinţilor lumii, aceștia sunt preocupaţi doar de
ei înșiși, de actul unirii lor. Puși în faţa acestei co‐
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muniuni sexuale a părinţilor primordiali, oamenii
sunt plasaţi în ceea ce este, cel puţin pentru cei in‐
fluenţaţi de viziunea freudiană, poziţia psihologică
deranjantă și chiar periculoasă a copilului care ob‐
servă actul sexual al părinţilor ‐ așa‐numita „scenă
primară”. Copilul în cauză reacţionează de cele mai
multe ori, prin groază și neînţelegere și, mai presus
de toate, printr‐o dorinţă ca actul să înceteze ime‐
diat. Mai mult decât atât, în mit, acuplarea părinţilor
lumii este în general neproductivă, în sensul că, deși
pot exista urmași, părinţii fac ceea ce fac în întune‐
ricul cosmic, fără a lăsa loc pentru lumină sau pentru
activitatea creatoare a copiilor lor, care sunt literal‐
mente sufocaţi de armonia oarbă a părinţilor preo‐
cupaţi doar de ei înșiși și care nu răspund. Atât în
sens freudian, cât și arhetipal, există doar o soluţie
la această problemă: despărţirea părinţilor. Câţi pă‐
rinţi n‐au fost deranjaţi de copilul care urcă în patul
familial, aparent cu scopul principal de a ţine părinţii
despărţiţi, astfel încât aceștia să poată acorda atenţie
copilului? În miturile părinţilor lumii și, metaforic
vorbind, în lumea reală, însăși faptul de a fi prins
între cei doi devine problema esenţială, mai ales
când uniunea dintre părinţi nu se termină niciodată,
așa cum se întâmplă în mit. Odraslele mitice sunt
prinse „între”, fiind sufocate și înghesuite în așa hal
încât viaţa lor devine inutilă. La un moment dat, ca
și omologii lor din viaţa reală, ei tânjesc să fie liberi,
să scape de constrângerea părinţilor lor, care prea
des le împiedică diferenţierea, dezvoltarea indivi‐
dualităţii și a experienţei necesare pentru creativi‐
tate.
Mama primordială din mitul părinţilor lumii este
cea care hrănește, dar ea poate fi, de asemenea, cea
care devorează. Ea este Pământul, iar Pământul duce
înapoi în moarte ceea ce dă. Tatăl poate fi un element
de protecţie, dar el poate fi, de asemenea, un dis‐
trugător gelos și un adversar periculos, așa cum mi‐
turile despre Geea și Uranus ori Cronos și Rhea din
tradiţia greacă o arată limpede. Dorinţa de a depăși
combinaţia reprezentată de către părinţi ‐ să scape
de întunericul vieţii dintre ei ‐ este absolut firească.
Metoda de despărţire este, desigur, de interes psi‐
hologic și general cultural. În multe dintre miturile
de mai sus, separarea și eliberarea ulterioară de in‐
terferenţele parentale este suficientă. În alte mituri,
acţiuni mai violente ‐ în special castrarea dușma‐
nului‐tată ‐ par a fi necesare și susţin o interpretare
freudiană evidentă. În cazul castrării tatălui, mitul
pare să spună că, pentru a deveni creativi, progeni‐
turile trebuie să elimine puterile fertile ale tatălui
dominant, făcându‐l astfel irelevant pentru dorinţele
și nevoile mamei‐Pământ. Pământul poate fi acum
locul pentru joaca creatoare a descendenţilor pă‐
rinţilor lumii. Sau, dacă privim separarea sau dis‐

Nr. (288) 2020

trugerea părinţilor lumii dintr‐o altă perspectivă
psihologică, s‐ar putea spune că, pentru ca psihicul
‐ colectiv sau individual ‐ să se dezvolte, căile vechi
trebuie dezvăluite, confruntate și eliminate. Atât în
cursul dezvoltării psihologice, cât și a celei religioase,
trebuie să „murim” în raport cu modul vechi de a fi
și să ne „naștem” în raport cu cel nou. Din punct de
vedere istoric, moartea sau despărţirea părinţilor
lumii poate fi privită, de asemenea, ca o metaforă
pentru o schimbare în perspectivă culturală. În mitul
babilonian, de exemplu, femininul haotic Tiamat
poate fi model pentru ceea ce babilonienii ar fi văzut
ca fiind vechea cultură mesopotamiană agricolă/ma‐
triarhală, în timp ce eroul Marduk este modelul pen‐
tru noul mascul/războinic dominant, cel babilonian.
Odată ce separarea se realizează, progeniturile con‐
tinuă cu noua lor creaţie. În noul spaţiu dintre pă‐
rinţii separaţi apare lumina, de obicei în persoana
unui nou zeu al soarelui. Soarele este noua sursă de
fertilitate, care înlocuiește, cel puţin parţial, vechile
elemente fertilizante ‐ pământ‐mamă / tată‐cer ‐,
iar lumina este asociată cu ordinea cosmică și cul‐
turală. Charles Long a explicat: „Mișcarea soarelui
prin ceruri în fiecare zi este un semn de ordine și re‑
gularitate. Ea simbolizează victoria soarelui asupra
haosului și este în același timp un simbol al nemuririi”.
Trebuie subliniat faptul că la baza oricărui act de
creaţie ‐ în artă, în istorie, în dezvoltarea psihologică
‐ stă necesitatea sacrificiului. „Nu este posibil să se
creeze ceva fără a distruge și altceva în același timp”,
scrie psihologul Marie Louise von Franz. Pentru a
găsi lumina, trebuie să ne desprindem sau să dis‐
trugem autoritatea veche, dar tocmai autoritatea
veche însăși sau bucăţile rezultate din sfărâmarea
ei vor servi de multe ori ca material pentru creaţia
nouă. Ne putem elibera de lumea părinţilor noștri
primordiali, dar valorile lor fac cumva parte intrin‐
secă din noi. Bătrânul tată‐pământ va deveni cerul
lumii noastre, iar mama ‐ pământul. Cosmosul și lu‐
mea noastră se vor crea din ele. Sau, în cazul tipului
părintelui primordial monstruos, dacă îl distrugem,
vom folosi bucăţi din corpul său pentru a crea noua
lume. Astfel, Tiamat este împărţită de Marduk într‐
un cer nou și un pământ nou. Sacrificiul necesar im‐
plicat în noua creaţie poate fi ilustrat vizual în ele‐
mente ale artei moderne, cum ar fi cubismul, caz în
care, menţinând obiectivul artei de a reprezenta rea‐
litatea, artistul se leapădă de viziunea convenţională,
veche, a materiei‐subiect și reasamblează fărâme și
bucăţi pentru a arunca o lumină nouă asupra struc‐
turii interioare a realităţii. Psihiatria încearcă să facă
același lucru prin re‐examinarea psihicului, istoricul
cu frânturile și artefactele din trecut, organele re‐
productive ale corpul feminin cu genele ei și tot așa.
(va urma)
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POEȚI DIN DIASPORA

Denisa CRĂCIUN
(Franța)
...3 poeme pentru Salah Stétié... Que son âme repose en paix!
Unit cu SPIRITUL, despre care spunea că este "singura divinitate reală" din lumea noastră,
Salah este acum "Cel Ne‑numit" din poemele sale, "Cel Prea Pur", ce nu mai poartă veșmintele
numelui sau formei.
Fie ca sufletul Lui să continuie să ne împărăţească inimile, visele, poemele, luminându‑ne calea spre trezire,
iubire, desăvârșire!!!...3 poeme pentru Salah Stétié... Que son âme repose en paix!
Unit cu SPIRITUL, despre care spunea că este "singura divinitate reală" din lumea noastră, Salah este acum
"Cel Ne‑numit" din poemele sale, "Cel Prea Pur", ce nu mai poartă veșmintele numelui sau formei.

Mutism

îl seamănă îl plivesc îl sapă îl culeg îl macină

Cuvintele nu mai vor să iasă

și‑l mănâncă neștiindu‑se prinși în neclintita măreaţa matriţă

din ele însele nu mai vor

a dorinţei celui mai viu dintre morţii lui Dumnezeu

să le iasă vorbe să le crească în frunte
stele stau să încolţească
sub nu știu ce munte

Urma neființei
Cum să locuiești o casă
sau o carte care nu te mai cunoaște

lalelele iar și‑au lungit gâturile

cum să grăiască vântul

capetele grele de atâta ploaie nemărturisită

într‑o limbă a cărei fiu fiică

și‑au culcat la pământ

nu ai fost nu ești nu vei fi

se fac una cu iarba cuvintelor

floare de câmp de aer de cuvânt
pentru toarta cănilor de lut

cuvinte ce au plâns până n‑a mai rămas din ele
decât plânsul de când ai plecat păsările

cele mai frumoase ceasuri sunt cele ce se beau

cântând au rămas

între două războaie
ţesând ale absenţei tâmple temple

Celui mai viu

nu se mai fac se desfac

Mortul apucase pe un alt drum

totul e gata ţâșnești ca o lună

noi nu vedeam dar el mergea acum

pe prag în faţa casei nevăzută

însoţit de un alai

aripa albastră a corbului te înfășoară

Mortul eram fiecare din noi rând pe rând

îmi duci cu tine privirea

însă nici asta nu vedeam decât atunci când

nici de om nici de fiară

pășeam pe aerul înserării ne scapa din mâini bruma

urma lăsată în faţa porţii

mișcătoare a dimineţii

înghite drumul ce‑ţi numărase pașii mistuie

îmbrăţișare era la fel de proaspătă

orice casă

ca miezul de soare al porumbului pe care

orice carte

șiruri nesfârșite de noi și noi alţi noi

care nu te mai cunoaște
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MARI ANIVERSĂRI: D.R. POPESCU - 85

DEREUL, 85 ?
Dumitru Radu Popescu nu este și absolvent al fa‐
cultăţii de medicină, ci numai al celei de filologie din
Cluj, a terminat doar primii trei ani, stadiul
preclinic, cum se spune, și mi‐a mărturisit
odată, sau am visat că mi‐a mărturisit că s‐a
oprit acolo, la anul trei, fiindcă nu suporta
sângele și disecţiile, dar le va descrie minu‐
nat, înșirând lupta dintre simţuri, mirosuri
și detalii în toate prozele sale. Căci scrisul
lui este o continuă proză care amestecă toate
structurile și mijloacele de expresie volup‐
tuos și lacom. „Criticușii”, așa după cum în‐
suși îi denumește, numesc realism aspru
ceea ce închide în sertarele dintre cuvinte acest scrii‐
tor de excepţie. Care este un amestec strălucit de ar‐
delenism inspirat adânc și învăţat la Oradea și la Cluj,
peste care se suprapune miasma de lavandă a șifo‐
nierului plin de broboade al bunicii sudiste, dinspre
Dunărea Romanaţilor, adică mai pe radicale „o dila‐
tare a percepţiei până la fabulos și mitic; realitatea
provoacă stări alienante, provocatoare la rândul lor
de trăiri paroxistice, halucinogene. Detaliile, senza‐
ţionale, șocante, sunt de fapt înzestrate cu o simbo‐
listică adâncă, ale cărei interpretări sunt la fel de ne‐
prevăzute; expresia amintește de romanul
sud‐american. Sensul se structurează pe mai multe

planuri, dintre care cel de suprafaţă este adesea al
unui roman poliţist în care niciodată nu se găsește
vinovatul, sau se găsesc mai mulţi care măr‐
turisesc fapta comisă.”.
O continuă proză, căci atât teatrul lui,
nuvelele, schiţele, romanele și romanţurile,
cât și articolele, pastilele, scrisorile și pla‐
netele de însoţire ale câte unui debutant,
toate în proză sunt. Iar această proză, dacă
zgârâi cu unghia pojghiţa subţire, are pe de‐
desubt straturi de cor antic, zumzete fleg‐
matice și corpolente din teatrul elisabetan,
rumoare și colorit de Biblie, precum și des‐
ene, frunze uscate și anotimpuri din folclorul nostru
cel mai neaoș. Putem numi asta, cum s‐a mai scris
prin cele dicţionare, „realism nelimitat”. Adică se ex‐
trage o poveste veche din terfeloagele Eladei, se mi‐
jotează cu mărturii ale altor istorici și se aplică peste
un conflict nelămurit din insuportabila noastră lume
contemporană prin dese flexionări verbale scoase
din toate culcușurile sociale și prin salturi grupate
peste calul cu mânere al simbolului.
Asta face Dumitru Radu Popescu de 85 de ani, o
face bine de tot și o va mai face de‐acum înainte. La
mulţi ani !
Nicolae ILIESCU

SEMNAL
Un autor, o carte

Parafrază la GRĂDINA PARADISULUI de Eugen Uricaru
Vin cu o mică parafrază (ce bate înspre mistic) la
cartea lui Eugen Uricaru, Grădina Paradisului că, la
urma urmelor, fie evrei, fie creștini cu
toţii suntem urmași ai lui Avraam (el
nefiind, la drept vorbind, nici una nici
alta, a fost adus în Canaan de către
însuși Dumnezeu din Urul Caldeii). A nu
se uita că noi oamenii avem, parafra‐
zând de astă dată pe Nichita Stănescu,
două patrii coincidente: una de pământ
și alta de cer. Ori ce este din pământ în
pământ se va întoarce, iar ce e din cer…
(se subînţelege).
Abia când privim din perspectivă
creștină înţelegem cum timpul, nema‐
iavând răbdare, trece ca o clipă, ceea ce
dă forţa de a suporta neajunsurile din
această lume și mă gândesc acum la ne‐
bunia antievreiască ce s‐a manifestat
atât în Europa cât și în România începând cu anul
1941 și dezvoltată în povestea acestei cărţi. Numai
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fiind robiţi de această clipă pământească ne des‐
cumpănim ușor, ne revoltăm împotriva destinului,
dar când privim „de sus” lucrurilr se
schimbă, vedem cum nașterea și moar‐
tea sunt adunate într‐un punct, absorbit
și el (vorba aceluiași Nichita) „de setea
unei făpturi alergând”, care nu‐i altceva
decât eternitatea/nemurirea, că, la o
adică, și evreii și creștinii sunt fiii
aceluiașI împărat și încă ce împărat! Iar
moartea nu‐i nimic atunci când viaţa
este totul, ea rămânând doar un ele‐
ment indispensabil vieţii, are, dacă
vreţi, rolul întunericului de‐a pune în
evidenţă lumina. E suficient să ne gân‐
dim la soarta bobului de grâu, care,
până nu moare mai întâi, nu poate
aduce însutită roadă.
Întrebare: de ce se omoară între ei
oamenii, dacă tot mor singuri?
Constantin Oancă
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LYRA

Radmila POPOVICI
(Chișinău)

Motto:
furtuni se lovesc cap în cap fac cucuie
iluzii se plimbă donând silicoane
preaplinul revarsă dar liniște nu e
biserici se luptă se ceartă icoane.

Fragilă
mă tem să am teamă de umbra ce‐i
cuminte vicleană labilă
de vorbe ce‐ajung la ureche târzii
și nu le pot plânge de milă
mă tem când o au pentru mine acei
alături de care‐s fragilă
de boală mă tem mai ales pentru‐ai mei
să nu mă cunoască senilă

Clopote
case gheboase, vreo șase bătrâni
porţi amorţite ‐ nici câini, nici găini
oarbe ferestre și ţepene uși
sate uitate de lupi și de urși
sate de mult amuţite sub cruci
sate de bufniţe, sate de cuci
sate‐n genunchi și cu capu‐n pământ
sate cu mâna întinsă, cerșind
sate răssupet de‐orașe cu burţi
sate bocite de norii cărunţi
sate de noapte la mijloc de zi
doi‐trei cocoși n‐au pe cine trezi
taci, veșnicie, azi clopote bat
că te‐ai născut și‐ai murit tot în sat.

mă tem și de moarte dar nu de a mea
să‐mi fure ce‐n viaţă mă ţine
de teamă mă tem de aceea aș vrea
să‐nvăţ să n‐o am și de mine

Pod
Înfulec copcii cu unghiul vedereii
tai vârfuri de dealuri le‐amestec cu dușul
pe limba buboasă a drumului ţării
în care se‐ngrașă perpetuu apusul
de nu‐i mai distingi nici obrazul nici ceafa
nici statul nici mersul nici zisa nici fapta
(tablou denumit „creatorul și gafa”)
nici umbra călcată de‐un tanc lângă Nistru
sub fluvii de praf drumul ronţăie roata
hârșșș tronc hodoronc sfârtecându‐i sărutul
se‐apropie vama c‐un ochi în registru
cu cealaltă caută‐n genţi
trrrecem Prutul
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INTERPRETĂRI

A te împrieteni cu zeii
Nelu Stamate, J.R.R.Tolkien, făuritorul de universuri, Ed. Europlus, Galaţi, 2019
John Ronald Reuel Tolkien, personalitate culturală fas‐
cinantă, magician care te poate răpi din lumea reală, pre‐
cum în alte vremuri vrăjitoarea Circe, nu avea, din câte
cunosc, în spaţiul spritual românesc, o lucrare monografică
pe măsura operei sale care, prin provocările sale, nu face
concurenţă doar stării civile, ci și Genezelor știute sau nu
din istoria omenirii...
După o strădanie de aproximativ 10 ani, valorizând
doar o parte a materialului adunat, ca pe o comoară, pe
care nici un Smaug nu a reușit să i‐o înstrăineze, scriitorul,
traducătorul și cercetătorul Nelu Stamate (măr‐
turie este și bibliografia abia cuprinsă în peste
zece pagini!) a oferit la sfârșitul anului trecut o
frumoasă surpriză, prin aproximativ 750 de pa‐
gini care te pot converti, vorba vine, la „religiile”
și mai ales convingerile scriitorului britanic,
eforturile gălăţeanului Nelu Stamate adău‐
gându‐se acelora care, în ultimul timp, de pildă,
îi încorporează, prin traduceri și studii, culturii
românești, printre alţii, pe T.S.Eliot, Ezra Pound,
Joyce (să nu uităm nici noile traduceri din Sha‐
kespeare, în seria de la Tracus Arte, despre care
se scrie atât de puţin! Dar poate unii îl vor și pe
Shakespeare dărâmat de pe soclu!), Breton, Pes‐
soa, ca să dăm doar câteva nume, nu numai din
universul anglo‐saxon...
Cu o răbdare și o înţelepciune demne de un nemuritor
(și nu este vorba de un eroism de tip Highlander), Nelu
Stamate a re‐construit, spiritual, „universurile” unui gân‐
ditor (bizar, ciudat, din perspectiva vreunui om care și‐a
stabilit niște limite), un gânditor care a fost „un catolic
devotat pe tot parcursul vieţii”, care a avut, se pare, obsesia
„prieteniei” Zeului, împrietenirii continue cu Acesta, dar,
tocmai având această frumoasă dorinţă, poate atent nu
numai la aspectul fizic al îndemnului „Creșteţi și vă
înmulţiţi!”, a considerat că este demn de această prietenie
să înmulţească și lumile posibile, prin crearea unor Tim‐
puri (Evuri) și Spaţii pe care, ca bun catolic și prieten, să
le ofere ofrandă...
Credinţa religioasă a scriitorului Tolkien ar fi una dintre
premisele acestei mici demonstraţii, a doua fiind faptul
că toţi cei patru copii ai săi au fost botezaţi și cu unul
dintre prenumele sale, Reuel, chiar dacă unul dintre copii
a fost de sex feminin, Nelu Stamate explicând:
„Neobișnuitul nume ... vine din Vechiul Testament, fiind
un alt nume al lui Jethro (Ietro), preotul midianit care a
devenit socrul lui Moise. În ebraică, numele înseamnă
prietenul lui Dumnezeu, o denumire pe care Tolkien cu
siguranţă a îndrăgit‐o și și‐a dorit să o lase moștenire co‐
piilor săi.” (p.16)
Desigur, aceste rânduri nu sunt o invitaţie la un misti‐
cism al criticii (prieteniilor) literare, de altfel tonul cărţii
lui Nelu Stamate nu este deloc mistic, ci riguros știinţific,
cu tot modelul scolastic sobru adoptat pentru prezentările
lucrărilor (rânduri introductive cu titlul textului, „pe scurt
despre lucrare” și „comentariu”, de multe ori și „persona‐
jele”), cu o modestie asumată și ea:
„Nu ne propunem, în această lucrare, să oferim o ana‐
liză completă a omului, filologului și scriitorului Tolkien,
așa cum a fost el văzut de critici și cercetători. Acest lucru
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ar fi imposibil, din cauza numărului imens de volume des‐
pre scriitor și opera lui care au apărut în, să spunem, ulti‐
mii 50 de ani. Mai degrabă vrem să aruncăm o scurtă pri‐
vire asupra aspectelor care au definit opera literară a lui
Tolkien, să prezentăm o scurtă biografie a acestuia, care
să explice viaţa personală și academică a scriitorului, pre‐
cum și evenimentele, cum a fost cazul Primului Război
Mondial, care i‐au influenţat viaţa și opera; să oferim citi‐
torilor, profesorilor și cercetătorilor o îndrumare asupra
modului în care ar trebui citită și înţeleasă opera sa.” (p.13)
Dar o lucrare precum cea a lui N.Stamate,
precum și Opera la care se referă (chiar viaţa
în sine a lui Tolkien este o operă cu adevărat
deosebită a Creatorului), presupun și un fel de
credinţă în destinul Scriitorilor ca atare, ca fe‐
nomen al unei lumi care poate sta sub semnul
pariului lui Pascal, întru, dar și, posibil, dincolo
de orice dogme. Așa cum etimologia cuvântului
„bogat” presupune o anume relaţie cu Dumne‐
zeu, și aici nefiind vorba doar de bogăţia co‐
mună, de aurul gloatelor, și harul dăruit scrii‐
torilor presupune un fel de declaraţie de
prietenie între Taine și omul care se dăruiește
Scrierii.
Din perspectiva posterităţii, Tolkien a fost
binecuvântat cu o astfel de (posibilă) prietenie,
care îl implică și pe cercetătorul român, și, mai adăugăm
noi, pe lângă meritul monografic al lucrării, se mai deschid
aici niște perspective, oarecum inedite și ele în rândul
teoreticienilor serioși, deși există și excepţii (la cele
românești mă refer), vizând rădăcinile literaturii viitorului,
deoarece, nu‐i așa, „fantasticul nu iartă pe nimeni”, și N.
Stamate deschide această discuţie citând din lucrarea,
provocatoare de cutremure chiar prin titlu, „J.R.R. Tolkien:
Author of the Century”, de Tom Shippey: „Modul dominant
al literaturii secolului XX a fost fantasticul (...) Atunci când
va veni vremea să privim înapoi spre secolul XX, va fi
foarte probabil ca istoricii literari ai viitorului, rupţi de
gâlcevile din vremurile noastre, să vadă drept cele mai
reprezentative și mai proeminente lucrări ale secolului
cărţi precum Stăpânul Inelelor...”. Nelu Stamate, precaut,
dar nu necesar, sau atent la prejudecăţi adaugă: „Ca să nu
pară nebun, Shippey își argumentează ideea citând titluri”
(de) sau numind scriitori precum George Orwell, W. Gol‐
ding, Kurt Vonnegut, Thomas Pynchon, Anthony Burgess,
Terry Pratchett, Don DeLillo, „cu toţii scriind în manieră
fantastică”... (p.11)
Se poate observa doar „universul” anglo‐saxon, negli‐
jându‐se cel latino‐american sau cel rusesc, ultimele două
influenţând și ele pe scriitorii noștri, care ţin sau nu cont
de... Fantastic și teoriile sale, dar deja am intra în alte su‐
biecte literare.
Bref, ca într‐o odisee sui generis, după 10 ani capturat
de vraja magicianului Gandalf, pardon, Tolkien, Nelu Sta‐
mate „s‐a întors printre noi” cu o teză de referinţă asupra
căreia trebuie să revenim: „o analiză critică și semiotică”
de asemenea amploare merită un dosar de prezentare,
nu numai aceste modeste rânduri, prietenești.

a.g.secară
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SALON LIRIC

Mihaela Albu
Bolnavă de toamnă …
… încerc să mă vindec …
de ploaie, de frig și de noapte.
Îmi picură‐n sânge
dor de zbor
negru împletit cu albastru
covor plutitor

Numai cine….
Numai cine are urechi de auzit
cunoaște clopotele amiezii
Numai cine are ochi de văzut
știe că verdele
poartă în el
galbenul amiezii

Încerc vindecarea
Pe drum
amintirile – bisturiu pentru noapte.
În zare –
Nădejdea –
un far măturând conștiincios
ţărmul dorit
neumbrit
de‐ndoieli
de tăceri
de zadarnice așteptări

Numai cine are amintiri de amintit
ţine minte răsăritul
Alba lumină a Bunei Vestiri
Numai cine crede în Început
așteaptă cu încredere
Împlinirea.

Tu‑Eu‑Noi
În orașul întâlnirilor noastre
s‐a lăsat întunericul.

O păstra luciul hârtiei.
Cerneala o trimitea spre nemurire.

Fără rămas bun
plecarea ta
a tras storul zilelor.
Lumina – sfioasă și tristă –
s‐a ascuns după pulpana întunericului.
Acum nicio rază nu mai călăuzește rătăcirile
Nicio cheie nu mai dezleagă
Întrebarea de ce?

Flacăra dimprejurul înţelepţilor
topea îndoiala

Albul primăverii – stins în tăcere –
un văl de acoperit durute amintiri.

trecea prin mine, prin tine
prin noi
schimba/ desfăcea/ întorcea
într‐o nestinsă prefacere

Era aprilie. Tu începeai ziua cântând
Eu nu aveam întrebări
numai mirări răsărite peste noapte.
Tu goneai umbrele
Eu îmi lăsam toate iluziile să zburde.

Dezamăgire
Știam cândva:
La dreapta și la stânga înţelepţilor
se naște lumina!

În întuneric
tot mai caut …
Caut înţelepţii
Caut cu lumânarea
ard
uitarea

Urcam împreună poteci de munte
Tu mă ţineai străns, cu grijă, de mână
Eu nu mă temeam de prăpăstii
de ceaţă
Ploile de vară spălau grijile viitorului.

Casa – în întuneric!

Tu erai tu
ca nimeni altul
Eu îţi adusesem în dar primăvara
și drumul…

Așteptarea – tot în noapte rămasă!
Înţelepţii – tot mai departe!

Când ai plecat
întunericul a stins lumina.

Ferestre opace se împotrivesc.
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CRONICI AMICALE

Melancolii autumnale la doi poeți brăileni
Sunt scriitori care, de‐a lungul vieţii, reușesc să‐
și păstreze nealterată candoarea juvenilă a simţirii,
trăind într‐o permanentă și benefică stare de graţie,
favorabilă actului poetic. Un acut sentiment al dra‐
gostei de viaţă regăsim în lirica poetului brăilean
Vasile Mandric, caracterizată printr‐un atașament
admirabil la o lume ideală, ce pare a fi, în opinia
poetului, o soluţie infailibilă pentru salvarea sufle‐
tului de mâzga imediatului existenţial. Volumul de
versuri, SONETE CREPUSCULARE, înscrie preocu‐
pările autorului, în zona dulcelui stil clasic al autori‐
lor de sonete, cu înaintași celebri, în literatura ro‐
mână și universală.
Metafora din titlu definește aderarea Sinelui crea‐
tor la atmosfera romantică a poeziei tradiţionale,
ce‐și are originea în creaţia nemuritorului poet ne‑
pereche, Mihai Eminescu: Minune ești, fiinţă prea‑
frumoasă, /Iertare‑ţi cer, că acum îţi scriu un rând,
/Rămas‑ai Muză scumpă, prinsă‑n gând, /Ești versul
meu, dar oare cui îi pasă?//La noi iubirea vine cu
gând blând/ Apoi cutreieră din casă‑n casă,/Găsindu‑
și cuibu‑n care știu că lasă,/Rănitul suflet de dragoste
flămând. (Sonet)
Glosând pe marginea motivului clasic, fugit irre‑
parabile tempus, poetul își conștientizează vârsta
mai ingrată, fără a‐și pierde speranţa împlinirii su‐
fletești prin dragoste. Modelul eminescian funcţio‐
nează în majoritatea poeziilor, care stau sub semnul
așteptării înfrigurate și al neîmplinirii aspiraţiei ero‐
tice, fără a cădea în păcatul pastișei: Când Luna
pleacă seara la culcare, /Și eu te‑aștept mereu pe sub
uluce, /Chiar dacă vin puhoaiele năluce, /Vedea‑vei
tu de ce sunt eu în stare.//E liber gândul, unde vrea,
mă duce, /Chema‑voi amintirea la plimbare,/Să‑ţi
cumpăr chipul făr’asemănare, /Dar bani nu am, chiar
de mă pui pe cruce. (Sonet fantastic)
Rostirea simplă, lipsită de artificiile încărcăturii
stilistice, condensează în profunzimea expresivă a
conţinutului ideatic, mesajul emoţionant al unei ar‐
tist dedicat unui crez înălţător, acela de a sluji poezia.
O adevărată ars poetica ne aduce la cunoștinţă fră‐
mântările căutătorului de idei: Cuvintele mereu din
somn mă scoală, /Sau chiar visând, compun cu drag
sonete, /Când mă trezesc, rămân doar cu regrete, /Că
nu am timp, ca să le scriu pe coală./ /Așa umplut‑am
sute de caiete /Și‑atâta timp, parcă era o boală, /Încă
de când eram elev la școală, /Gingașe versuri le scriam
la fete. (Cuvintele mă scoală)
Vasile Mandric este un scriitor împlinit, validat
în timp de numeroasele sale volume, publicate de‐a
lungul unei vieţi dedicate creaţiei.
Un alt poet brăilean, Alexandru Ene, vine să în‐
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tregească peisajul liric al pitorescului port de la Du‐
năre, printr‐o coloratură discretă a notaţiei, mani‐
festând la vârsta deplinei maturităţi, uimitoare re‐
surse de sentimentalism ingenuu. Poezia lui
Alexandru Ene este puternic amprentată de accen‐
tele recuzitei romantice, amintindu‐ne de atmosfera
de nostalgie generată de stingerea sau nerealizarea
sentimentului de iubire,din lirica lui Eminescu, care
exercită, evident, și asupra sa o incontestabilă fas‐
cinaţie: Când ai să vii, iubito, /Să stai mai mult cu
mine, /Să ne iubim în taină/Ca să ne fie bine. //De ce
nu vii sub bolta/ Cerului senin /Săfim doar noi doi,
/Actori ai actului divin? (De ce nu vii)
Și în cazul acestui poet, este evidentă fascinaţia
modelului clasic, în încercarea de redare a atmosfe‐
rei sau a cadenţelor armonice, specifice versificaţiei
eminesciene sau bacoviene. Alexandru Ene echili‐
brează într‐o formulă inedită influenţele liricii pre‐
decesorilor săi geniali, cu imperativele racordării
actului poetic, la modernismul caracteristic actuali‐
tăţii literare. Inevitabil, trecerea timpului reprezintă
sursa unui sentiment apăsător de tristeţe: Nu mai
știu ce să spun /Nici nu știu ce să zic /E decembrie
iar/ Și aș plânge un pic. //Un Crăciun a venit /Un an
vechi va pleca/ Eu rămân tot aici /Tu exiști undeva?
(E decembrie iar)
Este încântătoare infuzia de prospeţime, în poe‐
zia seniorilor, care vin să ne demonstreze o dată, în
plus, că tinereţea este o starea de spirit indepen‐
dentă vârstei biologice.
Virginia DIMOFTE
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INVITATUL REVISTEI

Jenică DRĂGAN
Poem despre azi
Azi, nu vrei să crezi că tainul iubirii mele
apus de‐o vreme mult îndurerat de greu

Poem cu chimvale

s‐a mărunţit, precum umbra de tei seara,
când abia de nimeresc păsări bete scara
reţesută din șoptirile prin candele aprinse
pe urmele pașilor noștri două iazuri stinse.
Astăzi, poate tu mai aștepţi dacă inima mea
care robotește să‐le coase veșminte de nea

Da! Azi, nu mai plâng, tu însă nu te bucuri
acum, că atâtea nopti de secetă ne despart,
iar pe întregul orizont cel rostuit din muguri
la toţi sfinţii luceferi sfios și duios mă împart.

umerilor tăi dalbi și naivi și atât de plăpânzi
chiar de cumva cineva se roagă să nu plângi
că‐am spurcat crinii și roșii maci și rozmarin

Iubire, dacă, prin toamna ta, miriștile încă ard

cu‐o iarba fiarelor cu gustul rostuit din pelin

din însăși noi, se sumeţesc nesmerite scântei

calea ce duce la tine să‐o desferec de‐o za
nu pleca urechea iubire clevetirii de mahala.

când cerul punea grabnic șea peste nalţii stei,
răzleţit de amândoi jelea doar un singur brad.

Drămuiește‐mi iubito sculele cărate în raniţă
un călău ce‐a pierdut securea‐n a ta temniţă
inocenţa de a nu fi pentru noi doi altă biruinţă

Tristeţea cu răsfăţu‐i ne tot îmbie‐n pelina cale

o aromită cerneală galbenă în lanul de rapiţă,

pe cărări care sună ca‐n vechi obosite chimvale,

mărturisind minunata plutire spre iubiri ce nu‐s.
iar umbra se așterne nesimţită peste noi și culmi
Da! Osteneala de a nu mai fi lumânărar de soi
când prin biserici din aer pe unde fără de răgaz

de când ploirea vieţuirii doarme tot la tine‐n poale
odată cu roţile cerului rostuite din fragede petale,

la dangătul clopotului ce prăsește armiia din foi
viorilor răstignite fără coarde prin catrene de ploi

care ascund făţișe tot rostul dureros al astei lumi.

rău asmuţite de lunga noastră visare fără zăgaz.
Drămuiește‐mi iubito sculele cărate în raniţă
un călău ce‐a pierdut securea‐n a ta temniţă
inocenţa de a nu fi pentru noi do altă biruinţă
o aromită cerneală galbenă în lanul de rapiţă,
istorisind minunata plutire spre iubiri ce nu‐s.

Iubire, dacă, prin toamna ta dusă, dealurile încă ard
chiar însăși noi poate sumeţeam nesmerite scântei
pe când cerul lăcrima grăbitu‐i drum peste nalţii stei,
amarnic răzleţit de noi se înălţa un singuratic brad!
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Poem cu un gropar
Am să acopăr toate oglinzile din casă!
Întristat, la rever cu‐o panglică neagră
am să evit să privesc trupul de mătasă
ori să mai lunec mâna prin părul iubitei!

Poem cu leșuri de vise
Visuri ale somnului păsări nomade
rușinate‐s de lăcomia mea, prădător,
tâlhar al spoitelor năluciri din iubirile
duse să cerșească dintr‐un alint nou
nesomnul fântânii cu ghizd de piatră.

Ca pe femeia de stradă voi plăti fanfara!
Nu! Dricul trebuie închiriat numai la dus.
Discut cu groparul, mă gândesc la Will și
recompun prima frază din gravul discurs!
Și îmi mai trebuie flori, colaci și ștergare,
telefoane la rude, la prieteni, la Primărie.
Zăpăcit de atâta tevatură, de preumblare
încerc să uit data‐n care murit‐am iarăși.
Nu! Dricul trebuie închiriat numai la dus.
Discut cu groparul, mă gândesc la Will și
recompun prima frază din gravul discurs!
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De nimic vinovate ca de un alt paricid
mărturisesc jaful din lăuntru clepsidrei
cu cenușă cum prin vatra ei se petrec
prin ușa Timpului lăsată vraiște perne
de aer cusute la ochi și plânse visările
ce duc în spate‐n cufere de lemn leșuri
de păsări ce n‐au visat ca noi vreodată
nebănuitul scâncet al literelor din nisip
iertate de lunga lunecare a tăcerii mele!
De nimic vinovate ca de noul paricid
mărturisesc jaful din lăuntru clepsidrei
cu cenușă!
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CRONICI AMICALE

Lacrima Anei și ale Anelor*
Argeșul cultural este legat indisolubil de mitul
Meșterului Manole, mit fundamental al culturii noas‐
tre, fixat de legenda Bisericii de la Curtea de Argeș.
Orașul devine, astfel, un topos mitic, parte a mitolo‐
giei naţionale, revelând puterea extraordinară a dă‐
ruirii întru creaţie, implicând jertfa, sacrificiul.
Așa cum s‐a constituit în fiinţa ancestrală a crea‐
torului anonim, reluat, apoi, în prelucrări și viziuni
proprii de scriitori ca Lucian Blaga, Octavian Goga,
Adrian Maniu, Horia Lovinescu, George Călinescu
etc., mitul accentuează fie creaţia – Mănăstirea
Argeșului, fie creatorul – Meșterul Manole, obnubi‐
lând, cu sau fără voie, imaginea celei jertfite – Ana.
Gheorghe Păun, realizatorul antologiei Lacrima
Anei*, subliniază de la început că a gândit acest vo‐
lum ca un omagiu adus Anei lui Manole. El
include/leagă această preocupare de revista Curtea
de la Argeș, fondată în anul 2010 și așezată explicit
„sub semnul fântânii”. În paginile acestei reviste, și‐
a aflat locul rubrica Lacrima Anei, textele publicate
în acest spaţiu devenind conţinutul lucrării actuale.
Reluând titlul rubricii, antologia aduce aminte
cititorului grăbit sau neatent că „Ana ţine zidurile
Mănăstirii Argeșului pe umeri”, dar „Manole
primește laudele”, el fiind „meșterul valah cu nume
de fântână”, cum îl definea metaforic Nicolae Labiș,
în timp ce prin fântână „curg lacrimile Anei”.
De aceea, se simţea navoia de a puncta și
importanţa gestului sacrificial al celei care se lăsa
imolată pentru dăinuirea creaţiei, iar Gheoghe Păun
a fost cel care a înţeles și a asumat obligaţia de a o
concretiza în această formă – a unei cărţi care să
conţină recunoașteri ale gestului sacrificial al Anei.
Antologia de faţă cuprinde două texte eseistice,
unul din 2011 aparţinând Ilenei Popescu, Lacrima
Anei, axat pe o interpretare a piesei Meșterul Manole
de Lucian Blaga, celălalt, din 1944, al lui Alexandru
Ciorănescu, Meșterul Manole, reluat din volumul Li‑
teratură comparată, și republicat în numărul din
mai 2011 al revistei Curtea de la Argeș.
Mai consistent sub raportul ideilor, legat de
circulaţia motivului, studiul lui Alexandru Cioră‐
nescu leagă apariţia baladei de efortul lui Vasile
Alecsandri, cel care a cizelat‐o până la detaliul ca‐
podoperei, care a și integrat‐o în circuitul european
și balcanic, urmărind asemănările și deosebirile pen‐
tru a releva unicitatea interpretării românești în
privinţa ideii sacrificiului. Nu sunt pierdute din ve‐
dere reflexiile în alte creaţii – Mioriţa, de exemplu,
sau în creaţii culte.
Subiectul baladei se potrivește înaltelor

„speculaţii ale gândirii”, într‐un mod ce o unicizează,
iar faptul că această legendă „s‐a încorporat în mod
definitiv sufletului românesc” relevă disponibilitatea
reflexivă a românului, probată și în alte creaţii po‐
pulare. Condiţia artistului se evidenţiază tulburător:
„artistul se află, ca un Hercule adolescent, în faţa a
două drumuri deschise”: „La capătul celui dintâi se
întrevede o fericire săracă și fără perspective, cu
condiţia de a ascunde sub obroc făclia nestinsă. De
cealaltă parte sunt vârtejurile mari ale artei, e patima
creaţiei nemijlocite, care sfarmă orice împotrivire
și nu suferă nicio vecinătate”. Nu lipsește nici tema
singurătăţii artistului, a „turnului de fildeș”, a „cul‐
milor singuratice”, temă care nu are nicăieri o mai
„pregnantă limpezime”.
Conţinutul antologiei este asigurat, în majoritate,
de creaţii lirice dedicate Anei sau care integrează
acest mit al jerfei într‐un discurs al individualităţii
creatoare care‐și află în Ana un reazem, o motivaţie,
un reper.
Într‐o Mică baladă, Grigore Vieru asimilează cele
două simboluri – Manole și Ana, și reinterpretează
„lacrima Anei”, identificând‐o imaginii mamei. Ca
artist, el se simte un Meșter Manole, lăsându‐se de‐
vorat de patima creaţiei. Jertfa se reconstruiește:
„Am început lucrul/ și le‐am chemat la mine/ pe
toate:/ pe Maria, pe Ana,/ pe alexandra, pe Ioana.../
Care întâi va ajunge,/ Pe‐aceea‐n perete o voi zidi./
Dar din toate femeile/ A venit una singură:/ Mama./
‐Tu m‐ai strigat,/ Fiule?”
Vilia Banţa mărturisește, în Lacrima Anei, o iden‐
titate de structură – „Aud prin tine sângele meu aler‐
gând...”, în „moarte și nemoarte” cu Ana, „fântână a
jertfei”, și simte acut durerea în concretul unei trăiri
asociate prezentului etern: „...simţi cum doare/ tă‐
cerea ghemuită lângă zid”.
În Ană, dragă Ană, Lucian Costache imaginează
un dialog cu Ana cea jertfită, în care acceptarea
transcenderii apare ca asumare a destinului: „Ană,
dragă Ană, Ană dragă, de ce ţi s‐a stins viaţa/ și viaţa
din tine de ce s‐a curmat?/ De ce ai ţinut în tine du‐
rere fără de grai,/ ca să nu audă nimeni osânda –/
și ochii tăi de ce s‐au închis, ca să nu vezi ofranda?/
‐Ca să se zămislească cealaltă viaţă./ Ca să nu moară
Manole./ Ca să se înalţe și trăiască Biserica”.
Pentru Marin Sorescu în Lumina dată la rindea,
„Orice femeie e o Ană/ În zidul altei mănăstiri”. Iar
Nichita Stănescu, în Un alt Manole către o altă Ană,
înţelege rostul femeii în visul de creaţie a bărbatului
nu doar ca imagine a jerfei, cât a iubirii, sentiment
etern și universal: „Ana curge‐mi tu prin sânge/ Ca

xxx Lacrima Anei. Antologie, Ed. Gheorghe Păun, Editura Tiparg, Pitești, 2019.
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să nu mi se mai verse./ Cu gândirea lui mă plânge/
Și cu lumile inverse.// Ca să nu mă prăbușesc,/ Vino
tu cu pas regesc/ În mine să te clădesc,/ În Stănesc”...
La acest mare spectacol, participanţii, 113 la nu‐
măr, așezaţi în ordine alfabetică, mărturisesc în rit‐
muri lirice personale asimilarea imaginii Anei odată
cu simbolismul ei, pe care fiecare îl descifrează con‐
form ADN‐ului artistic individualizator. Carolina
Ilica, de exemplu, identifică în Ana de la Argeș, dubla
ipostază a femeii – iubită și mamă: „Elene aduc ne‐
noroc./ Anele, însă, întemeiază;/ Cea de la Argeș –
se vede pe zid –/ Înc‐alăptează.// Încă se dă de‐
nţeles/ Că nici casă, nici ţară, nici mănăstire/ Nu ră‐
mân în piciare, fără de jertfă/ Și fără iubire”.
Ileana Mălăncioiu scrie o nouă Legendă: „Stau

Nr. (288) 2020

într‐un zid ca Ana lui Manole/ Numai că eu nu sunt
Ana, iar cel care m‐a zidit/ N‐a visat nimic niciodată”,
reliefând o idee profund feministă – Anele anonime
sunt sacrificate, de multe ori, de bărbaţi inferiori,
complexaţi, prizonieri ai egoismului lor, incapabili
să aibă un vis sau să înţeleagă visul altcuiva.
Antologia Lacrima Anei are valoarea unui unicat,
prin conţinut și iniţiativă. Era necesar ca în dăinuirea
mitului jerfei în creaţie să‐și facă loc, alături de crea‐
tor, și jertfa acestuia. Astfel, Lacrima Anei șterge la‐
crimile multor Ane anonime și umple un gol în isto‐
ria creaţiilor care au avut ca punct de plecare
legenda Mănăstirea Argeșului.
Ana DOBRE
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POEMUL CA LUX

de Mircea VULCĂNESCU
Rochii
De‐ai ști numai să deschizi ochii!
Flori mari, cununa trupurilor, rochii...
Curcubeie ce fac semnul de iertare,
Fâșii de cer ascunse prin sertare;
Falduri, prin care steagul trupului
Se‐nclină către zarea nevăzutului;
Puteri, prin care Eva a‐ncercat
Să șteargă urma primului păcat.
Ce lujer de crin Vă scoate din scrin,
Scutură de pe voi praful de stele
Și vă colindă,
Prin oglindă.
Ca printr‐o răspântie cu iele?
Rochii furtunoase ca valurile,
Rochii legănate ca malurile,
Rochii înaripate ca vânturile,
Rochii care n‐ating pământurile,
Rochii care flutură ca steagurile,
Rochii care mătură pragurile.
Ce fâșii se rup,
Cu foșnet de trup,
Și le pierde‐n zarea
Depărtării, marea, în val de safir,
Pe trup trandafir?
Rochii unduitoare ca grâul,
Rochii șerpuitoare ca râul,
Rochii rătăcitoare ca drumul,
Rochii risipitoare ca fumul,
Rochii ameţitoare ca mările.
Rochii amăgitoare ca zările,
Rochii care asmut depărtările...
Ce fire ce mint
Leagă‐n Labyrinth
O fată și‐o fiară
De‐un prinţ ce‐o să piară?

Rochii care tremură ca plopii,
Rochii de care‐n zadar te apropii.
Rochii care parcă te cheamă.
Rochii de‐a căror fire nu‐ţi dai seamă.
Rochii de care ţi‐e teamă.
Rochii ciudate, ce stau și privesc,
Rochii tăcute, ce nu ciripesc.
Rochii care parcă iscodesc.
Rochii alături, ce stau și visează.
Rochii ale căror falduri oftează.
Rochii care nu cutează!
Văl roșu de foc,
Stă sângele‐n loc?
Și trupul nu‐mbie,
Coaja să‐i sfâșie,
înflorind pe vrej.
Flăcări în vârtej?
Rochii de noapte, rochii străvezii,
Rochii în care ades întârzii;
Rochii care te prind ca ideile,
Rochii care te mint ca femeile;
Rochii nestatornice ca părerile.
Rochii în care se‐ncurcă vrerile;
Rochii încărcate de tristeţi.
Rochii în care mor tinereţi;
Rochii pe care nu poţi să le‐alini.
Rochii în faţa cărora te înclini.
Văl verde ca râul,
Ce șopârlă, brâul
își încinge cald.
Pe trup de smarald?
Rochii, frunze lipite de trup.
Rochii amăgitoare, ce se rup.
Rochii care șerpuiesc pe șolduri.
Rochii iară paftale și bolduri.
Rochii pline de imbolduri.
Rochii care flutură pe pântece,
Rochii făcute parcă din cântece.
Rochii ce poartă în ele descântece...
Rochii care făgăduiesc bucurii.
Rochii legate strâns în betelii,
Rochii ce cad ca soldaţii‐n bătălii.
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De câte ori,
Din seară‐n zori,
Și apoi iară.
Din zori în seară,
încerci să învii, când nu poţi să mori,
îmbii, te ascunzi, râzi, plângi, te‐nfiori!
Rochii de văl, petrecute cu fir,
Rochii ca o adiere de zefir,
Rochii ce prefac trupul în trandafir.
Rochii care te‐mbie la joc,
Rochii aducătoare de noroc,
Rochii care miros a busuioc.
Rochii zglobii ca spetezele,
Rochii subţiri ca sfarlezele.
Rochii crenelate ca meterezele.
Rochii care fac trup de albină,
Rochii izvor de lumină,
Rochii care miros a sulfină.
Rochii străvezii ca paharul.
Rochii care aruncă zarul.
Rochii care revarsă harul.
Ce văl de argint
Plânge mărgărint
Când trupul de brumă
Se preface‐n spumă
în zări de Hyacinth?
Somn, ori lucru? Ce să fie
Rostul tău pe lume, ‐ie?
Petec alb, scutec și scut,
Rochie noului născut.
Rochie lungă de botez
Fără cută, să cutezi!
Rochie albă de mireasă,
Care soartă ţi‐e aleasă?
Rochii străvezii de dimineaţă,
în care trupul răsare din ceaţă;
Rochii învoalte de pus la amiază.
Din care mâna răsare rază;
Rochii strâmte de după prânz,
în care trupul zburdă ca un mânz;
Rochii lungi, poleite, de seară,
în care trupul se face de ceară;
Rochii ce fâlfâie ca fluturii de noapte,
Pline de vis și de șoapte.
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Rochie de bal, rochie de seară,
Inelul cine‐o să‐l ceară?
Și ce vis nătâng
M‐o face să plâng
Și mă va duce
Cu pași în cruce
Lujerul florii să frâng?
Rochie împodobită de moarte.
Prin ce somn trupul te poarte?
Și ce amintire de zână
Va fi să prefacă‐n ţărână.
Când viaţă, căldură, culoare.
Se pierd în mirosul de floare.
Și‐n văluri răsări străvezie,
Strigoiu îndrăgit de‐o stafie
Rămasă‐n extaz,
în giulgiu de‐atlaz,
Să nu dea răgaz,
Nunţii cărui mândru duce de Orgaz?
Și de vei voi, mai târziu,
Să‐nvie din nou ce‐a fost viu.
Sub raza de fir, argintie, în racla rămasă pustie,
Afla‐vei doar nasturi, paftale și cozi...
Și n‐o să mai știi să le‐nnozi!

• Două personalități gălățene •
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REMEMBER

Ion CHIRIC
(n. 1940 ‑ d. 1999)
Nu sunt critic literar, dar pot spune că recunoști imediat “amprenta” lui Ion Chiric. Îmi
aduc aminte de “Meditaţii pe o sferă”, poeme pline de înţelepciune, rafinament, meditaţie,
o combinatie între romantism, baladă și pastel. V‐am spus că era un om tăcut, mai degrabă
închis în el, dar un om atât de blând și bun. Iar această blândeţe se simţea și în scrierile
lui. Iată câteva versuri antologice.

Text și selecție: Angela BACIU
Răsari tu, deodată, proaspăt echilibru palpabil
între lumini și vâscos întuneric să cânţi
fără vocabule, numai cu ochii, numai cu mersul
și braţele. Rămâi așa, linie sfântă
în această lume a sufletului meu,
rămâi ca un vis nevisat,
că un soare neplămădit din focul depărtărilor
sau:
Mă scurg încet, spre rădăcini alunec
îmi simt pe lucruri sufletul prelins
și trec tânjind cu teamă spre necunoscut
sau:
Ochiul din contemplarea
sufletului lin
se închide în grotele puștiului alb,
ale puștiului de dincolo de capăt
Doamne, ochiul meu ascunde o minune
Și nu vrea să mi‑o arate

[...] Pe prismă mama păzește rădăcini
de flori, de morcovi, de pătrunjel subţire,
cu viaţa a trecut mereu prin lut
și‑acum îmi limpezește viaţa în privire
[...] Când nu va mai fi nici mama
îmi va rămâne Dunărea.

Cuvânt și dorință
Plopii, izvoarele, focul
mi‑au tras trpul întreg în privire,
dorinţa mea de înalt
pare o turlă de mănăstire
Prin toate întinsurile vieţii
mi‑am tras rădăcini pentru zbor vertical
dar acum cuvântul, luceafărul minţii
mi‑a fugit pe tărmurile cerului
și ca o vietate, ca un câine roșu,
ca o pasăre îmbuibată de sunete
privește în muţenie cum stelele
se‑mping una pe alta în aval

La o lansare de carte la Librăria „Eminescu”
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ESEU de Mircea COLOȘENCO

ION BARBU – DAN BARBILIAN
POET ‑ MATEMATICIAN ‑ GÂNDITOR AUSTER
• 125 ani de la naștere (19 martie 1895).
90 de ani de la JOC SECUND (1930) •
(urmare din nr. 285)
Ion Barbu a debutat în presă cu poezia Fiinţa, în
revista Literatorul (anul I, nr. 14, sâmbătă 28 sep‐
tembrie 1918, p. 3) a lui Alexandru Macedonski, la
propunerea lui Tudor Vianu, prietenul său din ado‐
lescenţa giurgiuveană. Editorial a debutat în 1921,
prin apariţia plachetei După melci, la Editura „Lu‐
ceafărul” din București, când poetul se afla pentru
studii în Germania [5]. Nemulţumit de ilustraţia poe‐
mului, va retrage placheta din comerţ. Dar se impune
în literatură prin paginile revistei Sburătorul a lui
E. Lovinescu, care îi va susţine cu argumente și prie‐
tenie evoluţia. Datorită aceluiași magistru va încerca
adevăratul debut editorial, cu cartea de versuri in‐
titulată Ochian, la Editura „Casa Școalelor” din Bu‐
curești, în anul 1927. În pofida concursului binevoi‐
tor al lui E. Lovinescu și Liviu Rebreanu, membri în
comitetul de lectură și avizare, Ion Barbu ratează
acest debut mult râvnit. De aceea, va debuta editorial
abia în anul 1930, la Editura „Cultura Naţională” din
București, cu cartea de versuri Joc secund.
Joc secund nu este o simplă antologie de poezii,
ci este o carte programatică, totul fiind subordonat,
în misterul artei, unei unice idei: puritatea/ nepri‑
hănirea.
Cartea este împărţită în trei cicluri: Joc secund
(20 poezii), Uvedenrode (9 poezii) și Isarlîk (5 poe‐
zii).
Sintagma joc secund nu se referă Ia faptul că, în
creaţia lui Ion Barbu‐Dan Barbilian, știinţa matema‑
ticii ar fi „jocul prim”, iar arta poetică, „joc următor”/
secund, apelativul din titlul cărţii și al ciclului cu ace‐
lași nume, se va interpreta cu totul altfel, decât până
în prezent.
În contextul poeziei barbiene, sintagma joc se‐
cund are altă conotaţie decât cea de la o privire su‐
perficială de acţiune minoră/ profană/ infantilă: Joc,
cu scop distractiv/ recreativ (cărţi de joc, zaruri,
joacă) sau didactic/ concurenţial (joc de scenă,
sport, dans), iar Secund, „al doilea”.
Jocul, în sens major, este de la originile lui sume‐
riene o iniţiere într‐un rit social de decriptare a Uni‐
versului în genere, dar și în cel care trăim și care
explorează fantasticul, poezia, sacrul, refuzând mo‐
dul trivial, ceea ce în sintagma barbiană se realizează
prin secund, sens preluat de la verbul latin scundo, ‑
avi, ‑are „a sprijini, a face fericit”, pe care îl întâlnim
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în chintesenţa versurilor din preambulul volumului
– poezia /Din ceas dedus…/: „un Joc secund mai pur”,
respectiv „un joc fericit, neprihănit”.
În opoziţie cu jocul pur/ neprihănit, pe Axis
Mundi/ Axa Lumii în structura volumului de versuri
barbian, se află situată sintagma Elgahel, cuvânt in‐
ventat de poet, scris sub formă semită, alcătuit, în
realitate, din alte două cuvinte aflate în lexicul scan‐
dinav/ germanic (danez, norvegian, suedez) de pro‐
venienţă gotică: Helga (vechi germ. hailaz), „zeu/
zeiţă, sfânt/ sfântă”; Hel (engl. hell, „infern, iad”),
devenind la Ion Barbu „Zeiţa Infernului/ Morţii”, res‐
pectiv Jocul prihănirii (prihană, „păcat/ necinste/
vină morală”), perechea sintagmei Joc secund, „joc
neprihănit/ pur”, pe care versurile din poezia finală
– Încheiere le explicitează: „sub ochiul de senin oţel/
În neclătinatul idol El Gahel// Lame limpezi duse‐n
ţara lui norvegă”, cuvântul ELGAHEL fiind încrustat
într‐un eptagon numărul sacru ȘAPTE (vârfurile po‐
ligonului) însemnând/ reprezentând încă de la su‐
merieni sacralitatea supremă: Apollo, Yahve, Osiris,
Dumnezeu.
Cercetată în paralel cu expresiile clasicilor latini,
sintagma lui Ion Barbu se deschide ca o floare. În
perspectiva acestei interpretări, total diferită de cele
anterioare, întregul eșafodaj al poeticii sale ne pro‐
pune alte piste de discuţii estetice, în care iniţiaticul
înlocuiește enigmaticul.
Modul interior de tratare a cunoașterii a fost la
Ion Barbu identic, atât în lumea matematicii, cât și
în cea a poeziei și a eseisticii sale, o metamorfoză a
mirificului fiinţei în durată pură, dar fiecare cu alte
mijloace de expresie. „Colaboraţia dintre poet și lec‐
tor – scria, în 1930, Pompiliu Constantinescu – de‐
vine o cursă de ingeniozităţi. Intuiţia lui e obligată
să lucreze arbitrar, fiindcă arbitrară este însăși logica
interioară a metamorfozei.” Dar arbitrariul, la care
se referea direct criticul literar, se anulează de la
sine, când lectorul de poezie are un minimum de
bagaj de cunoștinţe de cultură generală din universul
știinţelor exacte [11].
Cine încearcă să delimiteze fruntariile creaţiei
matematice de cele poetice și filosofice ale lui Ion
Barbu‐Dan Barbilian, ori modelul lor de interferenţă,
poate greși. Sfera preocupărilor sale în „imaginarea
de lumi probabile”, revelarea circumscrierii semni‐
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ficaţiei epistemologice și semantice a „nebuniei apol‐
linice” în contextul cunoașterii umane, cu concursul
conceptelor de probabilitate și certitudine ale ști‐
inţei moderne, sunt esenţiale. La reconstrucţia axio‐
matică a teoriilor știinţifice, bazată pe principiile de
echivalenţă și izomorfism, se rafinează domeniul
realului într‐o structură generică comprehensivă,
care primește o pluralitate de interpretări („modele”,
„aplicări”, „realizări”). Contribuţiile lui Dan Barbilian,
în acest sens, sunt, păstrând proporţiile, pe măsura
înaintașilor săi: Galois, Felix Klein, David Hilbert. În
asemenea context, axiomatica a fost aplicată ca mo‐
del abstract al unor teorii concrete, fiind, „o mate‐
matică la puterea a doua”, după cum singur a nu‐
mit‐o într‐un sens indubitabil.
În cazul poeziei sale, marcată de căutări similare,
în plan estetic, prin folosirea sintagmelor consacrate
ca entităţi culturale intrate în circuitul spiritualităţii
universale, a creat într‐un limbaj subliminar un in‐
frarealism de modele arhetipale, o poezie iniţiatică
cu valori generice, care conduce la perfecţiunea cu‐
noașterii poetice nu numai prin imagine, simbol,
mit și metaforă, ci și prin cunoașterea știinţifică.
Astfel, poezia lui Ion Barbu, pendulând între nepri‑
hănire (joc secund) și prihănire/ păcat/ moarte (El
Gahel), este o creaţie a situaţiilor grave, purificatoare
‐ fie în După melci, fie în bijuteriile artistice ale Jo‑
cului secund, fie în creaţiile parnasiene – prin atin‐
gerea sensurilor hialine ale vieţii și depășirea pra‐
gului cognoscibilului inefabil, în căutarea altor
existenţe, a celor terene și eterne.
De la bun început, parcurgându‐i manuscrisele,
observăm predilecţia lui Ion Barbu pentru scrisul
caligrafic, inclusiv în fulguraţiile inspiraţiei. Aspectul
grafic apare foarte armonios și distins, dovedind,
prin claritatea, sobrietatea și egalitatea liniei conti‐
nue a literelor, graţie, simplitate și sens estetic, o
unduire caligrafică de un calm surprinzător, în com‐
paraţie cu nonconformismul manifest al comporta‐
mentului cotidian al poetului, dar în raport direct
cu logica, echilibrul și proporţia spiritualităţii sale,
așa cum apare din expresii, propoziţii/ fraze/ ver‐
suri. Ca formă, dimensiune și direcţie, ca ordonare,
intensitate și continuitate – am numit toate cele șase
genuri ale grafologiei –, scriitura lui se confundă
până la identitate cu cele ale englezului John Locke
(1632‐1704) și ale francezilor Jean Racine (1639‐
1699) și Henri Bergson (1859‐1941). Cunoscutul
grafolog francez J. Crépieux‐Jamin a încadrat scrii‐
tura lui J. Locke și a lui R. Wagner în aceea a oame‐
nilor de geniu (vezi L’écriture et le caràctère, Paris,
Huitième édition, 1921, pp. 181‐185), oferind argu‐
mente temeinice, consideraţii pe care le va repeta
și cu privire la J. Racine și H. Bergson (v. ABC de la
graphologie, Paris, I, pp. 67‐68, 153; II, pp. 41, 135).

La această aleasă reuniune de nume se poate alinia
fără nici un fel de dubiu și Ion Barbu.
Cartea de versuri Joc secund a fost încununată, la
31 martie 1930, cu Premiul de poezie al Societăţii
Scriitorilor Români (6.000 lei), pe anul 1929, de o
comisie, desemnată de adunarea generală a Socie‐
tăţii, formată din Gh. Adamescu, E. Lovinescu, D.
Nanu, Em. Bucuţa și Perpessicius, care a mai acordat:
premiul pentru proză „Ioan Al. Brătescu‐Voinești”
(susţinut bănește de Ministerul Artelor) lui Gh.
Brăescu (La clubul decavaţilor 25.000 lei); premiul
pentru roman „C.A. Rosetti”, lui Mateiu I. Caragiale
(Craii de Curtea Veche 20.000 lei); premiul pentru
poezie „Socec”, lui Lucian Blaga (Laudă somnului
10.000 lei); premiul pentru proză S.S.R., lui AL Ca‐
zaban (Pasărea rătăcită 4.000 lei); premiul pentru
sonet „Ionel Pavelescu”, lui Eugen Jebeleanu (Sonet
provincial 1.000 lei). [12]
Academia Română i‐a acordat post‐mortem, în
mai 1991, titlul de membru pentru creaţia sa exem‐
plară de poet, matematician și gânditor auster, re‐
cunoscându‐i‐se astfel valenţele spirituale, intrarea
definitivă în patrimoniul cultural românesc și uni‐
versal.
NOTE. [5] E. R. Dodds. Dialectica spiritului grec.
București, 1983, p. 144; [6] Ion Barbu în corespon‑
denţă, București, 1982, p. 265; [7] Dan Barbilian.
Direcţii de cercetare în matematicile contemporane,
în „Tribuna”, Cluj, 17 mai 1958; [8] Dan Barbilian.
Wilhelm Blaschke, în „Universul”, 12 noiembrie 1935;
[9] Dan Barbilian. G. Țiţeica, în „Universul literar”, 8
ianuarie 1928; [10] Ion Barbu. Veghea lui Roderick
Usher, Dan Botta, Eulalii, București, 1931, p. 8; [11]
Pompiliu Constantinescu. Glose la poezia lui Ion
Barbu, în „Vremea”. 11 septembrie 1930; [12] Bule‑
tinul pe anul 1930. Societatea Scriitorilor Români,
1931.
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[DIN CEAS DEDUS…]
Din ceas, dedus adâncul acestei calme creste,
Intrată prin oglindă în mântuit azur,
Tăind pe înecarea cirezilor agreste,
În grupurile apei, un joc secund, mai pur.
Nadir latent! Poetul ridică însumarea
De harfe resfirate ce‐în sbor invers le pierzi
Și cântec istovește: ascuns, cum numai marea,
Meduzele când plimbă sub clopotele verzi.

ÎNCHEIERE
Stinsă liniștirea noastră (și aleasă)
Isarlîk încinsă, Isarlîk mireasă!
Dovediţii, mie, doisprezece turci
Între poleite pietre să mi‐i culci:
Inima – raiaua, osul feţii spân,
Țeasta, nervii torși în barbă de stăpân,
Clatină‐i la Ciprul Negru, în albeaţă
De sonoră vale într‐o dimineaţă!
Vis al Dreptei Simple! Poate, geometria
Săbiilor trase la Alexandria,
Libere, sub ochiul de senin oţel,
În neclătinatul idol El Gahel.
Inegală creastă, suliţată cegă,
Lame limpezi duse‐n ţara lui norvegă!
Răcoriţi ca scuţii zonele de aer,
Resfiraţi cetatea norilor în caer,
Eu, sub piatra turcă, luat de Isarlîk,
La o albă apă intru – bâldâbâc.
Fie să‐mi clipească vecinice, abstracte,
Din culoarea minţii, ca din prea vechi acte,
Eptagon cu vârfuri stelelor la fel,
Șapte semne, puse ciclic:
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TINERI POEȚI

Mihai GAFIȚEI

Oana Mioara ARHIP

(Iași)

(Iași)
MAGMATIC

***
Ca o albie abruptă
mi‐e sufletul când tac
și mă ostoiesc a iubi.
Curg râuri de purpură
între malurile înguste
ale inimii mele.
Smulge‐mă, din haosul
lumii, iubito,
să ne adăpostim din nou
sub cerul fragil,
cântând melancolic
același sincron
al sufletului nostru,
catedrală de îngeri sfioși...

Împreună
La răscrucea
drumurilor
ce nu și‐au vorbit
niciodată,
am împlinit
împreună
un veac
de singurătate.

Plouă mărunt, ireal și abrupt
Din vise amorfic să cureţe praful
Vulcanului karmic fierbând dedesupt
Pe ceruri zvârlind epitafuri.
Nimic din nimic și nimic niciodată
Negat‐renegat, negativ‐afirmată
E soarta ne‐soarta în van ferecată
Adânc în vulcan stă karma uitată.
Schiţată‐i ieșirea, în spate‐i nimic
Zadarnic gonește spre cer girueta
Tablou iluzoriu când tainic, când cinic
Pierdută‐n vecie e‐acum amuleta.
Nimic din nimic și nimic niciodată
E soarta ne‐soarta în van ferecată.

NOCTURNALIA
E liniște și‐i gol ‐ tăcerea lunii
Prin crengile de nuc se cască
În umbre la peretele cu funii
Țesut în ischemii de iască.

***
Ochii tăi de topaz încins
Se topesc prelung
În arșiţa sufletului meu.
Cântecul mării
Bate ca un ecou depărtat
În toate gândurile mele.
Spre care dintre limanuri
Să ne îndreptăm amândoi
Când luminile cad
Peste ape, în valuri șuvoi?
***
Versul
nu se caută,
el este mierea
ce ne îndulcește buzele
când întreaga
spaimă a realităţii
ne ascunde în noi...

Tot greul se răstoarnă‐n piept
Și răsucit în menghina durerii
Spoveditor dar fără să mă iert
Adun nectar din viu‐nectarul firii.

VESTALĂ
E liniște‐n piaţeta din faţa catedralei
Cu resemnare urcă spre ea pașii vestalei
Se pleacă cu privirea pe‐a treptelor lucire
Șovăitor pășește în dulcea ei plutire.
E liniște și mâna cu degete sfioase
Apucă cu sfială a rochiei mătase
Și pletele‐i bălaie se‐ntrec în vălurire
Sub soarele ce‐aprinde atâta strălucire.
Un cer de frumuseţe e mândră și‐mpăcată
Mai cată înapoia din ochi ultima dată
Cu bun‐rămas în suflet pășește‐n ultim prag
Cu bun‐rămas de tot ce‐i fuse dor și drag.
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PUNCTE DE VEDERE LA ZI

Covid 19 sau focul din cer?
de Constantin OANCĂ
Secolul al XXI‐lea ori că va fi religios ori că nu va fi
deloc totuna e, deoarece nu în religie stă puterea transfi‐
guratoare asupra omului, ci în credinţă, iar confuzia între
una și alta este foarte mare. Când credinţa devine religie
totul se năruie. E suficient să ne gândim la versurile lui
Mihai Eminescu pe tema aceasta ori la anarhia instalată
în zilele acestea la nivel global, care pe termen lung va ge‐
nera mult întuneric. Cauza directă stă în împărţirea lumii
în două: bogaţi și săraci. Mamona, banul nemuncit, dis‐
truge pacea socială. Iar această închinare la idolul veacului
se datorează nu absenţei religiei, ci a credinţei. Dacă peste
tot este religie, credinţa, în schimb, este pe cale de
dispariţie, de aceea se și întreabă sfântul apostol și evan‐
ghelist Luca: „Dar FIUL OMULUI, când va veni, va găsi,
oare, credinţă pe pământ?” (Luca 18: 8). Că anarhia a
apărut în urma aisbergului numit „covid 19” este doar o
aparenţă, ea existând dintotdeauna în spatele realităţii
văzute, numai că acum s‐a ivit un pretext de a se manifesta
(să nu uităm că păcate sunt și cele săvârșite „cu gândul”).
Oameni care până mai ieri treceau drept onorabili, azi au
turbat, distrugând tot ce întâlnesc în cale, ca și când legea
morală ar fi stat ca un zid în calea libertăţii/fericirii lor.
Iată cum au ieșit la iveală, numai în câteva zile, picioarele
de lut ale civilizaţiei materiale, fără carte, golită de conţinut
spiritual, care s‐au năruit precum o casă zidită pe nisip.
Și‐acum se poate înţelege mai bine misterul lui covid
19. Când omul a întors spatele poruncilor din Decalog,
Dumnezeu Și‐a întors faţa de la el, iar în locul rămas liber
s‐a instalat forţa oarbă a răului. Credinţa nu e o poveste,
ci energie spirituală, „grăunte de muștar”, capabil să bi‐
ruie moartea, cea fără sens (niciun raţionament logic nu
i‐a pătruns rostul), care numai prin credinţă se poate
înţelege („unde se oprește gândirea începe credinţa”).
Omul nu e singur, e cu foamea și cu setea lui de
cunoaștere (însușiri primite în dar la naștere) și cine crede
că se poate trăi și fără satisfacerea acestor nevoi se‐nșeală,
atunci va rămâne cu adevărat singur, că orice rău care
poate surveni la un moment dat în viaţa lui va fi în măsură
să‐i întunece frumosul tablou al alcătuirii lumii, pierzând
în consecinţă motivaţia de‐a mai crede în valorile obiective
ale vieţii, bineînţeles dacă ar fi și avut vreodată o astfel de
binecuvântată ocazie. Fără cunoașterea lui Dumnezeu
omul rămâne vulnerabil în faţa răului, abrutizarea și
deșertăciunea fiind semnele depășirii pragului critic al
posedării acestuia, când se produc adevărate mutaţii în
natura gândirii sale, a celei comportamentale și mai ales
a sănătăţii lui (sufletești și trupești), urmarea directă fiind
reducerea lui la nivelul unei ușoare prăzi în faţa manipu‐
latorilor, slăbirea imunităţii în faţa bolilor, cărora nici
știinţa, uneori, nu le poate face faţă, iar cât despre credinţă,
ce să mai vorbim? Concret mă refer la blestematul virus
„covid 19”, care devastează în zilele acestea lumea și care,
după propria‐mi opinie, n‐a venit la voia întâmplării. Cauza
cauzelor: îndepărtarea omului de Dumnezeu. Dar în ma‐
rea Lui bunătate Dumnezeu îi întinde o mână frumoasei
Lui făpturi, ca ea să‐și revină din rătăcirile sale, folosindu‐
se de orice împrejurare. Este aceasta o lecţie divină ase‐
mănătoare cu cea din pilda despre fiul rătăcit unde fiul
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revine la tatăl său după ce și‐a pierdut
averea (anii tinereţii) pe la porţile altor
stăpâni/dumnezei, până când aceștia l‐
au umilit de tot. Și lecţia aceasta este una despre smerenie,
despre pocăinţă. Din Faptele Apostolilor, capitolul 2, ver‐
setele 37‐38, aflăm că în ziua Cincizecimii sfântul Apostol
Petru, în predica sa, exprimă cu curaj pedeapsa ce‐i
așteaptă pe răstignitorii Domnului Iisus Hristos, la care
aceștia, realizând gravitatea faptelor, îl întreabă (pe sfântul
apostol) ce‐i de făcut, iar răspunsul acestuia este scurt și
cuprinzător: „Pocăiţi‐vă!”.
Faptul că acest virus este prezent în toată lumea mă
face să înţeleg că toţi oamenii au păcătuit, indiferent de
rasă, civilizaţie ori religie, cu toţii avem nevoie de pocăinţă,
iar timpul, după cum se deduce cu limpezime, nu mai are
răbdare, confirmându‐se cuvintele Domnului prin care (în
Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 4, versetul 17)
zice: „Pocăiţi‐vă, căci s‐a apropiat Împărăţia Cerurilor!”.
Suntem în zilele Covid 19. Între multele evenimente
nedorite din această perioadă este și cel legat de biserică,
când creștinii s‐au dezbinat, unii pro și alţii contra măsu‐
rilor ce s‐au luat pentru diminuarea ravagiilor virusului
care, practic, a terorizat întreaga lume. I se impută legii
faptul că a îngrădit oamenilor accesul la sărutarea icoa‐
nelor și a împărtășirii lor cu aceeași linguriţă. Întrebarea
care revine obsesiv este aceasta: se pot îmbolnăvi oamenii
de coronavirus dacă se împărtășesc cu aceeași linguriţă,
având în vedere faptul că ne situăm într‐o instituţie sfântă,
ce se conduce după alte legi/principii? Eu răspund, fără
ezitare, da. Să nu uităm că Episcopia Tomisului a fost îm‐
potriva Patriarhiei Române, a cărei opinie o împărtășesc
și eu. Și uite de ce. Nu sărutul icoanelor ori trupul și sân‐
gele Domnului constituie problema disputei, ci credinţa
oamenilor puși în situaţia de a săruta icoanele sau de a
se împărtăși. Numai credinţa adevărată face posibil im‐
posibilul – să ne amintim de cuvintele Domnului spuse
parcă pentru atari împrejurări: „Dacă veţi avea credinţă
în voi cât un grăunte de muștar, veţi zice muntelui aces‐
tuia: Mută‐te de aici dincolo și se va muta; și nimic nu va
fi vouă cu neputinţă” (Matei 17: 20) sau „Scoală‐te și
pleacă; credinţa ta te‐a mântuit” (Luca 17:19). Mântuirea,
deci și sfânta împărtășanie, nu‐i un dat, ci un bun dobândit
de către om, împreună lucrând cu Dumnezeu.
Și încă ceva: în iconomia mijloacelor de mântuire a
omului există o ierarhie: a) cunoașterea lui Dumnezeu
(realizată prin citirea Cuvântului Său), echivalentul întâl‐
nirii cu Dumnezeu din binecunoscutul panseu al lui Blaise
Pascal: „Doamne, de nu Te‐aș fi întâlnit nu Te‐aș fi căutat”,
ce determină tot parcursul ulterior al celui ce vrea să se
mântuie (căutarea); b) credinţa; c) pocăinţa; d) faptele
credinţei și e) sfânta împărtășanie care vine să încununeze
etapele înainte enunţate. Ori dacă aceasta (sfânta
împărtășanie) le devansează pe celelalte, se consideră a
fi luată cu nevrednicie/spre osândă, fiind tratată ca un
drept cuvenit, fără prea multe discuţii legate de identitatea
Dumnezeului cu care ne împărtășim.
Nu e nimic nou din tot ce spun acum, ci e doar o adu‐
cere aminte a unor lucruri arhicunoscute.
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INVITATA REVISTEI

Elena NETCU
ÎN TĂCEREA TÂRZIULUI CEAS

IN THE SILENCE OF THE LATE HOUR

Pe culmea pădurii copacii se căţărau trudind,
cu o emoţie nedeslușită, urcau jinduind…
Îmi lungeam privirea ca să prind mișcarea
din ramurile cărunte, scrijelate de dorinţe.
Sunt mai presus de mine, trecătorule!
Mă desfrunzesc amăgitor
cu ochii aţintiţi pe zare.
Aștept doar înserarea,
mă las purtată într‐o imensă poartă,
nedibuind intrarea,
ci doar râvnirea din ochiu‐ţi, misterios inel,
acoperit de limba târziului ceas.
Încremenită, Doamne, în el să fi rămas!
S‐a întâmplat asta pe un picior de plai.
Stăteai în faţa mea ca un imens stejar,
păreai imperial, venind de dincolo de fire
și mă priveai, umbrindu‐mă…
numai tu lângă mine, singuratic izvor,
cu disperarea clipei rotind în adormire
și sfredelind in mine înfrângeri de dor
îmi tresăreau în suflet amăgiri
c‐am fost mereu firavă, efemeră,
eu mă deschid în mine,când mi se închide pleoapa,
căci doare depărtarea,
m‐ascund neștiută de mare,
se năruie nisipul prelins încet din ceas,
femeie fără formă, doar suflet am rămas,
un abur de tămâie, smerită păpădie…
căușul palmei tale e fără de inel.
Ce‐a mai rămas din mine?
Mă cuibăresc în braţele‐ţi de‐argint.
Mă strigi în noaptea albă, ecoul nu răspunde.
Ești marmură ninsă plutind într‐un vis
Chiar de‐ai veni ca jarul rumenind,
ar fi începutul lumii, cu vorbe aiurând...
de‐ai fi cât un munte în faţa mea să stai
tot mă vei duce pe un picior de plai…
s‐ar răscoli pădurea ta în hohot.
Înmugurește‐o dată!
Pe umeri să te ţin
cu verdele pădurii în miezul meu să fii
căci de‐aș muri vreodată, voi fi tot în picioare,
doar c‐un sărut, doar unul, cu mugurii în floare…
să fii stejar bezmetic mereu în căutare,
iar eu doar să râvnesc înserări amare...
să te întreb mereu: se naște iar o lume?
Nu e nimic, doar visul ne rămâne!
Cine a făcut din tine o margine de stea?

Toil‐worn trees climbed on the peak of the woods,
mounted craving in a foggy emotion…
I stared to catch the move
of the grey branches scratched by desires.
They are beyond me, passer‐by!
I shed my leaves deceptively
my eyes fixed in the distance.
I wait just for the dusk,
I let myself driven into a huge gate,
not feeling the entrance,
but only the coveting in your eye, mysterious ring,
covered by the hand of the late clock.
If only I remained stone‐still in it, Father!
It happened once upon a time.
You stood in front of me like a huge oak tree,
you looked imperial, coming out of nature,
and looked at me, shading me …
only you besides me, a lonely well,
in distress of the moment turning round asleep
and digging inside me defeats caused by longing
delusions raised in my soul
as I was forever frail, ephemeral,
I open inside me, when my eyelid closes,
as distance hurts,
I hide myself unknown by the sea,
the sand collapses dropping out slowly from the
time glass,
woman with no form, I remained but a soul,
a fume of incense, humble dandelion…
the cup of your hands has no ring.
What has become of me?
I huddle in your silver arms.
You call me in the white night, the echo does not
respond.
You are a piece of marble covered with snow in a
dream
even if you came like parched embers,
it would be the beginning of the world,
with rambling words...
if you were a mountain to stay in front of me
you would even bring me to an idyllic realm…
your woods would stir up sobbing.
Bud up once!
To hold you on my shoulders
with the green of the woods in my inside to be
as I would die sometime, I still stood upright,
with one kiss, only one, in blossom…
for you to be a giddy oak tree ever wandering,
but me to long for bitter sunsets...
and to ask forever: another world has borne?
It’s naught, but the dream remains!
Who made of you an end of a star?
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LYRA

Valentin MAHMUT
(poet basarabean din Ismail)
PLÂNSUL TĂCERII
Cu privirea de marmură,
în întunericul de nepătruns,
mă chinui să trăiesc,
ascunzându‐mă de soartă.
Și aud cum plânsul tăcerii
străpunge auzul cristalin
și, de frică, tremură frunzele
din Pădurea Adormită.
Plouă cu lacrimi de sânge
peste mormântul lui Eminescu,
dar el dansează... în lacrimi
de gheaţă, care se topesc odată
cu lăsarea amurgului.
Prin tristeţea orizontului
se aude o melodie
ce zboară spre infinit și eu,
în labirintul meu, aștept
un dar de undeva,
ca o mană cerească,
pe aripi de căprioară
străpung negrul din faţa
ochilor mei pe timp de iarnă.

CASCADE DE ZILE
Mormanele de zile,
îngrămădite la colţul falezei de ceaţă,
se jeluiesc cascadelor de fum,
Care ard în jăratecul de gânduri
Din cuptoarele
veacurilor de aur...
Și pe coperta cărţii,
acoperită cu colb cenușiu,
se citesc niște cuvinte
neînţelese de geamătul vremii,
care se uită
în trecutul dureros al cerului‐‐
și râd...
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SÂMBĂTA LINIȘTII
În iertările
de pe buzele uscate,
de atâtea cuvinte,
se deslușește
o droaie de sensuri
care așteaptă să fie cântate
într‐o zi de Sâmbătă,
când soarele plânge
la lumina razelor sale,
care, aruncate peste tot,
aduc Liniște.

OPERA
În colţurile sufletelor
de culoare albastră
se înfăţișează niște arii
din opere uitate
pe aleele cerului deschis...
Și luna, cu o grabă
înfricoșătoare,
se apucă de razele soarelui
și se dă în leagăn
prin florile de păpădie,
încă neînflorite,
de frigul iernii.

PRIMEJDIA MĂRTURISIRII
La primejdia mărturisirii
se adună toţi îngerii
de prin altarele epocilor posomorâte...
Și cu un nor de iarnă,
tras în piept, se ascund
după ușile închise ale ceasornicelor
atârnate de colţurile Lunii,
când stelele stau duse
cu gândul...
Iar aerul, obosit de atâta culoare,
se transformă‐n
vânt de primăvară
și se pierde
în faţa razelor de Soare.
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DOAGA STRĂZII - Veni vidi...
• De când s‐a schimbat conducerea Centrului Cul‐
tural „Dunărea de Jos” ‐ CCDJ s‐a cam schimbat și
mentalitatea celor care trudesc la ...viaţa publicaţiei
lunare „Dunărea de Jos”. Cel puţin numerele din anul
curent, ianuarie‐iunie, au o altă înfăţișare în pre‐
zentare și conţinut. În paginile revistei nu mai
zburdă un domn brun (fost președinte al CJG), care
umplea, el, mai toate paginile...
Și totuși, în numărul din iunie a.c., brunetul‐de‐
putat (îl știe toată lumea pentru derapajele sale etice
și politice), semneză o pagină de... memento mori, o
fi poezie, eseu sau un text care provoacă, vorba sem‐
natarului, vomă și greaţă într‐o Românie postcomu‐
nistă, când natura mi‐a fost închisă... De cine??? de
stăpânii lumii care vor... mai văd și slugile slugoilor
din propria mea ţară. D‐le b.n., de partea cui ești, a
slugilor sau a slugoilor? Fii și matale, odată, sincer
cu profesia...
În celelalte pagini, se poate citi poezie, meda‐
lioane literare, cronici literare, interviuri, pagini de
istorie locală ș.a. Cunoscutul cronicar de artă plas‐
tică, dl. Corneliu Stoica scrie și propune un muzeu
„Fraţii Arămescu”, la Galaţi, scrie cu argumente în
atenţia forurilor și edililor gălăţeni. De notat că ma‐
terialul respectiv a fost publicat și în Revista Porto‐
Franco nr. 285. Vom avea oare un răspuns pozitiv?
De altfel, reluăm (a câta oară) cel puţin două în‐
trebări la care așteptăm, de asemenea, un răspuns
(adică două):
• De ce Complexul Muzeistic de Știinţele Naturii
din Galaţi se numește Răzvan Agheluţă (se știe că
personajul n‐a fost decât medic veterinar și ...pre‐
ședinte al CJG un timp), un om onorabil?

• De ce Cinematograful de la Casa de Cultură a
Sindicatelor Galaţi se numește (oameni buni, chiar
suntem orbi?) Prof. Ioan Manole (un prof de fizică
fără catedră și director al instituţiei gălăţene până a
plecat la Domnul)? La Galaţi, pe scândura Teatrului,
au jucat mari artiști între care Gina Patrichi, Cornel
Coman, Mitică Iancu, Eugen Popescu‐Cosmin ș.a. Păi,
domnilor politicieni, șefi de partide (funcţii, desigur,
trecătoare), puneţi lucrurile pe făgașul cel adevărat.
Lumea nu‐i proastă, trecătorilor!
• La 15 iunie a.c., la Statuia marelui Poet Mihai
Eminescu din Parcul cu același nume, statuie înălţată
prin subscripţie publică în toamna lui 1911, o mână
de scriitori gălăţeni și de iubitori adevăraţi ai Poe‐
tului, au comemorat prin vers și floare 151 de ani
de la plecarea Sa între astre. Între astre, fiindcă un
asteroid cu numărul 9495, cu orbita între cele ale
planetelor Marte și Jupiter, un asteroid spuneam,
poartă numele Românului, Poetului Eminescu...
Fiindcă n‐au auzit de asteroidul Eminescu, nici
edilii municipiului și judeţului Galaţi, dar nici func‐
ţionarii culturali (?), Biblioteca Judeţeană „V.A. Ure‐
chia”, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Muzeul de
Istorie, și nici lucrătorii Complexului Muzeal de Ști‐
inţele Naturii Galaţi (care poartă un nume imposibil
de crezut, domnilor edili gălăţeni!), n‐au adus o
floare lui Eminescu. Dar El, Eminescu, pentru ase‐
menea indivizi a fost, este și va rămâne „Nemuritor
și rece”. Să știe lumea, lume...
„Trăind în cercul vostru strâmt
Norocul vă petrece
Ci eu în lumea mea mă simt
Nemuritor și rece”

Festivalul Național de Literatură
Marin Preda
ediția a XVII‑a, 15 și 16 octombrie 2020
Concurenţii vor trimite 1‐3 proze scurte pe suport de
hârtie, care nu vor depăși 15 pagini în total, culese cu font
Times New Roman (corp 12 normal, spaţiere de 1,5 rân‐
duri), în câte 10 (zece) exemplare, semnate cu un motto;
același motto figurând și pe un plic însoţitor, conţinând o
fișă cu datele de identificare ale autorului: numele și pre‐
numele, data și locul nașterii, adresa poștală, adresa de e‐
mail și numărul de telefon mobil, precum și un Cd cu tex‐
tele trimise, inscripţionat cu același motto.
Lucrările pentru concurs vor fi trimise până la data de
1 septembrie 2020, pe adresa: Centrul Judeţean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Teleor‐
man, str. Ion Creangă, nr. 52‐54, 140056, Alexandria,
judeţul Teleorman, cu menţiunea „Pentru concurs”.
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CORESPONDENȚĂ CULTURALĂ

Scrisoare deschisă: un muzeu „Frații Arămescu” la Galați
Domnului Președinte
al Consiliul Județului Galați
Domnule Costel Fotea,
Membrii Societăţii „C. Negri” și ai Reprezentanţei
Galaţi‐Tecuci a Uniunii Scriitorilor din România, Fi‐
liala Iași, precum și colaboratorii și cititorii Revistei
de cultură Porto‐Franco, susţinem Propunerea cri‐
ticului de artă, Corneliu STOICA, apărută în ziarul
Viaţa Liberă, ca la Galaţi să fiinţeze un Muzeu cu ti‐
tulatura „Fraţii Arămescu”.
Argumentele aduse de dl. Corneliu Stoica, cunos‐
cute de altfel, sunt edificatoare pentru demersul în‐
treprins. Născuţi la Galaţi, fraţii Arămescu, artiști
plastici, sunt recunoscuţi în lume și, mai ales, în
America, unde și‐au trăit ultima parte din viaţă. Mai
trebuie menţionat că, dincolo de renumele lor, cei

doi fraţi au donat Muzeului de Artă Vizuală Galaţi
peste 400 (patru sute) de lucrări, importante sume
de bani pentru organizarea unor expoziţii și alte ac‐
tivităţi. Nu cu mulţi ani în urmă, redacţia Revistei
Porto‐Franco a făcut și ea, în paginile sale, aceeași
propunere, dar fără un rezultat scontat.
În numele scriitorilor gălăţeni, și nu numai, dar
și al colaboratorilor și oamenilor de cultură gălăţeni,
semnează
Sterian VICOL,
Președintele Societății Scriitorilor „C. Negri”
și al Reprezentanței Galați‑Tecuci a USR Filiala
Iași, Red. șef al Revistei Porto‑Franco
25 Martie 2020
Telefon: 0754.917.330
E‐mail: nelustamate@gmail.com

SEMNAL PUBLICISTIC

Porto Franco, nr. 285/2020 ‑
Număr excelent al revistei gălățene!
Fragmentul Să nu plângi din Arta refugii a lui
Paul Goma (1935‐2020) e însoţit de o notă biobi‐
bliografică a Virginiei Chiriac, autoare pe care o re‐
găsim în acest număr atât cu cronică literară, cât și
cu un fragment dintr‐un jurnal de călătorie,
Paris, mon amour.
Poemul din ramă, Dangăt de fructe de Ana
Blandiana, urmat de o suită de versuri reușite
semnate de Cassian Maria Spiridon, Gellu Do‐
rian, Sterian Vicol, Paul Aretzu, Petre Mano‐
lache, Gabriela Livescu, Constantin Oancă, Ma‐
ria Mănucă, A.G. Secară, Ionuţ Alupoae, Vasile
Iftime și Dan Anghelescu. De dincolo de Prut,
Iulian Filip (Chișinău) și Ion Bâcu (președin‐
tele Cenaclului Literar Ecoul Buceagului din
orașul Ismail). Restituiri din literatura exilului: Ge‐
orge Uscătescu (1919‐1995) și Ștefan Munteanu
(1925‐1990).
Paginile de proză includ atât fragmente din scrieri
ample ‐ Sacul cu pietre de Ștefan Mitroi, Good bye,
New York! de Violeta Craiu și Noapte valpurgică în
Draculatown de Dorel Raape, cât și proze scurte ‐
Lămâiul lui Alexe de Gheorghe Andrei Neagu și Sari
Saltuk Baba la Gurile Dunării de Elena Netcu. Dintre
eseuri îl reţinem pe cel al lui Constantin Trandafir,
Grigore Hagiu și poezia erotică, și pe cel al Anastasiei
Dumitru, Alecu Russo ‑ un memorialist uitat. Litera‐
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tura pentru copii este reprezentată de prozele O
prinţesă foarte fricoasă de Irene Postolache și Po‑
vestea Brândușei a Verei Crăciun, de poeziile lui lanoș
Țurcanu, iar literatură scrisă de copii, de poeziile
Cristinei Luca‐Parapiru.
Trebuie menţionat, de asemenea, Nelu
Stamate care prezintă partea a doua a unui
studiu interesant, Mituri și mitologie: creaţio‑
nismul mitologic ‑ asemănări și deosebiri.
Un loc aparte îl ocupă studiul lui Mircea
Coloșenco, Ion Barbu ‑ Dan Barbillian. Poet‑
matematician‑gânditor auster ‑ 125 de ani de
la naștere (19 martie 1895). 90 de ani de la
Joc secund (1930).
Din discursul laureatului Premiului Naţio‐
nal pentru Proză Ion Creangă, Opera Omnia, ediţia
a IV‐a. 2020, Dan Stanca, notăm concluzia (tristă!):
„Un premiu pe care eu îl văd ca pe o rezistenţă la
noianul de nepăsare faţă de literatura română con‐
temporană. Poate că sunt pesimist, dar e ceea ce
gândesc eu: România este una dintre puţinele ţări
care nu are nevoie de scriitorii contemporani”.
Revista se încheie printr‐o elegantă cronică plas‐
tică semnată Comeliu Stoica despre cele 40 de lu‐
crări de pictură, sculptură, grafică și artă decorativă
expuse în cadrul Salonului de primăvară al Filialei
Galaţi a Uniunii Artiștilor Plastici din România. (bil)
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IN MEMORIAM

Ne‑a părăsit un pictor:
Gheorghe Mihai‑Coron
A încetat din viaţă, la vârsta de 82 de ani, pictorul
Gheorghe Mihai‐Coron, personalitate notorie a cul‐
turii și învăţământului gălăţean, un artist care a adus
un suflu nou în mișcarea plastică de la Dunărea de
Jos. A slujit zeci de ani cu dăruire și maximă res‐
ponsabilitate învăţământul din orașul nostru în ca‐
litate de profesor de educaţie plastică, de inspector
metodist și de coordonator de lucrări de gradul I la
această disciplină.
Pictorul a urmat mai întâi Institutul Pedagogic
de Învăţători din Bârlad, apoi a absolvit Facultatea
de Arte Plastice din cadrul Universităţii „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași, clasa profesorilor Adrian Podo‐
leanu și Petru Hârtopeanu (1967)) și Institutul de
Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, Fa‐
cultatea de Muzeologie (1981). A fost membru al
Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Galaţi. Din 1969
a participat la toate expoziţiile colective și de grup
ale Filialei Galaţi a U.A.P.R. și la alte manifestări co‐
lective deschise de aceasta în capitală și în alte lo‐
calităţi din ţară. Și‐a organizat aproape 60 de expo‐
ziţii personale, deschise la Galaţi, Brașov, Brăila,
Iași. București , Botoșani, Tecuci, dar și în Germania
și Franţa. Pe plan naţional a participat la Saloanele

republicane ale profesorilor
de desen, Sala Dalles, Bucu‐
rești (1971, 1973, 1976,
1981); Saloanele republicane
de grafică, Sala Dalles (1973,
1974); Anuala și Bienala de pictură și sculptură, Sala
Dalles (1979, 1986); „Voroneţiana”, Suceava (1978,
1979); Bienala „Ion Andreescu”, Buzău (1998, 2002,
2004, 2006); Saloanele Moldovei Bacau‐Chișinău
(2012) etc. În 2008, Muzeul de Artă Vizuală i‐a or‐
ganizat o mare expoziţie retrospectivă, iar în 2016
a fost onorat de Filiala Galaţi a UAPR cu Premiul de
Excelenţă pentru întreaga activitate. Lucrări ale sale
se găsesc în colecţii de stat și particulare din ţară și
din străinătate: Canada, Siria, Franţa, Germania, Is‐
rael, Austria, Danemarca, S.U.A.
Creaţia sa este rodul unui mare îndrăgostit de
natură și de satul românesc. Plaiurile Moldovei de
Sus, peisajul mirific al Deltei Dunării, satele de pes‐
cari, dar și meleagurile gălăţene populează tablourile
sale din care se revarsă un lirism cald, emanator de
poezie și euritmii parcă desprinse din șopotitul iz‐
voarelor sau freamătul codrilor.
C.S.

Din ultimele lucrări
ale plasticianului
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UMOR CU AMOR PE VAPOR FĂRĂ MOTOR, VARA CU ONOR CU VINUL ÎN ULCIOR
De poftiți

La Revista Convorbiri Literare

De poftiţi la nemurire
câtă am, o vând acuși.
Ca să cumpăr dragei mele
O pereche de mănuși...

O, șefi ai unei generaţii,
Mândrie‐a României naţii,
Luceferi răsărind lunar,
Rog convorbiţi mai literar!
Mihai Eminescu

Amicul

Nicolae Iorga

Lui Ștefan Ciubotărașu

Are‐o fire minunată
Strălucitul meu amic:
Nu refuză niciodată,
Însă nici nu dă nimic.

El ca om e drăgălaș,
Ca actor iar bună nota,
Ca poet ‐ ciubotăraș,
Iar ca spirit e ciubotă!
Tudor Arghezi

Pe Dunăre de‑ar curge vin...
O, ar fi fenomenal!
Mai mult ca‐n literatură,
Păstorel ‐ pe litoral ‐
Ar umbla din gură‐n gură!

George Lesnea

Tragere la semn
Deși turnat în bronz el pare,
Iar gluma mea‐i o pietricea,
Când îl ating cu ea îl doare
Și sună gol, a tinichea.

Ion Calboreanu

Pisica

Teodor Mainescu

Actriței ICS

Pisica mea cu ochi de chihlimbar
M‐alintă când n‐o iau în samă, dar
Mă zgârie cu unghiile fine
Când n‐o alint ‐ căci seamănă cu tine.

Așa ne‐a vrut superba divă:
Pe „dânsul”, că‐i bogat în bani,
Pe mine fiindcă ‐ dimpotrivă ‐
Sunt mai sărac ceva în... ani!

Otilia Cazimir

Cafeneaua

Valentin Silvestru

Logofătului Tăutu

„La Capșa”, unde vin toţi seniorii,
Local cu două despărţituri:
Într‐una se mănâncă prăjituri
Și‐n alta, se mănâncă scriitorii!

Străbunul meu, vel logofăt,
Era la suflet darnic:
Știind că n‐am s‐a jung poet,
M‐a hărăzit... paharnic!
N. Crevedia

Păstorel

Gastronomică

Teodoreanu (zis Al. O.),
Semnează‐n cronici: Păstorel.
defect: preferă vin Bordeaux.
Virtuţi: e frate cu Ionel.

În literatură,
Când vorbim de burtă,
Eu sunt prăjitură,
Păstorel e turtă!
Mihu Dragomir

Lui Cincinat Pavelescu
Ciudată soartă, Cincinat,
Ți‐a hărăzit natura ţie:
Să fii la curte magistrat
Și inculpat în poezie.
Artur Enășescu

Dorința de pe urmă
În locuinţa mea de veci
Tot mai aștept să vină‐o fată
Că nu e nimeni pe poteci
Și am intrarea separată!
Mircea Ionescuu‑Quintus
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Nicolae Tăutu

George Topârceanu

Paralela
Mașina e ca o nevastă,
De care, dacă nu‐ţi prea pasă,
Ori nu te‐ascultă și‐i năpastă,
Ori dă în gropi, și‐apoi te lasă.
Rodica Tott

Unor frumoase
Prinde sânegele să‐mi fiarbă
Când mă aflu‐n preajma voastră,
De‐aș avea, ca alţii, barbă,
Cred c‐ar deveni albastră.
Al. Clenciu
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RESTITUIRI

Ioan Simion Mărculescu,
un aristocrat al picturii
În ciuda faptului că moartea l‐a răpit la numai 58
de ani, Simion Mărculescu a lăsat în urma lui o operă
durabilă, în care se poate vedea cu claritate moder‐
nitatea creaţiei sale, unitatea de viziune și stil.
Pictorul s‐a născut la 12 ianuarie 1943 la
Cernăuţi, într‐o familie de intelectuali (mama, Maria
– profesoară de desen, tatăl, Ioan Mărculescu ‐ medic
militar chirurg). După absolvirea Liceului „Emanuil
Gojdu” din Oradea,secţia matematică‐fizică (1960),
a urmat Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu”
din Cluj‐Napoca, unde a studiat cu pictorii Kadar Ti‐
bor și Abodi Nagy Béla. Absolvind, în 1967 a venit
la Galaţi ca muzeograf la Muzeul de Artă Româ‐
nească Modernă și Contemporană. Între 1974 ‐ 1990
a lucrat ca pictor scenograf la Teatrul Muzical „N.
Leonard”, perioadă când a realizat decorurile și cos‐
tumele la peste 50 de spectacole de operă, operetă,
balet, cabaret etc., a predat pictura la Școala Popu‐
lară de Arte (1984 – 2001) și la Colegiul Universitar
STUDIUM (1994 – 2001). În 1990 a fost numit di‐
rector al Muzeului de Artă Vizuală, funcţie pe care a
deţinut‐o până la trecerea sa la cele veșnice. Din
1970 a devenit membru al Uniunii Artiștilor Plastici
din România. Timp de mai mulţi ani a îndeplinit și
funcţia de președinte al Filialei Galaţi a U. A. P. R.
Începând cu 1968, aproape anual și‐a organizat
expoziţii personale la Galaţi, la București (Galeria
Căminul Artei ‐ 1975, 1981; Casa de Cultură „Frie‐
drich Schiller” ‐ 1978), Constanţa (1999), Călărași
(2000), Bârlad (2001), în Bulgaria (Vidin ‐ 1972, Si‐
listra ‐ 1998), Franţa, Paris ‐1992, Carcassonne –
2000), Polonia (Wroclaw ‐ 1997, Katowice ‐ 1998),
Ucraina (Odessa ‐1998), Germania (Ulm ‐ 1998). A
participat la numeroase expoziţii colective și de grup
ale Filialei Galaţi a U. A. P. R., la manifestări organi‐
zate pe plan naţional, precum și peste hotare, la Mi‐
lano, Torino, Cuneo ( Italia, 1992) , Paris (Franţa,
1997 ), Veneţia (2001). În 1995, împreună cu Jana
și Gheorghe Andreescu, David Sava, Anca Tofan, Ser‐
giu Dumitrescu, Gheorghe Miron și Tudor Ioan a în‐
temeiat Grupul „Axa ”, participând cu lucrări la
expoziţiile acestuia.
Tablouri ale sale se află în muzee și colecţii par‐
ticulare din ţară, ca și din Israel (Tel Aviv), Anglia
(Londra), Bulgaria (Sofia), Italia (Roma, Genova,
Parma, Torino), Franţa (Paris, Nisa), Germania (Ber‐
lin, Munchen), Elveţia, Canada, Spania (Barcelona,
Madrid), Ucraina (Odessa), Australia (Melbourne),
Guadelupa, Polonia.
Sunt în opera sa foarte multe tablouri populate
cu instrumentiști, surprinși fie în formaţii, fie indi‐
vidual (seria Chitariștilor, Bateriștilor, Saxofoniștilor,
Trompetiștilor). În multe, expresia chipului acestora

nu‐l interesează, dovadă că fi‐
gura apare doar ca o pată de
culoare. Îl atrage însă mișcarea,
dinamica trupului, starea lor de
concentrare. Instrumentiștii săi încetează să mai fie
doar niște personaje ale unor tablouri, ei se con‐
fundă cu însăși muzica pe care o cântă. Când totuși
artistul se oprește și asupra chipului, acesta este
înfăţișat în stil expresionist („Chitarist II, III”). Al‐
teori, instrumentul ocupă mai mult spaţiu în tablou
chiar decât interpretul respectiv. Unii cântăreţi sunt
nume celebre: Jimmy Hendrix, Louis Amstrong, Ella
Fitzgerald, Tina Turner [...].
Portretul, gen pe care mulţi artiști contemporani
l‐au abandonat, l‐a preocupat într‐un înalt grad pe
Mărculescu. Artistul a pictat îndeosebi femei, urmă‐
rind să pună în evidenţă gingășia și frumuseţea fizică
a modelelor, dar și anumite însușiri morale și atitu‐
dini. Un portret ca cel intitulat „Anca” se apropie
mai mult de forma clasică. Femeia are ochii mari,
privește undeva către o ţintă fixă, pare cufundată în
gânduri. Un șal îi acoperă umerii. Fotoliul în care
stă îi dă posibilitatea artistului să pună în valoare și
arhitectura mobilierului. Culorile sunt expresive,
discrete și răspândite uniform pe suprafaţa pânzei.
Tablourile reprezentând nuduri lasă și ele să se
vadă concepţia clară a pictorului în tratarea acestei
teme extrem de dificile, viziunea sa aflată la
interferenţa dintre clasic și modern, stăpânirea im‐
pecabilă a mijloacelor de exprimare plastică. Într‐
unul din puţinele articole publicate, Simion Mărcu‐
lescu scria că "există prejudecata cum că linia ar fi
intelect, iar culoarea ‑ suflet. La nud, fuziunea celor
două semnificaţii distilează condiţia esteticului". Or,
în pictura sa, esteticul este precumpănitor.
Pictor a cărui viaţă s‐a consumat la înalte com‐
bustii lăuntrice, Ioan Simion Mărculescu rămâne
unul dintre cei mai activi artiști plastici pe care i‐a
avut Galaţiul vreodată. El s‐a manifestat în contextul
artei românești contemporane ca o „voce” originală,
inconfundabilă. A fost în același timp un desăvârșit
scenograf, ilustrator de carte, pedagog, maestru în
arta fotografiei, manager. Opera rămasă de la el tre‐
buie în viitor să fie cunoscută în întregul ei, iar me‐
moria sa merită să fie cinstită în Galaţi și prin alte
modalităţi, cum ar fi, de pildă, atribuirea numelui
său unei străzi, unei tabere de pictură cu organizare
anuală, înălţarea unui bust, editarea unui album de
artă etc. Astăzi, numele său îl poartă doar o sală des‐
tinată expoziţiilor temporare din cadrul Muzeului
de Artă Vizuală pe care l‐a condus între 1990‐2001.
Este prea puţin!
Corneliu STOICA
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