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Am fost la Tîrgul de Carte de la Frankfurt. Mărturie stau cele 
cîteva kilograme de pliante de prezentare de literaturi, de 
edituri, de autori, de cărţi cu care m-am întors. Iar lumea 
cărţilor e exact, o pot proba, ca lumea oamenilor. 

 
 

Despre cărţi şi alte utopii 
 

un editorial de Adrian Alui Gheorghe 
 
 

1. Pelicanul sau babiţa? 

          La instalarea mea ca director de bibliotecă, la Piatra Neamţ, un 
ziarist din categoria celor care au ocupat un consistent spaţiu virtual local 
mi-a adus ca reproş faptul că încă mai mizez pe ideea de carte în formatul 
ei clasic, că încă mai îndemn publicul să intre în Bibliotecă. Am stat şi 
am reflectat: m-or fi deformat atît de tare cărţile pe care le-am cetit, că nu 
mai văd evoluţia cărţii din cauza opacităţii coperţilor de carton? Să fie 
spaţiul Bibliotecii unul perimat, care să atîrne de evoluţia dinamică a 
societăţii, să fie o frînă socială şi intelectuală? Mi-am reprimat rapid însă 
temerile, de vreme ce eu însumi citesc uşor cărţile în format electronic, le 
prefer adesea, după ce în proiectul meu de management spuneam că 
suntem în faza unor transformări majore, rapide, cînd cartea se 
metamorfozează şi noi trebuie să fim pregătiţi să facem faţă 
transformărilor. Unul din punctele din proiect priveşte chiar achiziţia 
cărţii în format electronic, într-un parteneriat cu editurile şi cu Academia 
Română, cea care a făcut un pas important în acest sens, „conservînd” 
cărţile importante din cultura naţională în format electronic. Am, de 
asemenea, cîteva cărţi proprii apărute în dublu format, pe hîrtie şi pe e-
book, romanul meu „Urma” de la Polirom-Cartea Românească fiind 
achiziţionat de cititori, destul de mulţi, sub forma e-book-ului. De 
asemenea, am în minte Tîrgul de Carte de la Paris, de anul trecut, cu acea 
uriaşă panoramă a cărţilor din Europa, unde e-bookul era un procent 
oarecare între multe alte procente ale cărţii tipărite. Să forţăm noi, de la 
Piatra Neamţ, schimbarea raporturilor de pe piaţa cărţii? În miezul lunii 
octombrie a acestui an am fost invitat să particip la Tîrgul de Carte de la 
Frankfurt, în echipa de scriitori care a reprezentat literatura română 
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actuală la acest nivel. Din cîte se ştie Tîrgul de Carte de la Frankfurt este 
cel mai mare din lume, se desfăşoară în mai multe pavilioane, iar 
deplasarea dintr-o parte în alta, în interior, se face cu autobuzul. 
Spectacolul acesta al cărţii, despre care am cetit mai înainte o mulţime de 
lucruri, înainte de a-l vedea la faţa locului, e unul de-a dreptul incitant. 
Nu-mi pot imagina că la un moment dat Tîrgul de Carte de la Frankfurt 
va fi o paradă a e-bookurilor, ar fi trist de altfel. Cred că vor apărea la un 
moment dat şi asociaţii de apărare a cărţii tipărite, aceasta considerîndu-
se că face parte din… natura umană. Ce ar fi dacă nici la teatru nu am 
mai merge şi am viziona piesele pe calculator, în transmisie pe internet? 
Sau concertele …? În această logică, a mult prea avîntatului nostru ziarist 
care, din păcate nu se semnează şi urcatul muntelui e mai lesne în modul 
virtual, cu un cursor manevrat de mouse pe conturul piscurilor cele mai 
semeţe. Şi ca să şuguiesc puţin, în spiritul lui Creangă care ne veghează 
de pe memoria cărţii tipărite dar şi a e-bookului, şi iubirea virtuală poate 
fi o soluţie, în cazul în care iubirea pur şi simplu (sau pură şi simplă!) se 
împiedică de imposibilitatea partenerului/ partenerei.  
         Oricum, răspunsul la această dilemă, - dacă pot şi cît mai pot 
coexista cartea tipărită şi cartea în format electronic -, îl dă Urmuz în 
finalul unui celebru text: Pelicanul sau babiţa? 

 
 

2. Am fost la Frankfurt … ! 
 

 
          Am fost la Tîrgul de Carte de la Frankfurt. Mărturie stau cele 
cîteva kilograme de pliante de prezentare de literaturi, de edituri, de 
autori, de cărţi cu care m-am întors. Iar lumea cărţilor e exact, o pot 
proba, ca lumea oamenilor. Şi aici, în lumea cărţilor, apar vanităţile, 
orgoliile, sclipiciul; se duc războaie, se iau ostatici, unii ies învingători, 
alţii ies umiliţi. Lumea cărţilor are şi ea sfinţii şi mucenicii ei, are partea 
ei de cer şi partea ei de iad. Ca în lumea noastră…    
          Ferice de cel care nu iese niciodată din perimetrul curţii lui: simte 
universul ca infinit, dar niciodată umilitor. Cine iese din perimetrul 
traiului cotidian şi ia lumea în piept simte cum îşi „consumă” infinitul, 
descoperind, în final, îngustimea sufocantă a orizontului.  
          La Tîrgul de Carte de la Frankfurt cartea nu e obiect cultural pur şi 
simplu, e o armă, e un argument, e o fiinţă.  
          Arma care e cartea nu ucide, dar impune respect.  
          Argumentul care e cartea nu sfidează, ci face ordine în lumea din 
jur.  
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          Fiinţa care e cartea are ceva din comportamentul individului. Şi nu 
e vorba de autor, e vorba de lumea pe care o reprezintă, cultura pe care o 
legitimează. De asta curiozitatea de a vedea, la Tîrg, standurile Franţei, 
Chinei, Americii, Germaniei, Rusiei sau Braziliei, ca să dau doar cîteva 
exemple, au ţinut de ecourile culturale din memorie, de calitatea şi 
cantitatea publicităţii din Tîrg şi din preajma acestuia. Şi curiozitatea a 
fost satisfăcută pe deplin, la standurile respective găseai Franţa, China, 
SUA, Germania, Rusia sau Brazilia. Cu ceea ce le defineşte, cu ceea ce le 
înnobilează, cu ceea ce le menţine în primplanul istoriei actuale şi de 
altădată. La standul Franţei, de exemplu, întins pe aproximativ un hectar, 
ministrul culturii a fost prezent în toate zilele Tîrgului, a intrat în dialog 
cu presa, cu vizitatorii. Părea firesc să fie acolo. Franţa era Franţa, o 
simţeai în toate evenimentele, în toate coperţile expuse, în freamătul 
prezentărilor. La standul Chinei cartea era spectacol, recentul premiu 
Nobel al lui Mo Yan a dat pisc unui relief şi aşa de înălţime. La standul 
Germaniei şi în tot spaţiul din jur personajele cărţilor au dat buzna dintre 
file în realitate. Ce se întîmpla la standul României? Era linişte. O linişte 
subînţeleasă care exprima „eterna” noastră criză financiară în ceea ce 
priveşte cultura. Ceva cărţi erau expuse pe rafturi standardizate. Eu aş fi 
făcut o „coloană a lui Brâncuşi” din cărţi, de exemplu, ca să fim văzuţi de 
departe. Nu ar fi costat mai nimic, cărţi se găsesc din belşug în România. 
Dar nu m-a întrebat nimeni cum aş vrea eu să arate standul ţării mele…! 
Cred, de altfel, că cei care au organizat standul nu au întrebat pe nimeni. 
Nici ei pe ei înşişi nu s-au întrebat cum ar fi trebuit să arate standul, 
probabil. Am auzit ecouri nefavorabile în legătură cu prezenţa României 
la Tîrgul de Carte de la Frankfurt. Cei patru scriitori români invitaţi 
acolo, Florina Ilis, Nora Iuga, Nicolae Prelipceanu şi subsemnatul, fără 
nici un amestec în organizarea evenimentului, fireşte, am resimţit ca pe o 
înfrîngere personală „acuzele”. Exact ca atunci cînd echipa noastră de 
fotbal ia bătaie undeva în lume şi toţi chibiţii resimt dureros, din 
patriotism, înfrîngerea. În acelaşi timp, dacă e să apreciem corect, 
prezenţa României la Tîrgul de Carte de la Frankfurt a fost una normală. 
De un firesc copleşitor. Chiar aşa…! Standul nostru arăta ca echipa 
naţională de fotbal care nu s-a mai calificat de decenii la nici un 
campionat important. Arăta ca Roşia Montana după o baie cu cianuri. 
Arăta ca agricultura românească în care investiţiile majore au vizat, în 
cea mai mare parte, o replică la celebrul „Car cu boi” al lui Grigorescu. 
Semăna cu o autostradă românească făcută de românii înşişi. La standul 
de la Tîrgul de Carte de la Frankfurt eram acasă.               
 

noiembrie 2013 
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Notă. Din motive întemeiate, care ţin de aceeaşi criză pomenită mai sus, am fost nevoiţi 
să ne rezumăm apariţia revistei în acest an doar la acest număr, ce-i drept, consistent, 
care apărînd la final de an poate să pară şi un almanah cultural care să dea seama 
despre cultura zonei, despre interferenţa ei cu fenomenul cultural naţional, despre 
evenimentele din această perioadă. 
Multe materiale solicitate colaboratorilor noştri permanenţi au fost „reportate” pentru 
numerele următoare ale revistei, din motive de spaţiu tipografic. Pornim de la ideea că 
lucrurile serioase, scrise cu har, nu îşi pierd actualitatea. În prezentul număr avem un 
„exces” de dialoguri, dar ele sînt importante şi le-am preferat cu prioritate pentru că 
marchează momente din biografiile celor provocaţi la confesiune.  
Încercăm în anul şi în anii care vin să revenim la ritmul trimestrial al revistei pentru a 
ne păstra colaboratorii şi cititorii. Vă mulţumim pentru înţelegere.  

Redacţia 
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Un poem de Ion Mureşan 
 
 

 
 

Colind 
 

Lumea se leagănă-n              
leagănul cerului, 
în faşă ne leagă nă- 
praznicul gerului. 
 
Gândul cel rău, 
vaier şi plângeri 
nu-ncap în aer 
de-atâţia îngeri. 
 
În iesle am pus 
culcuş toate cărţile, 
căci steaua de sus 
rescrie hărţile. 
 
Gândul cel rău, 
vaier şi plângeri 
nu-ncap în aer 
de-atâţia îngeri. 
 
Scrisă ni-i viaţa, 
Pruncu-i promis, 
se-ntinde gheaţa 
pe masa de scris. 
 
Gândul cel rău, 
vaier şi plângeri 
nu-ncap în aer 
de-atâţia îngeri. 
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Un poem de Matei Vişniec 
 
 

 
 
 
 

Tot ce v-a dezamăgit la naştere 
 
 
Cine să fiu altcineva decît colecţionarul de răni 
da, domnilor, am venit aici ca să cumpăr 
cîteva dintre rănile dumneavoastră ascunse 
 
nu, domnilor, cicatricile hidoase nu mă mai interesează 
eu colecţionez acum răni mai sensibile 
traume secrete 
răni transmise peste trei generaţii 
dureri moştenite prin naştere 
tăieturi fine la ora cînd vi s-au format sentimentele 
tot ceea ce v-a dezamăgit la naştere 
iată ce mă interesează 
prima picătură de sînge interioară 
primele cuvinte pe care le-aţi pronunţat 
şi care nu s-au mai vindecat niciodată. 
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POETUL LA 55 DE ANI 
 
 

„Poezia, chiar şi astăzi, chiar şi în formele ei cele mai 
profane sub aspect religios, păstrează ceva din energia 
originară. Eu cred că aş putea să cred şi stau mereu în 
încordată aşteptare, pentru că El ba e aici, ba dincolo, ba 
nicăieri dar peste tot, ba acum, ba oricând, ba niciodată dar 
mereu.” 

 
 
 

« Literatura poartă cu sine, în modul cel mai neostentativ 
şi mai discret cu putinţă, conştiinţa autorului ei » 

 
 

- Adrian Alui Gheorghe în dialog cu Ioan Es. Pop  - 
 

„Am făcut de toate pe lumea asta, dar numai pentru că a trebuit să 
supravieţuiesc” 

 
 

- Într-o poveste asiatică viaţa e imaginată ca o intersecţie la care 
stă Dumnezeu. Oamenii vin din toate părţile şi Dumnezeu le indică 
drumul pe care să o ia de la capăt… De unde vii şi unde te duci, Ioan Es. 
Pop? 

- Îmi amintesc de un vers faimos al lui Rubén Dario: „Şi nu ştim 
unde mergem/ Nici de unde venim”, care m-a tulburat teribil în tinereţe şi 
mă tulbură şi acum. Ba parcă acum mai mult decât atunci, pentru că, în 
zecile de ani de când l-am citit şi în miile de experienţe pe care le-am 
trăit ulterior, n-am aflat decât chei aparente la întrebarea ta şi a noastră, a 
tuturor. Poate că răspunsul cel mai apropiat locuieşte în inima omului 
religios, dar credinţa mea este slabă. Poate că locuieşte în mintea 
matematicianului, dar eu n-am acces la revelaţia produsă de numere. Sau 
poate că nu venim şi nu mergem, ci suntem doar cablurile prin care 
circulă evenimente şi energii inaccesibile cunoaşterii noastre. Uneori, 
totuşi, în momentele de intensă trăire pe care mi le-a adus scrierea unei 
poezii, am avut impresia că am dat de răspuns, dar, odată cu plecarea 
inspiraţiei, a plecat şi dezlegarea întrebării. 

- Te rog să încerci să comprimi viaţa ta, de pînă acum, într-o 
scurtă poveste…! 
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- Am un an şi sunt captiv într-un leagăn, am doi şi încă sunt 
prizonierul neputinţei de a vorbi, şapte şi sunt întemniţat într-o pădure 
lângă care îmi pasc vacile, doisprezece şi sunt închis în catalogul în care 
profesoara de română mi-a pus media generală 2,93 şi m-a lăsat repetent, 
16 şi încep să devin captivul orbirilor fiziologice, 22 şi devin prizonierul 
unei realităţi pe care n-o pot pricepe, 25 şi ajung în Ieudul fără ieşire, 32 
şi îmi pun gratii de Bucureşti, 53 şi cred că e destul, dar nu-i aşa. La 55, 
leagănul de la un an pare a se balansa din nou la orizont, doar că 
deasupra are un capac cât toate zilele. 

- Cît e realitate şi cît e ficţiune în amintirile despre sine ale unui 
om? 

- Pentru un poet, e mai multă ficţiune decât pentru un măcelar, 
pentru măcelar e mai multă realitate decât pentru poet. De fapt, pentru 
ultimul, aceasta e şi cea mai mare dramă: că ajunge să le confunde şi să 
creadă că una e alta sau că, fundamental, sunt ambele acelaşi lucru. 

- Ce ţi-a adus ţie poezia în viaţa asta? Ce i-ai dat tu poeziei? Ce 
ai pierdut din cauza literaturii? Dacă n-ai fi Ioan Es. Pop, ce alt scriitor 
ţi-ar fi plăcut (plăcea) să fii? 

- Am făcut de toate pe lumea asta, dar numai pentru că a trebuit să 
supravieţuiesc. Cu literatura a fost altfel: întâi m-a pedepsit privându-mă 
de viaţa omului de zi cu zi, apoi m-a răsplătit arătându-mi că, prin ea, se 
poate trăi în mai multe realităţi deodată. Adică, într-un fel, poţi fi liber şi 
în spatele gratiilor realităţii de aici şi de acum.   

- Eşti un poet cu fior religios explicit… Ai avut vreodată viziuni? 
Crezi în inspiraţie? Unde e ascuns Dumnezeu în poeziile tale?  

- «Dumnezeu, atâta cât există, nu rezistă la vedere»; «Mă rog unui 
Dumnezeu care fie a plecat/ fie încă n-a apărut»; «La 36, am învăţat să 
mă rog. Am făcut rost cu chiu, cu vai/ De un Dumnezeu al meu, o păpuşă 
din gumă, ferfeniţită…». Poezia, chiar şi astăzi, chiar şi în formele ei cele 
mai profane sub aspect religios, păstrează ceva din energia originară. Eu 
cred că aş putea să cred şi stau mereu în încordată aşteptare, pentru că El 
ba e aici, ba dincolo, ba nicăieri dar peste tot, ba acum, ba oricând, ba 
niciodată dar mereu.  

- Care au fost modelele tale culturale? Cum ai ajuns la ele? Cît 
de ruşine ţi-a fost cînd cei din jur au descoperit că scrii poezii? 

- Modelele au început să-mi marcheze viaţa încă de la prima carte 
citită sau chiar de dinainte, de pe vremea când tatăl meu obişnuia, în 
nopţile lungi de toamnă-iarnă, să le citească ore întregi câtorva vecini 
pagini din Alexandre Dumas, Mihail Sadoveanu, Lev Tolstoi. Pe atunci, 
lectura se făcea la lumina lămpii, iar umbrele din paginile cărţii coborau 
în semiîntunericul camerei şi-l populau până după miezul nopţii. Mai 
târziu în copilărie, am citit tot ce citea tata, apoi am descoperit biblioteca 
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sătească, apoi pe cea şcolară, dar şi pe cele ale unor persoane private. Nu 
vreau să dau o listă cu modele literare pentru că înşiruirea ar fi enormă, 
dar pot mărturisi că am citit din Dostoievski înainte de a citi din 
Eminescu şi că, multă vreme, proza a ocupat locul întâi între preferinţele 
mele. Poezia am început s-o descopăr în toată promiţătoarea ei urieşenie 
după 15 ani şi m-a cucerit pe nesimţite. La şaptesprezece, eram fascinat 
de Lucian Blaga. Pe la optsprezece mă căzneam să înţeleg de ce e o carte 
atât de mare Divina Comedie, la nouăsprezece mă contaminasem de 
Nichita Stănescu, iar pe la 20 – de Tudor Arghezi, George Bacovia şi 
Nicolae Labiş. Am fost în sinea mea fiecare dintre aceşti scriitori şi 
mulţi, mulţi alţii pe lângă ei. Nu doar poeţi. Nu doar prozatori. Ci chiar şi 
dramaturgi. Cât despre orgoliul de a scrie pe ascuns, el a fost până astăzi 
dublat de o extraordinară jenă de a mă expune ca scriitor. 

- Ai avut în viaţă (şi în literatură) şi nişte… antimodele? Te-au 
influenţat în vreun fel? 

- Nu-mi amintesc de antimodele în copilărie şi în tinereţe, dar asta 
şi pentru că, neavând suficient spirit critic, luam de bună orice carte şi 
orice scriitor. A fost bine aşa, pentru că nu citeam printr-o grilă de 
lectură, citeam pur şi simplu şi trăiam tot ce citeam.  

- Zi-mi cîteva mijloace prin care se ratează scriitorul român. 
"Vocaţia începuturilor", cu care se laudă cultura noastră, ne face să ne 
şampanizăm în faţa debuturilor şi să uităm pe drum ce au promis să facă 
în literatură… Ratarea face parte din destin sau e o forţare a 
destinului?Ce crezi că ai ratat în viaţa asta? Există şi ratări necesare?  

- Asta nu e treaba mea, ci a destinului şi a criticilor şi istoricilor 
literari. Ar trebui să aflu cine sunt cei care au izbutit şi cine cei ce s-au 
ratat. Ar trebui să aflu raţiunile pentru care rataţii sunt consideraţi rataţi. 
Şi, pentru a răspunde aici întrebării care urmează, am să spun că în mare 
parte poezia mea s-a construit pe ratări existenţiale, iar izbânzile din viaţa 
mea s-au construit (şi) pe ratări în poezie. 
 
 

« Aici, pe malurile dâmboviţei, toţi devenim cu timpul amici». 
 

- Postmodernismul românesc a devenit, pare-se, o marotă care în 
ultimele decenii a generat un "postmodernism original"… În spatele 
acestui "postmodernism balcanic" s-a ascuns o seamă de scriitori care 
au pus toate neputinţele şi toate ratările pe seama slabei percepţii a 
publicului care a rămas doar… modern. Unde se întîlnesc "omul nou" 
dîmboviţean şi "omul postmodern" de sorginte incertă? 

- Până aici mi-a fost! Vreau să ocolesc răspunsul la această 
întrebare care n-are mai nimic de-a face cu fiinţa şi literatura mea, chiar 
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dacă am scris undeva: «aici, pe malurile dâmboviţei,/ toţi devenim cu 
timpul amici».   

-  Ai plecat din Ieudul tău, care ţi-a marcat decisiv debutul (şi 
viaţa) şi ai ajuns la Bucureşti. Ce ai pierdut, ce ai cîştigat făcînd această 
„deplasare spre centru”?Cum se vede provincia literară de la 
Bucureşti?   

- Geografic vorbind, deplasarea n-a fost de la margine (nordul 
ţării) spre centru, ci spre o altă margine (sudul ţării). Literar vorbind, 
însă, fiinţa mea a râvnit la Bucureşti ca la un centru după ce eşuasem să 
mă integrez în comunitatea poeţilor clujeni de atunci (finalul anilor 
1980). De ce a fost Bucureştiul şi mai ispititor, şi mai primitor decât 
Clujul? Pentru că, prin 1987, juriul care mi-a acordat Marele Premiu la 
Festivalul Naţional de Poezie de la Sighetu-Marmaţiei a fost compus în 
majoritate din scriitori stabiliţi la Bucureşti (marele meu sprijinitor de 
mai târziu, criticul Laurenţiu Ulici, poeţii de mare altitudine Marin 
Sorescu şi Nicolae Prelipceanu), deci, cumva, viitoarele speranţe se 
îndreptau într-acolo. Apoi, pentru că, la un an după Sighet, poetul Paul 
Vinicius m-a invitat să citesc la una dintre şedinţele cenaclului 
bucureştean Universitas (eram încă profesor în Ieudul Maramureşului), 
prilej cu care i-am cunoscut pe criticul Mircea Martin şi pe poeţii Cristian 
Popescu, Daniel Bănulescu, Andrei Damian, Radu Sergiu Ruba, care mi-
au acordat preţuirea şi prietenia lor. Au mai existat şi alte motive, 
colaterale, care m-au împins la gestul radical de a părăsi Ieudul şi a pleca, 
în septembrie 1989, în plin necunoscut la Bucureşti. Şi cu toate că, vreme 
de câteva luni, am lucrat ca muncitor necalificat la Casa Poporului şi, 
imediat după Revoluţie, la debarasarea de moloz a blocurilor avariate din 
apropierea fostului Comitet Central, simţeam că mă apropiasem de 
adevărata mea casă: aceea a comunităţii de semiexcluşi pe care o 
reprezentau scriitorii; aici ţi se putea acorda atenţie în calitate de scriitor, 
aici exista un grup, cel al viitorilor nouăzecişti, la aspiraţiile căruia 
rezonam, aici puteam întâlni pe viu autori pe care, altfel, i-aş fi cunoscut 
doar din cărţile lor şi din manualele şcolare, aici se visa intens şi se 
puneau la cale proiecte credibile oricât de improbabile erau ele în 
realitate. Dacă ar fi fost să aleg un alt centru al destinului meu literar, 
acela ar fi fost Iaşiul, dar mi-a lipsit contextul potrivit pentru a ajunge 
acolo. 

Cât priveşte felul în care se vede din Bucureşti ceea ce tu numeşti 
„provincie literară”, am să-ţi răspund că, şi astăzi şi cu atât mai mult în 
1990, de pildă, când am devenit corector la revista Luceafărul, dar când 
încă eram un autor fără vreo carte publicată, pentru mine nume precum 
Mircea Ivănescu, Emil Brumaru, Nichita Danilov, Aurel Pantea, Lucian 
Vasiliu, Şerban Foarţă, Ion Pop, Ioan Moldovan, Gellu Dorian, Adrian 
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Alui Gheorghe şi multe altele mă făceau să freamăt la fel de tare ca 
numele scriitorilor din Bucureşti. Eu însumi sunt un provincial din toate 
punctele de vedere, iar în zona mea de interes intră nu anumite zone sau 
grupuri literare, ci anumiţi autori şi anumite cărţi.  

 
 

„Am fost crescut într-o cultură a vinovăţiei, motiv pentru care orice 
greşeală personală a generat o lungă interiorizare a vinovăţiei” 

 
 

-  Sînt de acord că generaţiile tinere, ca să se vadă, e bine să 
intre în literatură prin mici revoluţii. Dacă revoluţionarii mai au şi 
talent, cu atît mai bine lor şi ţării nu mai zic…! Am auzit, între autorii 
foarte tineri, sintagma "noua sinceritate"… Dar nu întotdeauna cei care 
vorbesc sincer au şi ceva de spus, nu-i aşa? Pe ce direcţii pariezi în 
evoluţia (literaturii) poeziei române? 

- Pe vremea când lua naştere generaţia 90, se întâmpla la fel şi 
cred că aşa a fost şi înainte: intrai în literatură în grup, că aşa te simţeai 
mai puternic, şi ajungeai ulterior să mergi înainte singur, dacă aveai 
norocul de a fi un autor redutabil. E bine că se inventează sintagme noi, 
de tipul „noua sinceritate”, cu ele şi cu altele asemenea se încearcă o 
(auto)legitimare în firea lucrurilor, dar nu cred că „noua sinceritate” se 
află prea departe de „autenticismul” nouăzecist, de pildă. Cât despre 
direcţiile în care se înaintează, ştii şi tu că ele sunt aproape aceleaşi de 
decenii întregi. Nu direcţia dă valoare, ci talentul. 

-  Un om nu poate trăi fără prieteni dar nu poate trăi nici fără 
duşmani. N-am inventat eu această "zisă", de altfel. Prietenii şi duşmanii 
sînt jaloanele care ne ajută să trecem prin viaţă. Cît datorezi prietenilor, 
cît datorezi "duşmanilor" din ceea ce eşti acum?  

- Asta-i întrebarea cu numărul 13 şi cea mai nemiloasă. Mă obligă 
să mint pe jumătate spunând că singurul meu duşman sunt eu. De ce în 
primul rând eu? Am fost crescut într-o cultură a vinovăţiei, motiv pentru 
care orice greşeală personală a generat o lungă interiorizare a vinovăţiei 
legate de ea. Dostoievski spune, în Amintiri din casa morţilor, cred, că 
singura rădăcină a conştiinţei e suferinţa. Dacă e aşa, înseamnă că port în 
mine acest rezultat. Prietenilor le datorez un anumit confort lăuntric, dar 
şi unele autoiluzionări neacoperite de realitate. „Duşmanilor” le datorez 
suferinţa care mi-a sporit conştienţa şi conştiinţa. 

- Poţi face portretul-robot al scriitorului român care va lua 
Premiul Nobel? În ce colţ al lumii va fi el rezident în momentul în care s-
ar produce (să zicem) evenimentul?   
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- Premiul Nobel e în primul rând un vis – pentru orice scriitor, din 
orice parte a lumii. Poate că asta e şi marea lui frumuseţe. Câtă vreme nu 
devine obsesie, el e un bun fertilizator pentru oricine, până şi pentru cei 
care încă n-au publicat o carte, dar aspiră s-o facă. În privinţa literaturii 
române, ea are astăzi şi a avut de multe ori de-a lungul vremii valori 
compatibile cu acest premiu. Cine şi când îl va lua rămâne un mister care 
nu ne exclude, ci ne include. 

- Hai să facem un exerciţiu de imaginaţie… Dacă ai lua Premiul 
Nobel (eu am ceva cunoştinţe în Suedia, poate pun o pilă pentru tine!), 
cam care ar fi primele fraze ale discursului de la premiere? 

- Să glumim serios: întâi de toate m-aş scuza pentru faptul că 
impostorul care-mi poartă numele pe timp de zi ar putea spune Da unui 
asemenea premiu. 

-  Care ar fi argumentele cu care ai putea să-l opreşti pe omul de 
pe stradă, să-l convingi să citească o poezie? Pentru cine scrii poezie? 
Poţi să faci "portretul robot" al cititorului poeziei tale?  

- Am încă şansa de a locui într-un oraş în care faptul de a fi oprit 
pe stradă de un cititor care te recunoaşte şi te-a citit este puţin probabil. 
Pe de o parte, în acest fel, înveţi lucrul esenţial că n-ai motive să te 
trufeşti; apoi, că poezia nu este o prioritate pentru covârşitoarea 
majoritate a oamenilor, deşi ei nici nu-şi închipuie ce uriaşă cantitate de 
energie înaltă îşi refuză neaplecându-se asupra unei cărţi – de poezie, dar 
nu numai. Poezia este, fără pic de exagerare, un purtător de viaţă, de 
credinţă, de speranţă, de soluţii existenţiale profunde. Poate, într-o zi, un 
robot, da, o maşină gânditoare şi simţitoare, îi va convinge pe oameni de 
acest lucru mai mult decât o pot face cărţile noastre.  
 
 
« Sunt liber să beau una sau mai multe vodci pe zi, dar gândeşte-te: cel 

care mă obligă la această experienţă este un factor constrângător » 
 

 
-  Care este relaţia ta cu critica literară? Te-au "citit" bine 

criticii vremii noastre? Ce ai fi vrut să se spună despre tine şi nu s-a 
spus? 

- Îi iubesc pe criticii care mă iubesc, dar nu-i urăsc pe criticii care 
nu mă iubesc. De la aceştia din urmă reînvăţ, de fiecare dată când mă las 
amăgit de laude, lecţia echilibrului şi a modestiei. 

-  După comunism ar fi fost normală o reevaluare a literaturii 
noastre… Cine crezi că ar putea face o asemenea reevaluare? Cum crezi 
că s-ar putea face o "dezideologizare" a literaturii noastre din perioada 
comunistă?  



 15 

- Toţi cei care au încercat şi vor încerca s-o facă vor oferi până la 
urmă această soluţie, doar că, printr-o “dezideologizare”, se poate risca o 
“reideologizare”. 

- Serghei Esenin a fost întrebat de oficialii vremii sale dacă nu 
doreşte, totuşi, să intre în partidul comunist, cel care se manifesta ca un 
"aspirator" în societatea vremii. Esenin a răspuns: "Nu pot să intru în 
partidul comunist pentru că eu sînt mult mai de stînga!". Crezi că 
exerciţiul politic poate să fie benefic scriitorului de azi? Dacă ai intra în 
politică, care ar fi mobilul care te-ar îndemna să o faci?  

- De trei ori, Nu. 
-  Spune-mi o definiţie a libertăţii. Cît de liber eşti tu? 
- Sunt liber să beau una sau mai multe vodci pe zi, dar gândeşte-

te: cel care mă obligă la această experienţă este un factor constrângător. 
De fapt, sub această aparentă libertate stă o teribilă dependenţă. 
Libertatea are gratii. Nu-i nimeni obligat să le vadă, pentru că, până la 
urmă, din ignorarea temniţei se naşte sentimentul de libertate şi chiar de 
fericire. 

-  Ce înseamnă curaj în literatură? Te regăseşti între "curajoşii" 
literari? 

- Nu. 
-  Ce înseamnă moralitate în literatură? 
- Moralitatea decurge din conştiinţă. Literatura poartă cu sine, în 

modul cel mai neostentativ şi mai discret cu putinţă, conştiinţa autorului 
ei. 

-  Ce sfaturi ţi-ai dat, privindu-te în oglindă, pe 27 martie, cînd 
împlineşti cincizeci şi cinci de ani… Ce ţi-ai reproşa? Cu ce proiecte te-
ai amăgi ca să mergi mai departe? 

- Viitorul a trecut deja. Şi el a fost un proiect, dar uite că nu mai e. 
Mi-am reproşat tot ce îmi puteam reproşa, m-am amăgit cu tot ce nu 
puteam să nu mă amăgesc, daaaaaar, vorba unui celebru magnat cu 
palat, am scăpat. Cel puţin până la o dată următoare. 

-  Se vorbeşte, în perspectiva globalizării omenirii, de un "sfîrşit 
al istoriei". Crezi că arta (literatura) va supravieţui acestui "sfîrşit al 
istoriei"? Nu crezi că arta (cultura) e asul din mînecă pe care omenirea 
îl va scoate în momentul în care va fi pe cale să piardă… istoria? Dar 
omenirea va mai supravieţui istoriei? Cît de fatalist-apocaliptice îţi sînt 
viziunile pentru lumea de mîine?  

- Tot ce am scris vorbeşte despre aceste lucruri. Eu, omul, nu-ţi 
pot răspunde convingător la întrebările acestea în momentul de faţă. Dar 
poezia mea poate că da. 
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-  Pe acest fond duios-tragic al amînării Apocalipsei, te rog să 
schiţezi proiectele tale scriitoriceşti şi de viaţă pur şi simplu pentru 
următorii cincizeci şi cinci de ani…  

- Credinţă fără făţărnicie şi poezie fără cuvinte. 
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Poeme de Ioan Es. Pop 
 
 

 
 

viața de-o zi 
 
12 octombrie 1976 
de patru generaţii, în dosul casei noastre curge 
un pîrîu cu sînge întunecat. 
de ani şi ani, tatăl meu îl acoperă cu paie şi frunze 
să nu afle vecinii. şi tatăl lui îl acoperea şi el cu paie şi frunze 
şi poate că va fi rîndul meu să-l acopăr curînd, 
pentru că nu-i bine să afle vecinii ce curge acolo. 
 
primăvara ne facem şi noi că arăm şi semănăm, 
ca să pară că sîntem în rînd cu lumea. 
toamna ne facem că strîngem şi noi roade, 
ca să semănăm cu ceilalţi, să nu se bage de seamă, 
dar de fapt nu facem decît să aşteptăm, să 
pîndim cine vine la rînd, unul din noi 
sigur vine la rînd. 
 
ne petrecem ziua urîndu-l pe cel care va scăpa,  
deşi cine scapă scapă doar pînă la o dată  următoare. 
în timpul ăsta, pe pîrîu se scurge o şuviţă de 
sînge întunecat, îl acoperim de ani şi ani cu paie şi frunze, 
nu-i bine să afle vecinii ce curge acolo, 
trebuie să părem şi noi în rînd cu lumea. 
 
12 octombrie 1992 
mă întorc acasă după ani şi ani de umblat prin bucureşti 
şi mă întorc cu o plasă goală în mînă 
şi iese ea la poartă şi îmi zice păi, 
dragul nostru, parcă ai zis că mergi la cîştig 
parcă ziceai că tu, în doi ani, o să cîştigi cît alţii în patru 
şi uite că acum n-aduci nimic. 
 
ba, uite, dragilor, chiar nimic am cîştigat. 
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şi aduc atîta nimic acasă cît n-a putut aduna 
nimeni în ăştia doi ani. 
nici n-am putut căra de unul singur atîta 
nimic cît am cîştigat. 
 
în urma mea vin carele-ncărcate cu nimic, 
gata să se rupă sub greutate. 
cînd or să se deşarte toate-n curtea noastră, 
nimeni n-o să aibă atîta nimic ca şi noi. 
 
într-un an, doi, o să fie mai căutat decît aurul. 
o să vindem din el numai cînd va fi la mare preţ. 
fiţi siguri, dragilor, atîta nimic n-are nimeni. 
doi ani am tot adunat numai cu gîndul la voi. 
 
 

Glossă 
 

când te fereşti, fereşte-te de tine. nu bea băutura care-ţi face bine. nu 
mânca nimic din ce îţi place. iubeşte numai ce dispreţuieşti. când e vară, 
îmbracă paltonul. nu visa. du-te la bal ca la spital. stinge ţigarea. 
 
n-avea grijă de ziua de mâine, e tot cea de ieri. bate capul să-nţeleagă 
fundul. deprinde-te cu nefiinţa, se naşte odată cu tine, e tot a ta. nu dormi. 
nu te trezi. când nu dormi, stinge-n tine setea de-a fi om. stinge ţigarea 
când pleci. deplânge doar uşorul, nu şi greul. stinge ţigarea. 
 
adu-ţi aminte că ai dispărut deja ieri. stinge ţigarea mai iute. iartă răul 
celui care-ţi face bine. pune-ţi-l paznic pe cel ce te fură. râde când îţi sare 
sângele pe gură. umple cu absenţă locul în care eşti aşteptat. papă lapte. 
stinge ţigarea. fă-te singur şi străin pentru cel care-ţi cere tovărăşia. dezi-
te şi de adevăr, şi de minciună. 
 
ca să nu fii ucis, arată-te gata să mori. stinge ţigarea. disperă speranţa. 
spune-i lui văr-tu că-mi datorează cinci sute. nu uita că toate s-au făcut în 
lipsa ta. deci spune-i să-mi aducă banii cel târziu poimâine. deci poţi 
oricând dispărea. 
 
teme-te de noroc. descoperă-te când eşti gol. acoperă-te când eşti plin. 
stinge ţigarea. nu te simţi întreg câtă vreme te afli în trup. când dispari, dă 
erată. bea mult. sau nu bea. fumează. sau stinge ţigarea. obişnuieşte-te cu 
neadevărul adevărat. 
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dacă-ţi vine să urli, ţine-ţi ţipătul sub glotă până se face dulce ca mierea. 
leapădă-te de tot ce îţi pare că ştii. învaţă să nu ştii. luptă pentru contra ta. 
fă-te că eşti mereu altcineva şi într-o zi vei chiar fi. stinge ţigarea. 
 
ca să nu birui vreodată, aliază-te cu cei slabi. la amiază  spune-ţi  că  s-a-
ntunecat deja. pe cei ce-ţi sunt datori plăteşte-i să-ţi amâne plata. 
îndulceşte ceaiul cu fiere. trage perdelele. stinge ţigarea. 
 
acum, că am rămas doar între noi, să recunoaştem că de fapt nu suntem 
doi. eu sunt nimeni, tu eşti nimeni, suntem de o singură fiinţă. hai, iute, 
să ne rugăm cu credinţă.  
 
deci îngenunchează, aprinde-ţi ţigarea, dă drumul la radio şi începe 
rugăciunea: „este frig, nimeni veghează deasupră-ne, aici încetează 
emisiunea“. 
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Monica Lovinescu: 90 (1923 – 2013) 
 
 

După douăzeci de ani 
Cronica unei vizite memorabile 

 
Două "legende" la Piatra Neamţ: 

Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca  
 

 
În primăvara anului 1993, pe cînd Revoluţia Română se făcuse 

"copăcel - copăcel", l-am provocat pe domnul Gabriel Liiceanu, 
directorul Editurii "Humanitas", să deschidă şi la Piatra Neamţ o librărie 
care să conecteze oraşul nostru la producţia de carte care stîrnise 
entuziasmul publicului (încă) cititor. În calitatea mea de director al 
Complexului Muzeal şi în cea de consilier local (independent) am reuşit 
să smulg o bucăţică de spaţiu dintr-un trotuar al oraşului, din cel atît de 
disputat de oamenii de afaceri (nervoşi!) şi am pus la dispoziţia editurii 
ceea ce azi se cheamă "librăria Humanitas" şi este locul de întîlnire 
pentru cei care mai ştiu ce este ştaiful cultural. Presa de atunci e martorul 
vocal al celor care s-au opus acestei iniţiative...! Şi au fost mulţi şi agitaţi. 
Cu prilejul deschiderii "oficiale" a librăriei (şi a unei galerii de artă, pe 
care am botezat-o "Lascăr Vorel"!), auzind că domnul Liiceanu vorbea 
despre o altă (a doua!) vizită în România a cuplului Monica Lovinescu - 
Virgil Ierunca, l-am rugat să promită că dacă această vizită va avea loc, 
musai cei doi vor ajunge şi la Neamţ. Cred că a fost vorba (şi) de un 
şantaj, nu-i aşa? Domnul Gabriel Liiceanu a promis "de principiu". Am 
insistat telefonic pînă cînd domnul Liiceanu mi-a confirmat că "cei doi" 
au fost de acord. Vestea că vor veni la Neamţ Monica Lovinescu şi Virgil 
Ierunca a stîrnit frisoane în cercurile politice (politruce) locale. Astfel că 
m-am trezit scos de la direcţia Complexului Muzeal Neamţ şi "avansat" 
la urgenţă consilier la Inspectoratul pentru Cultură, de C. Munteanu 
(şeful culturii locale) şi de prefectul Alexandru Casapu, în "bună" 
înţelegere (cîrdăşie) cu alte forţe mai mult sau mai puţin oculte. În 
condiţiile acestea pîrghiile materiale care îţi înlesnesc o manifestare de 
anvergură mi-au fost scurtcircuitate. Cazarea a fost stabilită la Mănăstirea 
Varatec. Aici, ca anecdotă, martor fiind, în prima dimineaţă, în timp ce-şi 
făcea plimbarea de recunoaştere a locurilor, Virgil Ierunca a avut 
următorul dialog cu un ţăran din zonă: "- Şi zi, domnule, ai primit 
pămîntul înapoi? - Ei, da, l-am primit…! - Şi e bine să ai pămîntul tău? - 
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Da, e mult mai bine! - Înseamnă că dacă ai pămîntul tău, trăieşti mai 
bine…! - Da, dar dacă ar fi şi oleacă de CAP, de unde să mai furi olecuţî, 
ar fi mult mai bine…! Te-ai mai înzîli…! - Cine crezi că e de vină pentru 
soarta grea a dumneavoastră? a întrebat Virgil Ierunca. - A, Coposu! a 
răspuns foarte ferm omul. Da' şi Parlamentul! - Dar de ce Coposu şi 
Parlamentul? - Pen' că nu-l lasă pe domnu' Iliescu să gîndească, să facă 
bine… - Dar înainte era mai bine? - A, da! Erau ieftine toate, mai furai un 
popuşoi, te duceai la serviciu ca să tragi chiulu'…!". Virgil Ierunca a 
făcut mult haz pe seama acestui dialog, l-a povestit mai apoi într-un 
interviu la Televiziunea Română.   
 

* 
          Pe 14 septembrie, 1993, de "Ziua Crucii", la Teatrul Tineretului, la 
orele 17,30, a fost programată întîlnirea cu publicul "cititor" (mai bine 
zis, "ascultător") din Piatra Neamţ. Şi de aiurea. Venise de la revista "22" 
doamna Gabriela Adameşteanu, de la Iaşi au venit Liviu Antonesei, 
Nichita Danilov, Dorin Spineanu, ziarişti de la Bacău... Sala Teatrului 
Tineretului era arhiplină, au rămas pe afară peste două sute de "amatori", 
pentru ei au fost instalate boxe cu amplificare. Nu mai văzuse oraşul 
Piatra Neamţ aşa aglomeraţie de la… "cenaclul lui Păunescu" (scuzaţi!). 
Sau de la Revoluţie? Oficialităţile judeţene, în afara primarului de Piatra 
Neamţ de atunci, Gheacestorghe Ocneanu, au ocolit manifestarea, 
probabil că multora nu le dispăruse frica veche, de "Europa liberă", alţii 
nu-şi puteau reprima ura, alţii poate că nu primiseră voie (sau ordin?) să 
participe. De indiferenţă nu putea fi vorba, bineînţeles.  
          Manifestarea a durat mai bine de două ore, cea mai mare parte din 
desfăşurarea ei o redăm în acest număr al revistei. Şi aici o altă anecdotă: 
reprezentantul Radio Bucureşti "a înregistrat" toate cuvintele spuse de 
protagonişti, însă de emoţie a uitat să pornească "reportofonul 
profesional". Cînd şi-a dat seama trecuse mai toată manifestarea!  
          A doua zi, pe 15 septembrie, am plecat de la Mănăstirea Varatec, 
unde a fost "masul" în toate zilele de şedere, spre Fălticeni. Pentru 
Monica Lovinescu faptul avea o semnificaţie aparte: era pentru prima 
oară, după plecarea din ţară, cînd revedea locul copilăriei. Şi mormintele 
familiei... 
         Din jurnalul de atunci, lapidar, pentru că emoţia nu poate fi 
povestită în amănunt, reiau dorinţa exprimată de Monica Lovinescu, către 
Gabriel Liiceanu, ca atunci cînd va fi să se întîmple "decontul final", să 
fie adusă lîngă părinţi, la Fălticeni. "Să păstraţi aici două locuri" a spus 
Monica Lovinescu. "Nu-i o metaforă" a spus Virgil Ierunca, după care a 
continuat cu umor: "În cazul ăsta eu nu am încotro, o să fiu un exilat şi 
după moarte! Că doar n-o să mă duc în altă parte…!".  
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         De la Fălticeni drumul "ne-a dus" la Suceava, la o întîlnire cu 
Preasfinţitul Pimen, arhiepiscop al Sucevei şi Bucovinei, care mi-a 
preluat oaspeţii pentru o şedere de două zile la Putna.       
          Iniţial programul prevedea o vizită la Iaşi, la Universitate, la o 
întîlnire cu studenţimea ieşeană, însă conducerea "universecurităţii", 
vorba lui Luca Piţu, a refuzat să-i primească pe cei doi oaspeţi pe motiv 
că sînt "persoane controversate". Pe această temă am "tras" atunci un 
articol, "Peşteronauţii", apărut în "Cotidianul", reluat şi în volumaşul 
"Titanic şvaiţer", despre acei indivizi care s-au fofilat în fruntea 
Universităţii şi după Revoluţie: "E clar că la universitatea ieşeană nu a 
existat ruşinosul moment decembrie'89. E clar că rectorul ieşean (nici nu 
merită să-i pomenim numele!) e un peşteronaut al cărui buric nu a fost 
deconectat încă de la socialismul ştiinţific. În grotele universităţii ieşene 
universecuritarii îşi trăiesc încă beţia originilor sănătoase dar… proaste. 
În ceapeul universitar ieşean foştii activişti-profesori îşi trăiesc o nouă 
tinereţe…".          
         Din notaţiile fugare, de atunci, am mai reţinut cîteva dintre 
cuvintele spuse de protagonişti la întîlnirile întîmplătoare cu publicul, cu 
maicile de la Văratec, la Suceava, la întîlnirea cu Preasfinţitul Pimen. 
         Monica Lovinescu: "E o perioadă propice pentru poporul român, o 
şansă: Occidentul ne vrea alături, Estul este slăbit. Cînd se va reface 
URSS-ul - şi se va reface! - vom cădea o pradă uşoară. Nu profităm de 
şansa noastră, ne învîrtim în cercul vicios al aşteptării fără nici un 
orizont. De fapt poporului i se ascunde orice orizont…"  
         Virgil Ierunca: "Este superb aici, în Moldova. Pînă acum am trăit, 
parcă, numai patria din cărţi". 
         Monica Lovinescu: "Am întîlnit oameni care îmi dau convingerea 
că patria va continua să existe necondiţionat". 
         La întrebarea unui om care a venit să ia un autograf, dacă România 
se vede de la Paris, Monica Lovinescu i-a răspuns: "Dacă n-o vedeam 
nici nu ne-am mai fi considerat români… N-am mai fi fost aici, 
emoţionaţi". 
         Monica Lovinescu: "Ce este stînga românească? O nostalgie lipsită 
de orizont". 
          Pimen: "Ceauşescu a fost omorît, nu a murit. Oamenii lui trăiesc, 
trăieşte şi spiritul său demonic". 
          Monica Lovinescu: "Dacă nu trăieşti după nişte principii, nu 
trăieşti de fapt. Eşti o plantă. Ce spun eu o plantă? Eşti nimic… L-am 
făcut harcea-parcea pe Horia Lovinescu de atîtea ori. Rude, da, dar ce e 
mai presus? Adevărul! Nu-i aşa că adevărul?". 
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* 
          Transcriindu-l de pe banda video, care a imortalizat momentele, 
silabă cu silabă, cuvînt cu cuvînt, trudind pe o peliculă în uşoară 
degradare din cauza timpului, am avut revelaţia să descopăr, după 
douăzeci de ani, o sumă de adevăruri de care avem nevoie mai multă 
astăzi chiar decît de pîinea albă sau neagră pe care ne-o oferă 
disperarea supravieţuirii noastre în istorie. O parte dintre vocile din 
public, care au adresat întrebări oaspeţilor, am identificat-o, altă parte 
nu. Dintre vocile din public, "provocatoare", regizorul şi dramaturgul 
Eduard Covali cît şi profesorul Grigore Ciucă s-au grăbit să plece dintre 
noi.  
          Mulţumiri domnului Horia Alupului care a realizat filmul 
manifestării.    
          Mulţumiri domnului Gabriel Liiceanu care a făcut posibilă această 
întîlnire şi căruia îi dedicăm, recunoscători, această rememorare.   
          Mulţumim dragilor Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca care ne-au 
învăţat să fim liberi pe cînd pînă şi părinţii noştri (bieţii!) visau să 
devenim biete mecanisme într-un angrenaj fără perspectivă…! 
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14 septembrie 1993/ Piatra Neamţ/ Teatrul Tineretului 
 
Gabriel Liiceanu (un laudatio adresat oaspeţilor): I-aţi ajutat prin 
veghea dumneavoastră să existe, să nu cadă, să nu dispere. I-aţi căutat 
mai întîi cu grijă, i-aţi dezvăluit, aţi făcut efortul de a-i auzi, le-aţi 
înregistrat existenţa şi aţi făcut-o publică. Le-aţi dat onorul pe care îl 
meritau. Aţi făcut din ei regula unei alte lumi explicînd la nesfîrşit ce 
înseamnă pentru cei ce lucrează cu cuvintele să nu-ţi prostituezi 
cuvintele. Apoi i-aţi împiedicat pe semenii buni să nu obosească, să nu 
facă în cele din urmă şi ei pactul cu Diavolul într-o lume în care 
rinocenizarea crescîndă putea la o adică să scuze şi minciuna şi 
compromisul. Pe aceştia nu-i vom şti niciodată pentru că ei nici ei nu se 
ştiu, nici ei nu ştiu că le-aţi fost alături pentru a le împiedica lunecarea. În 
sfîrşit, pe cei ce făcuseră pactul i-aţi împiedicat să se mişte nestingherit în 
spaţiul căderii lor, i-aţi făcut - dacă nu să se ruşineze - cel puţin să se 
teamă de sila publică, să ştie că nu poţi face răul pe tăcute şi şi să rămînă 
nenumiţi. Aţi acceptat tot atîta ură asupra dumneavoastră cîtă 
recunoştinţă şi iubire din partea celorlalţi. Aţi primit la rîndul 
dumneavoastră suprema răsplată de care poate să aibă parte un om: să fie 
urît şi iubit în numele celei mai mari intransigenţe, intransigenţa 
adevărului. Nu aţi cruţat în numele acestei singure şi adevărate cenzuri pe 
nimeni: nici pe cei mai mari scriitori, nici pe cei mai apropiaţi prieteni. 
V-aţi înfrînt admiraţia şi iubirea de dragul celeilalte iubiri. Aţi devenit o 
instanţă prin singurul mod prin care se poate deveni o instanţă: slujind-o 
pur şi simplu. Cam atît cred că aţi făcut şi sînteţi pentru lumea noastră, pe 
care nu aţi părăsit-o vreme de patruzeci de ani. 
Gabriel Liiceanu - Noi am gîndit această întîlnire - mai precis dorinţa 
doamnei Monica Lovinescu şi a domnului Virgil Ierunca a fost aceea de 
a se lăsa supuşi întrebărilor dumneavoastră, indiferent de vaste, de grele, 
de adînci, de dificile ar fi fost ele. Ştim că o să fie greu la început, 
totdeauna în asemenea situaţii se porneşte greu, dar bănuiesc că odată 
declanşat dialogul acesta va continua şi se va opri cu greu. Poate că rolul 
meu fiind înţeles ca acela de a uşura puţin lucrurile, am să vă rog eu, 
doamna Lovinescu şi domnule Ierunca, să spuneţi - eu am făcut la un 
moment dat în textul acesta pe care l-am scris pentru dumneavoastră şi cu 
gîndul la dumneavoastră, am pomenit despre faptul că aţi avut răbdarea şi 
puterea - şi am adăugat: curajul de a rosti adevărul. Şi am avut în vedere 
cînd am spus că "big brother" nu se dădea înapoi să lovească chiar şi la 
Paris - un anumit eveniment care s-a petrecut în urmă cu zece, 
doisprezece - mai mult - cinsprezece ani, în 1977, imediat după venirea 
lui Goma la Paris. Aţi putea să ne spuneţi mai pe larg despre ce a fost 
vorba? Pentru că foarte mulţi intelectuali au spus că este uşor să rosteşti 
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adevărul stînd la adăpostul undelor scurte şi la depărtarea celor două, trei 
mii de kilometri… 
Monica Lovinescu: Bineînţeles că pot să-mi amintesc, însă trebuie să 
fac, încă de la început, o deosebire între tipul de riscuri sau de curaj la 
care am fost supuşi, pe care l-am avut şi la care am fost supuşi Virgil şi 
cu mine… Şi totuşi curajul, cîteodată mergînd pînă la martiraj sau curajul 
de zi de zi, curajul cel mare aici a fost… Ce s-a întîmplat exact există în 
cîteva cărţi, a lui Pacepa, alta apărută la Paris… Ceauşescu, povesteşte 
Pacepa, a trimis doi emisari şi fiindcă nu voia să se ştie la Paris de 
implicarea sa, a trimis doi palestinieni din gruparea lui Hassan - Hassan 
era şeful teroriştilor palestinieni, care făcuse cîteva acte teroriste foarte 
răsunătoare -, pentru a mă pedepsi… Era în anul 1977 şi evident că era în 
legătură cu emisiunea culturală "Teze şi antiteze", în care susţineam 
mereu pe Paul Goma şi pe ceilalţi. Era o foarte mare speranţă care se 
năştea în România şi care n-a fost să fie. Paul Goma n-a fost urmat de 
ceilalţi scriitori. Probabil că trebuia plătită o poliţă, de vreme ce generalul 
Pleşiţă îi spusese lui Paul Goma: Te vei duce la Paris şi acolo vei vedea 
tu! Braţul revoluţiei române este lung!     
   Doi palestinieni aşteptau în faţa casei şi au început să îndeplinească 
planul pe care l-am regăsit, cuvînt cu cuvînt, în cartea lui Pacepa. Adică 
nu să mă omoare - atunci n-am mai fi avut bucuria să ne vedem astăzi! - 
ci să mă lase ca un fel de legumă. Au vrut să intre prin faţă - era acolo o 
mică grădină, nu i-am lăsat, după care au tăbărît şi au început să-mi dea 
în cap. Am ţipat şi chiar din întîmplare - pentru că solidaritatea în 
Occident e mai puţină decît aici - un trecător a început să fugă spre noi şi 
ei, palestinienii, au dispărut fără să-şi fi treminat treaba. Treaba era, 
totuşi, destul de binişor făcută, deoarece am fost dusă la spital în comă şi 
am stat cîteva zile în comă. Asta a fost în anul 1977. Au mai fost, apoi, 
alte "afaceri", "afacerea Goma", "afacerea Virgil Tănase"… În anul 1983 
au trimis un ucigaş special, de data asta pentru a mă ucide. Era un 
securist "naţional", l-au trimis şi el s-a predat în Germania unde a 
povestit tot. Poliţia franceză a venit să mă avertizeze. Bineînţeles că nu 
m-am ascuns şi am ieşit din casă şi n-am dat înapoi, ne-am continuat 
activitatea. Era singurul nostru mod de a riposta acestor încercări de 
intimidare şi de lichidare. 
Virgil Ierunca: Aş avea şi eu ceva de adăugat… Şi totuşi, după aceste 
atentate - dar asta e o poveste personală, care poate să aibă şi alte 
semnificaţii - m-am simţit oarecum uşurat pentru că de cîte ori puneam 
mîna pe condei sau eram în faţa unui microfon, am avut totdeauna un fel 
de complex, că mă adresez unor oameni care suferă imens, care s-au 
chinuit în închisori… Aproape fiecare familie avea pe cineva în 
închisoare. Iar eu vorbesc despre suferinţa lor fără să fi trecut măcar o zi 
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prin închisoare sau să plătesc oarecum fizic situaţia aceasta favorizată de 
soartă, de a mă afla departe, deşi să ştiţi că exilul nu este, în nici un caz, o 
favoare… Şi graţie acestor trimişi speciali de a ne ucide sau de a ne 
scoate din uz, am fost oarecum uşurat - adică nu mai aveam acel 
complex. Nu pentru că ceea ce făceam eu se putea măsura cu suferinţele 
celor din ţară, dar pentru că în sinea mea nu mai eram blocat de fiecare 
dată cînd puneam mîna pe condei sau ca de fiecare dată cînd mă aflam în 
faţa unui microfon vorbind despre suferinţele celor din ţară. 
Monica Lovinescu: Da, împărtăşesc şi eu acelaşi sentiment, al celor care 
se află în spatele frontului dar care au ocazia să înfrunte şi ei frontul… 
Gabriel Liiceanu (către publicul din sală, emoţionat şi cuminte):  Dacă 
dvs. nu simţiţi un impuls limpede de a trece la întrebări, eu am să fac o 
ultimă încercare de a face legătura cu invitaţii şi aş vrea să vă întreb, 
doamnă Lovinescu şi domnule Ierunca, de ce aţi pus cu atîta obstinaţie 
accentul, mai cu seamă în ultimii ani, şi mai ales în articolele pe care le-
aţi scris în presa românească după 1989, pe problema uitării şi a 
memoriei. Într-un splendid cuvînt introductiv, de la lansarea cărţilor 
"Seismograme" şi "Subiect şi predicat", domnul Virgil Ierunca şi-a 
încheiat alocuţiunea către cei strînşi în curtea din Calea Victoriei numărul 
120, din Bucureşti, din faţa librăriei, cu aceste cuvinte: "Care este astăzi 
lucrul cel mai urgent? Care este aici şi acum lucrul cel mai urgent? Să nu 
uităm. Să nu uităm împreună…!". De ce această revenire constantă la 
pericolul uitării şi la binecuvîntarea memoriei? Pentru că există în 
scrierile Părinţilor Bisericii un loc unde se spune: "Există un mare păcat, 
acela de a nu uita; există însă un şi mai mare păcat, acela de a uita"…. 
Monica Lovinescu (către Virgil Ierunca): Fraza îţi aparţine, aşa că 
trebuie să răspunzi…  
Virgil Ierunca: Mă gîndesc la Mircea Vulcănescu care a însemnat pentru 
mine un îndreptar de acţiune şi de privire spre ceea ce neconcludent se 
poate numi fiinţa românească. Atunci cînd a murit, Mircea Vulcănescu a 
spus: "Să nu ne răzbunaţi!". Cuvinte cutremurătoare, dar care m-au făcut 
să continuu, totuşi, să sper în neuitare, pentru că a nu răzbuna e, într-
adevăr, un lucru… Nu voim să răzbunăm pe nimeni, nu sîntem prinşi de 
răzbunare, da, dar mi-am dat seama că niciodată Mircea Vulcănescu n-a 
spus să şi uităm! Şi cum pentru mine Mircea Vulcănescu, fiecare text al 
lui, constituie o referinţă vie, am făcut din această neuitare un fel de neo-
insomnie. Pentru că toate "neo", seria "neo", apar azi în România… Am 
avut o neo-democraţie originală, avem o neo-minciună pentru care nu 
găsesc acum epitetele potrivite, poate că şi din cauza confuziei în care 
minciuna îşi are subtextele ei actuale. Să nu uităm, pentru că memoria 
este legată de trecut or, lucrul acesta priveşte îndeosebi intelectualitatea. 
Pentru că intelectualitatea unei ţări este, cred eu, responsabilă în primul 
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rînd de ceea ce se petrece în această ţară. Am impresia că o mare parte 
din uitare se datoreşte intelectualilor. S-ar zice că acum colegii noştri de 
idei au devenit toţi neo-cartezieni. De ce neo-cartezieni? Pentru că am 
impresia că toţi spun acum: Uităm, deci existăm! Problema este: o 
existenţă fără memorie este ea o existenţă cu adevărat? O existenţă fără 
un adevăr supus unor torturi dialectice şi neo-ideologice, este ea o 
existenţă? Prezentul acesta, pe care îl trăim, este oare rezultatul unui 

trecut asumat aşa cum ar trebui?    
Monica Lovinescu: Te-ai referit 
la Mircea Vulcănescu ca la o 
referinţă supremă pentru neamul 
românesc… Dar fenomenul 
totalitar nu ne-a cuprins doar pe 
noi, a început în Rusia şi s-a întins 
pe jumătate de Europă. 
Necesitatea memoriei am regăsit-
o la toate aceste popoare. Nadejda 
Mandestalm, soţia lui Iosif 

Mandestalm, care murise într-un lagăr, a trăit şaptezeci de ani doar pentru 
că era singura care îi ştia versurile pe de rost.  Insista enorm asupra 
acestei necesităţi a memoriei…! Mai există, desigur şi iertarea creştină 
care ascunde, în general, ca rezultat, doar delăsare, uitare, oboseală…  
   Fenomenul totalitar la care aţi fost supuşi timp de o jumătate de veac 
este un fenomen care nu are comparaţie cu nici o dictatură, cu nici o 
tiranie a trecutului. În confruntare de termeni sînt puse faţă în faţă 
nazismul şi comunismul, amîndouă au lăsat urme adînci, adînci. Or, fără 
rememorarea lor înseamnă a trăi într-un fel de masochism, e o nedreptate 
făcută. Rememorarea e un fel de dreptate, chiar dacă nu e o dreptate  dată 
după un proces penal. Citesc din cînd în cînd presa românească, din care 
o mare parte este, într-adevăr, notabilă. E o sintagmă care circulă: 
dictatura carlistă, dictatura legionară, dictatura antonesciană, dictatura 
comunistă… Nu înţeleg. Sînt, totuşi, intelectuali care scriu aceste lucruri 
şi nu stabilesc diferenţa care este una de substanţă. Dictatura carlistă era 
o biată operetă, dictatura legionară a durat şase, şapte luni - asta nu 
înseamnă că era bună sau că e bună! - dictatura antonesciană era una de 
război, era un timp de război care cerea un regim de forţă. Asta nu 
înseamnă că spun că erau epoci bune. Apoi am intrat într-un fenomen 
totalitar care a durat o jumătate de veac, care a golit ţara încă de la 
început, a distrus societatea civilă care are cîteva caracteristici 
temeinice… Scuze, e o platitudine ce vă spun acum, toată lumea o ştie, 
dar fenomenul totalitar este o atomizare a societăţii, este schizofrenizarea 
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corpului social, este distrugerea societăţii civile, este duplicitatea ca 
sistem de guvernămînt şi este distrugerea elitelor şi arestarea inocenţilor.  
Virgil Ierunca: Spre deosebire de Rusia, lăudătorii lui Ceauşescu astăzi 
nu numai că ei contribuie la uitare, la dezonorarea memoriei, dar prin 
influenţa lor, - cei mai mulţi sînt şi în Parlament - organizează dărîmarea 
memoriei româneşti. Or, în Rusia nici unul din aceşti oameni din epoca 
de dinaintea lui Gorbaciov, nu a avut curajul să vină să dea lecţii în presă, 
la televiziune, în mass-media în general, să dea lecţii şi să inducă metode 
de a distruge şi de "a uita uitarea" şi memoria. 
Monica Lovinescu: Deosebirea e şi mai profundă, pentru că ai vorbit de 
amnezia acestor oameni… Nu trebuie să uităm că de zece, de cinsprezece 
ani de zile, ruşii luptau prin samizdat, lucru pe care noi nu l-am avut. Că 
majoritatea cărţilor care astăzi sînt editate la Humanitas, dar şi la alte 
edituri, dar mai ales la Humanitas, circulau în samizdat. Că o glumă care 
circula în Rusia era: bătrînul bunic, care voia să-i ofere o carte de Tolstoi 
nepoatei lui, este oprit de cineva: "- Dar n-o să-i placă! - De ce? - Pentru 
că nu circulă în samizdat!". Este real, fenomenul a fost întreţinut, ceea ce 
a şi permis lucrurile care s-au petrecut în Rusia. Pe de altă parte, mutînd 
puţin lucrurile, pentru că vorbeam de acte de justiţie, noi nu ne aflăm în 
stadiul în care se află Cehoslovacia, unde un apel, precum cel de la 
Timişoara, a fost pus în aplicare prin lustraţie; nu ne aflăm încă în locul 
Germaniei de Răsărit unde arhivele de la STASI au fost supravegheate de 
populaţie şi acuma sînt la îndemîna oamenilor, provocînd drame foarte 
mari, locale, dar nearuncînd asupra viitorului suspiciunea generalizată a 
tuturor împotriva tuturor. Nimeni, nici una din ţările ieşite de sub un 
astfel de regim, nu s-a însănătoşit… Cum te poţi însănătoşi în trei ani de 
cincizeci de ani de boală atît de atroce ca cea pe care au trăit-o şi care n-
are nici o comparaţie cu ceea ce a însemnat distrugerea programată a 
fiecărui individ? Şi obişnuinţa de a mai cere, de a nu mai vorbi despre 
dreptate şi de a evita orice răspundere, sînt tare pe care le mai simţim cu 
toţii în jurul nostru. Însă, cel puţin, la temelii a fost pus ceva. Dar nu văd 
că la temelie, la noi, au fost puse adevăratele pietre în clipa de faţă. Şi din 
rîndul acestor pietre de temelie, memoria mi se pare una dintre cele mai 
urgente. Există o nevoie esenţială de dreptate. Dar, cel puţin, dacă 
oamenii, cei mai responsabili, nu sînt pedepsiţi, li s-ar putea cere, măcar, 
să nu mai sfideze şi să nu mai spună o poveste sfruntătoare împotriva 
durerii şi memoriei celor care mai au bunăvoinţa sau care mai sînt încă 
bolnavi de boala cea veche.  
Eduard Covali, scriitor, regizor, fost deţinut politic,voce din public: 
Domnul Liiceanu a spus că a întîlnit la noi în ţară, în ceea ce priveşte 
masa mare de cititori, o lehamite în legătură cu literatura de evocare, 
despre nişte vremuri de care ne-am despărţit de curînd. Chiar dacă ar fi 
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aşa, eu spun că literatura aceasta nu trebuie să se subţieze ca volum, ci, 
dimpotrivă, trebuie să prolifereze, să crească. Şi mai mult decît atît, 
trebuie să se caute şi alte mijloace pentru ca istoria să nu se uite, să se 
păstreze amintirea… Eu sînt trăitor aici, n-am fost plecat decît accidental 
mai departe. Dar eu am aflat despre Viteze, de exemplu, din cartea 
domnului Ierunca, am aflat ce se întîmpla cu scriitorii din cartea doamnei 
Monica Lovinescu. Nu aveam de unde să aflu şi n-o să mai am niciodată 
de acum încolo, dacă se renunţă aşa uşor la publicarea acestor cărţi care 
îmi aduc un punct de vedere foarte realist a ceea ce am parcurs. Eram în 
România şi nu ştiam ce se întîmplă în Balta Brăilei. Eram în România şi 
nu ştiam ce se întîmplă la Piteşti. De la Europa Liberă am aflat, de la 
doamna Monica Lovinescu, de la domnul Virgil Ierunca. Eu am venit aici 
ca să-i văd pe dumnealor, să-i aud şi în mod cu totul infantil, aş fi vrut să-
i şi ating. 

Dr. Constantin Grasu - geolog, voce din public: În legătură cu vina 
intelectualităţii… Cine a citit memoriile lui Ion Pantazi îşi aduce aminte 
că e o adevărată obsesie la acest martir. Dacă mi-aduc bine aminte în 
Polonia, după război, scriitorii s-au solidarizat şi au refuzat, în bloc, să 
scrie. Or, la noi, fenomenul s-a întîmplat invers. Problema care se pune, 
cred, este următoarea: cum va trebui să opereze viitoarea istorie literară 
vis-à-vis de scriitorii care au subscris regimului, chiar în cazul acelora 



 30 

care au fost valori care rămîn perene. Şi dacă cumva disocierea omul 
scriitor - operă este suficientă. Pentru că avem exemple chiar acum, între 
ăştia care sînt în parlament… 

Virgil Ierunca: Întrebarea 
dumneavoastră este mai mult 
decît pertinentă, pentru noi 
este o obsesie. Obsesie, 
bineînţeles, intelectuală. Şi 
noi avem impresia că o mare 
parte din intelectualitatea 
română autentică este foarte 
doritoare - direct sau indirect 
- să se păstreze ierarhiile 
care au dominat epoca 
ceauşistă, care au avut  baza 

în realismul socialist … Însă acum problema se pune pe alte ierarhii. 
Această despărţire sentimentală - sau dacă vreţi politic nemărturisită de a 
omologa, de a despărţi net omul de operă mi s-a părut întotdeauna o 
metodă cel puţin dubioasă. Întîi, că n-am descoperit pînă acum opere care 
cresc singure, la nici un colţ de stradă, în nici un ţinut. Prin nici o 
literatură, prin nici un meridian n-am întîlnit opere care cresc singure. Or 
există opere de artă naturale, însă noi vorbim de operele făcute de 
oameni. Deci între om şi operă legătura mi se pare con-substanţială, mi 
se pare esenţială, nu pot fi despărţite. Doar dacă există opere care pot 
trece în istoria literaturii, criticii sau observatorii politici care sînt 
partizanii acestei despărţiri absolute între om şi operă mi se pare absolut 
arbitrară pentru că sub vremurile istoriei anumiţi artişti, anumiţi scriitori 
şi-au schimbat identitatea ca oameni şi sînt lucruri foarte grave. Să luăm 
un exemplu - şi aici este o problemă personală - cînd eu m-am ridicat 
împotriva a trei scriitori, pentru a căror operă am toată stima - e vorba de 
Arghezi, e vorba de Călinescu şi Sadoveanu… Cînd aceste trei mari voci 
ale intelectualităţii şi spiritualităţii româneşti s-au pus în slujba unui 
regim totalitar, adică, mai precis, au acceptat jocul ocupării României de 
către Armata Roşie şi instaurării comunismului, sub o etichetă frivolă, de 
democraţie populară, ei au făcut, după părerea mea, ceea ce se cheamă 
simplu, cu o sintagmă deja banalizată, trădarea intelectualilor. Închipuiţi-
vă că după ce Armata Roşie a întronat în România o ideologie, închipuiţi-
vă ce ar fi însemnat pentru mase apelul unui Kişinevschi la noile realităţi 
politice şi sociale ale ţării…! Nici un membru al Partidului Comunist 
Român, - care în perioada dintre cele două războaie nu era decît un club 
antinaţional, care făcea tot ce putea împotriva fiinţei naţionale româneşti 
şi împotriva spiritualităţii româneşti -, nici unul dintre aceşti membri, 
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chiar acei care au plătit cu viaţa, cum a fost Lucreţiu Pătrăşcanu, n-ar fi 
avut ecou în societatea românească. Pentru că în 1945 - 1946, în ciuda 
prezenţei Armatei Roşii, societatea civilă românească exista. Or, dacă un 
Kişinevski sau altul ca el s-ar fi adresat maselor de ţărani, de intelectuali, 
de muncitori, să adere la noile realităţi, bineînţeles că ar fi fost ceva; este 
însă altceva cînd trei mari figuri ale literaturii şi culturii noastre, un 
Arghezi, un Călinescu sau Sadoveanu se pun în slujba lui Kişinevski şi 
armatei de ocupaţie a României, pledînd pentru aderarea şi adeziunea 
maselor la noua orînduire. Ei, bine, nu am gîndit o clipă să scot din 
literatură - de altfel ar fi fost o aberaţie - pe Arghezi, pe Călinescu, pe 
Sadoveanu din literatura română. Cînd însă am spus toate aceste lucruri, 
nu le-am spus eu, am venit cu texte: textele lui Sadoveanu, textele lui 
Călinescu, textele lui Arghezi. După 1990 am fost atacat chiar de 
intelectualii necolaboraţionişti cu regimul Ceauşescu ca om al actualului 
regim. De ce? Şi aici vă răspund direct, pentru că intelectualitatea actuală 
românească, cel puţin o parte din ea, nu voieşte să schimbe ierarhiile în 
cultură sub pretextul că s-a rezistat împotriva ceauşismului prin cultură. 
Nu neg această rezistenţă prin cultură, dar nu pot să cred că a fost 
suficientă pentru România. Pentru că dintotdeauna, din păcate, pentru cei 
care simţim această teză, am întotdeauna exemplul intelectualilor de la 
Praga, care după înăbuşirea revoluţiei de către tancurile sovietice a dus la 
următoarea soluţie: că marii scriitori ai Cehoslovaciei au devenit spălători 
de geamuri, garajişti, făceau orice, numai literatură nu făceau. În timp ce 
rezistenţa noastră culturală - pe care o preţuiesc, de altfel - a ajuns la 
forme care astăzi nu mai sînt valabile - pe vremea aceea erau valabile - 
acelea de a face cu ochiul. Scriitorul făcea cu ochiul, prin opera lui, iar 
cititorul primea acest făcut cu ochiul ca formă de rezistenţă. Cîte, însă 
dintre cărţile de rezistenţă - de asemenea rezistenţă intelectuală - rezistă 
astăzi la o nouă lectură? Deci această încleştare, această îngheţare a 
ierarhiilor continuă să fie. În ceea ce mă priveşte, nu despart omul de 
operă, n-am văzut pînă acum opere născîndu-se din nimic sau apărînd la 
tot felul de răspîntii sau pe tot felul de meridiane. 
Gabriel Liiceanu: În prefaţa la cartea dumneavoastră, "Româneşte" dacă 
nu mă înşel, aveţi o propoziţie memorabilă în care spuneţi: "În timp ce 
unii intelectuali de marcă, români, luau drumul închisorilor, Vulcănescu 
şi Noica şi alţii, alţii luau drumurile spre fotoliile Academiei". În speţă 
Călinescu, Ralea şi alţii. 
Virgil Ierunca: E just. Era o formă de revoltă şi de omagiu. De revoltă 
că în acelaşi timp cînd nici un Călinescu şi nici un Arghezi şi nici un 
Sadoveanu nu mai puteau să nu vadă ce se petrece, colegii lor alegeau 
temniţa şi nu Academia. Este o realitate, oricine o poate controla. Îmi 
pare rău, nu-i o formulă, dar situaţia aceasta, aşa cum şi în celelalte 
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situaţii penibile prin care a trecut intelectualitatea românească, ea poate fi 
dovedită cu text. Şi în toate textele mele, de aşa zis război rece, nu 
comentariile mele pot convinge spectatorul. Comentariile mele pot fi 
subiective, pot fi teribiliste, pot fi nedrepte, pot fi îndepărtate, pentru că 
ochiul meu vedea de departe, dar ceea ce era esenţial în aceste revolte 
erau textele. Comentariile mele sînt puţine - adevărat că sînt îndurerate - 
dat textele lor sînt tragice. Fiecare afirmaţie de-a mea este urmată de 
textul ilustrativ al celor care au devenit, în timp, obsesii… 
Monica Lovinescu: Da, fără a vorbi de cazurile extreme, de mare 
prostituţie sau de mare eroism, fiindcă au fost toate nuanţele în cultura 
română, trebuie să spunem că s-a rezistat prin cultură în România. Şi cum 
spunea Virgil Ierunca, am fost printre cei care am sprijinit această 
rezistenţă prin cultură. Însă scriitorii români - pe care nu vrem să-i 
învinovăţim, să-i acuzăm acum, - nu s-au aflat, în afara unor foarte rare 
excepţii, pe baricade. Şi cred că plătim acum acest lucru. "Solidaritatea" a 
avut alături de ea corul care era format din intelectuali care erau alături 
de muncitori şi care au organizat o rezistenţă în societatea civilă din 
Polonia. În Polonia şi acum această societate civilă este extraordinară, ies 
la lumină gesturile ei pentru democraţie. Au existat scriitori pe baricade 
în toată Europa de Est, ultima perioadă a devenit din punctul acesta de 
vedere un reînnoit 1848… Scriitorii noştri, cu excepţiile cunoscute, în 
momentele de disidenţă, cum se spune, au preferat rezistenţa prin cultură 
şi ea necesară. Au fost momente extraordinare şi nu pentru că se află 
Gabriel Liiceanu aici voi vorbi de "Jurnalul de la Păltiniş", care a fost un 
moment de cultură reală şi profundă în jurul lui Noica. S-au scris de la 
romane excepţionale la producţii poetice la fel. Din punct de vedere 
literar optzeciştii, de pildă, s-au sincronizat la literatura occidentală şi 
poate că din punct de vedere literar e una dintre literaturile cele mai 
interesante estetic din Est. A existat o confirmare continuă a relaţiei 
autor-cititor, o complicitate prin "şopîrle". Dar o complicitate nu 
înseamnă solidaritate. A mai contat şi crearea, pentru apărarea culturii, de 
idoli. Literatura română e plină de idoli şi dacă îi pui în chestiune, ca în 
orice literatură, provoci un sacrilegiu. Cu atît mai mult într-o literatură 
încercată de problemele noastre… Şi iarăşi noţiunea de operă, dar care nu 
umblă singură pe stradă, cum spunea Virgil Ierunca, este un fel de tabu 
din punct de vedere literar. Or, dacă observăm - am luat aceleaşi trei 
cazuri, să le reluăm pe aceleaşi şi nu cred că ar fi singurele. Cît şi ce a 
scris Arghezi după marea demisie, cînd a comparat venirea comuniştilor 
cu al doilea descălecat al Moldovei? A scris "Cuvinte potrivite" înainte 
sau după? Ce a scris Sadoveanu după "Lumina vine de la Răsărit"? Iar 
George Călinescu, fără "Istoria literaturii…", scrisă înainte, ce ar fi? 
Aicea este trădarea intelectualilor. Trădarea intelectualilor, atunci cînd 
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există, nu este pentru că sînt vicioşi, pentru că sînt răi, pentru că bat pe 
cineva, sau chiar că omoară pe cineva. E vorba de prostituţie… Nu cred 
că, cu aceeaşi pană, se poate scrie într-un fel la ziar, într-un fel în operă, 
nu cred în necontaminare. Şi un lucru care se întîmplă la intelectualii 
noştri actuali, dintre care cea mai mare parte sînt excepţionali: scriitorii 
au devenit comentatori politici de primă mînă, s-au radicalizat din punct 
de vedere politic. Însă statuile au rămas statui. Cei care au servit acest 
regim, dacă au valoare literară să rămînă în literatură, pentru că nimeni 
nu vrea să lase literatura naţională fără bogăţiile ei. Dar e momentul să 
vedem cum s-au comportat şi oamenii, fără de care aceste opere nu ar fi 
fost posibile. Din moment ce nimeni nu e judecat niciodată, de ce să nu 
repetăm ceea ce au făcut? O literatură care nu se discută, este o literatură 
care se înmormîntează.  
Gh. A. M. Ciobanu, critic de artă, voce din public: Doamna Monica 
Lovinescu pomenea în prima parte despre Paul Goma şi despre cei 
plecaţi în '77. Între ei se afla şi Ion Vianu. Dacă vreţi să ne spuneţi ceva 
despre Ion Vianu, nu ca fiu al lui Tudor Vianu, ci ca psihiatru emerit al 
şcolii româneşti de specialitate. Şi fiindcă este vorba acum de literatură - 
despre a doua tinereţe spirituală a lui Ion Vianu care - după cîte ştiu - 
face estetică, literatură şi psihiatrie mai mult sau mai puţin. 
Monica Lovinescu: Doctorul Ion Vianu a avut aici o activitate 
psihiatrică dar şi de eseist remarcabilă şi a devenit unul dintre rarii 
intelectuali de frunte ai ţării care au susţinut "mişcarea Goma", alături de 
Ion Negoiţescu. 

Dumitru Chiţimuş, preot, 
voce din public: Eu aş vrea să 
mutăm în alt plan dialogul 
realizat cu auditoriul, mai ales 
că Editura "Humanitas" doreşte 
ca să ridice cunoaşterea la nivel 
de "ospăţ al raţiunii". De aceea 
aş dori să ne vorbiţi de această 
legătură dintre formele de 
cultură cunoscute şi 
spiritualitatea întemeiată pe 
credinţă care este "dimensiunea 

necesară veşniciei fiinţei noastre"… 
Virgil Ierunca: Dacă aţi remarcat, atunci cînd am încercat să facem 
procesul culturii sub totalitarism, ba chiar pînă în vremurile noastre, dacă 
aţi fost atent, eu nu m-am mărginit numai la noţiunea de cultură şi am 
adăugat imediat spiritualitatea. Am făcut-o şi cînd a fost vorba de cei care 
au lovit în cultură - şi am adăugat: cultură şi spiritualitate. Am pomenit 
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de Mircea Vulcănescu. Mircea Vulcănescu reprezintă - pentru toţi cei 
care îl cunosc - nu numai cultură, reprezintă şi spiritualitate, nefăcînd nici 
o despărţitură, ci fiind ataşată această legătură esenţială între cultură şi 
spiritualitate. Cred că am răspuns indirect. Merg şi am mers întotdeauna 
pe varianta culturii şi spiritualităţii. Asta înseamnă că o cultură fără  
spiritualitate nu este, de fapt, o cultură, cum o spiritualitate fără cultură 
este neîmplinită… 
Gh. A. M. Ciobanu: Dacă îmi permiteţi un pas înainte la întrebarea care 
vi s-a pus… Din articolul "Noi şi biserica", pe care l-aţi citit cîndva în 
timpul comunismului, în care precizaţi, după cum spunea şi Caragiale: 
"Ce s-a realizat că am renunţat la o şcoală care aparţinea şi religiei şi 
culturii în acelaşi timp? S-a creat un om-fiară. Fiara nu mai are nevoie de 
Dumnezeu, nu are nevoie nici de  cultură…!". Ce perspectivă avem, a 
reînvierii societăţii noastre prin cultură şi prin spiritualitatea la care se 
referea înainte-vorbitorul meu? 
Monica Lovinescu: N-am nici un răspuns, n-am terapii, n-am soluţii. Şi 
cred că dacă le-am avea, ar fi foarte simplu. E un dublu aspect în 
întrebarea dumneavoastră: este un aspect care priveşte România, mult 
mai grav şi un aspect care priveşte în general lumea sfîrşitului de secol, 
sau Europa sfîrşitului de secol care este o Europă laicizată şi fără legătură 
- aproape totală - cu planul spiritualităţii şi culturii. Iar pentru societatea 
românească nu ştiu ce să cred, avem un învăţămînt bun, ştiu că fiecare de 
acum încolo poate evolua în el şi că fiecare poate deveni arhi-educatorul 
aproapelui său, în orice caz la modul spiritual, fără ca aceste lucruri să 
mai reprezinte un pericol pentru el. Cred că înţelegeţi ce vreau să spun … 
Gh. A. M. Ciobanu: Este Sfînta Cruce azi şi dacă veţi îndrăzni, veţi 
cîştiga!   
Monica Lovinescu: Sfînta Cruce a fost cu fiecare dintre noi. Cu cei care 
au crezut a fost întotdeauna Sfînta Cruce. Sfînta Cruce n-a dispărut în 
timpul Comunismului, s-a pogorît în catacombe. Pentru cei care cred, 
Iisus este mereu alături şi sper ca această credinţă să fie redată celor 
mulţi. Pentru asta există şcoli, şcoli în care trebuie să fie un curs de 
religie - şi de religii, nu numai de religie! Dar acestea sînt soluţii pentru 
fiecare dintre noi, nu văd o soluţie globală. Ne apropiem de sfîrşitul 
mileniului, lumea este foarte agitată spiritual şi cîteva dintre soluţii, cînd 
se ivesc, sînt de-a dreptul ridicole sau ezoterice, cum ar fi în Statele Unite 
mişcarea "New Age". Problema nu ne priveşte numai pe noi, dar dacă ar 
fi s-o rezolvăm pe-a noastră, aici, într-adevăr, nu văd cum aş da soluţii… 
Răspunderea revine, ca întotdeauna, fiecărui credincios care trebuie să 
transmită credinţa celuilalt. Nu văd altă soluţie care să fie în spiritul 
poporului nostru.  
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Voce din public, neindividualizată: Un profesor de la catedra de teoria 
literaturii din Bucureşti, întrebat asupra condiţiei profesorilor care au 
preferat Academia în locul închisorii, exemplele fiind Tudor Vianu, 
George Călinescu şi alţii, a răspuns că aceştia au crezut că lucrurile se 
aşează pentru sute de ani şi de asta au procedat aşa. În al doilea rînd, au 
fost siguri că modalitatea de a rămîne la catedră, de a învăţa pe ascuns, cu 
jumătăţi de măsură, pe studenţi e de preferat… Întrebarea este: Ce putem 
răspunde unui asemenea profesor noi cei care avem în faţă şi exemplul 
lui Mircea Vulcănescu? 
Gabriel Liiceanu: Sînteţi a doua persoană care puneţi în discuţie aceeaşi 
chestiune… Ne putem întreba aşa, retoric: Ne putem imagina măcar o 
clipă, cam cum ar fi arătat generaţiile de umanişti români fără numele lui 
Călinescu, Vianu, Ralea şi toţi cei care s-au sacrificat mergînd spre 
Academie? Nu. Asta era întrebarea exactă… Dar mi-am pus o întrebare 
la fel de retorică: Cum ar fi arătat lucrurile dacă aceşti oameni n-ar fi 
făcut ce-au făcut? (aplauze) 
Monica Lovinescu: Cred că nu mai e mult de adăugat la ceea ce a spus 
Gabriel Liiceanu… 
Gabriel Liiceanu: Da, cum ar fi arătat România, cum ar fi arătat ţara - 
cum zicea şi Virgil Ierunca, dacă Sadoveanu n-ar fi scris ce a scris iar 
Arghezi n-ar fi salutat ca o nouă descălecare venirea Armatei Roşii? 
Monica Lovinescu: Asta arată că unii dintre marii noştri intelectuali 
radicalizaţi în plan politic, în sensul bun al cuvîntului, păstrează în 
cultură o lipsă de radicalizare. Iar întrebarea că sistemul comunist s-a 
stabilit pentru o sută de ani poate fi adevărată şi asta… 
Vocea din public: Dar e o scuză? 
Monica Lovinescu: Nu. Că altfel, dacă ar fi o scuză, devenim, tot cu o 
vorbă de-a lui Noica, dintr-un popor o populaţie… E riscul cel mai mare. 
Virgil Ierunca: Aş vrea să adaug că dacă un intelectual îşi pune 
întrebarea: Avem în faţa noastră o sută de ani, ce putem face? Cred că 
este forma inadmisibilă pe care o poate alege un intelectual. Rolul unui 
intelectual este să nu-şi istoricizeze conştiinţa, să nu situeze adevărul. 
Intelectualul care îşi istoricizează conştiinţa păcătuieşte întîi faţă de sine 
şi faţă de celălalt. Pentru că lucrul bun şi adevărul nu sînt în funcţie de 
parametrii circumstanţiali ai istoriei. Un lucru bun se face chiar dacă 
vremurile sînt potrivnice lui sau chiar dacă riscurile pe care le iei sînt 
mari. Datoria intelectualului este să spună adevărul, să lupte pentru 
adevăr, atunci, mai ales, cînd nu este speranţă… Pentru că este foarte 
uşor să lupţi ştiind că undeva te aşteaptă o izbăvire; este însă mult mai 
greu - dar mult mai adevărat - să lupţi chiar şi atunci cînd istoria te 
aşteaptă peste o sută de ani; să lupţi chiar şi fără speranţă dacă acele 
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cauze pentru care lupţi ţi se par, faţă de conştiinţa ta şi faţă de conştiinţa 
semenului care te ascultă, necesare. Urgente.  
Monica Lovinescu: Aş vrea să adaug ceva, în legătură cu acesta, cu 
referire la  Simone Weil…! Simone Weil este o filosoafă  - sau un filosof 
- dintr-o specie foarte stranie care a murit la 35 de ani pentru că în timpul 
războiului, aflând despre regimul de lagărele concentrare naziste, regimul 
alimentar, ea fiind la Londra, în rezistenţă, l-a urmat şi ea la Londra şi s-a 
lăsat să moară de foame. E - spun eu - dintre personalităţile 
cutremurătoare ale acestui veac… Şi Simone Weil spunea exact în sensul 
acesta: "A lupta cu speranţă e un lucru de o banalitate desăvîrşită. A lupta 
fără speranţă e un adevărat curaj!". Şi Virgil Ierunca a repetat-o de atîtea 
ori…! Îmi pare rău că îi dau dreptate, dar noi, în general, avem aceleaşi 
opinii, de asta sîntem aici… Avea dreptate: noţiunea cu o sută, o sută 
cincizeci de ani, fără speranţă, nu se poate clădi nimic… Cred într-adevăr 
că Tudor Vianu sau Călinescu, cei care mergeau să-i asculte aflau ceva 
mai mult de la ei decît de la un profesor de marxism-leninism de tipul pe 
care îl ştim… Acum să punem cele două planuri ale balanţei: formarea 
cîtorva discipoli, pe de o parte, şi tot ce au scris, pe cealaltă parte. Şi 
"cronica optimistului" care era un fel de palmă absolută, permanentă pe 
dezastrul poporului român…! Chiar dacă era mai citibilă pentru că avea 
ceva personal şi nu era limba de lemn… 
Virgil Ierunca: În momentul în care G. Călinescu îl elogia pe A. Toma, 
vorbea cu distanţe şi mai mult decît distanţe ironice despre "Masa 
Tăcerii" a lui Brâncuşi, de la Tîrgu Jiu pe care o asemuia cu nişte ceşcuţe 
de ouă. Această comparaţie teribilistă - numai pentru a fi teribilistă - 
pentru că omul Călinescu era plin de talent, mi se pare deplasată. Ba 
chiar se face vinovat pentru aprecieri ironice despre valorile în care 
societatea civilă românească mai credea şi care veneau din partea lui 
Călinescu. 
Monica Lovinescu: Acestea fiind spuse n-ar trebui să aprofundăm 
această sintagmă, această situaţie, că intelectualii sînt vinovaţi, chiar dacă 
ei nu reuşesc să se pună în chestiune pe ei înşişi… Au făcut nişte paşi 
gigantici din punct de vedere  al lucidităţii politice. Deci să nu contribuim 
la această despărţire în pături, în straturi de vinovăţie, la intelectuali, la 
muncitori. Să spunem că intelectualul român a făcut ce a putut, dar a 
putut mai puţin decît intelectualitatea din ţările vecine… 
O voce din public: Îi mulţumesc domnului Liiceanu pentru acea carte 
extraordinară, "Jurnalul de la Păltiniş"… Acum o întrebare: Cum vă 
explicaţi faptul că Paul Goma n-a fost condamnat, iar părintele Gheorghe 
Calciu Dumitreasa a făcut cel puţin cinci ani de închisoare. Nota bene: 
Amîndoi se aflau în recidivă ca oponenţi ai partidului comunist. Paul 
Goma, din cîte ştiu, a fost primit şi de Cornel Burtică şi a fost lăsat să 
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emigreze liber pentru a doua oară. Vă rog, cum de a fost posibilă 
deosebirea aceasta de tratament? 
Monica Lovinescu: Paul Goma a fost membru al Partidului Comunist 
Român, s-a înscris în partidul comunist - şi n-a fost singurul - în august 
1968 cînd a avut impresia că se vor da arme ca să lupte împotriva ruşilor. 
El este basarabean… Iar diferenţa de tratament e discutabilă. A fost 
chemat la Burtică, da, nu s-a liniştit, a fost băgat la închisoare. Probabil 
că nu aţi citit anchetele împotriva lui Paul Goma… Şi părintele Calciu a 
pătimit. Dar noi nu sîntem aici ca să punem în balanţă anii de închisoare, 
suferinţa. Nu există diferenţe… 
Vocea din sală: Sau că Paul Goma era căsătorit cu Ana Maria 
Năvodaru? 
Monica Lovinescu: Aici nu mai sînt de acord cu dumneavoastră. Aici nu 
mai sînt de acord nici cu tonul discuţiei… 
Virgil Ierunca: A-i reproşa lui Paul Goma că este căsătorit cu fiica unui 
comunist mi se pare o etică comunistă… Pentru că numai comuniştii, în 
procesele lor, primul lucru la care erau atenţi era obîrşia sănătoasă. Or, 
noi nu putem, ca oameni liberi, să ne însuşim o etică comunistă. Tatăl e 
tatăl, fiul e fiul, indiferent ce ar face şi cine ar fi. El nu face acest lucru 
pentru că e fiul lui cutare, fiecare răspunde de actele lui. Sînt probe în 
istoria României contemporane că atîţia fii de foşti comunişti au devenit 
nişte anticomunişti mai credibili decît mine şi îi privesc cu respect. N-am 
de ce să fac această disociere. Pe de altă parte, dacă dumneavoastră, aşa 
cum aţi spus în introducerea măgulitoare, că ne ascultaţi, la postul nostru 
de radio, în emisiunile noastre, nu cred că aţi găsit o deosebire de 
tratament faţă de Paul Goma şi faţă de părintele Calciu. Nu a existat - 
înainte de a fi arestat şi după ce a fost arestat părintele Calciu - emisiune 
în care să nu se protesteze împotriva acestui abuz. Cărţile, cuvintele către 
tineri ale părintelui Calciu au fost transmise in extenso şi nu rezumativ, 
aşa cum au fost unele dintre cărţile lui Goma, reluate de mine în 
"Povestea vorbei". Deci n-a existat o deosebire de tratament. 
Vocea din public: Din partea Securităţii am zis că a existat deosebire de 
tratament… 
Virgil Ierunca: Eu în secretele Securităţii n-am pătruns şi nici nu 
năzuiesc să fiu, pentru că nu înţeleg nimic. 
Gabriel Liiceanu: Întrebarea dumneavoastră ar putea să fie justificată, 
însă Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca nu au datele necesare să vă 
răspundă la această întrebare. 
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Grigore Ciucă, profesor, voce din public: E un miracol că, după ce atîţia 
ani v-am auzit, acum putem să vă şi vedem. A revenit în discuţie, ca un 
laitmotiv, cuvîntul răzbunare. Mi-a plăcut extraordinar de mult ceea ce a 
lăsat testamentar Mircea Vulcănescu: "Să nu ne răzbunaţi!". Simt însă că 
acest cuvînt, răzbunare, are şi un alt sens, acela, să zicem, din George 
Coşbuc: "A-nceput de ieri să cadă/ Cîte-un fulg. Acum a stat./ Norii s-au 
mai răzbunat spre Apus…"… (aplauze). Simt, de asemenea, că avem 
nevoie de această limpezire, de acest soi de răzbunare… Aş vrea să pun o 
întrebare oarecum retorică domnului Liiceanu, cel care ne-a dat acea 
extraordinară carte, "Jurnalul de la Păltiniş"… Şi alte cărţi, desigur. Oare 
cum ar fi arătat societatea noastră dacă toţi intelectualii ar fi rămas 
verticali şi ar fi murit? Oare noi, cei care ne-am format la cursurile lor, 
prin cărţile lor, cum am fi arătat? Şi o altă întrebare: Cum puteţi redefini 
celebrul concept al lui Lovinescu, disocierea dintre etnic, etic şi estetic? 

Gabriel Liiceanu: Vreau să fac o 
precizare. La întrebarea ce ne-am fi 
făcut fără asemenea spirite, 
asemenea profesori la catedrele din 
anii '50 - '60, eu v-am propus altă 
întrebare: Ce s-ar fi întîmplat şi 
cum ar fi arătat societatea 
românească dacă oameni de acest 
calibru n-ar fi făcut asta? Dincolo 
de asta v-aş aminti că eu l-am 
cunoscut pe Noica şi n-am să pot 
niciodată îndeajuns să spun în ce 

măsură atît cît am reuşit, am reuşit numai pentru că am avut acest contact 
intelectual. Nu ne-am cunoscut la universitate, eu am trecut printr-o 
facultate de filosofie marxistă "ca la carte", în anii '60 - '65. N-a fost 
perioada cea mai neagră, dar atunci facultatea era tot ce era şi înainte. N-
am avut nici un profesor strălucit, cu o excepţie, două, de la care să fi 
învăţat ceva. Deci nu trebuie neapărat să faci acest pact… Noica n-ar fi 
ajuns la catedră niciodată. 
Virgil Ierunca: Aici pot să greşesc, eu sînt convins că teza pe care aţi 
amintit-o, despărţirea dintre etnic, estetic şi moral, la nivelul judecăţii 
filosofice e îndreptăţită. Însă, pot să greşesc, pentru mine istoria 
României - bineînţeles că aş putea vorbi şi de alte ţări - este sfîşiată de un 
înainte şi de oricare ar fi fost ocupaţia, năvălirile, nenorocul care ar fi 
căzut asupra istoriei României, ele, toate aceste năpaste nu se pot 
compara cu un regim totalitar. Turcirea noastră, fanariotizarea nu 
atingeau fiinţa românului. Apariţia totalitarismului modern - şi e vorba de 
comunism - sfîşîie istoria istoria noastră în două, cred: o parte înainte şi o 
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parte după apariţia totalitarismului. Or, dacă într-o societate liberă sau - 
în sfîrşit - într-o societate civilă precum cea de dinaintea comunismului 
toate aceste distincţii care nu sînt atît de definitive între etnic, etic şi 
estetic, aşa cum le practica Lovinescu, plecînd de la şi continuîndu-l pe 
Maiorescu, erau posibile. Pentru că trăiam într-o societate, totuşi, civilă. 
Mi se pare că într-o eră totalitară în care atomizarea societăţii este totală, 
de la suflet pînă la cunoaştere, de la privire pînă la tăcere, în care toată 
fiinţa omului este atomizată, reconstrucţia acestei societăţi - după ce 
totalitarismul nu mai există - nu-şi mai poate îngădui luxul să facă 
diferenţele absolute între etnic, etic şi estetic. Cum pot să vorbesc eu 
după totalitarism de autonomia esteticului…?! 
Monica Lovinescu: Aş vrea să adaug aici, în ceea ce-l priveşte pe 
Lovinescu nu uitaţi un moment de încercare, cum a fost primul război 
mondial. Lovinescu a scris pagini de război, s-a angajat total şi nu s-a 
mai preocupat de criteriul estetic. Iar acest criteriu estetic n-a însemnat 
niciodată, pentru Lovinescu, o renunţare la anumite criterii etice… După 
cum vă aduceţi aminte poate, el a dus o luptă susţinută împotriva unor 
forme fascizante, nerenunţînd pînă la sfîrşitul vieţii. Şi aş vrea să mai 
adaug încă un lucru: nu se poate pune mereu formula academie- 
închisoare, formula extremă, au fost mii de alte soluţii între academie şi 
închisoare. Noica a fost o soluţie, au fost oameni care s-au închis în ei, au 
fost oameni care au ieşit din literatură şi n-au redebutat decît după 1965 
cînd s-a liberalizat puţin… Au fost forme de rezistenţă sau de opoziţie 
extraordinar de variate şi nu cred că era nevoie, pentru a păstra o catedră 
universitară, de a scrie nişte pagini … 
Virgil Ierunca: Această deosebire absolută între etic şi estetic… Sînt 
gata să vă stau la dispoziţie cu o bibliografie în care eticul şi esteticul nu 
suportă despărţiri absolute. Vi le ţin la dispoziţie pentru că această 
problemă, această relaţie care apare întotdeauna ca o stafie a ideilor care 
nu se mai termină, este falsă din punct de vedere filosofic. Relaţia între 
etic şi estetic nu suportă despărţiri absolute. 
Gabriel Liiceanu: Subiect de bacalaureat la liceul "Bălcescu": "Poate fi 
arta imorală?"… Am vrut să-l propun şi pentru facultatea de filosofie de 
anul acesta dar a fost considerat prea… prea… 
Monica Lovinescu: … prea despărţit de autonomia esteticului. 
Gabriel Liiceanu: Exact.  
Gheorghe Ţigău, profesor, voce din public: Doamnă Monica Lovinescu, 
dacă aţi scrie o istorie a literaturii universale, ce nume de scriitori români 
aţi selecta în această istorie şi pe ce v-aţi baza?        
Monica Lovinescu: Nu vă voi răspunde direct, pentru că astfel ne jucăm 
de-a posibilităţile, dar vă voi spune că în cultura noastră noi pendulăm 
întotdeauna între un spirit de inferioritate, un imens complex de 
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inferioritate şi altul de superioritate nutrit din faptul că marile noastre 
valori n-au pătruns în circuit universal… Şi sînt foarte multe nedreptăţi 
făcute şi cred că numai printr-o voinţă expresă, încercînd noi să ne 
impunem, se va produce această aliniere. Dar trebuie să ne ocupăm, mai 
întîi, de noi, acasă, ca restul să se facă de la sine… Cred că  valorile 
româneşti, mari şi medii, puse în condiţii de concurenţă normale, pot da 
rezultate extraordinare şi nu avem decît să privim la cele trei nume la 
îndemîna oricui, Cioran, Eliade, Ionescu. Sîntem prizonierii unei limbi 
care n-are circulaţie universală, cel mai mare poet al nostru şi unul din 
marii poeţi ai lumii, în franceză sună sub Lamartine… Şi cred că 
Negoiţescu a avut la un moment dat un răspuns la acest gen de obsesie, 
un foarte bun răspuns: Sînt cîteva milioane de români cititori, eu scriu 
pentru românii cititori şi timpul, istoria, şansa, neşansa sau consilierii 
noştri culturali să facă restul… 
Virgil Ierunca: Aş vrea să adaug că în ceea ce priveşte relaţia dintre 
cultură naţională şi pătrunderea în occidentalism etc. este o falsă 
problemă. Pentru că la început te loveşti de pragul extrem. Şi mă refer 
numai la traducerea lui Eminescu. Monica Lovinescu a atins această 
problemă, ea va trebui puţin dezvoltată. În ceea ce mă priveşte, dacă 
Eminescu nu poate fi tradus în franţuzeşte, mi se pare logic în ceea ce mă 
priveşte să propovăduiesc netraducerea lui Eminescu în franţuzeşte. De 
ce? Ca să nu dea, aşa cum s-a dovedit cu toate eforturile conjugate ale 
unor mari oameni de gust şi plini de har de a-l traduce, nişte eşecuri. Şi 
toţi am propovăduit netraducerea lui Eminescu în franceză. În schimb mi-
a fost dat să pătrund în publicaţii de prestigiu, să vorbesc despre România 
şi am vorbit despre Eminescu. L-am asemuit, pentru publicul francez, pe 
Eminescu cu Hölderlin: corespondenţă de destin, corespondenţă de 
viziune, corespondenţă de stil. În felul acesta, mi-au spus francezii, vor 
şti că există "un Hölderlin român": Eminescu! Dar să nu fie tradus, 
pentru că dacă e tradus îl deservim şi citesc un minor poet din secolul al 
XIX-lea care nu satisface publicul francez. Deci aceasta est problema: 
dacă Eminescu nu poate pătrunde în spaţiul Occidental, ce să mai alegem 
din ceilalţi? 
Gabriel Liiceanu: Am să încerc, în primul rînd, să vă mulţumesc că aţi 
venit aici, că aţi venit în România şi aş vrea să vă mulţumesc într-un fel 
care ar putea să fie o repunere a tuturor întrebărilor şi bîjbîiala mea către 
un răspuns. Trebuie să mărturisesc, ca unul care a trăit aici şi care a trăit 
laolaltă cu toţi ceilalţi ce s-a întîmplat în atîţia ani şi nu în ultimii trei ani, 
că în ultima vreme mi-am pus foarte apăsat întrebarea a ce anume se 
cuvine să facem cînd lucrurile arată altfel decît am crezut că ar putea să 
arate, că ar fi putut să arate, ce merită să facem în sensul întrebării pe 
care aţi pus-o dumneavoastră şi care are o perpendicularitate mult mai 
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mare decît felul în care o întrebare care arde poate fi îmbrăcată în haina 
culturii. Deci ce e de făcut într-un moment cînd mulţi dintre noi sînt 
ameninţaţi de pericolul de a-şi pierde speranţa? Şi m-am gîndit aşa… 
Noica folosea mereu o vorbă, cu un sens foarte special: netrebnic. Prin 
netrebnic nu avea în vedere conotaţia curentă - aşa cum o foloseşti atunci 
cînd spui despre cineva că e netrebnic, ci gîndea cuvîntul despărţit "ne-" 
şi "- trebnic", ca despre un om care nu-şi face treaba. Şi vreau să vă spun 
că m-am gîndit, venind încoace, în fond venind ca editor şi ca acel care 
însoţeşte pe autorii celor două cărţi pe care le-am lansat şi în seara 
aceasta aici, "Seismograme" şi "Subiect şi predicat"… Vreau să vă spun 
că volumul acesta, de cultură transmisă pe unde scurte iniţial, va fi urmat 
de volumele trei şi patru şi reprezintă o selecţie pe care Monica 
Lovinescu a făcut-o din circa optsprezece volume. Asta înseamnă că 
vreme de aproape patruzeci de ani, de două ori pe săptămînă, a scris…  
Şi dacă în faţa noastră se află două legende, ele se află pentru că au 
devenit aşa prin "trebnicie". Şi dacă e cazul să căutăm sensurile în jurul 
nostru, eu de-a lungul acestor trei ani, în care mi-am tot pus problema pe 
ce cărare trebuie să apuc, mi-am spus că singurul răspuns este: cea a 
trebniciei! Şi că ne vom salva, dincolo de dreapta şi dincolo de stînga, 
dincolo de "eu cu cine votez" dacă fiecare dintre noi îşi va face cît poate 
de bine treaba. Dar să-şi facă treaba. Adică în locul vorbelor, al imenselor 
resentimente care ne macină pe toţi, ne-am face fiecare la locul în care 
sîntem treaba, asta însemnînd cît mai mult bine în jurul nostru. Senzaţia 
mea este că Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca au făcut enorm de mult 
bine în jurul lor vreme de patruzeci de ani.   
 
 

Comentariu, înregistrare, copiere de pe banda magnetică, adnotări şi 
fotografii: 

Adrian Alui Gheorghe 
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„Dimineaţa la ora 9 aveam examen la Folclor 

cu profesorul Petru Ursache. Cu ochii cîrpiţi de somn şi 
emoţie ne tragem biletele de examen. Mi-a căzut, între 
altele, ceva despre predestinare şi soartă, referirile fiind 
la folclorul românesc. Faptul că am fi putut să murim 
atunci sufocaţi în somn, ţinea de predestinare? Că nu am 
murit, totuşi, ţinea de soartă?”  

 
Profesorul 

 
un memorial de Adrian Alui Gheorghe 

 
1.  Am amînat, am amînat 

 
        Cele mai importante lucruri pe care ar fi trebuit să le am în comun 
cu profesorul Petru Ursache sînt cele amînate. Şi le amînam pentru că, 
spuneam noi, avem timp. Ne întîlneam sporadic, vorbeam pe întrecutelea, 
enunţam cîte ceva despre proiectele pe care le aveam în faţă. Apoi ne 
despărţeam cu promisiunea unei reîntîlniri la care să avem timp să 
vorbim “pe săturatelea”. Cu Petru Ursache şi cu Magda Ursache, evident. 
Pentru că erau, de fiecare dată, “una”. Rar mi-a fost dat să văd atîta 
armonie intelectuală între doi oameni. “Bătrînul şi Magda”, îi alintau 
prietenii. Dar şi neprietenii spuneau la fel. Căci vorba academicianului 
Valeriu Cotea: “Pe Magda şi Petru Ursache ori îi iubeşti cu patimă, fără 
rest, ori îi respingi cu teamă, tot fără rest. Ei nu cultivă relaţiile călduţe, 
sînt oamenii care ard fără cenuşă”. Ne-am citit unul pe altul din respect, 
ne-am găsit compatibili şi în atitudine şi în substanţă. Pentru că ne-am 
revedicat mereu de la cultură, de la noutăţile de lectură. Fiecare întîlnire 
cu “ursăcheştii” era o sărbătoare.  
         Pregătisem pentru domnul Profesor vreo treizeci, patruzeci de 
întrebări pentru un interviu consistent, aşa cum îmi provoc interlocutorii. 
Mi-a spus, aşa cum mi-a spus şi părintele Iustin prin ani ´90, că încă nu e 
cazul, că avem timp să vorbim, să dialogăm pe teme curente. Am amînat 
dialogul pentru altădată. Acest “altădată” s-a transformat în “prea tîrziu”. 
Vom publica cîndva doar întrebările, răspunsurile le vom regăsi, cu 
siguranţă, în opera Profesorului.  
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2. Întîlnirea cu soarta 
 
           În plină sesiune de examene, în martie 1983, sînt invitat de un 
coleg de la Filologie să poposesc o noapte în camera sa dintr-un cămin 
din Tîrguşor Copou. Locuri erau, camerele debordau de paturi. În acea 
noapte eram vreo opt persoane în cameră. După o seară lungă de vorbe, 
după miezul nopţii stingem lumina. Era frig afară, un reşou completa 
căldura care nu venea dinspre calorifer. La un moment dat încep să tuşesc 
şi mă trezesc. Fumător fiind, din categoria celor care fumau nu mult ci 
continuu, am pus tusea mea secă pe seama fumatului. Dar nu era aşa. 
Perna unui coleg căzuse de pe pat direct pe reşou. Iar mirosul de buret ars 
era îngrozitor, sub forma unui fum dens şi înecăcios. Am deschis geamul, 
am trezit pe toată lumea, am chemat paznicul care moţăia sub o scară. 
Era spre ora trei dimineaţa. Mi-am luat bagajul, împreună cu un alt coleg 
de an, Ady Popa, de la Bacău, fiul inspectorului de română de atunci (o 
spun pentru rigoare!) şi am plecat în Copou. Era frig, dar frigul ne-a 
ajutat să ne refacem respiraţia ultragiată de mirosul greu de plastic ars. 
Dimineaţa la ora 9 aveam examen la Folclor cu profesorul Petru Ursache. 
Cu ochii cîrpiţi de somn şi emoţie ne tragem biletele de examen. Mi-a 
căzut, între altele, ceva despre predestinare şi soartă, referirile fiind la 
folclorul românesc. Faptul că am fi putut să murim atunci sufocaţi în 
somn, ţinea de predestinare? Că nu am murit, totuşi, ţinea de soartă? Am 
detaliat acest lucru la examen, cu profesorul examinator, care era Petru 
Ursache. Am purtat subiectul prin toate mediile folclorului nostru. Mi-a 
pus zece. Şi am rămas prieteni. Ne-a condus apoi, pe mine, pe Aurel 
Dumitraşcu şi pe Adrian Popa, în Copou, pe o bancă am continuat să 
vorbim despre şubrezenia noastră în faţa destinului.  
 
 

3. Doctoratul 
 

         Nu am avut niciodată ambiţia să devin doctor în ceva. Fiecare carte 
de creaţie pură, poezie sau proză, înseamnă, îmi spuneam eu, mai mult 
decît un doctorat. Însă conştient fiind că bibliotecile există doar pentru a 
fi jefuite de înţelesuri şi subînţelesuri, am adunat în preajmă o mulţime de 
cărţi care trebuiau parcurse. Rigoarea unui doctorat ar fi fost aceea care 
m-ar fi pus la treabă. Aşa că l-am căutat pe Profesor şi i-am spus că am o 
obsesie, basmul românesc “Tinereţe fără bătrîneţe şi viaţă fără de 
moarte” şi o temă: să demonstrez că acest basm e o contribuţie 
românească la fondul universal de utopii. Profesorul mi-a făcut loc pe 
lista lui de doctoranzi. După patru ani de lucru, de lecturi, de discuţii, de 
renunţări şi reveniri, îl anunţ pe Profesor că eu nu pot termina lucrarea, 



 44 

aşa cum am conceput-o, că abia am vreo cinci sute de pagini de 
manuscris şi încă vreo cîteva sute de pagini de fişe, că aş mai avea nevoie 
măcar de patru, cinci ani. Eram la nu-ştiu-ce manifestare la Iaşi, 
profesorul mă ia deoparte şi îmi spune sec: Ai două săptămîni să închei 
lucrarea, o laşi exact în punctul în care ai ajuns, faci rezumatul şi gata. 
După ce susţii doctoratul, nu ai decît să lucrezi la temă cît vrei. 
Organizarea unei teme nu constă în numărul de pagini, ci în puterea de a 
o încheia la un moment dat.  
         În două săptămîni lucrarea mea, “Tinereţe fără bătrîneţe şi 
sentimentul tragic al timpului” era gata. În iunie 2004 am susţinut-o cu 
brio.  

4. O şotie 
 
         În anul 2011, pe 15 mai, Profesorul împlinea 80 de ani. Muncea pe 
ruptelea. Se ascundea la Sinaia, acolo unde avea o garsonieră pusă la 
dispoziţie de un fost student şi scria. Pentru că se apropia vîrsta rotundă, 
am pus la cale cu Magda Ursache o şotie. Cartea la care lucrase şi o 
pusese deoparte se numea “Istorie, genocid, etnocid”. Nu era gata, dar 
Profesorul nici nu părea să vrea să o definitiveze, fiindu-i extrem de drag 
subiectul. Am primit manuscrisul de la Magda U., am scris o prefaţă şi 
am tipărit cartea. Pe 15 mai la Suceava era programat un tîrg de carte. 
Profesorul era invitat să conferenţieze, să lanseze o altă carte. Eram de 
faţă. După ce a vorbit Profesorul, trebuia să vorbesc eu despre ediţia nouă 
din Tratatul de teologie. El s-a aşezat cuminte pe scaun şi asculta. Eu am 
început să vorbesc cu frazele sale din “Istorie, genocid, etnocid”. Îl văd 
surprins, îşi ciuleşte urechile, după care spune: “Dar astea sînt frazele 
mele!” Nu bag în seamă remarca, continuu să vorbesc. Fac referire la 
text, fără să spun titlul cărţii. Uitîndu-se însă spre sală, Profesorul 
observă un lucru straniu: toţi cei care formau auditoriul aveau în mîini o 
carte pe care el nu o cunoştea, dar care îi purta semnătura. Pentru 
moment mi-a fost teamă să nu i se şubrezească inima. A rezistat.   
 
 

5. Demers pentru o cultură morală  
 
        

Lista cărţilor semnate de Profesor este amplă şi acoperă cele mai 
diverse domenii. Toate au, însă, un numitor comun: se revendică de la 
valoare, de la tradiţie şi de la o morală sănătoasă. Personalităţile la care 
se raportează Profesorul în scrierile sale sînt emblematice: Titu 
Maiorescu (Titu Maiorescu. Esteticianul), Mihai Eminescu (Doina; 
Luceafărul), Mircea Eliade (Camera Sambo. Introducere în opera lui 
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Mircea Eliade), Paul Goma (Omul din Calidor), 
Cezar Ivănescu (Înamoraţi întru moarte. Eros-
Poesis la Cezar Ivănescu). Dar şi la Anonimul care 
a scris Mioriţa, căreia (căruia) îi face un monument 
impresionant (Mioriţa – dosar mitologic al unei 
capodopere). Nu lasă deoparte nici “cazul Mărie” 
(Cazul Mărie. Sau despre frumos în folclor), 
“bucătăria vie” (Bucătăria vie: file de antropologie 
alimentară), “estetica teologică” (Mic tratat de 
estetică teologică) sau “etnosofia” sau chiar 

“sadovenizarea” (Sadovenizînd, sadovenizînd. Studiu estetic şi stilistic) 
literaturii noastre.  Bucuria scrisului se vede din frumuseţea titlurilor date 
cărţilor. Între toate cărţile Profesorului însă,  “Istorie, genocid, etnocid” 
mi se pare cartea cea mai apropiată de aspiraţia spre înţelegerea lumii 
noastre, a răului care ne-a însoţit istoria. O sintetizare a înţelesului 
acesteia poate fi benefică eventualui cititor, pentru conturarea unui profil 
interior al Profesorului. “Culpa colectivă” pentru răul istoriei este 
asumată individual de cel sensibil, de cel care raţionează. L-am auzit pe 
Profesor vorbind despre momentele din viaţa sa, din istoria imediată, în 
care ar fi putut ajuge la închisoare, la politici, pentru motivul de a spune 
că eşti (eventual)… român. Depindea de tonalitate. Nu a ajuns, de asta 
avea o consideraţie aparte pentru cei care “fuseseră aleşi” să reprezinte 
România în închisoare. L-am întrebat: Aţi fi rezistat? Mi-a răspuns: 
Acolo, în închisoare, cine nu avea conştiinţa că are o misiune, pierea. De 
asta cred că aş fi rezistat.   
    

 
6. Academia, sens deviat 

 
         Într-o Academie adevărată – nu (într-)un surogat postcomunist! – 
profesorul ar fi avut un loc privilegiat. Îl recomandau opera, statura 
intelectuală, risipirea în semeni. Nu cred că el şi-a dorit vreodată să fie 
academician, dar o Academie adevărată (principii, reguli, morală) ar fi 
vrut să aibă între membrii săi un asemenea intelectual. Într-o discuţie cu 
domnul Profesor, am fost amîndoi de acord că Academia Română pare să 
fie o conservă cu un conţinut expirat. Nici nu o arunci, că s-ar putea să îţi 
ţină de foame la nevoie, dar nici nu o consumi, că nu ai chef să te intoxici 
cu ceea ce conţine. În acelaşi timp nici nu poţi să o „aneantizezi” în vreun 
fel, aştepţi să se reformeze natural, ca poporul lui Moise rătăcind prin 
pustie.   
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7. Bătrînul şi Magda 
 
         Cineva făcea o remarcă vorbind despre un cuplu celebru din 
literatura franceză: Sartre şi Simone de Beuvoir. Îşi vorbeau continuu, 
discutau continuu. Chiar cînd ieşeau în lume, la adunări mai mult sau mai 
puţin literare, cei doi se izolau într-un colţ şi continuau să discute tot între 
ei, cu aplomb, ca şi cum atunci s-ar fi văzut după o despărţire de ani. 
Contrariau pe cei din jur. Cam aşa apărea lumii noastre cuplul „Bătrînul 
şi Magda”.  
          

8. La plecare 
 
         Cu cîteva zile înainte „de plecare” am primit un telefon de la 
Profesor. Ieşise dintr-o comă indusă, după ce i se montaseră patru stenturi 
pe vene la o clinică din Iaşi. Fremăta să se apuce de treabă, să scrie, să 
termine cele trei cărţi pe care le avea pe masa de lucru. Acceptase să se 
opereze nu pentru că ar fi suferit de ceva aparte în acel moment, ci pentru 
că îşi dorea să fie „perfect sănătos” ca să scrie, raţiunea sa de a fi ţinea de 
proiectele în desfăşurare. Au fost voci care au spus că a fost vorba de o 
culpă medicală, pentru un om care a „lucrat” cu metafizica populară 
zicem că e vorba de soartă. De „nedreapta soartă”. Dacă a greşit cineva, 
Dumnezeu veghează pe „robii săi” cei buni. De bune decenii Profesorul 
nu gusta nici o picătură de alcool, nu fumase niciodată, viciul lui era, 
realmente, munca. După pensionare îşi păstrase un birouaş în 
universitate, ca să plece de acasă „ca la serviciu”, rigoarea şi programul 
fiind propice studiului şi muncii. A fost scos, în anii din urmă, din cei 
cîţiva metri pătraţi de birou cu forţa, ca să facă loc cuiva care trebuia să 
se simtă „universitar”. A suferit enorm, deşi nu o spunea, ca să nu 
implice emoţional pe cei din preajmă. O păţiseră şi alţii în istorie, chiar 
mai brutal, de la Lucian Blaga la I. D. Sîrbu, de la Nichifor Crainic la 
Constantin Noica. Palidă consolare!  
 

9. „Un plîns” pentru Petru Ursache 
 
Petru Ursache: “Moartea mai poate fi adevărată şi reală cînd îndeplineşte 
un rost; spre deosebire de moartea banală, comună. Omul ales, eroul 
tragic ştie să moară, experimentînd propria-i existenţă dramatică, în sens 
iniţiatic şi în circumstanţe misterice, aşa cum i-a fost dat prin tradiţie şi 
păstorului carpatic.” 
Ce să răspundem? „Lupii se mănîncă între ei,/ Noi ne hrănim cu idei./ 
Dumnezeu e sus, Dumnezeu e jos,/ Oamenii? Vai de ei...!”. 
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Poeme de Ioan Moldovan 
 
 
 
 
 

frate-meu şi cu mine 
 
Nimic n-avem de făcut. Suntem doi domnişori pe care s-au uscat 
Şi-s scame creierii tatălui. Ne punem pe visat şi nu vedem că 
Acum vara se pregăteşte din timp: să ne împrumutăm 
Să facem cereri 
Să ne rămână şi nouă ceva cât de cât. Ce bine-ar fi să fie acum aici 
Un filosof ca lumea să ne explice 
Ce care-va-să-zică un bici de melancolie 
Stârnind muzicuţele dionisiace  
Şi mai târziu 
Să ne întoarcem acasă îngheţaţi şi cu toţi dinţii la locul lor 
Cu mama râzând la vederea noastră şi nimic să nu ne spună 
Ci doar să ne cuprindă şi să ne vâre la loc în găoace. 
 
proiect european 
 
La pensie visez să lucrez într-o imprimerie depăşită 
În serviciul de noapte 
Să car pachete de cărţi cu căruciorul de colo-colo 
Să le aud pe tinerele mironosiţe cum chicotesc trecând pe lângă mine 
Şi la chenzină 
Să le trimit bănişori 
Băieţilor mei din America 
 
pentru mine e cam târziu 
 
să şi visez 
să şi mi-amintesc visele 
mai ales în acest colţ prăfos de străzi înguste 
 
trec două adolescente 
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se despart 
una continuă să evolueze în imaginaţia mea 
 
alta a dispărut 
pentru toţi atunci 
pentru totdeauna 
 
basculanta 
 
în vis s-a schimbat ceva: vehiculul salvator 
acum are scaun reglabil 
 
nu mai călătoresc singur 
însoţesc un bătrân care mă însoţeşte 
pentru a-şi câştiga pâine de mâine 
 
acum are şi un sistem de rezervă, basculanta 
are un lanţ şi are pedale 
cu care să ies din încurcătură 
 
dar întotdeauna mă trezesc 
când sunt gata să ies 
 
jind 
 
aş da o fugă până dincolo 
să văd un copil genial 
şi un comentator genial 
dar stau aici 
din pricina proastei mele educaţii estetice 
aud glasul copilului 
aud râsete 
nu văd nimic 
şi nu câştig nimic stând aici 
nici tu 
nici tu 
trebuie să fii bine mâncat bine băut 
apoi să vină migala atenţia răbdarea 
şi nici atunci nici atunci 
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Cu Adam Puslojic despre Iisus, Nichita  
şi alte întîmplări ale sufletului 

 
prezentare şi dialog Vasile Proca 

 
 

Născut în Valea Timocului (Cobişniţa, 
Serbia de Răsărit), în ziua de 11 martie 1943. 
Studiile liceale la Negotin. Absolvent al Facultăţii 
de Filologie (grupul de literatură universală şi teorie 
literară) din Belgrad. În 1964 a debutat cu poezii în 
revista „Razvitak” din Zaiecear şi în revista 
belgrădeană „Vidici”, dar şi cu traduceri, tălmăcind 
patru poeme de Nichita Stănescu, în acelaşi an. În 
1967 i-a apărut şi primul volum de versuri, Postoji 

zemlja (Există pămînt), iar peste doi ani cel dintîi volum de traduceri, 
Zivot u toćku (Viaţa în roată), de Marin Sorescu, volum selectiv de 
poeme. Creaţia sa cuprinde peste 30 de volume de poezie, în limba sîrbă, 
printre care: Există pămînt (1967), Cad spre cer (1970), Merg la moarte 
să mă tundă (1972), Pasăre dezaripată (1972), Negledus (1973), Religia 
cîinelui (1974), Refugii în broderia dactilografiată (1979), Ruptura 
(1980), Dăruitorul (1980), Gura încătuşată (1982), Apă de băut (1986), 
Poarta din răsărit (1987), Circulaţia sîngelui (1987), Celălalt pămînt 
(1988), Pandemoniu (1989), Muzeul spaţiului negru (1989), Sfânta 
pomenire a fratelui nostru pre nume Nichita Hristea Stănescu (1996), 
Sărindar (1997), Pămîntul celălalt, Muzeul spaţiului negru, Poeme din 
umbră (1982), Singurătatea muntelui (1994), Privitorul, Zidirea plînsului 
din răsărit (volum selectiv), Răstignitul-răstignitorul. Poeme din Herisau 
(2003, ediţie bilingvă, sîrbo-germană), Stăpînul nou al văzduhului 
(2003), Cartea lui Adam (2004), precum şi nouă volume de poeme scrise 
în româneşte – Plîng, nu plîng (1995), Adaos (1997), Sub podul lui 
Apollodor (2000), Versuri din mers (2004), Pasărea dezaripată, Apa de 
băut, Nu-mi amintesc prea bine, bunul meu prieten (1986), Gradul zero 
al poeziei (volume traduse de Nichita Stănescu şi Ioan Flora, 1998), 
Scrisori din O (2005) şi Trimitor la vise (2005), Hai să vorbim (2008), 
Asimetria durerii, 3 volume (2008). 

Poezia lui A. Puslojić a fost tradusă în limbile română, 
macedoneană, italiană, suedeză, germană, rusă, engleză, belorusă, 
slovenă… în peste 20 de limbi străine. 

Adam Puslojić s-a manifestat şi ca traducător literar, cu deosebire 
din creaţia scriitorilor români, clasici şi contemporani: Eminescu, 
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Arghezi, Blaga, Barbu, Bacovia, Geo Bogza, Gellu Naum, Doinaş, Petre 
Stoica, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Anghel Dumbrăveanu, Ana 
Blandiana, Adrian Păunescu, Mircea Dinescu, Ioan Flora, Ion Stratan, 
Dumitru M. Ion, Gheorghe Pituţ, Mircea Ivănescu, Ion Drăgănoiu, Virgil 
Mazilescu, Daniel Turcea, Cezar Ivănescu, Nicolae Prelipceanu, Leonid 
Dimov, Dinu Flămând, Gabriela Melinescu, Mircea Cărtărescu, Ion 
Miloş, Traian T. Coşovei, Florin Iaru, Ion Mircea, George Vulturescu, 
Lucian Vasiliu, Ioana Crăciunescu. 

Puslojić a tradus din piesele lui Ion Luca Caragiale, Dumitru 
Radu Popescu şi Marin Sorescu, din eseistica lui Eugen Simion, Ovidiu 
Cotruş, Mircea Tomuş, Ion Negoiţescu, Nicolae Manolescu, Cornel 
Ungureanu, Marin Sorescu, Nichita Stănescu, Ana Blandiana, Petre 
Stoica, iar din proza românească: Caragiale, Sadoveanu, Blaga, Arghezi, 
Marin Preda, D.R. Popescu, Fănuş Neagu, Nicolae Breban, Augustin 
Buzura, Nicolae Velea, Mircea Nedelciu şi generaţia „optzecistă”. 

De numele său se leagă punerea bazelor Laboratorului literar 9, 
precum şi al grupului de artişti „Clocotrism”. A fost ales secretar al 
Uniunii Scriitorilor din Serbia şi secretar general al Uniunii Scriitorilor 
din Iugoslavia. El este şi fondatorul Asociaţiei artistice „Krajinski krug” 
(Cercul din Craina Timocului) şi primul preşedinte al Asociaţiei de 
creaţie şi prietenie „Frăţia sîrbo-română” din Belgrad, precum şi 
preşedinte al consiliului de organizare al „Întîlnirilor internaţionale de 
scriitori la Belgrad”, în trei mandate. 

Prezent în mai multe antologii de poezie modernă, editate atît în 
Serbia, cât şi în alte ţări, Adam Puslojić a fost distins cu mai multe premii 
pentru literatură şi traducere: Premiul naţional pentru cultură „Vuk 
Karagici”, Premiul Editurii „Nolit”, Premiul Uniunii Scriitorilor din 
Serbia „Milan Rakić”, Premiul pentru traduceri „Milos Giurić”, Premiul 
„Vergilius” (Roma), „Sceptrul poeziei” (Macedonia), Ordinul 
„Cavalerului danubian” (Galaţi), Premiul „Lucian Blaga” (de trei ori), 
premiul şi medalia „Nichita Stănescu”, Premiul revistei „Convorbiri 
literare” din Iaşi… 

În anul 2005, Adam Puslojić a obţinut Premiul „Orfeul de aur”, în 
Serbia (Iagodina), pentru întreaga operă literară. 

Adam Puslojić este membru de onoare al Academiei Române (din 
7 februarie 1995) şi membru activ al Uniunii Scriitorilor din Serbia (din 
1969) şi al Uniunii Scriitorilor din România, precum şi al PEN-centrului 
din Serbia, al Academiei de Ştiinţă, Literatură şi Artă din Oradea. 

Titlul Doctor honoris causa i-a fost decernat la Universitatea din 
Oradea (în anul 2001), precum şi la Universitatea „Vasile Goldiş” Arad-
Satu Mare (2004). 



 51 

De asemenea, Adam Puslojić este cetăţean de onoare al oraşelor 
Ploieşti (în 2001) şi Skopjie (2002). 

În prezent, el este preşedinte de onoare al Asociaţiei de creaţie şi 
prietenie „Frăţia sîrbo-română” din Belgrad, iar la Uniunea Scriitorilor 
din Serbia conduce domeniul de relaţii internaţionale. 

Trăieşte şi scrie la Belgard şi în Valea Timocului, la ţară.  
 

 
„Eu sunt soldatul poeziei româneşti” 

 
Ca să-l cunoaşteţi pe Adam Puslojic mai bine, iau în mînă Cartea 

lui Adam, ce i-a apărut la Negotin, în 2004. Plin de fiinţă, el începe aşa: 
„N-ai zis. N-ai zis. Direct din gură. Şi ăsta, pentru mine, va fi un alt titlu 
de carte. N-ai zis. Dar zis înseamnă şi din memorie, şi din amintiri. N-ai 
zis”. 

Îmi arată un desen care îi reprezintă doar umerii şi capul. Şi 
palma de la mîna dreaptă, din care creşte o cruce. Cred că e trecut de 
miezul nopţii. Parcă intrăm în adâncurile liniştii. Acum rătăcim printre 
liniile desenului. Această „aventură”, Adam continuă să o descrie astfel: 

„Şi aici: direct din gură. Îl vezi pe dracu! De unde? Gura-i 
încătuşată, astupată. Ochii sunt desenaţi. Lăsăm aşa, că-i absurd şi cade 
bine. Iar aici să punem ceva în limba română. Să punem cu litere. O 
semnătură. Şi anul 2005”. 
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Începe să răsfoiască volumul de poeme, unde, din loc în loc, apar 
ilustraţii şi fotografii: 

„Iată – aici sunt în satul meu natal, Cobâşniţa. Vasile Tărâţeanu l-
a văzut. Iată, aici, eu sunt ca tânăr avangardist”. 

Şi poza îi arată bustul îmbrăcat în haină de piele, descheiat la 
cămaşă, cu ochiul drept acoperit de un zar (6 puncte). Pe frunte avînd 
lipită o bucată de hîrtie pe care scrie opasnost (= pericol). Alte bucăţi de 
hîrtie, scrise şi ele, sunt lipite pe urechea stîngă, pe gît, pe barbă. Iar la 
reverul hainei, în partea stîngă, e chipul zburlit al lui Einstein. Lipit şi el. 

Ajungem la 
pagina 110 şi 
Adam îmi atrage 
atenţia, potenţîndu-
şi vocea cu puterea 
nopţii: 

„Aici e 
poetesa noastră 
naţională, Desanka 
Maximović, despre 
care va trebui să 
vorbim. Ea a spus 
aşa: Să nu mă 
despărţiţi de Adam 

niciodată” – 9.XII.1987. 
Desanka, care a băut pînă la 95 de ani?, întreb eu, uitându-mă la 

fiinţa din poză. Scundă, aproape până la umerii poetului, avînd pe cap o 
pălărie albă, cu boruri mari şi panglică neagră. Privirea îi este plină de 
limpezime şi puritate. Incredibil, îmi zic. 

Ghicindu-mi gândul, Adam mă corectează: „Nouăzeci şi şase, 
domnule. Era o femeie admirabilă şi o poetă adevărată, unică. 

Iată, aici sunt în faţa bisericii, unde am fost botezat. La ţară, 
bineînţeles. Biserica are o colecţie de icoane cum rar poţi să vezi. 

Noi suntem robiţi simţurilor, urcaţi pe înălţimile trufiei, înăuntrul 
nostru e împărăţia întunericului. Uite, acum e vremea rugăciunii, noaptea. 
Vezi în tine lumina şi simţi bucuria. Umanul şi divinul comunică”. 

Poza înfăţişează un Adam Puslojić uriaş, cu braţele larg 
desfăcute, proiectat pe faţa bisericii. Imitându-l parcă pe Nichita 
Stănescu. Amândoi cu destinele lor particulare. 

„Cartea aceasta mi-a fost publicată de oamenii simpli, care au 
strâns bănuţii – continuă destăinuirea poetul sârb. Cartea n-a fost pusă în 
vitrină, n-a fost la vânzare, s-a distribuit la prietenii mei timoceni. Iată, 
aici e bunicul meu. El m-a crescut de mic, împreună cu bunica Ana, soţia 
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lui. Din nou, iată-l pe bunicul meu, Alexandru Puslojić. Aici ca ţăran 
tânăr şi aici ca luptător pe frontul de la Salonic, în primul război 
mondial”. 

Apoi, lasă din mână Cniga Adamova (Cartea lui Adam) şi caută 
într-o mapă burduşită cu tot felul de hârtii. Alege una şi începe să recite 
poemul Cine suntem, unde mergem? 

„Eu sunt sârb şi sunt foarte mult un român, 
Un român şi jumătate, 
Aşa sunt frate, 
Aşa mă doare, 
Dar acum doresc să tac, să tac”. 
Şi, în timp ce Adam îşi continuă poemul, eu tac şi mă gândesc la 

cele spuse cândva lui de Nichita Stănescu: „Să dea Dumnezeu să scrii şi 
tu, odată, în limba română”. 

Aşadar, blestemul dulce al lui Nichita s-a împlinit. Nu numai că 
Adam Puslojić scrie în limba română, ci şi gândeşte, în alcătuirea unui 
cer românesc, eliberarea energiilor verbale. 

Pe blazonul poetului stă scris un memorabil vers al său: „Eu sunt 
soldatul poeziei româneşti”. 
 

 
„La Iaşi, mă simt în inima Odei în metru antic” 

 
Prin haosul moral al vieţii de zi cu zi, cu poetul Adam Puslojic. 

Printre umbrele albe, cărora le punem nume, intrăm în parcul Copou. 
După ce îl înconjoară de trei ori, Adam dă mâna cu un ram al Teiului 
sfânt. Îl mângâie. Şi cu privirea, şi cu gândul. „Auzi cum ne vorbeşte? Ne 
face semne. Este viu. La revedere, Majestate!” După această comunicare 
dintre cei doi, Adam lasă, pentru un timp, tăcerea să trăiască în el. De 
fapt, era timpul celebrării unei emoţii. Era timpul acelui fel de a fi - 
propriu poetului - al unei etici a existenţei ce dă naştere confesiunii. 
Spunerile lui se umpleau, astfel, de densitate existenţială.  
 

„Vă închipuiţi că eu am fost alături de Nichita, 
atunci când el şi-a scris cam 500 de poeme” 

 
- Aşadar, nu departe de Teiul lui Eminescu, stau de vorbă cu 

marele poet Adam Puslojić. Se simte pe chipul său o emoţie specială şi 
de aceea îl întreb ce trăiri îl încearcă şi cum îi bate inima de când se află 
la Iaşi. 

- Păi, trăirile sunt  trecere de la spaţiul meu natal la un alt spaţiu, 



 54 

mai întâi imaginat, dar care m-a adoptat ca pe un fiu al său - spaţiul 
românesc. Inima îmi bate mai mult vertical, adică între Pământ şi Cer. 
Pentru că Pământul mă atrage acasă, la Belgrad, iar Cerul mă atrage aici, 
la Iaşi. De mult timp, aici locuieşte un Dumnezeu mai tânăr - Eminescu -, 
sau, cum îi spunea dragul nostru prieten Nichita Hristea Stănescu, Mişu.  
Pentru el, Mişu n-a fost numai un diminutiv sau o intimizare cu marele 
Mihai Eminescu, ci a fost un fel de dor de Eminescu. În sensul în care l-a 

descoperit spre 
sfârşitul vieţii 
Nichita. El nu mai 
avea nevoie să stea 
de vorbă cu 
Eminescu, ci a 
trecut direct la Odă 
în metru antic. 
Nichita a îndrăznit 
să pună şi un titlu: 
Dialog cu Odă în 
metru antic. Chiar 
mai mult de atât, 
eu sunt un om 

foarte bogat până la urmă, dacă avem în vedere faptul că, în cele 5 
volume, în ediţia de la Academia Română, ale operei lui Nichita 
Stănescu, sunt circa 5.000 de poeme.  
Vă închipuiţi că eu am fost alături de Nichita, atunci când el şi-a scris 
cam 500 de poeme. Adică 10% din totalul poemelor sale au fost scrise 
împreună cu mine. Din întâmplare, prin destin, nu ştiu. 

V.P.: Ai tradus din Eminescu. Cum şi când ai început? 
A.P.: Eu sunt fiinţa blestemată prin destin, prin viaţă, alături de 

Nichita, care, odată, foarte enervat - el avea impresia că nu l-am înţeles 
prea bine pe Eminescu -, îmi spunea: „Auzi, bătrâne, lasă-te de 
Eminescu, tradu-mă pe mine, tradu generaţia asta mai tânără. Cu limba ta 
stricată nu merită să te atingi de Eminescu. Şi, până la urmă, o s-o înveţi 
tu odată”. Acum, iată, l-am înţeles: traduc din Eminescu de 40 de ani şi 
abia în acest an cred că voi îndrăzni să public din lirica marelui poet 
român vreo 50-60 de poeme cu un titlu miraculos: Patria vieţii. Nimeni 
nu l-a observat. Este un vers, o parte, din Eminescu. Patria vieţii - acest 
titlu i se potriveşte. 

V.P.: Şi numai unui singur poet, lui Eminescu, i se potriveşte? 
A.P.: Lui Cezar Ivănescu şi mie, nu ştiu. Ar fi fost ceva mai 

patetic. Auzi, Patria vieţii, la Eminescu, sună normal. Chiar şi în limba 
sârbă sună bine: Domovina jivota. Uneori, mai pompos, cu o silabă-două 
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în plus. 
 
„El mi-a recitat de 1.000 de ori fără întrerupere Odă 

în metru antic, la care ţinea ca la o icoană” 
 
V.P.: Dragă Adam, legat de Odă în metru antic, te rog 

povesteşte despre darul acela miraculos pe care ţi l-a făcut Nichita. 
A.P.: Da, mai mult decât cele spuse până aici, mie Nichita, într-

un mod de blestem, mi-a dăruit ceva greu şi preţios. Greu de uitat. El mi-
a recitat de 1.000 de ori fără întrerupere Odă în metru antic, la care ţinea 
ca la o icoană. Şi asta a durat, cred, vreo 20 de ore. Eu, atunci, nu o ştiam 
pe de rost. Ascultând-o, rolul meu a fost să trag câte o linioară la fiecare 
recitare. Să nu mă înşel, să nu îmi scape. Şi mi-am zis: dacă scap una în 
plus, mor.  
Până la urmă, când i-am spus lui Nichita că a ajuns la 999 de recitări, el a 
dispărut. După un sfert de oră, a venit în cămaşă albă şi mi-a zis: „Spune 
o mie!”. Şi eu îi strig: „Păi spune-o!”. Eram contrariat. Mi-a fost frică să 
nu se fi întâmplat ceva. Şi, uitându-se la mine liniştit, Nichita a zis: „Ţi-
am spus-o”. Cămaşa albă a fost numărul 1.000. El a inventat asta în 
ultima secundă, probabil, dar eu consider că mi-a recitat-o de 1.000 de 
ori. 

V.P.: Cât de greu ţi-a fost să 
traduci Odă în metru antic şi 
Eminescu, în general? 

A.P.: Aveam atunci, te rog să 
mă crezi, primele şapte versiuni de 
traducere. Până acum am realizat 26 de 
versiuni din Odă... Tot felul de 
variante, cum sunt şi la Eminescu. La 
el sunt 20 de variante scrise. Iată, aici, 
la Iaşi, mă aflu, mă simt în inima Odei 
în metru antic. 

V.P.: Ce s-a întâmplat la 
prima venire la Iaşi, când a fost asta, 
ce întâmplări te-au marcat? 

A.P.: E adevărat că eu am fost, 
pentru prima dată, chemat la Iaşi de 
Nichita. Acum 30 de ani, în 1975. Nu mai ţin minte exact. Au fost 
inundaţii, cred. Erau probleme cu trenurile şi lui îi era frică de avion. Eu 
am sosit cu avionul. El îmi spunea la telefon: „Eu vin, n-ai grijă”.  
Aşa a fost: că eu am ajuns la Iaşi şi el n-a mai venit. Chiar voiau să-mi 
dea şi un premiu. Fiindcă eu aveam traduceri din Eminescu. Până la 
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urmă, i s-a dat premiul unei femei superbe, Amita Ray, care a fost 
studentă la doamna Zoe Dumitrescu-Buşulenga. Ea mi-a spus: „Adam, o 
să-i dăm premiul Amitei. A venit din India. A tradus Eminescu în 
bengali”.  
Şi atunci eu îl întreb pe Ilie Constantin: „Ilie, cine din juriu ştie 
bengali?”. „Nimeni. Ştie doar Eminescu...”. Nichita mă chemase, el n-a 
venit, aşa că eu, la un moment dat, am rămas singur cu Eminescu. Tot 
atunci l-am cunoscut pe Tudor Gheorghe, care ne-a cântat o noapte 
întreagă. 

V.P.: Călcăm peste paşii Eminescului de parcă ne-am afla 
într-o procesiune, la care participă şi siluetele junimiştilor din acea 
vreme. Îl retrăieşti pe Eminescu altfel? 

A.P.: Da, eu, traducătorul lui, mă simt ca o albină lucrătoare, pe 
drumurile poeziei, încărcată de polenul versurilor sale. Mie mi-au trebuit 
40 de ani de chin spiritual pentru a căpăta acea lumină a conştiinţei că, în 
sfârşit, m-am achitat de o datorie sfântă. 40 de ani înseamnă o viteză de 
rază a Soarelui, o viteză de Luceafăr. Pentru că, într-adevăr, pe Eminescu 
nu poţi să-l traduci. Poţi, doar, să-l retrăieşti. Şi asta, cum am mai spus, 
am învăţat-o de la Nichita, atunci când mi-a recitat de 1.000 de ori Odă 
în metru antic. El mi-a dat şi un sfat: cum că nu îl poţi traduce nici cu un 
camion de cuvinte dintr-o limbă în alta. Trebuie să-l retrăieşti, să-l 
înţelegi pe dinăuntru. 

V.P.: Tot ce a scris Nichita Stănescu rămâne valabil şi astăzi? 
A.P.: Nu. Uneori a fost obosit, neavând o concentrare maximă, 

aşa cum îl ştiam. Căpătase acel viciu nobil de a transforma, uneori, în 
poezie tot ce atingea. 

V.P.: Cum îl vede astăzi Adam Puslojić pe Nichita Stănescu? 
A.P.: Îl văd şi acum aşa cum l-am văzut la prima întâlnire cu 

versul lui. Pentru că eu m-am întâlnit, mai întâi, cu versul lui şi abia apoi, 
în mod fizic, cu cel care urma să-mi devină un mare prieten. De care nu 
m-am despărţit nici la 13 sau 16 decembrie 1983.  

V.P.: Din câte ştiu, ai participat la înmormântarea lui 
Nichita... 

A.P.: La înmormântare, fiind singurul străin, un intrus venit de 
departe, m-am adresat şi eu prietenilor care erau de faţă: „Iartă-mă, iartă-
ne, frate Nichita, că încă mai suntem în viaţă”. La un moment dat m-am 
răzgândit şi mi-am zis: poate ar merita să transform fraza aceasta în ceva 
ce i-ar fi plăcut şi lui. Poate că acum ar trebui să spun: „Îţi mulţumesc, 
frate Nichita, că încă mai suntem”. 

-  Iată, au trecut 30 de ani de la plecarea lui Nichita... 
- Da, iar în cei 30 de ani de la moartea lui i-am tradus multe 

poeme, pe lângă unele de Arghezi, Barbu, Blaga, Bacovia şi, bineînţeles, 
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Eminescu. Până la urmă, am tradus şi pe cei mai tineri poeţi despre care, 
atunci când Nichita prăşea Pământul spre Soare, el nici nu ştia că ei 
există sau că vreunul dintre ei a început să scrie. 

- Era el într-o relaţie specială cu mai tinerii confraţi? 
 - Da, el avea un cult pentru tinerii poeţi, care veneau la el ca la 

un părinte, ca la un moş. Sau ca la un înţelept: aşa liber, fără barbă, fără 
colivie, fără protecţie. Veneau aşa, natural. Deschideau uşa, dădeau bună 
ziua şi spuneau: „Dom’ Nichita, se poate să rămânem cu dv.?”. Şi, pe loc, 
primeau răspuns: „Da, da, intraţi, veniţi”. De multe ori am văzut câtă 
răbdare avea cu tinerii! Îi încuraja într-un fel foarte natural: ca iarba. Ca 
iarba verde care te roagă să stai pe ea cu picioarele goale, cu trupul 
culcat, cu fruntea sau cu tâmpla aşezate pe ea. 

El a fost un om deosebit. Într-un fel, un magister. Spunea adesea 
că e un poliglot de limba română, că ştie de 7 ori limba română. Era o 
invenţie a lui, dar şi un adevăr cosmic. Pentru că el a îndrăznit să întoarcă 
pe dos limba poeziilor lui şi limba română, până la urmă. Nu în mod 
gramatical, ci în modul misterios al cuvântului. Nu că a inventat atâtea şi 
atâtea cuvinte şi necuvinte, el inventase felul de a trăi, felul de a fi în 
limba română. 

- Spuneai că, tot timpul, ai trăit cu senzaţia că primul vers din 
Odă în metru antic suna în gura lui altfel decât versurile următoare. 

- Da, evident, mereu a fost mirat şi înspăimântat, dar şi liniştit în 
legătură cu primul vers din Odă în metru antic: „Nu credeam să învăţ a 
muri vreodată”. Asta, pentru el, a fost esenţa vieţii şi esenţa poeziei. 
Viaţa egal nemurirea. Viaţa egal cu întreg Cosmosul. 

- Dacă ne gândim la acest prim vers al Odei..., putem afirma că 
moartea înseamnă har dumnezeiesc? 

- Sigur că da: „Pe mine mie redă-mă”. Iată sfârşitul văzut de către 
Eminescu ca o absorbire. El nu s-a adresat unui poem-icoană, el nu avea 
Oda... să stea cu ea în dialog. El a trebuit s-o scrie. Pe când Nichita - el 
avea modelul. Şi atunci, el a simţit nevoia să se apropie de Eminescu prin 
Odă în metru antic, adică prin inima lui, prin sufletul lui, prin creierul lui, 
prin viaţa lui, prin destinul lui. 

- Adam Puslojić, moartea este o taină, este un mister (mysterium 
mortis), este tăcere, este o negare a fiinţei. Lumea noastră este dincoace 
de Dumnezeu. Noi stăm în minutul acela de reculegere, solemn, cînd 
moartea distruge ceva, creînd o absenţă. Pentru poezie, tăcerea morţii a 
fost, tot timpul, o temă cu dimensiune uriaşă. A fost izvorul, care, ciudat, 
ne dă forţa să înţelegem existenţa, fiinţa ca finitudine. O lume plină de 
sensuri. Desigur, tăcerea morţii este şi un mod de a percepe universul 
uman în împrejurări de tot felul. Strigă-i morţii pe nume, fiindcă, omule, 
şi tu ai nume. Cum fac maramureşenii, de pildă: 
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„Frunză verde de sicriu 
Cînd eram odată viu, 
Cînd eram odată viu. 

Frunză verde primăvară 
Am murit şi-a doua oară 

Am murit şi-a doua oară…” 
 
- Da, adevărat, pe mine Nichita m-a chemat în inima 

Maramureşului. Am venit după el şi l-am găsit la Deseşti într-o cameră-
muzeu, l-am găsit închinându-se la sfinţii ţărani din biserica de lemn, din 
acelaşi sat… 

O, îmi amintesc o întâmplare de la moartea lui Nichita: trebuia să 
port coşciugul împreună cu câţiva prieteni. Atunci i-am văzut pe Cucu, 
pe Blendea, pe Miclea. Au venit la înmormântare, fără aparate. Eu nu 
ştiam că în România, din nu ştiu ce motive, nu se fac poze la 
înmormântare. 

Domnule, şi eu aveam aparatul meu rusesc şi tâmpit. Un Zorki 
cred că era, sau dracu’ ştie. Am rugat atunci pe un tânăr să pună umărul 
sub coşciug şi am făcut poze cu Nichita. Sunt senzaţionale. Chiar şi de la 
jumătate de metru l-am fotografiat. Cum era el atunci, pe catafalc. Şi au 
rămas pentru veşnicie. Acum le voi publica în cartea Dăinuie lumina 
Nichita. Le pun pe toate, un film întreg. E mai frumos ca în ultima lună a 
vieţii lui. 

(Adam se opreşte din modul său unic de a 
povesti şi tace. În privirea sa stă un om singur: 
îngerul Nichita. Tace timp de multe cuvinte, apoi 
începe:) 

Acum, Vasile, dragule, am să-l repet pe 
marele poet Miloş Crnjanski (Trnianschi). 

El a fost un mare diplomat. E cel mai 
important scriitor integral al secolului XX, în 
Serbia. Romanul lui, Migraţii, în două volume, a 
fost declarat la Paris ca roman al secolului XX. 
Ideea marelui poet şi prozator este aceea că el nu 
neagă moartea. El a reiterat-o în Cosmos. 

- Moartea e o altfel de viaţă, de renaştere, de reînnoire a vieţii 
cosmice. 

- Dacă mor eu, nu mori tu. Dacă mori tu, nu moare fiul tău. Dacă 
moare fiul tău, nu moare nepotul tău – fiul lui. 

- Moartea este un fenomen foarte complex şi ciudat. 
- Şi, aş spune, nu atât de fatal şi de tragic cum considerăm noi, 

poeţii. Pentru că, în limbajul naturii, noi suntem un fel de păduchi verzi. 
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Sau un fel de spirite luminoase. Aşa cum, uneori, vedem, în noapte, un 
zbor luminos. 

-  În sufletele noastre, fenomenul morţii este legat de Dumnezeu, 
fiindcă lui îi datorăm totul. 

- Cred că este foarte greu să legăm fenomenul morţii de 
Dumnezeu. Pentru că El este un  fenomen integral. La El nu este o 
deosebire între viaţă şi moarte. Există un fenomen neutru sau unic, unit. 
Dumnezeu este nu numai trecutul cosmosului, dar este şi prezentul, şi 
viitorul. Adică moartea este un fenomen din punctul de vedere al omului. 
Un fenomen al trecutului. Dar Dumnezeu, care trăieşte şi trecutul şi 
prezentul şi viitorul – El moartea o consideră numai o fază, numai o 
etapă a vieţii. 

La noi, Vlădica Nicolae Velimirovici, în ale sale Scrisori 
misionare, a spus, într-un mod minunat, ce datorează sârbii lui Hristos. 

Apoi, fiecare să-şi prăznuiască slava, care este o tradiţie creştină 
sîrbească de sărbătorire a sfântului ce, prin curgerea anilor îşi ocroteşte 
familia. 

- Teologii spun că moartea este şi trebuie să fie o bucurie. Care 
este părerea ta? 

- Da, pentru că teologii sunt obsedaţi de moartea lui Hristos. 
Moartea lui Hristos este cea mai miraculoasă moarte: fiindcă se 
transformă în renaştere. 

Iisus s-a născut prin moarte. El a fost negaţia morţii prin 
reînviere. 

Şi să nu uităm că eu port numele lui Adam. Şi Iisus a fost răstignit 
pe cruce chiar lîngă craniul lui Adam. Ştiţi, craniul acela, sub crucea lui 
Iisus, e craniul meu – craniul lui Adam. 

Dacă au căzut stropi de sînge pe un craniu, au căzut pe craniul 
meu. 

De fapt, Iisus a reînviat prin familiarizarea cu destinul lui Adam. 
Abia atunci, cînd El a înţeles că termină cercul început de Adam – şi de 
fapt îl continuă. El îl continuă – iată, durează de 2005 ani. 

Dar, mai mult de atît, Iisus este o mare speranţă a viitorului uman. 
Noi trebuie să purtăm, în noi, sentimentul reînvierii şi atunci vom renaşte 
şi noi. Iată un titlu la convorbirea noastră: Iisus e o mare speranţă a 
viitorului uman. 
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„Şi ce mai văd eu? Văd că Nichita era îmbrăcat în 
acelaşi costum pe care îl aveam şi eu pe mine. Sută la sută, 

acelaşi material. Incredibil. Probabil, cu banii de la 
Premiul Herder, îşi cumpărase stofă de la Viena. Nu 

realizez exact de unde aveam eu un costum asemănător cu 
al lui. Maroniu cu dungi.” 

 

- Ce nu te-am întrebat despre Nichita şi crezi că este interesant 
pentru cititori? 

- Să-ţi spun când Nichita a împlinit 39 de ani. Atunci am scris un 
poem intitulat Eminesciana aniversare a lui Nichita Stănescu. Cu această 
ocazie, el a inventat acea sintagmă celebră: inima mea sârbea, inima mea 
sârbea. Cum a inventat şi Puposlavia. Mulţi, la noi, începuseră să facă, 
atunci, din Iugoslavia o Titoslavia. Auzi, Titoslavia! Că, vezi Doamne, 
dacă intervine destrămarea, să-i punem ţării numele Titoslavia şi nimeni 
nu dă în noi, totul este rezolvat. Și Nichita a spus atunci: „Ce Titoslavia, 
băi?! Puposlavia”. 

- Am impresia că despre moartea lui Nichita ai vorbit puţin. Ce 
„întâmplări” crezi că merită să fie amintite? 

- Am venit pe data de 15 decembrie 1983, din Serbia. Eram cinci: 
eu, Ioan Flora (Dumnezeu să-l odihnească în pace!), Srba Ignjatović, 
Radko Adamović, şi Radulović. Noi am fost ultima gardă. Am poze. O 
gardă din 5 persoane, care număr nu intră în cifrul ortodox de 4, 6, 8. 
Astea sunt numerele. Am venit cu trenul. Nichita era depus la Uniunea 
Scriitorilor. Am insistat să deschidă coşciugul. Am fost uimit să constat 
ce figură proaspătă avea. Incredibil. Arăta cu mult mai bine decât cu 
două luni în urmă, când ne despărţiserăm. 
           Şi ce mai văd eu? Văd că Nichita era îmbrăcat în acelaşi costum 
pe care îl aveam şi eu pe mine. Sută la sută, acelaşi material. Incredibil. 
Probabil, cu banii de la Premiul Herder, îşi cumpărase stofă de la Viena. 
Nu realizez exact de unde aveam eu un costum asemănător cu al lui. 
Maroniu cu dungi. Bineînţeles că l-am sărutat pe frunte şi i-am spus: 
„Măgarule de frate, m-ai părăsit”. Dar altceva este interesant: mai târziu 
am aflat că acel costum Nichita îl purta pentru prima dată. La fel ca şi 
mine. Îl îmbrăcasem întâia oară. Apoi am dat foc la acel costum. O 
singură dată fusesem îmbrăcat ca el. 

- Adam, ştiu că eşti un suflet mare. Te dăruieşti poeziei şi 
prietenilor. Dăruieşti mereu şi inedite de Nichita Stănescu. Mai ai, 
domnule, hârtii din astea, de tezaur?  

- Sunt şi eu surprins că mereu împart inedite de Nichita Stănescu. 
Un prieten, la un moment dat, mi-a spus cu un soi de cinism: „Adame, 



 61 

când te mai opreşti să ne tot aduci un Nichita necunoscut?”. Şi răspunsul 
meu a fost incredibil şi pentru mine: „Nu mă opresc până la moarte. Am 
şi vă fac mereu un cadou neaşteptat: inedite de Nichita Stănescu. Da, un 
Nichita inedit, nepublicat. Păcat că nu i-am cunoscut personal pe 
Arghezi, pe Blaga, pe Barbu şi pe Bacovia. Ca să nu mai vorbesc de 
Eminescu”. Dar tot Nichita a inventat formula: „Ca să stai de vorbă cu 
Eminescu la masă, nu trebuie să te rogi la Dumnezeu să ţi-l aducă pe 
Mihai Eminescu. Stai în dialog cu Odă în metru antic”. Acum stau şi eu 
în dialog cu neamul meu stăneşesc. Noi vorbim prin sânge şi prin 
albastrul cerului. 
 

„Născut dintr-o familie după bunic Puslojić , iar 
după familia bunicii sunt al Gruii şi sunt un strănepot al 
legendarului Baba Novac, adică al fiului acestuia, Gruia 
Novac.” 

 
- Discutăm, discutăm, dar nu te-am întrebat de unde vine Adam 

Puslojić în literatură, de unde se trage, care-i sunt rădăcinile? 
- Rădăcinile sunt cosmice. Vreau să spun că, de fapt, sistemul de 

gândire, bătaia inimii e mult mai vastă decât ce vrem noi. Ea aparţine 
Cosmosului. Dar, sigur, prin rădăcini de origine, de sânge, de limbă, sunt 
valah din Timoc. Născut dintr-o familie după bunic Puslojic, iar după 
familia bunicii sunt al Gruii şi sunt un strănepot al legendarului Baba 
Novac, adică al fiului acestuia, Gruia Novac - cel care a întemeiat 
localitatea Gruia, lângă Dunăre, din care au venit şi strămoşii mei în 
Valea Timocului. Aşa că, după bunica, sunt Adam al Gruii. Şi mulţi îmi 
spun acolo, la ţară, Adam al Gruii. 
           Este evident că familia Gruia era atunci mai vestită decât familia 
Puslojić. Bine, ei erau haiduci. Şi eu mă consider tot aşa, un fel de 
haiduc. Dar, cum să spun, în sens modern de luptător. Sau în sens 
strămoşesc: luptătorul Sf. Gheorghe. Şi, într-un fel, cred că protectorul 
familiei Novăceştilor (de la Novac, evident) a fost Sf. Gheorghe. Aşa că 
noi sărbătorim, după familia bunicii, sărbătoarea de Sf. Gheorghe ca 
sărbătoare de familie, iar după bunic pe Sf. Nicolae. 
           Mi-a fost dăruit ceva deosebit (şi iar invoc destinul) din partea 
unui mare pictor, zugrav popular, de lângă Braşov. Nicolae Suciu îl 
cheamă. El a avut o mare expoziţie la noi, la Belgrad, la Muzeul de 
Etnologie. Suciu mi-a dăruit o icoană pe sticlă şi ce credeţi că era pictat 
pe acea icoană? Erau sfântul Gheorghe şi Sf. Nicolae. Împreună. De unde 
ştia pictorul ceva legat de biografia mea? Sigur, nu ştia nimic. Iar eu, 
imediat, am adus-o în biserica natală, unde am fost botezat. Aşa că icoana 
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stă în biserica din Cobâşniţa. Aş fi fost prea egoist s-o pun la mine în 
casă, pe perete. 
           De ce să n-o vadă şi satul? Ea aparţine ortodoxiei, aparţine 
neamului. 

 
„Nichita fusese o bandă de magnetofon care se 

derulase fără sonor, între timp. Atunci eu i-am făcut o 
poză. Iată, Nichita visând versuri.” 

 

- Ne întoarcem la Nichita, Adame. Nichita în lumina toamnei. 
Căderea luminii văzută prin lacrima sufletului său. Toamna, cu măreţia 
ei, înseamnă maturitate, intensitatea nostalgiei, însingurare demnă. 
Schimbarea devine taină, iar semnele întrebării cuprind fiinţa: fior 
existenţial. Sentiment autumnal cu energiile lui, cu plinul lui de roade. 
Nichita a fost de multe ori la Belgrad, toamna. Fiinţa lui mustea de 
preaplinul poeziei. Povesteşte, Adame, zi că nu-i aşa! 

- Auzi, bătrâne, umbli ca un vagabond prin sufletul meu, ca să mă 
goleşti de amintiri, de sacralitatea lor. Stai aşa, că îţi spun imediat. Într-
adevăr, a fost o întâlnire memorabilă, într-o toamnă de neuitat, la 
Scadarlia, vestitul cartier al Belgradului. Sunt multe străduţe pavate cu 
piatră. Sunt birturi din vremea turcilor. Aici îi plăcea lui Nichita enorm. E 
un fel de Montmartre al Belgradului. Găseşti multă pictură, însoţită de 
poezie şi de muzică. Localul e la 300 de metri de Uniunea Scriitorilor. 
Lui Nichita îi plăcea boema belgrădeană de acolo. El a fost invitat în casa 
poetului Djura Iakşic, un mare romantic. A fost pictor, poet, învăţător. I-a 
plăcut foarte mult casa lui Djura. A improvizat, pe loc, zeci de poeme. Le 
am imprimate pe bandă de magnetofon. Le-am şi tradus acum 20 de ani. 
Mai mult de atât, Nichita a susţinut şi un recital. Erau 100-150 de 
oameni. În primul rând, erau artişti ai Belgradului: poeţi, sculptori, 
pictori, muzicieni. Întâlnirea a fost condusă de poeta noastră naţională, 
Desanka Maximovic. Asta a fost cea mai mare onoare posibilă pentru 
Nichita. Ea avea, atunci, 85 de ani. Evident, Nichita a cerut-o de nevastă, 
ca împărăteasă a versului sârb. Şi ea i-a răspuns foarte natural: „Da, de ce 
nu?”. 
           Apoi prietenul meu a recitat în felul lui inimitabil. 
           El nu-şi recita versurile aşa cum erau scrise: le scurta, le pigulea. 
Şi tot recitând şi recitând, la un moment dat a adormit. Era foarte obosit. 
Nu dormise de vreo 3-4 nopţi. Adormise recitând, în picioare. Lent, i-a 
căzut mâna şi a stat în picioare ca un gheţoi. Asistenţa a rămas uimită. 
Chiar şi pe mine m-au trecut fiorii, de teamă să nu cadă cumva. Să nu 
spună lumea: „Iată, s-a pilit românul”. Riscăm totuşi şi îl lăsăm aşa. Iar 
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Desanka a făcut „Ssst! Ssst!”. Toată lumea a tăcut. Şi aşa l-am lăsat pe 
Nichita să doarmă în picioare, cam vreo 10 minute. 
           Când a început să se mişte din nou, avea un surâs pe faţă. Desanka 
a simţit cum un fior extraordinar trece prin ea şi a început să cânte un 
cântec popular despre râul Sava. Un cântec memorabil. 
           Şi Nichita, când a auzit vocea Desankăi, a surâs, a deschis ochii şi 
a continuat să recite. Dar nu mai era poemul acela pe care l-a întrerupt. 
Era altceva. Parcă el visase versurile care urmau. Nichita fusese o bandă 
de magnetofon care se derulase fără sonor, între timp. Atunci eu i-am 
făcut o poză. Iată, Nichita visând versuri. Era mai viu ca noi, cei care am 
avut teama să nu cadă la pământ. 

- Omul nu-şi ajunge sieşi. Distruge şi se autodistruge. Este o 
conştiinţă nefericită, care defilează cu armele la vedere, fără să se 
recunoască în acele arme. În 1999, la Oradea, dragă Adam, erai afectat 
de cele întâmplate poporului tău, veneai rănit sufleteşte din mijlocul 
acelui nonsens. Politica şi poezia îşi mai au locul în dialogul nostru? 

- Chiar dacă trebuie să-i pomenesc numele (a câta oară?), răspund 
aşa: Nichita a fost singurul Kaiser, singurul cuceritor al ţării mele, pe 
care noi l-am suportat. Pentru că el ne-a ocupat prin dragoste şi poezie. 
Iar altcineva, care a venit cu arme, nu ne-a ocupat niciodată. Nu ne-a 
ocupat, bre, nici chiar America de astăzi! Mergem să luptăm, dacă 
trebuie - şi pierdem şi trei războaie mondiale -, dar nu ne cucereşte nici 
dracul.   

Acum să-ţi spun despre Miloşevici, faraonul nostru. Aşa l-am 
numit eu într-un poem - Faraonul. Eu nu l-am susţinut niciodată, când a 
fost la putere. Eu l-am criticat într-un text chiar atunci, când a ţinut 
cuvântarea de la Kosovo. Dar nu am putut să public textul la Belgrad. L-
am publicat la Zagreb. Nu că ăia sunt duşmanii sau prietenii mei. Acolo 
am putut să public textul. 

Mai târziu, la o recepţie, când i s-a dat un premiu lui Matija 
Beckovic - un poet mare, dar naţionalist - l-am întâlnit pe Miloşevici. Eu, 
respectând poezia lui Matija, invitat fiind de el, am venit la recepţie. 
Chiar am luat-o şi pe soţia mea, care voia să-l vadă pe preşedinte, ea fiind 
mai nihilistă ca mine.  

La un moment dat, noi stăteam într-un cerc de prieteni (scriitori, 
actori), a venit spre noi Miloşevici, a dat mâna şi mi-a spus: „Ei bine, m-
ai criticat, dar să ştii că nu ai dreptate. N-ai dreptate. Am citit textul, dar 
nu ai dreptate”. Şi a plecat. Am rămas liniştit. Iată un om normal, mi-am 
zis. L-am criticat şi mi-a spus că nu am dreptate. Am avut dreptate, 
fiindcă el a ajuns la Haga. Şi eu n-aş fi scris poemul Faraonul. El a 
crezut că-i faraon. Era pe dracu. Şi chiar atunci când crezi că eşti faraon 
trebuie să-ţi aminteşti că dinainte eşti şi mumie. El a devenit mumie.  
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- Adam, privind retrospectiv, putem afirma că trăim un mit 
Nichita Stănescu? 

- Nu. Pentru mine, şi cred că şi pentru cei care l-au cunoscut, 
niciodată Nichita nu a fost un mit. Şi nici nu va fi. El a fost un om viu. 
Foarte viu, foarte deschis, foarte liber. Pentru mine personal, el este cazul 
poetului total. Un poet absolut. Dacă spun absolut, nu vreau să fac o 
apreciere, o valorizare, ci vreau să spun despre acea modalitate de a trăi 
poezia. A trăit şi a inventat sintagma starea de poezie. 

- Atunci, dragă Adam, să fim la obiect, să nu ieşim din spiritul 
sintagmei pronunţate şi să te întreb care-i starea poeziei sârbe de astăzi?  

- E o stare permanentă. Şi afirm că cea mai miraculoasă poezie în 
limba sârbă a fost scrisă de poporul sârb după înfrângerea de la Câmpia 
Mierlei, de la Kosovo şi Metohia, în 1389, din care poporul sârb a făcut o 
mare victorie. 
           Pentru că, până la urmă, el s-a recunoscut în decizia regelui Lazăr: 
dacă se decide pentru imperiul pământesc sau pentru cel ceresc. Şi el s-a 
decis pentru imperiul albastru, pentru imperiul cel veşnic, pentru imperiul 
de Sus. Şi un mare compozitor evreu din Serbia, Enrico Iosif, a spus: 
„Poporul sârb e un popor ceresc”. Dacă ne-a spus astea un evreu, noi îl 
credem că aşa ceva e posibil.  

- Îţi mulţumesc, Adam Puslojić. 
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„După şaizeci de ani nu prea-ţi mai dă mîna să rişti, 

pentru că altfel se vede în spate, altfel înainte şi, mai ales, altfel 
se vede în prezent. Se modifică totul văzînd cu ochii. Nu poţi 
face slalom printre riscurile care se ivesc la tot pasul. Ca să fiu 
sincer, eu nu simt prea mult riscul zilei de mîine, pentru că din 
acele riscuri asumate de pînă acum, am învăţat că nu există 
deosebire între victorie şi înfrîngere.” 

 
 

 
„Orizonturile mele literare au fost şi sunt cărţile.  

În afara lor, ca scriitor, aş rătăci ...!” 
 

Adrian Alui Gheorghe în dialog cu Gellu Dorian 
 

„Am scris de fiecare dată fără să-mi impună cineva ce să 
scriu, am scris ce-am vrut, dar mai ales am scris ce-am 

trăit” 
 

- Dragă Gellu Dorian, la 60 de ani, pe care tocmai i-ai împlinit, 
eşti un scriitor care nu mai poate da înapoi din faţa destinului. Ai ajuns 
la nivelul de sus al tuturor posibilităţilor personale, te-ai exprimat în 
toate genurile, ai trăit literatură prin toţi porii... Spune-mi, rogu-te, 
există orizonturi de atins în literatură? Care au fost orizonturile tale 
literare în viaţa asta? Ai ştiut unde vrei să ajungi pe la 20 de ani, să 
zicem? Ai ajuns la acel orizont? 

- S-o iau de la coada şirului de întrebări, ale căror răspunsuri văd 
că ţi-ai dat seama că sunt la mine. Orizontul nu se atinge niciodată, deşi 
el rămîne acolo şi, pasămite, tu te îndrepţi spre el. Însă acel orizont la 
care te referi tu ar putea fi atins, dar un astfel de contact cu orizonturile 
aşteptărilor pe care ţi le faci pe la, hai să zicem, douăzeci de ani, ar 
însemna şi o încheiere de conturi. Nu, nu mi-am încheiat nici un cont 
pînă acum, ci dimpotrivă mi-am deschis vreo alte cîteva, în care mai am 
de îndesat niscaiva poveşti de viaţă prin care am trecut nu chiar nepăsător 
şi nici măcar întîmplător. Cît priveşte orizonturile mele literare, acestea 
sunt, în mare, acelea pe care le-ai întîlnit în cărţile mele de pînă acum, pe 
care mi le-am dorit pe linia cărţilor care au făcut literatura să fie şi să mă 
apropie de ele. Eu chiar nu m-am jucat de-a scrisul, de-a hazardul. Mi-am 
dedicat viaţa scrisului. Am făcut sacrificii mult prea mari ca să-mi permit 
să ratez acest culoar în care m-am înscris, nu să gîfîi după glorie, nu să 
fiu în topuri de o zi sau de un an, nu să fiu pe lista lui cutare sau lui 
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cutare, ci să pot spune că mă aflu acolo unde literatura se află. Mi-am 
ratat, în schimb, o familie, pe care mi-am realizat-o cu mari eforturi, 
împotriva multor prejudecăţi, aşa cum şi literatura pe care o fac şi încerc 
să o aşez într-un raft vizibil, am făcut-o împotriva unor imense 
prejudecăţi, pe care, de la o vreme, nici nu le mai bag în seamă, pentru că 
acele prejudecăţi, evident, nu mă reprezintă pe mine ci pe acei care le 
emit. Că unde există prejudecăţi nu există loc de judecată de valoare. Prin 
urmare, dacă e să iau în serios întrebarea ta, nu am ajuns la „nivelul de 
sus al tuturor posibilităţilor personale”. Am încă rezerve imense pentru a 
ajunge şi acolo. Da, dacă e să o luăm pe cealaltă pistă, dragă Adrian, am 
încercat mai toate modalităţile de exprimare literară. Ca de altfel aşa cum 
ai făcut şi tu. Scriu poezie. Scriu proză, scriu teatru, scriu eseu, critică 
literară, ba am scris şi publicat reportaj, am făcut gazetărie – am scris 
peste o mie de articole de presă curentă, să-i zic aşa. Dar astea nu pot fi 
zenitul, nici măcar nadirul, ci o stare de fapt, un modus vivendi ales cu de 
la mine putere. Am scris de fiecare dată fără să-mi impună cineva ce să 
scriu, am scris ce-am vrut, dar mai ales am scris ce-am trăit. Şi, evident, 
nu mai pot da înapoi. Nu-mi pot croi alt destin, nici măcar altă soartă. 
Dacă ar fi să mă mai nasc o dată, vorba cîntecului, aş face exact acelaşi 
lucru care m-a adus pînă aici, la această vîrstă, încercînd, totuşi, să fiu 
mai atent, mai aproape de o familie aşa cum a fost cea pe care am 
pierdut-o, a cărei absenţă din viaţa mea o regret. Şi dacă ar fi să se repete 
întocmai, tot cu Mariana aş dori să-mi închei socotelile de pe acest tărîm. 

- Ce e Botoşaniul pentru tine, un ţărm sau un mod de eşuare? 
Cînd crezi că e pămînt ferm, cînd crezi că e nisip alunecos? Te rog să 
argumentezi şi într-un caz şi în altul...! De ce o spun? Pentru că dacă nu 
era ţărm erai demult plecat. În ceea ce priveşte cea de a doua secvenţă a 
întrebării, orice eşuare e, de fapt, o împlinire. Cum te simţi, din această 
perspectivă, la 60 de ani, dragă Gellu Dorian? 

- Viaţa mea este o sumă de eşecuri. Însă din aceste eşecuri, am 
ieşit aşa cum sunt acum, mai călit, mai nepăsător la rugina pe care mi-o 
aruncă peste armura mea de inox cei din jur. Ţinutul Botoşanilor, ca loc 
de dus viaţa, este, aşa cum spui, un ţărm. Însă un ţărm fără ieşire la mare, 
la ocean, ci la nişte ape secate sau cu mici acumulări de apă, una spre un 
Est respingător, aşa cum este ceea ce se profilează peste Prut şi mai 
încolo peste Nistru, şi alta, un Herasus peste care privesc uneori cu 
invidie, dar fără entuziasmul care m-ar face să-l sar cu o prăjină şi s-o iau 
la sănătoasa spre Vestul care mi-a înghiţit mare parte din viaţa mea, 
copiii. Nefiind, prin urmare, apă, nu poate fi un loc de eşuare, dacă ar fi 
să ne gîndim la vasele care eşuează din cînd în cînd din cauza 
comandanţilor care „se ţin” cu pasagerele aflate într-o croazieră spre 
nicăieri cu fericiri întîmplătoare. Deşi, pe locul unde-mi duc veacul l-aş 
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putea numi şi aşa, dacă ar fi să iau în tragic ceea ce cred unii despre 
provincie. Eu am trăit şi trăisc aici fără complexul provinciei, aşa cum, cu 
condescendenţă, compatrioţii noştri de pe malurile Dîmboviţei, deşi cei 
mai mulţi sunt acolo venetici, privesc restul ţării ce se întinde în jurul 
Capitalei. Am rămas aici, pentru a putea fi peste tot, pentru a putea privi 
mai bine, deşi uneori prin ceaţa pe care ţi-o ridică în faţa ochilor 
concitadinii nu mai vezi mare lucru. Şi atunci vezi ceea ce ai reuşit să 
aduni în tine, în experienţa ta de aici şi de aiurea, impunîndu-ţi reguli 
stricte de convieţuire permanentă cu restul ţării. Provincialismul apare 
atunci cînd ignori restul şi consideri că doar ceea ce se întîmplă în jurul 
tău este cu adevărat viaţa la care ai visat. În acest sens, am întîlnit în 
Bucureşti provinciali care habar n-aveau pe ce lume trăiau. Atunci mi se 
părea că acolo unde trăiesc este pămînt ferm, pe care pot călca cu 
singuranţă şi convingere că pasul următor mă va duce mai departe. Însă 
atunci cînd mă lovesc de crunta mentalitate a celui care nu se poate îndoi 
de nimic şi crede că în jurul lui se învîrte lumea, că regulilor lui trebuie 
să te supui, cînd te împotmoleşti şi vezi cît de zadarnice sunt toate 
eforturile tale, cînd totul se risipeşte şi în loc nu apare nimic, ci un gol 
imens în care rînjesc colţii nemiloşi ai prostiei, îmi spun că am ales să 
trăiesc pe un nisip alunecos şi-mi merit soarta. Am avut nenumărate 
momente cînd îmi venea să las totul de izbelişte şi s-o iau de nebun prin 
lume, că aş fi avut unde să-mi găsesc şi eu un loc. Însă şi mai mare îmi 
părea atunci zădărnicia vieţii risipite aiurea, şi căutam iarăşi pămîntul 
acela ferm din care ştiam că pot scoate ceva. Dacă am avut atîtea eşecuri, 
îţi dai seama că am avut cam tot atîtea împlinri. Pînă la şaizeci de ani poţi 
risca multe, în aşa fel ca din acele riscuri să poţi ieşi victorios. După 
şaizeci de ani nu prea-ţi mai dă mîna să rişti, pentru că altfel se vede în 
spate, altfel înainte şi, mai ales, altfel se vede în prezent. Se modifică 
totul văzînd cu ochii. Nu poţi face slalom printre riscurile care se ivesc la 
tot pasul. Ca să fiu sincer, eu nu simt prea mult riscul zilei de mîine, 
pentru că din acele riscuri asumate de pînă acum, am învăţat că nu există 
deosebire între victorie şi înfrîngere. Numai că de victorie, în zilele 
noastre, te bucuri numai tu şi vreo doi, trei amici, dar, uneori, şi cu un aer 
pal de invidie din partea lor, de înfrîngere se bucură mai toţi şi te 
întristezi numai tu. Încît la primii mei şaizeci de ani de viaţă (pentru că 
azi, uitîndu-mă în noua mea carte de identitate, am constatat că aceasta 
îmi expiră în octombrie 2073, adică peste şaizeci de ani, încît mă văd 
obligat să mă prezint atunci la o altă schimbare de carte de identitate, 
pentru a nu primi o amendă, şi cine ştie ce vremuri or mai fi pe atunci şi, 
eventual, să nu voteze alţii pentru mine!) mă simt excelent, chiar dacă mă 
dor, din cînd în cînd, oasele, schimb ochelarii mai des, sunt din ce în ce 
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mai exigent cu femeile frumoase şi mult mai îngăduitor cu lumea din 
care bucuriile curente dispar. 
 

„Literatura poate fi o expresie divină numai atunci cînd 
harul pe care-l ai ţi-a fost dat de Dumnezeu, cînd tu 

conştientizezi că misia ta este una adevărată, necesară 
lumii ...” 

 
- Artă fără nebunie nu există, asta au spus-o popoare de artişti 

înaintea noastră, evident. Nu mai aduc în discuţie pe un Poe, pe un 
Baudelaire, pe un Rimbaud, pe un Eminescu, pe un Göethe, pe un  
Puşkin etc. etc. Spune-mi cîteva dintre formele de nebunie pe care le 
trăieşte un poet azi? Cîtă nebunie e în exprimarea ta pe hîrtie sau în 
public? Ai curajul de a fi nebun în numele artei? Cum se manifestă la 
tine această stare? Ce ai face nebunesc pentru artă? Cît pierde arta prin 
conformismul artistului care se raportează la social, la convenienţe?  

- O veche cugetare spune că „Nebunul se consolează cu trecutul, 
prostul cu viitorul, înţeleptul cu prezentul.”. Tu, văd, mă pui la grea 
încercare. Nebunia în artă face şi ea parte din prejudecata multora care, 
ratînd, fie viaţa, fie opera, au dat-o, nu neapărat din voia lor, ci din cauza 
contextelor sociale în care trăiau, pe calea nebuniei. Exemplele celebre 
de artişti nebuni sunt cu duiumul. Opera multora a rămas posterităţii nu 
ca un exemplu al nebuniei lor, ci ca o modalitate extraordinară de trăire 
artistică, de valoare, pe care n-o poate da lumii un nebun, fie că se uită în 
trecut, ori un prost care crede că în viitor îi va fi mai bine şi cu atît mai 
puţin un înţelept care trăieşte leneş în prezent. Creaţia în sine ţine de o 
stare aparte a vieţii, a trăirii gîndurilor care te animă să fii altcumva decît 
toţi ceilalţi. Nu creaţia în sine îl duce la nebunie pe un creator, ci viaţa 
dezordonată pe care o duce, societatea care-l împinge spre această viaţă, 
fatalitatea, aşa cum îmi este uşor să dau aici exemplul lui Eminescu, care 
nu şi-a scris opera cît a fost bolnav, ci într-o perfectă stare de sănătate 
mintală şi sufletească. Eşuarea în boală, în dezechilibru se întîmplă în 
astfel de situaţii sau atunci cînd în genă există această predispoziţie. Nici 
Poe, nici Baudelaire, nici Rimbaud, nici Eminescu, nici Goethe, nici 
Puşkin, nici măcar Ezra Pound, care a stat închis într-o cuşcă de fier la 
Pisa, nici acele popoare de artişti invocate de tine n-au crezut în nebunie 
ca într-o realizare a destinului lor artistic. Nebunia, aşa cum o invoci tu, 
ca formă de artă, de expresie artistică dacă vrei, nu poate fi o premiză, ci 
mai curînd un efect al descompunerii voinţei artistului şi mai ales a 
percepţiei acestei descompuneri de către cei din jur, de către posteritate, 
de către cei care fac biografiile acelor creatori care au avut neaşansa să se 
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îmbolnăvească atît de cumplit. Însă, da, scînteia de nebunie, care face 
diferenţa între, să zicem, un Rimbaud şi un Lenau, ori, dacă vrei, ia alte 
exemple, în care scînteia de nebunie a făcut artă viabilă, fără moarte, iar 
luciditatea, conştientizarea actului artistic ca act de cuminţenie şi 
umilinţă, smerenie, n-a creat decît surogate, da, acea scînteie de nebunie 
a putut, de exemplu, să-l facă pe Goethe să fie genial şi la şaptezeci de 
ani, iar abandonul scînteii de nebunie în favoarea unei conştientizări a 
vieţii ce l-a dus spre alte scopuri l-a făcut pe Rimbaud să dispară şi să 
rămînă doar cu ce „scînteia de nebunie” l-a făcut să fie. Şi apoi, trebuie 
să ştii, crezi că e floare la ureche să fii normal? Nu, nu e deloc uşor. 
Forme de nebunie la poeţii de azi? Crezi că Nichita Stănescu ar fi putut 
scrie ce-a scris dacă ar fi fost normal? Ori, Virgil Mazilescu? Sau Mihai 
Ursachi? Ca să dau doar trei exemple de anormalitate venită pe o pistă 
artificială, să-i zic aşa, cea a alcoolismului. Că ce-şi face omul cu mîna 
lui, artificial se numeşte. Dar uite, Ion Mureşan trăieşte o frumoasă formă 
de anormalitate, ca să nu-i zic nebunie creatoare, în timp ce Mircea 
Cărtărescu trăieşte o normalitate care-i joacă renghiul. Ştiu şi eu, s-ar 
putea să greşesc. Lumea scriitorilor este plină de tot felul de anormalităţi 
creatoare, însă atunci cînd aceasta devine boală, cînd boala se 
cronicizează, asistăm la eşuări, din care artă adevărată nu se mai naşte. 
Or, poftim, crezi că Liviu Ioan Stoiciu nu poate fi dat ca exemplu de 
patologie creatoare? Sper din tot sufletul să nu eşueze! Cît mă priveşte pe 
mine, ce să zic, mi-e greu să spun cîtă nebunie am aşezat pe hîrtie, dacă 
în cărţile mele sunt astfel de exemple. Nu mi-am propus să fiu nebun sau 
să mă manifest nebuneşte, numai de dragul de a ieşi în evidenţă sau din 
decor. Aşa cum nu mi-am propus să fiu conformistul care-şi face corect 
temele din jenă să nu fie cumva urecheat de societatea în care trăieşte. 
Cunosc miza unei astfel de perspective. Sunt încă lucid, dar nu într-atît 
încît să ratez de amorul liniştii mele un poem, o carte, o stare de 
exuberanţă care mi-ar prinde bine. Cînd scriu, de fiecare dată mă gîndesc 
la Maurice Nadeau, care a spus că „dacă ceea ce scriu nu deranjează în 
vreu  fel, degeaba scriu!”. Prin conformism, arta în sine nu pierde nimic, 
ci, poate, autorul care cade în această regulă etică, cum nici nu cîştigă în 
mod special, dacă creatorul este atins de nebunie sau se manifestă, din 
expresă cunoştinţă de cauză, ca un nebun, numai pentru a atrage atenţie. 
Arta cîştigă de fiecare dată cînd creatorul este sănătos, cînd societatea 
este sănătoasă. Însă o astfel de lume ideală nu există. 

- Crezi în mîntuirea prin literatură? Pentru scriitor harul literar e 
un dar sau e o pedeapsă? Spune-mi cîteva momente cînd arta a fost 
pentru tine dar? Sau cînd arta a fost pedeapsă...! 

- Iisus ne poate mîntui! Literatură poate fi o expresie divină 
numai atunci cînd harul pe care-l ai ţi-a fost dat de Dumnezeu, cînd tu 
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conştientizezi, fără să faci din asta un merit deosebit al tău, să oboseşti 
lumea cu acest har, că misia ta este una adevărată, necesară lumii în care 
te-a lăsat Dumnezeu să-i spui învăţăturile. Nici un scriitor nu s-a mîntuit 
prin literatură. Nici măcar vreun cititor, vreun om. Cel mult şi-a căpătat 
liniştea necesară unui trai decent. Harul literar este un dar cînd poţi 
transmite prin talentul tău ceea ce te-a lăsat Dumnezeu să transmiţi şi o 
pedeapsă cînd faci acest lucru prost. Din păcate cei mai mulţi nu 
conştientizează acest lucru şi persistă  în emiterea a tot felul de 
elucubraţii cu pretenţii de artă. Şi atunci, evident, îşi duc pedeapsa pînă la 
capăt cu o iluzie că vor atinge nemurirea. Nemurirea este pentru cel cu 
har, nu pentru cel fără har. Sunt puţine momentele din viaţa unui scriitor 
cînd mulţumirea i se aşează în suflet după ce termină o carte, după ce o 
publică. Un soi de greutate sufletească m-a apăsat totdeauna după ce am 
scris o carte. Un soi de nemulţumire, care m-a pus în gardă. În acele 
momente ştiam că mi s-a dăruit ceva şi va trebui să fiu foarte atent ce fac 
cu acel ceva. Am trăit şi astfel de momente. Nu am ieşit să trîmbiţez 
darul în lume. Nu am vrut nciodată să mă laud cu astfel de împliniri. Am 
lăsat să curgă totul de la sine. Atunci simţeam că Dumnezeu îmi dăruieşte 
ceva – liniştea de a merge mai departe. Mă simt chinuit cînd sunt pus la 
cazne de cărţile mele. Consideram că sunt pus la o pedeapsă de viaţa lor 
care-şi cerea drepturile. Căutam atunci căile cele mai decente. Lui 
Dumnezeu nu-i plac lăudăroşii. 
 
„Naţiunea română pare a se clătina din temelii, a se risipi, 

pentru că în ultimul secol cea mai lovită, mai vătămătă, 
mai distrusă, mai nesusţinută de putere a fost cultura” 

 
- Ce preferi, să fii în compania unei femei frumoase sau în cea a 

unui filosof care ştie ceva despre univers...? Te rog să motivezi alegerea. 
Există vreun adevăr care te sperie? Care ar fi acela sau care ar fi 
acelea? 

- Orice filosof ştie că o femeie frumoasă este şi „ceva despre 
univers”. Şi atunci dacă aleg femeia frumoasă, ştiu că acolo îl pot avea şi 
pe acel filosof, care, dacă  mi-ar povesti despre „ideea de femeie” şi nu 
despre „femeie”, l-aş aboandona pentru a căuta în agora femeia care nu 
sunt sigur dacă ar fi, în acele clipe, interesată de „ideea de filosof” sau de 
„filosof”. Starea de spirit este una permanentă, funcţionează şi în absenţa 
celui ce ţi-o provoacă, în timp ce „starea de femeie” este întîmplătoare şi 
este bine să te foloseşti de ea atunci cînd ea există, ci nu atunci cînd ea 
există doar în gîndul tău. 

- Spune-mi o minciună pe care o spui zilnic fără să ai probleme 
de conştiinţă. Sau acea minciună nu există? Cît e minciună în 
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exprimarea poetului? Care e adevărul care ne sperie? Care e adevărul 
care ne animă? 

- Greu. Dintr-o obişnuinţă, venită şi ea după o experienţă care mi-
a adus multe ponoase, nu mai mint în ultima vreme. Nici măcar la 
serviciu. Nici cînd convivez, aşa pur şi simplu pentru a impresiona. Sau 
dacă adevărul este, în esenţă, o formă relevantă a minciunii – o spun 
avocaţii sau preoţii –, spun zilnic astfel de minciuni. Însă cum nu sunt 
prea vorbăreţ, cum nu-mi petrec prea mult timp cu semenii, nu mă simt în 
pericolul de a emite adevăruri care să devină minciuni. Poate, ştiu şi eu, 
mă mint în fiecare clipă pe mine. Dar asta este o altă socoteală. Iată, cred 
că deja ţi-am răspuns printr-o minciună, în sensul teoriei despre minciuna 
ca literatură emisă de Llosa în celebra lui carte, şi anume că nu mint sau 
că, fără să mă îndoiesc vreo clipă, spun tot timpul adevărul. Alege şi tu. 
Sau aş putea să-ţi spun că eşti genial, un mare scriitor căruia în curînd i 
se va decerna Premiul Nobel. Că ştiu toate aceste lucruri din surse sigure. 
Eşti pregătit să mă crezi? Ţi-ar plăcea o astfel de minciună? Sau un astfel 
de adevăr? Ori ţi-aş spune că nu ţi-am fost niciodată prieten, că m-am 
prefăcut, din interes, să fiu în preajma ta, să mă simt bine în lumea de 
care tu de bucuri. Ce-ai crede? Cunoscîndu-ne de atîţia ani, în Grupul de 
la Durău, în drumeţiile noastre, în casa ta, în casa mea, ai putea crede aşa 
ceva? Te-ar surprinde un posibil adevăr despre această relaţie? Sau ai 
spune, hai, Gellule, tu mă minţi! Şi cîte altele, încît în răspunsul la 
această întrebare încap tot felul de minciuni şi adevăruri, încît acestea s-
ar contopi şi ar deveni orice. 

- Spune-mi care sînt raporturile tale cu visul? Visezi? Ai vise care 
îţi revin obsesiv? Sînt vise provocate sau vise care îţi tulbură sublumea 
din subconştient? 

- Ca orice om, visez, desigur. Nu fac din vise o experienţă, o 
rampă de discuţie sau de orientare imediată. Nu mi le explic. Nu mi le 
vreau descifrate. În ultima vreme, am vrut să o mai visez pe mama. Poate 
că am visat-o, aşa cum a fost, poate altfel, însă nimic nu-mi este clar. 
Visele, evident, nu se programează. Ele vin sau nu. Ele apar de cum 
apare somul. Sau ele apar de cum te naşti. Oare înainte de naştere, în cele 
nouă luni, am visat ceva. Poate că mi-am visat destinul. Dar nu-mi aduc 
aminte. „Odată am învăţat să zbor/ Dovadă n-am, dar îmi aduc aminte” – 
spunea Adrian Popescu în poemul Arsura. Visele sunt o derulare de fapte 
la care nu te-ai gîndit sau te-ai gîndit în subconştient. Unele revin 
obsesiv. Doar visele cu ochii deschişi par a avea o miză. De regulă ele se 
transformă în iluzii. Iluziile sunt rateuri, de regulă. Faptele nu sunt 
niciodată împliniri ale viselor, ci ale unor proiecte concrete, derulate 
conştient. Relaţia mea cu visul este cea pe care a definit-o Freud pentru 
un om. În rest, ce sublimare…! Ce subconştient! 



 72 

- Crezi că omenirea e pe panta destructivităţii? Ai citit mult, ai 
trăit mult din intuiţie şi imaginaţie, de asta la 60 de ani poţi să emiţi 
cîteva adevăruri pentru urmaşi: Cînd şi cum se va sfîrşi omenirea? Vezi 
ceva semne ale Apocalipsei în comportamentul oamenilor şi al aştrilor? 
Dă un sfat omului de după tine, de care acesta să ţină cont fără nici o 
rezervă ... ! 

- Dacă ar fi să gîndim biblic, da, de la apariţia Evei lîngă Adam, 
lumea, deşi se înmulţeşte, se distruge de la o generaţie la alta. Omului 
religios îi place această viziune. De aici şi spaima lui în privinţa unui 
iminent sfîrşit. Pînă acum au fost nenumărate „apocalipse” în prag de a se 
întîmpla. Cîteva numai în ultimul deceniu. Cea de anul trecut a creat 
chiar o fobie, a împărţit lumea în disperaţi, în grijulii, în nepăsători, în 
credincioşi şi necredincioşi (aşa a fost de cînd e lumea, de fapt – credinţa 
s-a născut pentru a-i separa pe necredincioşi, pe cei ce s-au aşezat în 
afara lumii, sau pentru a-i converti la credinţă, la cursul firesc al lumii), 
în avari şi hapsîni, în egoişti evidenţi şi în foarte puţini altruişti şi aşa mai 
departe. Omului în general, cel mînat de o perspectivă ştiinţifică a lumii, 
sfîrşitul lumii nu-i provoacă neapărat spaime, ci doar o viziune 
catastrofală, ce i-ar putea aduce o durere, o nenorocire, o pierdere, dar nu 
neapărat şi o dispariţie totală. Nici în Apocalipsa lui Ioan nu se spune că 
vă dispărea toată lumea. Acolo primează preceptul de moralitate creştină, 
de spaimă şi umilinţă, de salvare prin credinţă. În timp ce de partea 
cealaltă pare a fi hazardul, fatalitatea, îmbinate cu speranţa că, prin 
diverse posibilităţi, te poţi salva. Şi pentru unii, şi pentru alţii, omenirea 
nu se va sfîrşi niciodată în sensul de dispariţie definitivă, ci doar aşa cum 
spun unii cercetători, cum ar fi Hawking, în momentul dispariţiei 
pămîntului odată cu universul din care face parte, în acea gaură neagră, în 
care sunt păstrate toate informaţiile posibile despre viaţă, de unde ar 
putea reveni, aşa cum a mai făcut-o, probabil, de nenumărate ori pînă 
acum. Habar n-am. Nici nu-mi pun problema atît de acut, aşa cum fac cu 
disperare unii sau alţii. Eu cred că omenirea va dispărea atunci cînd va 
dori Dumnezeu. Nu pot da, în acest sens, nici un sfat. Decît să le transmit 
semenilor ceea ce şi eu am primit de la ai mei – să creadă în Dumnezeu! 
Dar să-l citească şi pe Nietzche, care a crezut că este posibil ca 
Dumnezeu să moară şi omul să existe fără el. 

- Care e azi raportul dintre poporul român şi cultura română? Îşi 
merită poporul cultura? Va mai creşte cultura română prin actualul 
nivel de interes (sau dezinteres) al poporului român? Sau vom trăi din 
fetişizarea înaintaşilor? 

- Un popor, oricare ar fi el, îşi merită cultura pe care a avut grijă 
să şi-o facă şi să nu şi-o distrugă. Deci şi poporul român, care, din 
nefericire, prin diverşi factori decizionali, unii alogeni, alţii inconştienţi, 
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şi-a distrus mare parte din cultura adunată de secole. Nu e cazul să dau 
exemple aici. Se ştiu. Noi trăim acum, ca identitate naţională, doar pe un 
sfert din cultura pe care am produs-o de-a lungul timpului. Nici o altă 
valoare, fie ea economică, care prin esenţă este perisabilă, fie politică, 
care, de asemenea, este erodantă, nu poate înlocui cultura, care, prin 
formele ei de manifestare, de la cea de patrimoniu la cultura vie, este cea 
care dă identitatea unui popor. De aceea este atît de nesigură astăzi, din 
acest punct de vedere, naţiunea română, cînd pare a se clătina din temelii, 
a se risipi, a se fragmenta, pentru că în ultimul secol, în cea mai mare 
parte, cea mai lovită, mai vătămătă, mai distrusă, mai nesusţinută de 
putere a fost cultura. Dacă se va continua aşa, n-are cum să mai crească, 
ci, dimpotrivă, să dispară. Nici măcar de „fetişizarea înaintaşilor” nu va 
putea fi vorba. Ci de un soi de mancurtizare, de împingere în uitare a tot 
ce poate aminti de o identitate naţională, nu în sensul unui naţionalism 
păgubos, de paradă, ci în sensul cel mai grav, asemănător cu lipsa de 
surse istorice pe acest teritoriu din perioda secolelor cinci şi nouă. Aşa 
cum arată acum interesul faţă de adevăratele valori, nu apare nici o iluzie 
de mai bine. 

- Cînd şi cum se va sfîrşi poporul român? Crezi într-o apocalipsă 
a naţiilor după Globalizare? 

- Nu se va sfîrşi decît în condiţiile descrise mai sus. În rest 
globalizarea nu aduce sfîrşitul naţiunilor, ci coabitarea acestora într-o 
formă democrat-imperială, să o numesc aşa, care ar putea fi şi benefică 
acolo unde identitatea naţională este bine conturată şi dezastruoasă acolo 
unde aceasta nu poate fi văzută nici cu lupa. 

- Cît e realizare şi cît e ratare în opera unui autor? Care sînt 
raporturile în ceea ce te priveşte? 

- Ca să parafrazez, cîtă ratare atîta împlinire. Ratarea în sine nu 
ţine în mod special de un autor, de unul care contează, ci de modul de 
receptare, de consistenţa societăţii, de consistenţa posterităţii. În ceea ce 
mă priveşte, părerile încă nu sunt împărţite... Dar, cu singuranţă, vor fi. 
Vor fi şi împliniri, şi ratări. Că numai la cei ce cred doar în ei şi numai în 
ei, sunt doar împliniri, iar ratări doar pe la alţii. 

- Care crezi că e poemul tău identitar, cu care te confunzi, pe 
care ai vrea să îl păstreze cititorul român/ european şi peste două sute 
patruzeci şi patru de ani? Te rog să ni-l laşi şi aici, ca mărturie.  

- Mi-e greu să mă opresc la un poem anume. Dar, fie şi acesta: 
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Vizuina 

 
                Omul horeşte de dor, de singurătate, de 
înstrăinare, de dragoste, de suferinţă, de fiinţa, de nefiinţă.  

                                                          Grigore Leşe 
 
 
 

Nu toţi cei care privesc printr-o fereastră văd acelaşi lucru,  
dincolo este o lume care dispare 
în paharul gol al însetatului, 
aici, la această masă, chiar băutorul de absint dispare în sine 
aşa cum fac norii deasupra unui oraş – 
 
cît timp femeia stă la creştetul bărbatului, 
Dumnezeu iese din trupul acestuia şi se face şi el nevăzut – 
 
(scriu la o masă pustie chiar despre acest lucru, 
nu sunt văzut de nimeni, 
rîndurile dispar şi ele, unul după altul, 
bărbatul nu se mai trezeşte în trupul femeii, 
ziua ei se dilată, 
ziua lui se face turlă de biserică din care ies pe rînd toţi cei care 
au stat şi m-au numărat de cîte ori mă pierdeam 
în aceste versuri, 
aşa cum fac norii deasupra unui oraş, 
mulţi dintre cei care privesc se adună în setea mea, 
mai ales femeile cărora nu le-am desfăcut nasturii la timp 
şi au îmbătrînit în aceleaşi rochii 
pline de flori acum şterse 
ca de pe un prosop de vase desenele ţesute 
cu o mie de ani în urmă, 
aşa cum sunt norii deasura unui oraş mort) – 
 
nici Dumnezeu nu se mai întoarce în casa din care a fost izgonit, 
umbra lui nu se mai vede, 
respiraţia lui nu se mai simte, 
aerul duhneşte mort în cerul gurii închise – 
dar nu toţi văd acelaşi lucru deşi privesc în aceeaşi direcţie: 
eu văd cum se pierd norii, 
femeia vede cum Dumnezeu iese din trupul bărbatului, 
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bărbatul nu mai vede pe nimeni, 
toţi cei din preajmă văd un bîlci prin care se plimbă fără noimă 
lumea, haine bătute de vînt 
într-un magazin second hand – 
 
(dacă toată imaginea pe care o redau acum 
apare ca o pată pe un cer senin, 
cine sunt aceşti oameni 
ai căror ochi cară lăzi pline de rugină, 
ai căror ochi sunt ca nişte tomberoane în care caută mîinile lor 
crescute pe alte trupuri, 
aşa cum fac norii deasupra unui oraş, 
cînd trupul bărbatului se ascunde în trupul femeii 
care-l vede pe Dumnezeu ieşind chiar prin acei nori 
pe care numai eu îi văd) – 
 
 
nu toţi cei care privesc, 
aşa cum privesc eu într-o gară călătorii care dispar într-o vizuină 
şerpuitoare, 
văd aceiaşi oameni din care dispare Dumnezeu, 
fie că şi-a terminat treaba acolo, 
fie că nu mai are ce salva din ruina acelei femei din care toţi au ieşit 
şi acum toţi o uită, 
ca într-o cîrciumă gura însetată şi plină de aer leşios, 
aşa cum sunt norii deasupra unui oraş din care au rămas doar ruinele – 
 
(numai eu le aşez aici piatră cu piatră, 
pas risipit cu pas risipit, 
stradă cu stradă, 
om cu om, 
ochi cu ochi, 
casă în care bărbatul lăsat singur se pierde în trupul  
lui Dumnezeu care pleacă, 
numai eu fac gesturi de disperare, 
în urma mea nu rămîne decît cerul bătut de nori 
prin care nu se mai vede nimic, 
femeia stă în varul pereţilor şi întreabă, 
numai eu ştiu să-i răspund, 
dar zac singur într-o bodegă în a cărei turlă bat clopotele 
şi strana de mult a tăcut) – 
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nu, desigur, nu toţi cei care privesc acelaşi cer prin fereastra 
prin care dispar 
văd acelaşi lucru – 
ochii se fac luminiţe prin oraşul deasupra căruia norii se cern, 
femeia mă ţine în braţe 
aşa cum scriu 
pe imaginea ei toate aceste rînduri ca într-un tatuaj 
decupat de pe pielea de sub care Dumnezeu a ieşit 
pentru ultima oară, 
nici el nu mai poate suporta fărîmiţat în ochii celor care-l privesc 
prin sita prin care el i-a cernut, 
plictisit ca o umbră sub haine de împrumut, 
om ca toţi oamenii 
se face nevăzut şi nevăzut rămîne – 
 
(această imagine stă ca o fotografie între alte o mie de fotografii, 
nimeni n-o vede, 
nici măcar eu, care am descris pînă acum fiecare detaliu 
din această vizuină 
în care s-a ascuns Dumnezeu 
ca în carcasa unui om oarecare, 
poate fi chiar trupul femeii care-şi lasă bărbatul răstignit pe uşa de la 
ieşire 
plin de cuie şi sînge, 
poate fi chiar bărbatul care-şi udă buzele cu o cîrpă înmuiată-n oţet 
întinsă de o mînă nevăzută, 
poate chiar mîna lui Dumnezeu, 
ca ultim gest, 
după care dispare în timp ce eu redau aici fiecare detaliu 
ca pe un cer senin amintirea unor nori 
şi ei dispăruţi) – 
 
acum este atîta linişte aici, încît 
paharele şoptesc la gura-nsetatului 
ai cărui ochi adună toate imaginile pe care nu toţi le pot vedea 
chiar dacă ochii lor curg peste ele 
ca ploile peste oraşul dispărut în cer – 
 
(închid paginile şi dispar, ostenit 
ca sîngele în trupul altui om care ar fi dorit să vadă totul 
şi nu mai vede nimic). 
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„…satul pustiu şi cutreierat de praf părea îngenuncheat 
cu umilinţă, pe coate, ca în aşteptarea celei de-a şaptea trâmbiţe. 
Case mari, acoperite cu olană roşie-murdară,dar toate, cu înalte 
cucumele sticlite şi cu prispe văruite printre stâlpi de salcâm, 
înfloraţi numai puţin, din teslă şi daltă Dar toate cu garduri de 
pietroaie înghesuite cu dichis, în rând după rând, fără var sau 
mortar şi fără nicio altă legătură-ntre ele Şi nu mişca nimic 
nicăieri, măi fârtate, că-am şi dat bice la cai, ca să ies dăn 
tăcerea şi nemişcarea aia dă cimitir turcesc.” 

 
Uimitoarele  fabule  şi  istorioare ale  
prealuminatului învăţător Ezarhu 

                                                             
                                 povestiri de Ioan Florin Stanciu 

 
 

UNU 
 
  Prealuminatul Învăţător Petru Ezarhu, căruia turcii îi ziceau 
Selah, cutreiera, de câţiva ani buni, satele din nordul Dobrogei, fiind 
aşteptat pretutindeni cu bucurie şi veneraţie, ca un bine vestitor, căci,  de 
obicei, se făcea grabnic praznic de întâmpinare, iar el era aşezat în capul 
mesei lângă preot sau hoge, după obiceiurile locurilor, dar mereu chiar 
alături de primarele sau de învăţătorul rostuit pe acolo. 
 Se aduceau de îndată peştii afumaţi, caşcavalul, pilaful, ceapa şi 
măslinele greceşti, straşnic păzite de ulciorul cu ţuică şi de bota cu vin. 
Veneau apoi plăcintele cu dovleac sau cu brânză sau gogoşile 
împarfumate cu marmeladă de zarzăr şi baclavelele înecate-n miere de 
salcâm sau de tei, după cum se nimerea ca să fie pe-acolo. 
 Atunci, el îşi începea îndreptările şi istorioarele sale năzdrăvane, 
pe care toţi cei de faţă le sorbeau cu urechile pâlnie şi cu gura căscată, ca 
s-audă mai bine.   

Sau, pentru cine ştia să citească şi singur, scotea din straiţa sa, 
vărgată cu  dungi galbene şi verzi, mai borţoasă şi mai rotundă decât o 
geamandură de taliene,  nişte cărticele ruginite, cât două palme strâns 
lipite împreună, pe care le dăruia apoi, pe deasupra bucatelor, orişicui îşi 
întindea braţul, spre a primi, cu sfioasă bucurie, vorbele lui Anton Pann,  
Petre Dulfu,  Ispirescu,  Anadan,  Halimaua sau cine mai ştie ce altceva,   
pentru că dom’ Ezarhu nu le alegea, ci le scotea din întunericul  înghesuit 
al tăgârţelor sale, după cum se nimerea. Însă temeinic era doar faptul că 
aleşii, cititorii, puţini şi rari, vreau să spun, erau mulţumiţi. 
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 Cu toate astea, cam toţi cei de faţă abia aşteptau clipa când 
Dascălul îşi sorbea tacticos cahveaua,  răspunzând smerit şi cu voce 
cântat-alintată la mai toate întrebările ce i se puneau:  despre vremuri şi 
zodii, despre politichie şi vieţile împăraţilor, despre luna cea mai bună 
pentru semănat, mana viei, tăciunele porumbului şi gândacii pentru 
burangic, despre bolile copiilor, ierburi de leac, locuri bântuite, duhuri 
necurate, iasme, rusălci şi câte şi mai câte,  căci nici eu nu pot să le ţin 
minte pe toate.   Ca de pildă :  
 - Luminatule învăţător, îl întrebase o dată tuşa Ileanca 
lu’Giambec, ezistă,  domnule,  îngeri sau numa’ draci? Că io-una numai 
d-ăşti-am văzut!? 
            - Ia, fii atentă acilea, că îngerul e doară o păpuşică străvezie de 
ceaţă şi de sclipire dă lună, care, toată viaţa, şade de veghe pe umărul dăn 
dreapta al omului, ca să-i şoptească mereu ce-i drept şi ce-i rău, da’ dacă 
omul e lemn şi mai şi face pă scroafa  dăn păpuşoi, atunci îngerul să 
mâhneşte şi el , săracul, şi pleacă la altul mai procopsit. Asta e! 
  
 

COMOARA TURCULUI 
 
 Odată, la Caraharman,  pe când se afla în gazdă la un vecin de-al 
meu şi, din una în alta, venise vorba despre noroc şi nenoroc, Învăţătorul 
povestise cum un oarecare Niculaie Aianu, căruia tocmai i se ţinea 
lumânarea, după ce toată viaţa trăise mai calic şi mai puturos decât 
viermele de băligar, îşi chemase feciorii la căpătâi şi le poruncise cu 
limbă de moarte, ca să sape chiar în vatra din tinda casei,  întrucât numai 
astfel vor scăpa de blestemul sărăciei, care, de veacuri, căzuse cloşcă  la 
casa lor. Dar cine să asculte la hârâitul unei aschimodii tremţuroase, ce se 
sugrumase hodorogit,chiar mai iute decât singura jumătate de lumânare 
pe care feciorii, cu greu,  o împrumutaseră şi pe-aceea de la baba Mariţa 
Duman? 
 Numai Marcu, fratele cel mai mic, care rămăsese stăpân în casa 
străbună, o ţinuse mereu pe-a lui,  că nu se cade să nesocoteşti ultimele 
vorbe-ale tatălui, mai bun sau mai rău, cum o fi fost el, dar tată adevărat, 
în cele din urmă. Aşa că, după pomenirea de şapte zile, cu covrigi şi cu 
nuci pentru toată suflarea, mezinul se şi apucase să scurme pământul din 
vatră cu o rangă de fier, care iute se înţepenise într-o zidire scufundată 
din pietroaie de gresie albă.  Oopaaa,  semn bun!,  se bucurase el, şi, 
trăgându-şi mânecile cămăşii peste coate, se apucase să le scoată una, 
după alta,  aşezându-le cu mare grijă la spatele său, pentru vreo altă 
trebuinţă ce nu se arătase încă. 
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 Dar numai a doua zi, pe la prânz se ivise şi sipetul acela de pe alte 
tărâmuri, o ladă pătrată, frumos strunjită şi bine ferecată, dintr-un lemn 
mai negru, decât tăciunele şi mai tare, decât fierul de plug. Şi numai 
atunci se dusese să-l cheme şi pe fratele său mai mare, Dănilă care 
dormise mai mult prin vecini.  La început, nu văzuseră nici urmă de 
capac şi niciun lacăt, dar, târând , cu chiu, cu vai,  ditamai lădoiul până-n 
mijlocul tindei,  zăriseră o fantă îngustă ca un tiv oţelit,  care se 
prelungea la fel,  pe toate cele patru laturi.  

Astfel, după ce, mai înainte, ascuţiseră şi căliseră bine  ranga de 
oţel cu care Marcu sfărâmase-n trudă mare podina de piatră zidită, 
reuşiseră să desprindă cu scâncet şi zumzet un fel de capac pătrat şi 
perfect lustruit,  de sub care, ca o zare de flăcări se arătase strălucirea roş-
galbenă a aurului, deoarece lada aceea era plină ochi cu bani străvechi 
din aur mai curat decât răsăritul de soare, limpezi şi frumos zimţuiţi pe 
margini, ca şi cum abia atunci ieşiseră din tiparele lor cele dintâi. 
Minunea şi puterea lui Dumnezeu!,  pe care o cinstiseră, alunecând în 
genunchi, ca să jure că vor păstra taina în veacul vecilor şi că se vor într-
ajutora unul pe celălalt, fără pizmă şi zavistie, până la adânci bătrâneţi. 
 Astfel încât, pregătindu-se Dănilă să se întoarcă pe la acareturile 
sale de la Sabangia de Baltă, Marcu o  chemase din nou pe ţaţa Ileanca, 
ca să-i pregătească fratelui său niscaiva merinde pentru drum, la care 
adăugase şi-o pungă dolofană din piele de berbece,  plină ochi cu bani 
buni de aur, înghesuiţi acolo pe nenumăratelea,  pentru că, după cum bine 
se ştie,  ce-i în mână nu-i minciună. 
 Iar, în drumul său către casă,  numai undeva, între Babadag şi 
Zebilu, fusese nevoit zburdalnicul frate să umble la baierele pungii, căci 
un braţ mai umflat al bălţii de pe-acolo îşi găsise o scorbură veche pe sub 
pragul de calcar al podişului şi năvălise-n valea surpată, cu noroaie, 
tizicuri de stufărişuri şi cu sălaşuri de păsări, cu tot. 
  Dar tot se găsise un lipovean mai bătrân, care, cu o lotcă din 
scânduri smolite, îi trecea pe călătorii rătăciţi peste boazul ivit pe 
neaşteptate acolo, pentru numai un ban oareşicare, drept plată.  

Aşa că,  ghemuit în dosul unei sălcii pletoase, Dănilă vărsase o 
parte din pungă în palma stângă şi, cu sufletul greu, alesese din comoara 
sa orbitoare un bănuţ ceva mai subţire, oleacă mai coşcovit şi cu zimţii 
mai piliţi de zarafi. Căci numai pe acela se îndurase să-l dăruiască 
barcagiului, spre a-l trece anevoie cu lotca pe celălalt deal. De unde, leap, 
leap ,leap, o luase uşurel înspre Mare, până ce, în depărtări albastre,pe cel 
din urmă pinten al carapacei de lut şi de piatră i se arătase, priveghind 
zările, turnul din calcar coclit al falnicei cetăţi Enisala, încremenită de 
veacuri pe cocoaşa de piatră granitică a ţărmului.    Iar de-acolo şi până-n 
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ograda sa, străjuită cu salcâmi, nuci şi duzi, de la Sabangia,  n-ar mai fi 
fost decât, cel mult, trei ore de mers întins. 

În sfârşit, acasă le găsise pe toate cum le lăsase, dar, în noaptea 
aceea, cu capul pe perna sub care vârâse cu mare luare aminte, punga cu 
galbeni, cugetase spăşit că tatăl le spusese amândurora să răscolească 
pământul din vatra casei, dar, de săpat, săpase numai Marcu, ca să se 
dovedească,  pesemne, că vorbele tatălui nu fuseseră doar şuier şi vânare 
de vânt. 

Deşteptându-se dar, cam  odată cu găinile, nea Dănilă se şi 
apucase să scurme argila coaptă de pe vatră, cu gândul că şi pe el l-o 
aştepta vreo hazna cu bani pe acolo, pe dedesubt. Însă numai târziu, 
înspre prânzul cel mare, vârful de oţel al cazmalei scoase scântei albastre 
dintr-o lespede de cremene albă, mai curată şi mai lustruită decât 
marmura cea mai albă, de pe la Histria şi împrejurimi. De data aceasta,  
acolo,  sub lutul închegat al vetrei se ivise, încetul cu încetul, ditamai 
cufărul din marmură şlefuită ca oglinda şi împodobită pe margini cu 
ramuri şerpuite de viţă de vie şi, din loc în loc, cu nişte chipuri frumoase 
de zâne d-alea păgâne sau, poate, chiar zeiţe din cer, cum li se spunea în 
vremuri îndepărtate. 

De aceea, cuprins ca de friguri, alunecase-n genunchi şi dezvelise 
firida aceea din oglinzi împietrite, mai mult cu o teslă mică de dulgherie 
şi cu palmele goale, deoarece pământul era cald şi cernut ca nisipul, iar 
marmura era blândă, dulce şi caldă, ca pielea de fecioară din rai.  Însă 
doar la sfârşit, după ce tot dulapul acela din cremene mai albă decât sticla 
cu lapte, se arătase aproape în întregime, năucitul şi fermecatul Dănilă 
înţelesese că nimerise peste un scarcofag d-ăla pentru morţi, ca la Histria, 
pe care-l deschisese cu mare trudă, după şapte cruci şi şapte mătănii largi, 
cu faţa la răsărit. 

Iar înăuntru, viu parcă, dar palid ca moartea şedea întins, cu 
palmele pe-alături, un turc frumos, dichisit şi rumenit oleacă pe umerii 
obrajilor. Adică, chiar un ienicer, bre,  cu şalvari de urzici şi cămaşă ca 
ştevia tânără, dar cu un tulpan mai galben decât rapiţa,   înfăşurat pe la 
brâu. Un pehlivan de arap, măi, tată, cu un castron ghiurghiuliu pe chelia 
pictată, dar mai urât şi mai supărat decât Smodiva-n persoană, care s-a 
deşirat apoi pe picioare până-n grinda cea mai de sus şi i-a fluturat pe sub 
barbă un iatagan sclipicios şi ceva mai lat, decât scândura de la pod:   

- Ăăă, Nu vă lasă banii noştri să durmiţi în pace, carevasăzică?!!,  
gârâise el, ca ursul, când îl tragi de urechi, la deal. Nu v-ajunge că 
jumătate i-aţi şi spurcat cu labele voastre dă câni şi dă ghiauri!?  Dară,  
acuma,  pă loc, ia, zor, zor, zor, ca să-mi aduci numaidecât  şi punga ceea 
de mi-ai şparlit-o deja, mai alaltăieri!   

- Partea mea de bani, adicătelea!?  
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- Nu, nu, nu! Banii mei, vreau să spun, că doară nu vorbesc pă  
turceşte! 

 După care,  cu gura strâmbă şi tremurând ca jordia-n vânt, bietul 
Dănilă se bulucise de colo-acolo prin casă şi  se  înfăţişase smirnă 
înaintea snamiei cu punga lui zornăitoare de galbeni, pe care turcul,puind 
iataganul subsuoară, îi şi vărsase pe-o palmă, ca să-i numere şi să se 
strâmbe la ei, ca şi cum ar fi dat pe gât o lămâie întreagă. 
  - Lipseşte numa’ unu’ ce l-am dat vamă la barcagiu, şoşotise 
omul, pierit. 
             - Da,da, ştiu, pentru că tot mie mi l-ai dat, grohăise căpcăunul, 
verde-albastru şi-i arătase în palma sa dreaptă moneda aceea strâmbă, 
tocită şi pilită pe margini. Hai c-o cunoşti tu bine.  Asta e?  Asta e!   Iar 
acum, vino cu mine, ca să ţi-i arăt şi p-ăilalţi!  Şi-l şi înhăţase de cotul 
unei mâneci, ca să-l tragă după el în aplecătoarea din spate unde Dănilă-
şi ţinea blidele, putinile goale, albia, cazanul de ţuică, dovlecii, gutuile şi 
toţi peştii-afumaţi pentru iarnă. Iar, de sub un morman de rufe dospite, 
turcul scosese la iveală,mai mult cu piciorul, lada aceea neagră-a lui 
Marcu, plină cu galbeni, până la dunga de sus, dar în care a golit 
zornăitor şi punga din piele, a lui Dănilă. După care, cu un zvâc de 
oboseală sau de lehamite, a azvârlit deasupra comorii şi galbenul cel 
coşcovit, redobândit, cine ştie cum, de la barcagiul lipovean 

- Să mergem, dară,la treburile noastre a spus el oarecum 
somnoros, îndreptându-şi mustăţile cu degetele,  deoarece eu cre’că n-o 
să mai ai mata nasu’ ca să mai pui deştiu’ pe  vro para d-asta de-a 
noastră!  

Dar, numai mult mai târziu, Dănilă aflase că şi fratele lui se 
trezise, într-o bună dimineaţă, tot aşa, sărac lipit pământului, căci lada sa 
cu bani, tainic ferecată în pivniţă, dispăruse ca şi cum n-ar fi fost 
niciodată. Şi, lucru de mare mirare, dispăruseră de la locurile lor şi 
ceilalţi bani dosiţi, cu grijă, pe ici- pe colo, prin cotloanele casei. Spre 
pildă, într-o ulcică ciobită, de pe corlată, rămăsese, în praful unsuros de 
pe fund, doar rotocoalele de umbră ale celor doi galbeni pitiţi într-o 
seară, acolo.  
 Orişicum însă, banii-ăia nu-i mai văzuse nimeni, nicăieri, 
niciodată. 
 

DOI 
 

Altădată, la Dobromir-Deal, noaptea târziu, când, în odaia din 
chirpici văruiţi a unei vechi case bulgăreşti, mai rămăseseră, înşiraţi pe 
dovlecii de lângă pereţi doar   prealuminatul învăţător călător Petru 
Ezarhu, gazdele şi vreo câteva babe care nu se înghesuiseră cele dintâi la 
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nucile încă umede şi la ulcelele cu tulburel, tanti Matiţa lu’ Peciu, 
răsucind un porumb fiert printre dinţi, întrebase peltic:  

- Acu’, de, mă bucur şi eu, ca proasta, că-mi veni şi mie vremia 
potrivită ca s-antreb pi-un anvaţat ca mata, dacă mai ezistă şi altăceva 
după viaţ-asta canonită,  adecăăă Lumia Aialalantă, aş cam vrea io să 
spui? 

- Păi, depinde, răspunsese rar învăţătorul, scărpinându-se-n barbă, 
depinde, că şi pă lumea cealaltă totul e la cântar ca şi p-aici, adică, şi p-
acolo, se pune totu-n cumpănă, se cântăreşte bine şi se judecă…Numai că 
se judecă drept! 

- Asta-i prea bine, că mie, una, mi-ar cam plăcea s-ajung drept în 
mijlocul raiului,  chiar dacă n-am nicio iedee dă cam cum o  să fie p-
acolo. Dară poate că Domnia ta o ştii şi p-asta!?! 

- Ehe, păi, dac-o fi după cum mi-a povestit mie un tolomac dă 
cioban de la Tariverde, care, iavaş-iavaş, s-a-întors totuşi acasă după ce, 
lovit de un trăsnet, a zăcut vreo trei sau patru săptămâni cu burta-n sus, 
pe-o coastă dă deal, atunci în rai e bine de tot, măcar că n-ai scăpat chiar 
de toate primejdiile. Că, uite, mata, după câte te-am cântărit eu, o să cam 
ajungi chiar în rai, după cum bine-ai presopus. 

- I hi hi, hi, hi, hi!, atuncia, o să fie chiar bine dă tot, că păgânu-
ăsta de Pecio-al meu o să se prăvălească , de-a berbeleacu,  chiar la 
beciurile dă supt duşameaua a mai dă jos, dă la Talpa Iadului… Şi-o să 
cam scap şi eu dă dânsu’, da’ şi dânsu’ dă minie! Şi cum obliceşti 
dumneatale,  învăţatule, c-o să fie p-acolo? 

-Păi, eu cred că, într-o bună dimineaţă,  o să te trezeşti pe un pat 
curat şi pufos, îmbrăcat în cearceafuri din satin alb cum îi laptele şi-n  
drapuri de urşinic verde, ca pătrunjelul.  Într-o odaie lustruită ca sticla de 
lampă, bre! Şi văruită-n lumină de lună şi cu scaune moi, îmbrăcate-n 
muşama cu sclipici,mai ceva decât la saraiul lu’ Bim-paşa, măi femeie!  
Cu şerbet şi magiun dă vişine coapte,puse chiar la tăblia patului, lângă 
carafa cu spumă de bragă, mirosind ca halvaua de preţ şi ca susanul cel 
nou.  

Dar numai târziu,aşa, când vei vrea tu, ai să te  cobori uşurică din 
pat şi-ai să vezi că odaia aceea de linişte şi răcoare  se află zidită pe-un 
maidan de pilaf şi plăcinte înecate-n zaharuri,dar cu poteci de baclavale 
şi de sarailii, care dau pe un mal de plăcinte, străjuind peste râuri de lapte 
şi miere. Poţi să crezi? 

- Păi, eu, dacă-i de bine, pot să cred orişice. Iar povestea asta, a-
ha-ha, chiar că-mi place peste măsură! Dar tot nu  ştiu cam cât s-ar putea 
s-o ţâie aşa? 

- Vestea ce bună e c-o s-o ţină mereu aşa, veacuri în şir, până 
când, într-o zi, o să te trezeşti mai mare şi mai umflată decât o iapă 
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turcească şi nici n-o să mai poţi să te cobori singură, pe picioarele tale, la 
râul de lapte… Aşa c-ai să te dai de-a dura, ca ciurlanu’, până jos, la 
malul plăcintelor cele mai dulci, iar, seara, ai s-adormi bosumflată chiar 
acolo, pe mal, pentru că nici n-o să mai ai vârtutea, ca s-ajungi înapoi, pe 
pernele tale brodate cu petale de crini. 

- Până când?  Până când? 
- Până când, într-o altă dimineaţă, ai să te trezeşti înfăşurată-n 

iatagane de foc şi cufundată până-n buze în putina cu smoală fierbinte 
dăn iad şi cu-un  şaitan d-ăla smolit, alături care, dă strajă mereu,  o să te 
tot bată cu furca lui învăpăiată-n ţeastă, ca să n-ai curajul să-ţi scoţi barba 
sau nasul, dăn fiertur-aia dă pucioasă topită. 

- Aman, aman!,măiculiţa ta, Doamne, dară pentru ce?!! 
- Cum, adecă, de ce ?  Pentru că lăcomia şi necumpătarea sunt 

cele mai rele şi mai grele păcate, dintre toate cele care   s-au înghesuit pre 
pământ ! 

- Văleleu, da’ ce vicleană mărinimie, pupa-ţi-aş tălpile tale, 
Doamne! Mai rău ca p-aici! Adecă, pe-o parte, îi pui creştinului plăcinta-
înfuriată sub nas şi, pă parte-ailaltă, îi scoţi ochii că de ce-a mâncat-o?! 
Da’ Pecio-ăst-al meu, undi-o să fie, oare? Că-ar cam trebui să fie şi el,  
tăind niscaiva frunze la câni, p-acolo, păn iad!? 

- Păi, o să fie, o să fie, o să fie!  Nu-ţi face, mata, griji!  Că, fiind 
el ceva mai vechi p-acolo, o să-l vezi, ghemotit pe ciuci chiar lângă 
cazanul tău,ca să-ţi puie lemne pe foc. 

- Ai auzit, bă spurcăciune, a strigat Matiţa drept în urechea 
bărbatului său,scăpându-i şi-un şfichi de palmă pe după ceafă, adică ia 
sama bine  să nu te-apuce zoru’ şi chefu’ dă muncă tomnai p-acolo,că-ţi 
pui nasu’ la ceafă, cât ai zice catran! 

- Haida-ha-ha-ha-ha-ha-haaa, a hăulit Pecio cu toate măselele la 
vedere, apăi las’ pă mine, că, dacă nu te-oi pârjoli eu ca pă scroafa dă 
şapti ani, cu trei care dă paie bine uscate, ca să se-înfrăgezească şoriciu’ 
pă tine, apăi să faci, matale, plângere la Belzebut sau la Talpa Iadului, că 
aia-i d-a voastră! 

Clipă în care Matiţa a smuls ulciorul cu vin de pe scăunel şi-a 
ţâşnit cu el înspre uşă: 

- Apăi, dacă-i aşa, mai bine lopata, ţărâna şi viermii cei 
neadormiţi! 

 
CĂŢELUL PĂMÂNTULUI 

 
 A doua zi însă,cam pe la amiază, aşa, ne-a deşteptat pe toţi Raico 

Ivanciu, vecinul de peste drum şi starostele rânduit al satului.  Căci 
pusese o masă din scânduri de nuc, printre  gutuii răsuciţi şi galbeni ca 
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aurul din ograda lui, ca să mai culeagă toţi cu toţii  câteo vorbă de preţ 
din gura Învăţătorului nostru, care, după rânduiala nescrisă, a şi fost 
aşezat drept în capul mesei, la răsărit, sub cel mai vechi şi mai parfumat 
dintre gutui, în vreme ce câţiva câini zburliţi şi rotofei ca nişte berbeci se 
tot frecau printre picioarele noastre, iar stăpânul lor, umilit şi răsucindu-şi 
căciula-ntre palme, îşi tot cerea iertăciune, pentru năravurile lor cele rele: 
 -Apăi, a grăit cu larg zâmbet învăţătorul, am să-ţi povestesc chiar 
acum, dragă prietene Raico, de ce mie n-are cum să-mi mai fie scârbă sau 
groază de câine, orişicât de rău sau de obraznic ar fi fiind el.  Căci, în 
toamna lui patruzeci, aşa, la nici două săptămâni, după marele cutremur, 
când am sosit eu la Caraharman, schimbul de populaţie se cam încheiase 
şi satul era la fel de pustiu ca după vizita dă pretenie a lui Gingis-han, 
măi creştini, dar bulgarii, care-şi încărcaseră deja calabalâcul lor mai de 
preţ şi plecaseră toţii deodată, cu vreo lună mai înainte, nu-şi mai luaseră 
cu ei şi câinii care cutreierau în haite flămânde şi mereu mai întărâtate 
toată partea împădurită dinspre grindul Chituc. Dară, ca să vezi, lighioane 
codoaşe, dom’le!, că  se-învăţaseră deja să nu mai bea apă din laguna 
Sinoe şi-aproape că turbaseră de sete, bre, că eu i-am văzut cu ochii mei 
cum se-încăierau şi se sfâşiau între ei.  Şi unii, d-ăia ceva mai obraznici 
decât porcul, nepoate, chiar săreau lângă mine-n căruţă şi m-adulmecau 
pe la urechi şi pe la musteţi. Că aveam, acoperită-n buclucuri şi 
marafeturi, pe-acolo, şi-o botă de două vedre cu apă dulce, de la 
ceşmeau-aia dă piatră cioplită, dăn Gargalîc, iar eu cred că ei auzeau apa 
băltîcîind înfundat, p-acolo, pă dedesupt, că jivina-i jivină, măi fratele 
meu , şi ea nu are nici răbdăciune, nici ruşinare, şi nici politichie. Şi, uite-
aşa, am trecut prin satul nimănui, cu doi câini cât ursul căţăraţi pă 
cocoaşă şi cu-al treilea-n barbă… Patimă mare, ce să vă mai povestesc!? 
Că-mi tremurau caii ca varga şi chiar mi-era tare spaimă, ca nu cumva să 
mi se-întâmple ceva rău cu iapa cea tânără, Floricuţa, care se sfiia şi se 
zbătea  cel mai tare. 
 Iar satul pustiu şi cutreierat de praf părea îngenuncheat cu 
umilinţă, pe coate, ca în aşteptarea celei de-a şaptea trâmbiţe. Case mari, 
acoperite cu olană roşie-murdară,dar toate, cu înalte cucumele sticlite şi 
cu prispe văruite printre stâlpi de salcâm, înfloraţi numai puţin, din teslă 
şi daltă Dar toate cu garduri de pietroaie înghesuite cu dichis, în rând 
după rând, fără var sau mortar şi fără nicio altă legătură-ntre ele Şi nu 
mişca nimic nicăieri, măi fârtate, că-am şi dat bice la cai, ca să ies dăn 
tăcerea şi nemişcarea aia dă cimitir turcesc. Iar,după ce-am trecut cu bine 
peste gorganele de băligar dinspre pădurice, m-am lăsat uşurel la vale, pe 
lângă peretele de gherghinar înghimpat, căci ştiam eu că jos, între 
pietroaiele  dezvelite şi răvăşite de arheologi se afla, fără cumpănă-acum, 
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fântâna cea veche de la Ghiaurchioi,  despre care se zicea, din bătrâni, că  
nu secase niciodată, într-o mie de ani.  
 Era chiar în clipa în care, departe, la capătul lumii, bălţile ca nişte 
vitralii răsturnate ale Buhazului s-au poleit cu aur şi platină,în vreme ce, 
peste lama de sabie a mării, se stingea însângerat şi nevăzut ,dar prezent 
pretutindeni, soarele.  Briza se schimbase din nou şi dantelele de satin 
subţire-ale mării se înfiorau tremurânde pe orizonturi. 

Dar mai bine nu coboram deloc, căci acolo, jos, de jur împrejurul 
fântânii secate, zăceau moarte sau numai sfârşite de sete,mii de animale 
sosite cu ultimele lor licăriri de viaţă, de prin toate ostroavele şi 
văgăunile grindului: mai întâi, câini şi pisici, dar şi iepuri, vulpi,dihori, 
şuiţe,arici sau chiar broaşte ţestoase. Ca după bătălia de la Mărăşeşti, măi 
oameni buni! Deoarece, se-auzeau, de pretutindeni deodată, gemete 
sugrumate, jelanii înecate-n nisip şi chiote oarbe. Apoi, pe ici, pe colo, se 
mai răsucea câte-o făptură d-aia sleită sau se mai ridica câte-o ţeastă 
urecheată de câine, clămpănind cu botul spre cer, ca un pelican  înăbuşit 
în tizicuri. Şi-atunci a apărut căţeluşa-aia bălţată, care s-a miorlăit ca un 
motan alintat şi s-a tăvălit pe spinare şi cu labele-n sus, printre copitele 
cailor:  
 - Marş d-aici, pagubă, i-am strigat, dar ea a ocolit carul şi-a sărit 
deodată înăuntru peste oblonul pictat din spate şi s-a cufundat gungurind 
între nişte trenţe şi-obiele ce le-aveam cam de mult, pe acolo. Aşa că, 
topit oarecum, am cufundat un castronel de tablă-n bota cu apă şi l-am 
lăsat încet pe podina de lemn a căruţei, drept în spatele meu… Şi-odată s-
a ivit, dintr-un singur salt, şi prietena mea, care n-a mai stat să limpăie 
apa-aia cu limba căuş, după cum fac toţi câinii,  ci a sorbit-o pe toată 
deodată, şuierând ca şerpii, măi fratele meu: şu-şu-şu,  şoup-şoup-şoup… 
 Însă tot au simţit-o de îndată şi zăvozii-ăia de jos, care-au făcut 
iute horă de scrâşnet şi hărhăială, de jur-împrejur, gata să se-arunce cu 
toţii, peste noi, în căruţă. Iar căţeluşa aceea s-a săltat chiar lângă mine pe 
scândura cu macat înflorat şi mă pironea cu ochişorii ei înguşti şi 
aplecaţi, de turcoaică. Pentru că, d-aia, am şi botezat-o Leila. Şi aşa i-a 
rămas numele  
 Oricum însă, tot trebuia să plecăm neîntârziat de pe-acolo, căci, 
dintre tufele de papură uscată şi ţipirig se ridica o putoare mai grea şi mai 
lipicioasă decât fumul de leşie sau de pucioasă topită. Ca să nu mai 
vorbesc de curcubeiele forfotitoare de muşte verzi şi galbene, care 
izvorau necontenit  dintre umbrele mereu schimbătoare-ale vechiului turn 
de Răsărit al Fortului Caraharman, care, zdruncinat de cutremur şi cu 
găvanele oarbe-ale ambrazurilor sale dantelat-cariate de vremuri, părea să 
se mai sprijine doar de norii cărămizii ai amurgului.   
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 Şi căţeluşa-aceea roş-galbenă, Leila,  să ştiţi că chiar avea suflet 
de om, ca noi toţi, numai că nu putea să vorbească, iar eu cred  că-şi avea 
un sălaş ascuns, cu doi-trei căţeluşi, poate, pe undeva printre pietrele de 
toate formele şi culorile ale acelui turn în ruină, căci, după ce m-am 
mutat eu într-o casă mai dichisită,  din sat, mereu fugea cu vreo bucăţică 
în gură înspre turnul acela, de unde se întorcea numai o dată la două sau 
trei zile, până când, la o vreme, aşa, n-a mai venit deloc.  Dar mi-a 
povestit, tainic şi zgribulit oarecum, moş Assan, ciobanul care învârtea o 
turmă de iezi pe toate grindurile de la miazănoapte, că acea vicleană 
căţeluşă, pe jumătate vulpe, se împreunase de multă vreme cu Căţelul 
Pământului, care dintotdeauna scheuna noaptea, de sub dărâmăturile 
negre ale fostului fort otoman, iar căţeii ei  mişunau ca orbeţii pe sub 
temeliile singurului turn care se mai afla, cât de cât, pe temeliile sale de 
veacuri. Că, uite, mă bucur şi-acum că n-au buşnit peste mine, în casă.
 Apăi, până-n primăvară-aşa, satul s-a tot umplut cu oameni noi, 
casă, după casă şi uliţă după uliţă, că tot veneau mereu alţi rătăciţi-
întârziaţi de la Cadrilater: români, turci, armeni, lipoveni, cazaci, 
machidoni sau mocani,după cum i-o fi luminat şi pe ei Dumnezeu  Că-a 
nemerit  orbu’ Brăila, nepoate!  
  Dar cu toate mortăciunile-alea şi cu râurile lor de muşte verzi, ce 
s-a  mai ales?, a întrebat Raico, după ce Învăţătorul s-a cufundat deodată-
n gânduri cu fruntea-n farfurie 
 Păi, eu cre’că, până la urmă, ne îmbolnăvea pe toţi, tot satul,cu 
oameni şi animale cu tot, dacă pe la începutul lui mai, cerul de la 
miazănoapte nu s-ar fi bobotit negru-vânăt-tăciune şi n-ar fi început un 
vânt d-ăla rusesc, cu praf roşu, cu nisip şi cu pleavă dă iarbă şi cu cenuşă 
de cetăţi îngropate şi cu scântei de la cazanele cu zmoală dăn iad. Că 
umblam, toţi cu toţii, cu capetele-nfăşurate-n ştergare şi-n preşuri,ca 
balibanii-ăia din filme, nepoate!! 

Adică, stai! Că la-nceput a venit numai un praf roşu,aşa, cam cum 
îi cărămida, da’ vechi şi ruginit şi clisos, că venea tocmai de la Enisala şi 
de la Măcin, unde-au  putrezit până şi munţii!  Că lumea asta a noastră e 
bătrână  de tot, măi nepoate, şi se bâţâie dăn toate balamalele   C-au 
putrezit, uite, şi stâlpii care-o mai ţineau peste marile ape dintâi!  

Pe urmă, iar, vreo cinşpe zile la rând, s-a umflat, s-a întărâtat în 
buci şi s-a îndârjit haralia-haraliilor şi vântoasa-vântoaselor lumii, c-a 
adunat peste noi toate frunzele pălite şi toate cioturile şi toţi ciurlanii din 
bălţi, de nici nu te mai vedeai om cu om. Iar casele,  dăn marginea 
dinspre Ghiaurchioi, nici nu se mai zăreau deloc, că le-acoperise tizicul şi 
colbul până dincolo de horn,  ca pulberile-alea măcinate de la Sahara, 
bre. Numai negară şi păiuş, şi canafuri, şi mătasa broaştei, şi papură 
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tocată,  şi gogoşi d-alea de dracilă peste tot!  Că intraseră peste noi şi prin 
case! 

Acuma, eu cred că să supărase şi cerul pe noi.  Că era când roşu 
ca focul cel neadormit, când vânăt ca buba, când negru ca păcura. Iar 
uliţele erau ca nişte râuri de praf şi de frunze uscate şi, când te duceai 
oareunde, te scufundai pînă-n brâu şi  pînă-n butucu’ dă la roata căruţii 

Da-ţi dai seama ce-a fost,  când a plouat!?? Că eu, aşa glod şi-aşa 
fleşcăială, n-am mai văzut decât odată, de mult, la Silistra când, chiar în 
mijlocul târgului,la Hanul lui Hristu Cavasu, un deliu călare s-a-necat 
într-o  mlaştină a uliţei,  cu cal cu tot.   Asta e ! 

Iar pă urmă, vântu-ăla a împins toate apele dinspre Razim şi 
Sinoe şi-a acoperit tot grindul Chituc, bre, cu stâne şi cu cherhanale cu 
tot,  iar, apoi, a năvălit peste limanul dă la Săcele, până-n buza satului 
nostru. Uite, ca aici, după colţ  Că, două luni,  am trăit  în deplină 
pustietate, ca  Sfăntu’ Dănilă Sihastru-ăla, de prin abecedare. Însă peşte-
am avut,mai ceva ca-n Maliuc, c-a ieşit crapu-crapilor la bătaie şi toată 
lumea era la vânătoare prin smârcuri: cu roata, cu ţeapa, cu minciogu,cu 
bâta, cu ce se găsea  Că numai eu am umplut atunci o putină dă icre 
frumoase, d-alea roşii şi fragede, ca duda, nepoate 

Dar cel mai greu şi mai greu a fost iarăşi cu apa de băut  Noroc cu 
ploaia! 

 Că toate zoaiele-alea din bălţi năvăliseră şi-n apa fântânilor, care 
era acuma verde-galben-maro şi plină dă lintiţă şi puţea a peşte mort şi-a 
pişat de broaşte, de nici nu puteai s-o atingi, că făceai negi pe deşte.   Şi 
totu-a mers, cum a mers, până ce s-au umplut fântânile-alea cu broaşte d-
alea galbene-verzi -  cîte-o sută, două-n fiecare fântână, cred eu.   Că, mai 
târziu, când le-a venit vremea dă-mperecheat şi s-au pus broscoii pe 
orăcăit, făceau un lărmălău şi-o hărhăială, de zumzăiau geamurile şi 
cădea varul după pereţi.  Păi,    o săptămână-am dormit toţi cu ceară-n 
urechi, că se-ntărâtasără şi câinii, şi toate lighioanele, de se clătina 
temeliile lumii şi-ţi crăpa pipota-n tine!  
  Şi-atuncea s-a prăbuşit şi limb-aia de pământ dinspre Vicus Celeris şi-
au ieşit la iveală ziduri peste ziduri şi oale, şi momâi, şi scarcofage, şi 
amfure d-alea şi cenuşi de cenuşi şi morminte peste morminte sau 
morminte care ţineau în braţe alte morminte,şi-alea tot cu morminte de 
morminte în ele…     
 Ca la Trîmbiţa Apocalipsei, mă băiete,dacă vrei să mă crezi!? 
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Un poem de 
Cassian Maria Spiridon 

 
 

 
 
 
 

Împrejurarea unei adunări 
 
  
 
am chemat fraţii mei să mă vadă 
am chemat surorile mele să mă vadă 
am chemat pe tatăl meu să îl spânzur 
eram în stare de înger cu o singură aripă 
am chemat pe toţi să mă vadă 
rudele numeroase / umane 
urma ridicarea la cer cu o singură aripă 
fraţii mei urlau / surorile mele la fel 
tatăl meu lumina 
fiind tânăr 
i-am chemat pe toţi să mă vândă 
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Un poem de Nicolae Coande  
 
 

 
 

 
 

Poet cap-de-mort 
 
  
 
Caut în cap ce este în inimă. Abia m-am trezit 
şi viaţa e pe sfârşite 
mă gândesc la capul poetului mort 
e dimineaţă primesc de pomană 
mănânc la capul poetului 
sunt obosit niţel de neştiinţă 
lumea se dă în vânt după diplome biografii 
de poeţi 
şi morminte de câini 
un fluture aşezat pe litera Alpha 
mişcă vesel din coadă 
mă priveşte şi tace 
poet cap-de-mort 
inima latră cu o putere care sperie 
găinile din vecini. 
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„Pentru profesorii care m-au învăţat ce să citesc, să 
mă pot feri de otrava propagandei, am toată admiraţia şi tot 
respectul: îmi sînt un fel de părinţi.” 

 
 
 

„De ceva vreme, ne-am pus iarăşi pe cultivat 
trădarea, nesocotind spusa Eminescului ...” 

 
 

Lucian Mănăilescu în dialog cu Magda Ursache 
 
 
„Tatăl meu a fost un învins, eşecul social l-a îmbolnăvit şi l-

a omorît repede, dar a apucat să-mi pună în mîini cărţile 
care trebuiau citite” 

 
 

- Doamnă Magda Ursache, aţi „deschis ochii” într-o lume 
ciudată, „a piticilor cu fesuri roşii”, lumea în care: „primarul comunist 
din Văleni, fost văcar, a dezmembrat tipografia lui Iorga cu ranga şi a 
zvîrlit-o în apa Teleajenului. Cărturarul strînsese caractere de literă 
rare. De-a surda, caracterele erau inutile. Tipografia a devenit atelier de 
tîmplărie. Colecţia de icoane a fost şi ea spulberată. Crimă din ură şi 
ignoranţă”, scriaţi undeva. 

- Ce pot da ura şi ignoranţa decît crimă, Lucian Mănăilescu? 
Piticaniile politice au fost şi sînt toxice pentru românitate. Devastatoare 
în „obsedantul deceniu”, devastatoare acum. Şi de ce am folosi singularul 
(ca Marin Preda, autorul sintagmei), cînd e vorba de obsedante decenii, 
urmate de obsedantul tunel al tranziţiei, cu lumînare la capăt? 

Caracterele rare (şi nu la cele de literă mă refer) au fost distruse, 
ca şi tipografia marelui istoric, de un văcar. Mă simt obligată (obligaţie e 
cuvîntul exact) să nu-i uit pe martiri şi-l citez pe Cicerone Ioniţoiu: „Se 
apreciază că pedepsele stabilite de instanţe pentru motive politice 
însumează circa 25 milioane de ani de temniţă”. E datoria noastră să 
facem aşa fel să nu se şteargă nici jertfa sutelor de scriitori pe care 
delictul de opinie, ca acuză, i-a trimis după gratii. Mai ales că strigoii 
(citiţi: noii propagandişti de tip vechi, kominternist) se întorc să-şi laude 
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isprăvile în folosul culturii realist-socialiste. Vă amintiţi fantoma care 
bîntuia Europa, anunţată de Manifestul lui Marx? S-a clonat. În plan 
cultural, fantomele astea, care făceau să duleze (a dula: pattern Fănuş 
Neagu după numele cenzorului Mihai Dulea) apariţia unei cărţi, o 
schilodeau, îi schimbau titlul, revin să ne spună cît bine au făcut în cadru 
PCR. Întîi, au dat la spate editorialele din care ieşeau ţăndări-ţăndărele de 
lemn (în cazul unora, comenzile de texte penibil-oficiale sînt uitate; 
exigenţa se manifestă pe alese şi pe aleşi). Dibaci şi precauţi, supuşi şi 
prevăzători, activiştii au luat în braţe noile indicaţii, aşezîndu-se sub 
control PC (politic-corect). Cînd s-au regrupat în paginile unor reviste 
lucioase, sponsorizate diavolul roşu ştie de cine şi cum, de sub cuvinte au 
ieşit la iveală automatele staliniste. Încă puţin şi or să reia vorba lui 
Sartre: „Anticomuniştii sînt nişte cîini”. 

Piticaniile astea gîndesc aşa cum li se cere să gîndească. Li s-a 
spus că naţiunea e concept perdant, se reped s-o conteste, să nege 
existenţa spiritului naţional. Priza la valorile noastre, cîte sînt, e 
dispreţuită, blamată; versul veritabil patriotic li se pare acestor turte 
ideologice rostogolindu-se sub (sublinierea îmi aparţine) orice oriflamă, 
cînd cu o stea, cînd cu peste 50, „etnicist” egal „iraţionalist” egal 
„ceauşist”. Doina lui Eminescu trebuie băgată din nou în carantină, ca să 
nu-i mîniem pe „inamicii etnici” ai poetului „naţional”. Da, naţional a 
primit ghilimelele deriziunii. Ghilotinaţi, ca-n proletcultură, sînt cei care 
reprezintă direcţia (specific) naţională: Iorga, Ţuţea, Noica, adică uriaşii 
din ţara piticilor. Sfinţii închisorilor sînt minimalizaţi sau contestaţi de-a 
dreptul. Mircea Eliade are parte de un tsunami de atacuri violente. Iată şi 
cauza culpabilizării: „Cît timp judec în istorie – iar nu în absolut – nu pot 
gîndi nimic fără să ţin seama de neamul meu” (Jurnalul portughez). Cînd 
a murit, la 22 aprilie '86, s-a dat doar o ştire la rubrica Decese a ziarului 
„România liberă”. Acum i se vrea ardere de tot. 

- Sînt, apoi, amintirile copilăriei şi adolescenţei, cînd fata 
avocatului Alexandru Marinescu era privită cu suspiciune şi obligată să 
înveţe, la şcoală, lecţiile dure ale... luptei de clasă. Cu toate astea, nu aţi 
devenit o victimă: aţi iubit cartea cu disperare şi aţi spus adevărul cu 
patimă. De unde curajul de a nu o fi iubit pe Zoia Kosmodemianskaia, 
partizana sovietică? 

- Tatăl meu a fost un învins, eşecul social l-a îmbolnăvit şi l-a 
omorît repede, dar a apucat să-mi pună în mîini cărţile care trebuiau 
citite: nu Vitea Maleev la şcoală şi acasă, ci poveştile reginei Maria (ce-
am pătimit cînd mi le-au descoperit în ghiozdan!); nu Aşa s-a călit oţelul, 
ci Contele de Monte Cristo. Nică fără frică? Nu. Mai bine Căpitanul 
Fracasse. Curaj? Ba chestie de gust. Cum s-o fi iubit pe Zoia 
Kosmodemianskaia şi nu pe Cosette ori pe Lizuca; pe partizanii sovietici 
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şi nu pe muschetari ori pe fraţii Jderi? Ce-i drept, tatăl meu, cititor de 
Sadoveanu, se întreba de ce s-o fi compromis, mai ales că opera mare era 
deja scrisă. Se dedulcise la trai pe vătrai, devenind „un bivol fericit” şi şi-
a stricat ce putea fi un roman bun, Nicoară Potcoavă, băgînd cu ghiotura 
arhaisme slave, ca să demonstreze influenţa musai benefică a limbii ruse 
asupra românei. Cam aşa se plătesc în literatură compromisurile cu 
compromisul. 

- Aţi absolvit Liceul „B.P. Hasdeu” (în 1961), o şcoală la care s-
au format personalităţi celebre (George Emil Palade, Constantin 
Giurescu, C.I. Parhon) şi care a avut, întotdeauna, profesori de excepţie. 
Ce amintiri aţi ascuns în pupitrul de vise? Şi ce aţi avut de şters cu 
buretele de pe tablă? 

- Este o mîndrie a mea că fac parte din specia hasdeenilor. George 
Emil Palade i-a adus liceului aurul unui Nobel. „Îmi iubesc şi îmi stimez 
neamul, sînt mîndru că m-am născut în România”, afirma la Stockholm 
laureatul. A cerut să fie incinerat şi cenuşa să i se risipească peste 
Carpaţi. Să nu-i uităm nici pe Pamfil Şeicaru, nici pe Ion Caraion. 
Şeicaru e singurul gazetar român condamnat la moarte, în contumacie, de 
Tribunalul Poporului. „Şantajul şi etajul”, în ce-l priveşte, nu-i spusa lui 
Iorga, ci a unui ziarist invidios, Vasilescu zis Porcu. Iar poetul Caraion, 
condamnat la moarte în '58, a stat în detenţie 11 ani. Închisorile lui? 
Jilava, Gherla, Aiud, minele de plumb de la Cavnic şi Baia Sprie, Canal... 
Desţărat la 58 de ani, a fost urmărit de securişti şi calomniat pînă-n 
moartea care i-a venit la Laussanne, în '89. 

La sfîrşit de deceniu cinci şi început de destalinizare, dirigintele, 
profesor de latină, era nevoit să-i mai ridice în picioare pe fiii de popi şi 
de avocaţi. „Voi eraţi? Staţi jos!”, scanda el, cu cîtă ironie şi autoironie 
putea. Am recitat şi eu, pe podiumuri improvizate, versuri în ruseşte, 
despre pieptul unui soldat „de stele roşii plin”. Am văzut stele verzi, 
înghiţind porţia de marxengelslenin. Am învăţat despre 
monocotiledonate, algoritmi, formule chimice, sub anume portrete care 
mai cădeau din cînd în cînd de pe pereţi, sub lozincile afişate pe toate 
holurile şi-n toate clasele. Viaţa de profesor bun, cum am înţeles mai 
tîrziu că s-a petrecut, însemna să te lupţi cu o programă care excludea 
marile repere ale tradiţiei. Eruditul  profesor de istorie Cristescu (purta 
din primăvară pînă-n  toamnă tenişi albaştri cu blacheuri şi şapcă 
proletară) călca toate consemnele: ne vorbea despre revoluţia franceză de 
la 1789 ca ruptură a ordinii, cu trimitere la altă revoluţie, cea din 
octombrie. Pentru profesorii care m-au învăţat ce să citesc, să mă pot feri 
de otrava propagandei, am toată admiraţia şi tot respectul: îmi sînt un fel 
de părinţi. Pentru Laurenţiu Stan, proful de geografie cu un superb éclat, 
care sărea peste lecţia despre bazinele carbonifere din URSS ca să ne 
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teleporteze, dincolo de graniţele închise, la izvoarele Amazoanelor. 
Pentru bonomul biolog Aurel Piţu, care m-a iertat că, pe sub bancă, 
citeam Nopţi la Serampore de Mircea Eliade. Dacă mi-o confisca, riscam 
exmatricularea. Pe Adela mi-a confiscat-o un  profesor de română, 
declarat duşman al „decadentului” Bacovia. Îi desena creierul „bolnav” 
pe tablă. Asta aş şterge cu buretele. Cel mai drag mi-a fost domnul 
Păturescu, tot de română. Îi (mai) aud vocea vătuită, tristă, cînd preda 
despre „limitele” lui Eminescu. „Limite” aveau toţi clasicii; doar Toma-
Deştiu-Jebeleanu-Porumbacu, noii clasici în viaţă, nu aveau. Pe mine 
domnul Păturescu m-a dus în biblioteca liceului şi mi-a pus în braţe 
Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent. „Citeşte cît poţi de 
aici”. Vă asigur că mirosul acelei Cărţi mi-a pătruns şi mi-a rămas în 
piele. Doamne, ce carte groasă, ce carte grea! 

Graţie dascălilor care au predat o materie neînscrisă în programă 
şi anume Cititul ca risc asumat, am cîştigat libertatea de a gîndi altfel. Cu 
reazimul lor, al celor cari nu mai sînt, am putut urca scara lui Hasdeu, 
trecînd pe lîngă portretul savantului, să-mi lansez cărţile în solemnul 
amfiteatru. Ficţionară convinsă cum sînt, încrezătoare în steaua 
hasdeenilor, îmi pot imagina că un elev al Colegiului va urca şi el scara, 
va trece pe lîngă portretul cu barbă năvalnică şi îşi va prezenta, în acelaşi 
amfiteatru, un Nobel românesc pentru literatură. De ce nu? Per aspera ad 
astra. 
 

 
„Am gustul amar al celui care n-a făcut ce-a trebuit şi ce-a 

vrut să facă, din cauza sistemului şi a activului lui” 
 
 

- Aţi urmat Facultatea de filologie din cadrul Universităţii „Al.I. 
Cuza” din Iaşi, absolvind în 1967 (cu diplomă de merit). Aţi început să 
cunoaşteţi lumea universitară a „iaşioţilor” din studenţie sau i-aţi 
„descoperit” după ce aţi devenit asistent la Catedra de limba română 
pentru studenţii străini? 

- Dacă cereţi cheia Universităţii care ucide, ei bine, cheia este 
„Al.I. Cuza”, chit că un absolvent de la Cluj era sigur că-i vorba de 
„Babeş-Bolyai”. În acest docu-roman sau roman critic (oricum, situat la 
frontiera dintre naraţiune şi eseu) se află „a filei două feţe”: una, in 
honorem, pe care mi-a plăcut s-o scriu, despre marii rezistenţi la Reforma 
învăţămîntului din 1948. Biografemele profesorului Petru Caraman le-am 
folosit în construcţia personajului Horea Hariga. Se află acolo şi savantul 
Th. Simenschy, trimis să numere ouă (în sanscrită?) la un GAC, şi 
pedagogul eminent Şt. Bârsănescu (după eliminare, întrebat de un 
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discipol ce-o să se facă, a răspuns calm:  „Mă duc la bibliotecă”), şi 
italienistul Ştefan Cuciureanu, şi comparatistul Al. Dima, preţuit pentru 
uşurinţa de a trece prin varii culturi... Romanul l-am dedicat profesorului 
de clasici Mihai Drăgan, omorît, după '89, de cabala mediocrilor, a 
politrucilor, a informatorilor... Există, aşadar, o filă in honorem, dar şi 
verso-ul in acetum. Am scris-o la vechea mea maşină de scris Erika (Ioan 
Adam spunea că nu mă crede şi că mă folosesc de acid sulfuric), ca să se 
ştie cum au glisat pe statul de funcţiuni înlocuitorii de profesori, 
semianalfabeţi, incapabili să formuleze în româna standard o frază 
corectă, cu fonaţie imposibilă, altfel zis cu prune-n gură, şîşîind pi 
moldovineşti. Şefi de catedră şi decani fără lucrări, dar cu stele grele pe 
umeri. Postosicialist? Universitatea care se sinucide e-n plină criză 
morală dacă tot securiştii colaboratori s-au plasat în capul trebii. Ca 
Andrei Hoişie, întors „cu pantalonii în bernă” de la Viena, ca N. Creţu, 
„locotenentul”, o vreme şef al catedrei de literatură. Conferenţiarul Luca 
Piţu a fost trimis la vatră înainte de vreme, iar colegii de la Catedra de 
franceză, informatori dovediţi şi devoalaţi de CNSAS, sînt avansaţi 
profesori şi continuă a mîrîi contra lui. 

- În '68 aţi debutat în „Cronica”, devenind şi redactor la Secţia 
Poezie. Debutul editorial s-a produs în '73, cu volumul „A patra 
dimensiune” (eseuri despre poezia contemporană). Un debut remarcabil 
şi o carieră de critic întreruptă în '75, de „greşeala de tipar” în urma 
căreia aţi pierdut postul, dar şi dreptul de semnătură (recîştigat abia în 
1990). Regretaţi această ridicare în infern (sic!) alături de Mihai 
Ursachi, Paul Goma, Luca Piţu sau Liviu Antonesei? 

- Da, o regret, mi-a luat 13 ani din timpul de scris şi de publicat. 
Am gustul amar al celui care n-a făcut ce-a trebuit şi ce-a vrut să facă, 
din cauza sistemului şi a activului lui. Mi-a rămas pe suflet ce n-am 
terminat. Proza (am re-debutat în anii '90 la editurile Timpul şi Institutul 
European) are îngropată în ea o carieră de critic de întîmpinare. Am 
debutat într-o publicaţie relativ liberă, deschisă, unde semnau curent 
Noica, Marino, Petru Comarnescu, Emil Diaconescu, toţi trecuţi prin 
puşcărie politică. După ce Corneliu Ştefanache, excelent gazetar, a fost 
înlocuit de Liviu Leonte, echipa s-a schimbat şi „Cronica” a ajuns anexa 
Cabinetului PCR. Da, am văzut cum se sufocă o revistă prin politizare. 
Autor de cronici bicisnice, mucegăite şi de editoriale greţoase (bine 
plătite) salutînd „prefacerile”, „plenarele”, „tezele”, „congresele”, Leonte  
a adus în redacţie tot felul de obedienţi. Încremenit în doctrină, agrea 
scrisul perfect aplatizat al lui Vasile Constantinescu ori I. Friduş. Tundea 
ca pe gazon tot ce i se părea sărit din linie, vînînd şopîrle şi unde nu erau. 
Mi-a interzis să semnez cronica literară (eram o deviantă, o turbulentă, „o 
reacţionară”, cum urla pe culoar)  şi nu s-a lăsat pînă nu m-a eliminat din 



 95 

redacţie, sub pretextul unei sminteli de tipar considerată gravă greşeală 
politică. În fapt, trebuia să-şi salveze postul de şef cu şofer la scară şi alte 
avantaje, care se clătina din cauza unei nereguli administrative. Fusese 
dat în judecată de o corectoare şi de o secretară de redacţie. Le trecuse pe 
jumătate de normă ca să-l aducă înapoi pe Z. Sângeorzan, turnător cu 
state vechi. Şi-a tras jarul pe turtă, păstrîndu-l în echipă pe fratele unui 
activist greu, venit de la Radio Iaşi, care m-a înlocuit la Secţia Poezie. N-
a contat nici vechimea, nici cartea mea (profesorul Leonte n-avea, atunci, 
vreuna). 

Aşa-i în tîrgul nostru, dulcele. La „Cronica” nu s-a găsit loc 
pentru Mihai Ursachi, ci pentru Carmen Vericeanu; nu pentru Emil 
Brumaru, ci pentru Virginia Burduja; nu pentru George Pruteanu, ci 
pentru Gică Vasiliu. Îi cunoaşteţi, cumva, ca scriitori, pe preferaţii lui 
Leonte? 

- Mărturiseaţi că: „Yashington, oraşul meu de adopţiune, nu-i un 
loc prea benefic... Numai că pumnii luaţi în bărbie te fac să ţii capul 
sus”. S-o recunoaştem însă. Nu prea aţi rămas datoare. Le arătaţi tot 
timpul unora şi altora fotografia lui Goma sau lacrima lui Cezar 
Ivănescu. Cuvintele dumneavoastră sînt pietrele care nu iartă, deoarece, 
spuneaţi, aţi învăţat de la tatăl dvs. că „Dumnezeu poate să ierte, 
conştiinţa nu”. Chiar nimeni nu merită iertarea? Nici Eugen Barbu, nici 
Nina Cassian, nici Păunescu, nici... Arghezi? 

- Nu-i vorba de iertare, să-i ierte Dumnezeu, dacă poate, e vorba 
de ne-iertare, chit că ni se cere, ca să ne fie bine, uitare şi tăcere. Totale. 
Lecţia lui Goma am învăţat-o: „SĂ-I NE-UIT”, „SĂ-I NE-TAC”. Cu atît 
mai mult cu cît, în Yashington, piticul stalinist (cel mai mare din lume, 
conform bancului de epocă Dej-Pauker) s-a deghizat în pitic euro. Nici 
un sentiment de vinovăţie la nemernic: imediat după acel Decembrie, s-a 
arătat dispus să treacă de pe sensul unic al comunismului pe sensul 
global, tot unic. Piticul la mălai trage, ca vrabia. Îl detest, recunosc. Luca 
Piţu, cu mai mult umor decît mine, propunea să-l vopsim în roz, cum au 
făcut cehii cu tancul sovietic, şi să-l depunem în Sala paşilor pierduţi. 
În fapt, trebuie să recunoaştem, n-avem încotro. Au fost două categorii, 
mereu: cei docili faţă de regim şi cei rebeli. Supuşii, ajunşi primii la oala 
PCR-ului, nu numai că au golit-o cu polonicul, înghiţind tot ce fierbea 
acolo, dar pe nesupuşi i-au marginalizat, interzis, distrus. Să vă mai spun 
că eu ţin cu cei victimizaţi? S-au vindecat rănile lăsate de PCR şi de 
Secu, au dispărut sechelele ca să nu le mai pomenim? 

N-am avut iluzia schimbării (titlul lui Augustin Buzura) sociale 
decît scurt timp. Şi nu-mi fac vise că aceşti cronicari fără şalvari, care au 
exersat arta trădării de sine, se pot corija. 
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Nu-i nevoie să-i judec eu. E o plată care vine mai de sus. După ce 
s-au convertit, nici Arghezi, nici Camil Petrescu, nici Cezar Petrescu, nici 
Galaction, nici... nimeni n-au mai fost cei dinainte. Doar 
Crohmălniceanu, care i-a împins la cedare, a rămas acelaşi, un oportunist 
dăunător. Memoriile lui deghizate sînt „humanizate”. Ca răs-plată pentru 
răul făcut? 
 
 

„Modelele mele, rămînînd la contimporani (i-ul e o 
reverenţă la spiritus rector, Maiorescu) sînt cei care au 

cultivat şi cultivă floarea rară a rectitudinii” 
 
 

- Credeţi că ideea domnului Eugen Simion de a oficializa ziua 
naşterii lui Eminescu drept Ziua Culturii Naţionale a avut vreun efect? 
Pentru că eu n-am observat să se întîmple ceva „naţional” în amintita zi, 
nici pe la tembeliziuni, nici prin reviste şi nici măcar în suflete. Cel mult 
cîţiva foşti şi actuali activişti kulturali, care îşi lustruiesc cuvintele în 
public, ca şi cînd ei ar fi, de fapt, autorii Luceafărului... 

- Trend-setterii (actualii prop-agitatori) nici nu vor să audă de 
sintagma poet naţional. Respectă tot soiul de interdicţii PC, am mai spus-
o şi o s-o mai spun, sînt repetitivă. De la atacul dilematicilor încoace, 
eminescofobii s-au înmulţit, se scrie despre Eminescu aşa cum nu 
trebuie. În coloanele revistelor, nu se face loc pentru interpretări subtile, 
ci pentru detractări. Cutare cercetătoare se zbate să-l înlocuiască pe 
Eminescu cu Fundoianu. O să-i pun odată pe două coloane ca să vedeţi 
dacă e vorba de nuanţare şi evoluţie la al doilea faţă de mereu întîiul. O 
mostră din Fundoianu? „Şi dacă nu am îndrăznit/ De mult să-ţi spun 
iubirea/ E fiindcă prea mult te-am iubit/ Ca să-ţi suport privirea”. Şi încă: 
Sub ferestrele-ţi, iubito,/ Dorul aprig l-am purtat [...] Tu de toţii (sic!) 
sărutată/ Eu rîvnind un sărutat” (Iaşi, 2 noiembrie, 1912). 

Punem accent pe un Eminescu bîntuit de fantasme porno, luăm în 
derîdere fiorul cosmic eminescian, vînăm licenţe poetice, ne delimităm 
de „rătăcirile” din articolele politice, îl vrem castrat de partea malefică, 
gazetăria unui „feroce antidemocrat”. Îi reproşăm că ar fi fost 
protolegionar şovin sau că s-ar fi lăsat confiscat de proletari. Ne ajunge 
trecutul din urmă? „Eminescu nu este în stare, scria I. Vitner, să invoce 
cu atîta patriotism ca Neculuţă soarta nefericită a insului în societatea 
burgheză şi moşierească”. Şi cîţi nu se găsesc să-i dea clasă intelectuală! 
T.O. Bobe, poet necomplexat de Eminescu, l-a declarat nul, dar n-a 
refuzat Premiul Naţional cu numele lui, pentru debut, la Botoşani, în 
2000. Banii n-au miros de tei. 
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În vremi proletculte, atotputernicia sa Ofelia Manole se minuna: 
„Ieu nu ştiu ce găsiţi voi la Ieminescu ăsta!?”, ca s-o auzim, în zilele 
noastre, tradusă astfel: „Who the fuck is Ieminescu?”. 

Cu adevărat, istoria se repetă dacă nu-i înveţi lecţia, în pofida 
unui şef de şcoală nouă care opinează, în patru ediţii, că „nu istoria ne 
învaţă, ci noi îi spunem istoriei ce trebuie să ne înveţe” (Lucian Boia, 
Jocul cu trecutul, Humanitas, 2013, p. 78). Potenţialul educativ? N-are. 
Învăţăminte? S-o creadă Neagoe Basarab! Erudiţia şi obiectivitatea n-au 
ce căuta în cărţile de istorie. 

Eu, una, trec zilnic pe lîngă statuia lui Xenopol, din faţa 
Universităţii şi rememorez: „Înţelegînd trecutul, întrevedem viitorul”. 
În privinţa unei (unor) zile fixate pentru conferinţe (de multe ori, aveţi 
dreptate, comentarii infirme etic şi estetic), am şi eu mari rezerve. Am 
participat la astfel de întreprinderi de mîntuială. 

- Domnul profesor Petru Ursache vorbeşte despre istoria „corect 
corectată”. Dar ce ne mai trebuie, nouă, istorie? Sîntem, nu-i aşa?, 
europeni şi o să ne spună Bruxelles-ul dacă şi cînd avem nevoie de eroi, 
de poeţi, de artişti, de Rovine sau de Eminescu. Recent, l-am ascultat pe 
Matei Vişniec spunînd că a ajuns european la Rădăuţi, citind. Tot citind 
s-a plimbat şi Octavian Paler prin lume... Care dintre cele două Europe, 
cea a memoriei sau cea din epoca sclavagistă modernă şi contemporană 
este mai uşor de receptat pentru Magda Ursache? 

- Înaintea remarcabilului rădăuţean, a spus-o Eminescu: „Să fii 
european, dar româneşte”,  „o conştiinţă de cultură deschisă către tot”, în 
formularea lui Noica. „Oameni ai ţării”, de la junimişti la Eliade, au ştiut 
mereu să vadă ce-i bun şi ce-i rău dincolo de hotare. Petru U. vorbea de 
istorie corectată politic; nu numai că ne neglijăm trecutul, dar îl şi 
„corijăm”. El l-a prins pe Roller în liceu, cu „istoria” unde scria că 
românii sînt „fascişti invadatori ai URSS”. Era ukaz de la Kremlin să fie 
scoşi din inimă şi din creier eroii adevăraţi şi înlocuiţi cu trădătorii. De 
ceva vreme, ne-am pus iarăşi pe cultivat cultul trădării, nesocotind spusa 
Eminescului. Iată decupajul: „Numai în România înalta trădare e un 
merit, numai la noi e cu putinţă ca valeţii slugarnici ai străinătăţii să fie 
miniştri, deputaţi, oameni mari”. Pare scris în 1880 sau acum un minut? 
Sîntem în stare să-i contestăm actualitatea? Dacă o contestăm, atunci ne 
merităm soarta: şi ruinaţi, şi cu imaginea şifonată. O fi aducînd UE a 
URSS (observaţia disidentului Vladimir Bukovski), dar nu-i vinovată ea 
că face şcoală, la propriu şi la figurat, ideea că istoria trebuie să fie ficţie, 
ficţională, cu alt cuvînt, fictivă. Avem, ca urmare, draculologi, 
vampirologi, dar şi foşti cercetători ai istoriei PCR, deveniţi 
holocaustologi. Mai sînt şi cei care vor să ne convingă să mergem pe 
modelul Kosovo: aşa-zisa internaţionalizare a unei bucăţi din teritoriul 
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României, „Ţara” Secuilor. Şi asta pentru că maladia memoriei incorecte 
(pe care vreau şi eu s-o vindec, atîta cît pot) face ravagii. 

- Am fost vara trecută în Munţii Buzăului şi am văzut cîteva chilii 
săpate în piatră din perioada timpurie a creştinismului. Acolo, în uterul 
de piatră al lumii, am înţeles că există o Catedrală a Mîntuirii Neamului. 
De ce credeţi că se mai construieşte încă una? 

- Da, are sunet înalt poetic „uterul de piatră al lumii”. Şi mie îmi 
place să cred, ca şi lui Vintilă Horia, că spaţiul carpato-danubiano-pontic 
e vatra creştinismului, chiar dacă sînt destui cei care aberează că am fi 
slavi ori că ne-au creştinat slavii. Numai să nu părăginim vatra asta a 
unui proces „organic” şi de durată prin proiecte în fală. Mai bine decît 
mine o spune Arsenie Boca: „Pe ziduri vor creşte bălării, dacă nu sînt 
biserici vii”. O Catedrală a Mîntuirii Neamului avem şi ce catedrală! Se 
numeşte Petru Vodă, ctitoria Părintelui Iustin Pârvu. 

- Dacă ar fi să faceţi o listă cu scriitorii români de azi, pe cine n-
aţi omite în nici un caz şi pe cine aţi prefera să uitaţi? 

- În cartea recent tipărită de Eikon, Vieţile cărţarilor 
contimporani după Magda U., i-am selectat pe cei mai preţuiţi: Goma, 
Grigurcu, Breban. Deliberat, am început „jitiile” cu poetul-martir V. 
Voiculescu, spunînd, testamentar fiului, pe patul de moarte: „Ionică, eu 
mor! M-au omorît. Nu le dau nimic”. Se referea la torţionari şi la 
manuscrise. Modelele mele, rămînînd la contimporani (i-ul e o reverenţă 
la spiritus rector, Maiorescu) sînt cei care au cultivat şi cultivă floarea 
rară a rectitudinii: Blaga (familia a primit de la piticul Beniuc ajutor de 
înmormîntare clasa a treia), Gyr, Sandu Tudor, Steinhardt, Dinu Pillat, 
fraţii Botta, I.D. Sârbu, Vladimir Streinu, Sergiu Al-George, Ernest 
Bernea, D. Murăraşu, Arşavir Acterian, Al.O. Teodoreanu, Vulcăneştii 
(Mircea şi Romulus), Ivăneştii (Mircea şi Cezar), Radu Petrescu, Daniel 
Turcea... Recunosc, desigur, harul celor de scenă naţională, prim-soliştii, 
dar de ţinut ţin cu cei victimizaţi de coşmarul social-politic prin care am 
trecut. În gînd cu ei, am o satisfacţie etică să fiu scriitor (substantiv, după 
mine, defectiv de feminin) român; nu mi-e jenă ca falşilor elitişti „sîcîiţi 
de naţie” (cei doi M, Mihăieş şi Mungiu) de condiţia asta. Scriitorii nu-s 
numai hahalere şi „pragmatii”. Îi respect pe cei care nu suferă de depresie 
naţională, de indiferenţă la martiriu. Ca Dorin Tudoran, forţat să plece în 
SUA, după greva foamei (cum să nu-ţi iei lumea în cap cînd premiul tău 
pentru Mic tratat de glorie a fost atribuit prin decizie politică altuia, lui 
Nicolae Dragoş?). Ca Dan Culcer şi Bujor Nedelcovici, autoexilaţi în 
Franţa, ca Radu Ulmeanu, maramureşeanul necruţător cu circul 
politrucilor, ca Adrian Alui Gheorghe recent cenzurat de „lapunkt”, o 
revistă al cărei parti-pris este evident. Cînd mi-a recomandat-o, am fost 
convinsă că mă ironizează, de vreme ce ştia cît preţ pun pe Tismăneanu 
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şi pe Cioflîncă. Alui Gheorghe a ajuns pe lista neagră a „consiliului 
editorial”  nu pentru că articolele sale n-ar fi fost excelente. Causa 
causorum: dialogurile „indezirabile” cu monahul Iustin Pârvu, „un sfînt 
în viaţă” sau prefaţa la memoriile lui Grigore Caraza, „veteran al 
închisorilor”, trecut prin „reeducare” şi rămas ne-reeducat bolşeo-
comunist. Îi doresc lui Adrian să-şi ducă mai departe  protestul contra 
cenzurii de orice tip, dar cu sprijinul breslei. Recurs la Kafka, textul 
publicat de „Argeş” în februarie 2013, e o hîrtie de turnesol. Aştept 
reacţiile confraţilor. 

Mă întrebaţi pe cine aş prefera să uit? Pe nimeni. Impostorilor 
urcaţi pe scara ierarhică ajutaţi de PCR (Cine aburca în stafful comunist – 
C.C. – se situa şi-n stafful literar) mă străduiesc să le reamintesc belelele 
în care ne-au băgat. Au fost, limpede spus, activişti-scriitori şi scriitori-
scriitori. Dispreţuiesc prima categorie, chiar dacă printre ei sînt şi 
condeieri cu ceva talent. Parcurgeţi lista indemnizaţiilor de merit, să 
vedeţi cîţi staliniza(n)ţi culeg roadele „muncii cu cartea”. 

Cum a fost posibilă golgota poetului Cezar Ivănescu şi ante, şi 
postsocialist? Aşa: „Securiţica” l-a biruit, controlînd massmedia mai 
abitir. „Pasărea cu clonţ de rubin”, care l-a omorît pe Labiş, a făcut pui. 
Şi atunci? Să fim cuminciori, să întoarcem şi celălalt obraz, să iertăm-
iertăm-iertăm sau să reacţionăm? Se schimbă ceva din răul făcut dacă-i 
tot iertăm? 

- Speraţi să fiţi suficient de cuminte, pînă pe 20 decembrie, ca să 
vă dăruiască Moş Crăciun o zi de copilărie? 

- Nu mi-am propus să fiu cuminte, ci cu minte, în două cuvinte. Şi 
mă gîndesc acum la o notaţie a multpătimitului Traian Chelariu, din 
jurnalul Zilele şi umbra mea, mutilat postum de un editor temător şi de 
umbra lui: „Fiecare din paşii tăi îşi are destinul. Dar ca să fie pas, tot tu 
trebuie să-l faci”. Ce pot face eu este să nu-mi pară rău de răul celor care 
mi-au făcut rău. 
 
 
Nota redacţiei: Interviul a fost realizat înainte de plecarea profesorului 
Petru Ursache, aşa că referinţele îi îngînau, practic, viaţa sa plină de 
evenimente culturale şi intelectuale determinante.  
Referirea la data de 20 decembrie, de la sfîrşitul interviului, face 
trimitere la vîrsta rotundă pe care o împlineşte doamna Magda Ursache 
în acest an. Un an trist, trist.  
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Societatea românească  
de la “minima moralia” la “postmoralia” 

 
(Magda Ursache – Comunismul cu rele şi rele, 

Editura Eikon, 2013) 
 

          Într-un interviu apărut (şi) în unul din 
volumele sale din România, Vladimir 
Bukovski spunea: “…împotrivirea la rău este 
responsabilitatea fiecăruia dintre noi, nu 
destinul câtorva. Și faptul că așa de puțini am 
răspuns la aceasă chemare m-a întristat 
întotdeauna”. Este limpede, citind în această 
notă volumul “Comunismul cu rele şi rele “ 
(Editura Eikon, 2013, 380 pagini), că Magda 
Ursache este una dintre persoanele raţionale 
din societatea românească care se împotriveşte 
cu toată fiinţa răului sub toate formele sale fie 
că acesta vine din trecut, că îl trăim în prezent 

sau că e gata să ne deschidă (marcheze) viitorul. Cartea aceasta nu este, 
evident, un “accident” în evoluţia scrisului Magdei Ursache, opera sa, 
încă de la debut, fie proză, fie eseu, fie publicistică, este polemică; dar o 
polemică făcută cu argumentele culturale cele mai credibile, cu un 
rafinament al scriiturii care nu a coborît niciodată tonul (dar nici garda) şi 
mai ales cu o memorie a amănuntelor care nu lasă nimic nedesluşit 
(astfel, nepedepsit?) într-o societate atomizată, cum este cea românească. 
Dacă spunem, odată cu Emil Cioran, că în istorie numai pesimiştii au 
avut dreptate, e limpede că Magda Ursache transcende prezentul (care e o 
proiecţie a trecutului, după o demonstraţie fără cusur!) pentru a creiona 
viitorul. Valéry spunea, într-unul din aforismele sale, că “… cinismul 
este tentaţia oricărei inteligenţe”, lucru care este, evident, o marcă a 
scrisului Magdei Ursache. Acestui cinism, care e asemănător reacţiei 
chirurgului care extirpă tumoarea înainte de a o lăsa să evolueze, 
Vladimir Bukovski îi găseşte o explicaţie care e efectul istoriei mutilate 
şi mutilante: “Experienţa noastră ne-a lăsat pe toţi cam cinici. (…) Ce 
este cinismul? O neîncredere în intenţiile bune, în sfîrşituri fericite, în 
miracol. Este înclinaţia de a vedea latura negativă a fiecărui eveniment. 
Într-un fel este un mecanism de apărare. Şi eşti mai puţin rănit dacă te 
aştepţi ca lucrurile rele să se întîmple.” Adevărul, spus cu toată gura, fără 
echivoc, este cinic. Literaturizarea excesivă a realităţii este, de multe ori, 
toxică. Zice, în acest sens, Magda Ursache, referindu-se la “piticaniile 
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politice” (sau politruce) din societatea noastră care au transformat cultura 
în ideologie şi care au subminat (şi subminează!) identitatea şi modelele 
formatoare: “Mă simt obligată (obligaţie e cuvîntul exact) să nu-i uit pe 
martiri şi-l citez pe Cicerone Ionițoiu: Se apreciază că pedepsele stabilite 
de instanțe pentru motive politice însumează circa 25 milioane de ani de 
temniță. E datoria noastră să facem aşa fel să nu se şteargă nici jertfa 
sutelor de scriitori pe care delictul de opinie, ca acuză, i-a trimis după 
gratii. Mai ales că strigoii (citiți: noii propagandişti de tip vechi, 
kominternist) se întorc să-şi laude isprăvile în folosul culturii realist-
socialiste. Vă amintiți fantoma care bîntuia Europa, anunțată de 
Manifestul lui Marx? S-a clonat. (…) Piticaniile astea gîndesc aşa cum li 
se cere să gîndească. Li s-a spus că națiunea e concept perdant, se reped 
s-o conteste, să nege existența spiritului național. Priza la valorile 
noastre, cîte sînt, e disprețuită, blamată; versul veritabil patriotic li se 
pare acestor turte ideologice rostogolindu-se sub (sublinierea îmi 
aparține) orice oriflamă, cînd cu o stea, cînd cu peste 50, etnicist, egal 
iraționalist, egal ceauşist. Doina lui Eminescu trebuie băgată din nou în 
carantină, ca să nu-i mîniem pe inamicii etnici ai poetului național. Da, 
naţional a primit ghilimelele deriziunii. Ghilotinați, ca-n proletcultură, 
sînt cei care reprezintă direcția (specific) națională: Iorga, Țuțea, Noica, 
adică uriaşii din țara piticilor. Sfinții închisorilor sînt minimalizați sau 
contestați de-a dreptul. Mircea Eliade are parte de un tsunami de atacuri 
violente. Iată şi cauza culpabilizării: Cît timp judec în istorie – iar nu în 
absolut – nu pot gîndi nimic fără să țin seama de neamul meu (Jurnalul 
portughez). Cînd a murit, la 22 aprilie '86, s-a dat doar o ştire la rubrica 
Decese a ziarului România liberă. Acum i se vrea ardere de tot.” (p. 343- 
344).  
          Obiectul-subiectul întregii cărţi este istoria imediată, cu toate 
reflexele posibile înspre un trecut care nu vrea să moară. Şi nu vrea să 
moară pentru că, în acest moment, coexistă două forţe: una este 
reprezentată de personajele care s-au reciclat în capitalismul nostru 
cumetrial (vorba lui Luca Piţu!), alta este forţa memoriei, reprezentată de 
aceşti „veşnic perdanţi” care sînt scriitorii cu conştiinţă, care nu se îndură 
să schimbe talantul originar primit, pe monedele calpe care răsplătesc 
ideologizarea şi famelizarea. „Raportul Tismăneanu” este, după 
demonstraţiile fără cusur ale Magdei Ursache, atît în eseurile din această 
carte cît şi în altele care i-au premers, o modalitate de a ascunde adevărul, 
de cosmetizare a realităţii, de inversare a polilor moralităţii care au făcut 
posibilă ticăloşia cu (sau ca) sistem din perioada comunistă: “Geaba 
încercăm decomunizarea fără o rememorare exactă a crimelor 
comunismului. Ce altceva ar fi fost mai important decît stabilirea cifrelor 
privindu-i pe arestați, deportați, morți în puşcării şi lagăre de muncă 
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silnică? În Raportul Tismăneanu – după calculele Asociației Foştilor 
Deținuți Politici din România (îi scriu numele întreg, pentru că asociația 
a intrat într-un con de umbră) – au trecut prin închisori, lagăre, DO, 
deportări (v. p. 160) două milioane de oameni. Pentru ca, la p. 214, să 
găsim altă aproximare: 600.000 de deținuți politici. Neimportantă (de ce 
oare?) e rezistența în munți, ca şi experimentul Piteşti, vîrful terorii, 
fenomen unic în lagărul estic. Torționarul Al. Drăghici lipseşte din lista 
celor 64 de biografii ale nomenklaturii, unde apar Paul Niculescu-Mizil şi 
Ştefan Andrei. Oricît mi-ar fi de antipatic fostul ministru de Externe 
ceauşist, care nu pridideşte să aprecieze personalitatea dictatorului, oricît 
de silă mi-ar fi de pledoaria sa stîngoasă pentru patriotul Ceauşescu, el 
nu poate fi pus lîngă Dej, nici Pătrăşcanu lîngă asasinul Nicolschi. Pe 
lista neagră a lui Vova Tismăneanu, în rînd cu Paler stau Sorin Toma, 
Silviu Brucan şi Valter Roman. Aud că, la examene, elevilor li se vor 
pune întrebări din acest Raport. Care vor fi întrebările? Că Ana Toma, 
nevasta lui Pantiuşa, alias agentul NKVD Pintilie Bodnarenko, după ce-a 
fost nevasta lui Sorin Toma, îi călca rochiile Anei Pauker? Că acel cuplu 
malefic a adoptat doi copii? Că Pantiuşa, octogenar alcoolizat, asculta 
Europa liberă cu sticla la îndemînă? Ce-or fi căutînd amănuntele astea 
într-un raport care îşi propune să demonstreze că sistemul politic 
comunist a fost ilegitim şi criminal, formulare preluată de şeful statului în 
Parlament? Pe cine interesează că Miron Constantinescu, ministru al 
Învățămîntului din noiembrie '56 în iunie '57 şi debarcat de Dej ca 
stalinist feroce (sub domnia lui a avut loc o aberantă îndoctrinare 
ideologică a şcolii, pe care a sufocat-o), a avut doi fii, numiți tot Horia. 
Că unul a murit de apendicită; celălalt, înghețat în Bucegi? Sau vrem să-i 
umanizăm pe monştri, prin le petit fait vrai, să le plîngem de milă? 
Atunci să adăugăm şi drama lui Mihai Roller, al cărui fiu (sau fiică) s-a 
aruncat de la înălțime într-un bazin de înot gol, fără apă. Doar Roller a 
fost un fel de protocron al ficționarilor istoriei, în faptă, nu-n teorie.” 
        Evident că Magda Ursache nu foloseşte mijloacele şi nici nu 
urmăreşte rezultatele istoricului care „gustă” istoria ca pe o conservă care 
e mai valabilă cu cît e mai expirată, este un intelectual care priveşte 
realitatea în timp ce o trăieşte cu disperare. În „Vieţile paralele” a lui 
Plutarh este redată o poveste care are în vedere cele două perspective. 
Spune Plutarh că într-o suburbie din Atena s-a născut o capră cu un 
singur corn. Stăpînul caprei a chemat mai mulţi înţelepţi chestionîndu-i 
asupra acestui fenomen straniu şi asupra posibilelor consecinţe. Primul 
dintre ei a interpretat fenomenul ca un semn al zeilor care atenţionau 
populaţia asupra imprevizibilului din viaţa publică şi politică, susţinînd 
că astfel populaţia trebuia să se concentreze cui să acorde votul la 
apropiatele alegeri, în competiţie fiind două partide. Cel de-al doilea a 
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tăiat capra, a despicat craniul şi a demonstrat că iniţial capra a avut două 
coarne, numai că unul, datorită unei traume, nu se mai dezvoltase, se 
lipise de celălalt şi crescuseră împreună dînd impresia că e vorba doar de 
unul singur. Remarca lui Plutarh este de reţinut: „În opinia mea, amîndoi 
filosofii au dreptate. Numai că unul a răspuns la întrebarea cum pe cînd 
celălalt a răspuns la întrebarea de ce.” În scrierile Magdei Ursache “de 
ce”-ul este, de prea multe ori, strigat cu toată fiinţa, iar efectul este al 
unui strigăt într-o peşteră goală.  
          Cartea Magdei Ursache este şi o ipostază a omului care nu poate să 
uite, în urma unei traume care a ţinut (şi ţine) cît o viaţă. Pentru că a 
vedea că după o revoluţie ratată (sau furată) aceleaşi personaje stăpînesc 
prim-planul public, că securitatea a ieşit din subterane şi lucrează pe faţă, 
nu poate determina decît această lehamite trăită de fiecare român care 
resimte “răul de România”, dar nu ştie de unde i se trage. Ei, Magda 
Urscahe îi oferă, în eseurile sale, un posibil răspuns: “Suntem întrebați pe 
varii canale ce vrem. Să ne îngreunăm memoria cu ororile maşinii de ucis 
comuniste? De ce ne-am împovăra suflețelele cu amintiri rele, cu 
amănunte atroce? Capul Midia, unde se muncea silnic 20 de ore din 24, a 
fost supranumit Capul Morții. Ei şi? Ce mai contează victima jupuită de 
vie, ca un animal, în abatoarele Jilava, Aiud, Sighet, Gherla, Periprava, 
Salcia, Deva, Galați, Văcăreşti, Botoşani...? La Piteşti, o noțiune 
universal valabilă ca reeducarea a căpătat, în context Marxist-leninist-
stalinist, alt conținut. Le fel, noțiuni ca omul (nou), justiția, democrația... 
Deținuții nu aveau drept să se uite spre fereastră, chiar dacă era oblonită. 
Au fost exersate sisteme de tortură terifiante toate: timpane sparte, dinți 
şi ochi scoşi, coloane vertebrale rupte, unghii smulse, păr smuls fir cu fir, 
spînzurare cu capul în jos. Celor care urlau de durere li se astupa gura cu 
cîrpele din WC. Tortura preferată de Țurcanu este asfixierea: capul băgat 
în tinetă (figura leului). În beciul de la Piteşti, se turnau fecale pe jos, să 
nu fie nimic uscat. La Aiud, se strecura ciorba, să n-aibă nici boabă de 
fasole ori de arpacaş; apa era sărată anume; bolnavii TBC zăceau în 
celule cu geamuri sparte. Am zis zăceau? Erau obligați să stea în 
picioare, la marginea patului. Agenții sanitari erau, în fapt, bătăuşi. Nu-i 
lăsau nici să se sinucidă, n-aveau nici drept la moarte.”  
         Există o amnezie periculoasă care crează false dizidenţe. Magda 
Ursache le amendează fără milă, cu argumentul faptelor date de mulţi 
dintre fameni la albit, la întors, la uitat. Spune Magda Ursache: “La 
emisiunea lui Ion Cristoiu, alt exilat, romancierul Petru Popescu (Dulce 
ca mierea e glonţul patriei), oferă altă lecție din arta compromisului. 
Cînd, în avionul lui Ceauşescu, şi-a dat seama că dictatorul îi va pune 
botniță, a ales libertatea. Ce căuta în avionul preşedintelui, lîngă fiica lui, 
Zoia Ceauşescu, nu ne-a spus.” Chiar, ce căuta acolo? Dacă s-ar face un 
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indice de nume al cărţii “Comunismul cu rele şi rele”, şi ar creiona 
cineva, pe scurt, poveştile acelor personaje, am avea o lume în mişcare şi 
în toată plenitudinea evoluţiei sale de la Război încoace. Sînt sute de 
nume amintite sau implicate în anecdotica, în general tragică, a cărţii. 
Pentru că, “la noi cultul eroilor cunoaşte pauze, al erorilor - nu”, spune 
Magda Ursache cu un aforism în spiritul lui I. D. Sîrbu. 
          Nu ştiu dacă Magda Ursache acuză, sau, ca Mircea Vulcănescu 
altădată, face apel la neuitare. Căci uitarea răului e un păcat de moarte, 
cînd e vorba de o istorie criminală care a modificat polii moralităţii. Căci 
într-o închisoare mare cît România, nu erau grade de libertate între 
cetăţeni, ci grade de ticăloşie. Cu cît erai mai ticălos, cu atîta păreai mai 
liber…! Şi despre această “libertate” a ticălosului vorbeşte Magda 
Ursache în carte.  
          Este aproape un manifest în eseurile Magdei Ursache neputinţa 
scriitorului-intelectualului de a “dezangaja” ceea ce a fost atîţia ani 
cultură “angajată” ideologic în comunism, care resimte cu disperare 
sensul în care alunecă vremurile şi societatea românescă, dispusă la 
disoluţie şi voioasă globalizare: “Asistăm neputincioşi la discreditarea 
culturii, la terfelirea autorităților culturale, la distrugerea educației. 
Revizuim deformator istoria, vrem să distrugem Grundul, temelia, 
repetînd că am fi prea încremeniți în trecut, lipiți, îmbibați de el, cu ochii 
fixați pe alaltăieri. Occidentul îşi menține tradiția, o cultivă, o propagă. 
Trebuie să crezi în valorile tale, altfel nu te crede nimeni. Noi avem ce-
avem cu continuitatea, nesocotind spusa (rememorată de Sorin Preda) 
unui martir, părintele Arsenie Boca: Prezentul e viitorului trecutului.” 
         Trăim în ţara în care vinovăţiile majore, de decenii, nu au şi 
vinovaţi.   Discuţiile despre nazism, despre comunism, Holocaust, 
legionarism, colaboraţionism, Securitate se fac la noi, în continuare, doar 
“pe la colţuri”, se foloseşte un dublu limbaj, în funcţie de interlocutori, de 
context, de cerinţele publice, de gradul de frică sau ipocrizie cu care a 
fost “dăruit” fiecare. Cine sînt vinovaţii pentru Holocaust? Cine sînt 
vinovaţi pentru instaurarea Comunismului, pentru crimele comise în 
numele acestuia în rîndurile intelectualităţii române? Cine sînt teroriştii 
de la actul de terorism, invocat de I. Iliescu, din decembrie 1989? Dacă 
manualele de istorie ar face rechizitoriul răului pentru uzul copiilor, a 
tinerilor, cu argumentele faptelor şi a persoanelor, altul ar fi rezultatul 
educaţiei. Aşa însă încercăm să îmbrobodim generaţiile tinere cu aceleaşi 
poveşti cu “stejarul din Borzeşti” şi isteţimea lui “moş“ Ion Roată la 
“unire”, în timp ce în preajma noastră, de cîteva decenii, se petrec 
grozăvii, crime, sînt deturnate destinele unor întregi generaţii. Nu-i 
pregătim pentru viaţă pe copii, pe tineri, ascunzîndu-le adevărul, 
dimpotrivă minciuna prin omisiune sau prin cosmetizare a faptelor şi 
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personajelor ne culpabilizează pe toţi! Prezent cu ceva vreme în urmă în 
România, celebrul scriitor peruan Mario Vargas Llosa făcea o remarcă 
profundă şi de bun simţ: “Faţă de comunism există în Europa şi în 
România un fel de bunăvoinţă, mai ales din partea lumii intelectuale. 
Deşi nazismul şi comunismul au acţionat la fel de destructiv… Unul este 
incriminat cu mînie, altul este tolerat, pentru că mulţi intelectuali s-au 
jucat cu fanatismul comunist, dar după ce s-au trezit au zis că n-a fost 
decît un joc. Dar răul fusese făcut…!”. 
         Gheorghe Grigurcu apreciază în finalul unei prefeţe care pune pe 
tapet temele principale ale eseurilor din carte: “Nu putem scrie despre 
Magda Ursache fără a-i aprecia calitatea scriiturii. Tonul alert care 
menține trează atenția cititorului se sprijină pe-o expresie mustoasă, 
doldora de găselnițe, vorbe plastice ori de duh, frecvent caustice, 
remarcabile prin adecvarea fie şi jucăuşă la obiect”. Amănuntele, 
avalanşa de anecdote, de expresii, de gesturi, de personaje principale sau 
secundare dintr-un plan narativ, care are o curgere învolburată de la 
prima la ultima pagină, dau savoare cărţii.    
          Cartea “Comunismul cu rele şi rele” a Magdei Ursache este o 
demonstraţie făcută pe propriul suflet şi pe propriul destin, cu 
argumentele istoriei şi cu instrumentele literaturii, că am ieşit din 
teritoriul “minimei moralia” şi am intrat, fără să ne punem prea multe 
întrebări, ca naţie şi ca societate (tînără?) europeană, în “postmoralia”.  
 

Adrian Alui Gheorghe 
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Poeme de Ion Tudor Iovian  
 

 
 

străin 
 
un străin 
-numai sârme şi zgârciuri ochi lacomi şi spaimă- 
 
se prăbuşeşte seară de seară din cerul lăuntric 
din mine 
pe cimentul rece al băii 
când eu tocmai îmi deschid cu-n cui ca pe o conservă 
 inima 
 şi-i filmez nervurile invadate de frig şi moarte 
 şi-i răzui de pe ziduri 
 oxizii de fier ai unei toamne prea timpurii 
 (şi fac asta într-un joc tare trist şi fără viitor) 
 
seară de seară se prăbuşeşte din mine un străin- 
peste un raft de cărţi scrise cu lumină vânătă şi trădare- 
(o mulţime de texte săpate în toate limbile) 
 
şi cerul se tulbură şi viaţa se zvârcoleşte în cârlige de tortură 
 
nu ştiu când intră în mine şi ce face acolo cu bisturiul 
printre litere vii în chiliile frumuseţii 
 
- doar vântul îngheţat de pe mare care mă strânge în menghină 
s-ar putea să ştie- 
sau luna deja neagră 
 
şi el cotrobăie printre pulpele de zăpadă ale poeziei 
îi taie 
ombilicul care o ţine priponită de tanti Miţa în piaţa Matache 
îi stârpeşte ovarele în care se revarsă stupidă şi încrezută America 
injectează trăscău postmodernist şi sârmă psihedelică 
în romanţa cantabile în psalmii destrăbălării în elegiile tare gureşe ale lui 
nichituş 



 107

obturează intrarea în paradis 
a struţocămilelor 
de pe Tâmpa & Dâmbovitza 
sparge cu picamerul 
liniştea de secole a poeziei-candelabru a poeziei-pom-de-Crăciun 
 
şi se tot joacă 
pe paturi de fier pe ciment 
de-a baba-oarba de-a vreau/ nu vreau 
cu Lolita şi  Zazzi Frăsinica & Odille & Sonecika 
printre cărţi şi ziare destine cahfele & lămâi 
 
apoi- 
ei da există şi un „apoi”- 
în extaz 
dă apă la moară 
poeziei-acadea poeziei-chewing-gum poeziei-cul-cool  
poezelei pentru castraveţi şi urechi de cârpă 
pentru gâlcile curcanilor-claponi din academie 
o dată  
de două ori 
de trei ori 
 
şi apoi - 
n-aţi fi crezut că mai există un „apoi”- 
o-nţarcă 
fără pic de milă smulgându-i biberonul metafizic 
 
şi face asta seară de seară sub ochiul de sticlă din tavan - 
neadormitul - 
 
dar sileşte şi tinereţea mea să-şi taie venele 
să se desfete în durere 
să facă măscări pe podul de la Operă 
cu grenade pufoase şi 
 poezii pentru hippioţi şi punkişti 
 
un străin 
mă locuieşte fără credit 
şi se prăbuşeşte seară de seară din cerul lăuntric 
peste cocoşul decapitat după a treia strigare 
peste alţi o mie şi unu de străini 
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ghemuiţi unul în altul 
gata să muşte 
din carnea fără sânge a poeziei 
 
sub ochiul de sticlă din tavan 
uriaş 
însângerat deja 
care dă să-nvie 
în lacrimă 
 

vântul rece va reveni 
 
şi odată cu el 
întunericul din minte cuvintele încărcate de pământ şi vaet 
florile negre de prun- 
 
               întuneric de catran dens va picura din ceruri 
 
 „şi eu am fost pe pământ dar unde-ai fost tu” 
mă întrebi 
şi cuvintele se izbesc de ziduri şi crapă 
se izbesc de geamuri 
                 şi sângeră  
se izbesc de pereţii capului şi se spulberă 
                 în mii de funigei 
 
eu vin din viitorul tău din mîluri  şi smog şi plânset 
                 şi oraşe de câlţi şi ziare şi scârnă 
din urmele de plumb lăsate de suflete  
                                 în iarbă pe cărţi pe obraz 
 
eu vin din viitorul tău - din hăuri de pucioasă şi disperare şi rânjet 
din urât 
 
„ am greşit colosal că m-am născut în acest secol” - 
            ai scris asta cu degetul înmuiat în ploaia care nu mai sfârşeşte 
                în sângele deja stricat din rigole din ziarele de dimineaţă 
                     în cafeaua cu urme de stricnină 
 
„plouă şi ai părul ud” în irizarea neonului 
şi stai acolo jos şi numeri bănuţii 
pentru încă un păhăruţ 
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                                   pentru încă o traversare prin iad 
 
dar greşesc - 
stai în picioare înfipt în asfalt până la  genunchi 
şi în jurul tău 
valuri de vise şi scârnă valuri de mâzgă şi valuri de rouă 
se izbesc 
într-o lentoare stranie 
 
„plouă şi ai părul ud” şi ochii electrizaţi sonorizează şi se desprind 
din orbite 
„vine întunericul”- spui de dincolo de râul mocirlos 
             cu o voce care se stinge odată cu ziua 
 
ai vocea celor pierduţi a celor fără scăpare  
şi tu şi tu  
„vine întunericul”- repeţi la nesfârşit şi scrii 
              cu un deget de fier adânc pe creier pe cerul de catran dinăuntru 
 
dar dincolo de râu e la fel ca aici – pământuri dospite de otrăvuri 
                                                                                   cer spart 
spume de pucioasă scuipat şi sus şi jos 
  
şi râul nu are maluri 
                                deasupra lui nu-i cer 
        n-ai nevoie de bagaje ca să treci dintr-o noapte într-alta 
        n-ai nevoie de umbră şi nu ai umbră 
 
o pasăre cu glas de fier  
                                  amar ca fierea plesnită îşi înghite cântecul 
se aruncă în sârma ghimpată 
                                             se aciuiază în carnea mea unde odată era 
inima 
se cuibăreşte în minte – peste un cancer deja înflorit 
 
un horcăit continuu un sfârşit continuu 
         în corola pătată 
            în cuvintele zilei în sânul lăsat al femeii în aşternutul greu ca 
lespedea 
 
„şi n-am mai murit” 
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POLEMICI 
 

 
 
„Eu recunosc spăsit că i-am stricat imaginea lui 

Cobianu: îl prezentam ca pe un scriitor care e nerăbdător să-i 
public producţia genială, iar el este oficial un fost torţionar 
psihic, dacă nu şi fizic... Scuze, domnule tovarăş Corin Bianu!” 

 
 
 
 

Nişte securişti 
 

un eseu de Dumitru Augustin Doman  
 
         Al. Piru nu se sfia să structureze – în Panorame-le sale - 
scriitorimea şi pe capitole de profesii: scriitori medici, scriitori avocaţi, 
scriitori militari, marinari, actori etc. Mă rog, însuşi magistrul său, G. 
Călinescu, îi mai categorisise după boli (de nervi, de plămâni…) şi 
năravuri sau moravuri… De altfel, chiar scriitorii aceştia se constituie 
acum în asociaţii literar-profesionale. 
         După 1989, a apărut o nouă categorie de autori, deocamdată 
ignorată impardonabil de istoriile literare. Este vorba desigur de gruparea 
scriitorilor securişti.  
         În anii ceauşismului, securiştii cu veleităţi literare erau îndeobşte 
însărcinaţi cu urmărirea informativă a membrilor USR, eventual cu 
racolarea acestora ca informatori sau agenţi de influenţă. Se cunosc 
cazurile, nu e locul să le reamintim aici. Desfăşurându-şi ei ignobila 
activitate în mediul literar, supuşii lui Iulian Vlad îşi mai exersau 
condeiul, închinând vreo odă preşedintelui iubit, tovarăşei dr. ing. acad., 
după sfera de influenţă în care acţionau. 
         După 1990, pensionaţi fiind boiereşte (cu şapte-opt-zece salarii 
minime pe economie), şi încă la patruzeci şi ceva de ani, din urmăritori şi 
prigonitori de prozatori şi poeţi, au devenit ei înşişi scriitori. Ce să facă 
altfel cu atâta timp liber şi cu atâta bănet?! Cei mai mulţi scriu tot ode, 
vreau să zic… psalmi. Au şters praful de pe rimele de tipul 
Nicolae/văpaie şi în locul tovarăşului îl preamăresc pe însuşi Dumnezeu, 
iar în locul tovarăşei savante de renume mondial îl ridică în slavă pe 
Iisus. Doamne apără şi păzeşte! 
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         În rest, în definitiv, fac tot ce ştiu mai bine, ce-au învăţat la şcoala 
lui Ion Ceauşescu de la Băneasa în anii ’70-80: dezbină asociaţiile de 
scriitori, fac presiuni asupra redacţiilor să le publice producţiile angelice, 
sparg saituri şi căsuţe electronice, seamănă dezinformarea în viaţa 
literară. Iulian Vlad probabil este mândru de ei, iar Ceauşescu de n-ar fi 
fost ciuruit la Târgovişte le-ar acorda Meritul Militar al Republicii 
Socialiste România, clasa I cu coroniţă. 
         USR îi ignoră pe securiştii scribălăi, istoriile literare nu le oferă 
capitole generoase (ruşine N. Manolescu, Alex Ştefănescu, Marian Popa 
– hm!, aici e de discutat!...) pentru a rămâne posterităţii ca un adevărat 
fenomen. E păcat să nu fie vizualizaţi cum se cuvine, să nu li se facă 
dreptate. 
         Dar, ca să nu rămân la nivelul teoretic, vreau să vă prezint ciocnirea 
mea cu un asemenea scriitor, după ce în anii 1979-1983, apoi în 1989, m-
am ciocnit direct cu domnii/tovarăşi securişti care m-au anchetat că aş fi 
scris ostil regimului de democraţie populară. Întâlnirea de gradul III 
dintre mine şi un scriitor securist a avut loc acum doi ani şi jumătate. Am 
consemnat-o într-o notă din revista Argeş/ianuarie 2011 şi o reproduc 
fără nicio modificare: 
 
Cum a ratat revista Argeş publicarea celui mai mare sonet 

din literatura română 
 
         Întâmplările din viaţa unui redactor de gazetă literară sunt fel de 
fel. El de aia e redactor, să suporte nemulţumirile domnilor scriitori. Iar 
domnii scriitori nu sunt deloc lipsiţi de nemulţumiri; nici de orgolii. 
         Într-o dimineaţă, am avut onoarea de a-l avea musafir nepoftit pe 
un anume domn Corin Bianu, pseudonimul securistului de odinioară (?) 
Ion Cobianu. Care, în loc de bună dimineaţa, şi-a spus necazul. Îmi 
trimisese două poezii şi nu-i apăruseră, şi asta e impardonabil, că una 
dintre ele este – nici mai mult, nici mai puţin, decât cel mai bun sonet din 
literatura română! - , şi că nu e revista mea să nu-l public pe el etc. Nu 
m-a lăsat nicicum şi pe mine să-i răspund că eu primisem textele doar cu 
două săptămâni în urmă, timp în care nu apăruse nici un număr de 
revistă. Omul şi-a mai spus o dată textul, să-mi intre bine în cap, apoi a 
plecat mai avertizându-mă din uşă că trebuie să-l public pentru că 
gazeta e scoasă pe bani publici etc. 
         La scurt timp, năbădăiosul scriitor cu apucături de securist (sau 
securistul cu pretenţii de scriitor) a publicat următoarea epigramă 
otrăvită în revista Litere de la Târgovişte: „Publicistului D. A. Doman, 
pentru subiectivismul nescuzabil. În lupta mea spre adevăr/Mă iau cu 
mâinile de păr./Echivalent la grandoman/E mititelul de…Doman”. 
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         Dedică, după cum se vede, preţiosul catren publicistului, deşi 
cândva a scris o cronică la o carte de-a mea unde mă numea prozator. 
Dar, să trecem. 
         Nu înţeleg eu bine pentru ce adevăr luptă Bianu? Pentru cel care a 
luptat până-n ’89 securistul Cobianu? A ţinut să mă asigure, deşi eu nu 
adusesem vorba, că el a fost un securist bun. Mă rog, or fi fost şi de 
ăştia. Cei care m-au anchetat pe mine nu erau buni. În rest, Bianu îmi 
spune serios că el a scris cel mai bun sonet din literatura română, iar 
grandoman este, vai, Doman. Hm! Logică de securist.(DAD) 
         Ei bine, dacă lucrurile rămâneau aici, era vorba de o mică tăvăleală 
publicistică, eu am scris o notă polemică, după ce el mi-a închinat o 
epigramă scrâşnită… Dar, nu! Tovarăşul securist m-a atacat în continuare 
timp de doi ani prin gazete şi văzând că nu-mi mai pierd timpul cu el, m-
a reclamat la Primăria Piteşti (finanţatoarea revistei Argeş şi la 
directoarea Centrului Cultural Piteşti, editoarea revistei). Securist sadea, 
este şi curajos, sugerând că el are dreptul să mă atace pe unde vor 
muşchii lui, fiind un om liber, dar eu sunt redactor-şef al unei reviste 
finanţate de la buget şi nu trebuie să mă ating nici de-un fir din chelia lui 
strălucitoare. Directoarea mea a fost convinsă de omul lui Iulian Vlad şi 
i-a dat satisfacţie: a şters de pe saitul revistei nota mea şi, în plus, m-a 
sancţionat cu mustrare scrisă.  
         După această întâmplare drăguţă, mi-am dat demisia, să-i dau un 
plus de satisfacţie scriitorului de la Secu: Corin Bianu/Ion Cobianu. 
Echipa redacţională m-a întors din drumul acesta, convingându-mă să 
continuăm împreună proiectul redacţional. Ba, unul dintre redactori a 
descoperit  Monitorul Oficial nr. 631/1 octombrie 2007, în care Serviciul 
Român de Informaţii publică o listă de ofiţeri de securitate care au făcut 
poliţie politică („Prin poliţie politică, zice legea, se înţeleg toate acele 
structuri ale Securităţii create pentru instaurarea şi menţinerea puterii 
totalitar comuniste, precum şi pentru suprimarea sau îngrădirea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului”). Ei, şi în această listă 
figurează scriitorul nostru Corin Bianu alias Ion Cobianu, adică securistul 
„bun”, cum se recomandase în biroul meu. Lucrase la Direcţia I, de 
urmărire internă, adică exact aia care mă anchetase pe mine la începutul 
şi la sfârşitul anilor ’80. Altfel zis, la 2013, mă învinge încă o dată 
Securitatea care mă învinsese fără drept de revanşă în 1980. Ca să vedeţi 
ce tupeu au tovarăşii securişti. După ce sunt declaraţi oficial, în Raportul 
SRI prezentat Parlamentului, că au făcut poliţie politică, vin şi te reclamă 
până-n pânzele albe că le strici imaginea. Eu recunosc spăsit că i-am 
stricat imaginea lui Cobianu: îl prezentam ca pe un scriitor care e 
nerăbdător să-i public producţia genială, iar el este oficial un fost 
torţionar psihic, dacă nu şi fizic... Scuze, domnule tovarăş Corin Bianu! 
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„Dacă aş fi critic literar, aş spune că poezia lui 

Daniel Corbu este o sumă de scenarii în care fiinţa, 
personaj principal, se salvează în ultima clipă de la 
căderea în abis. Ca simplu şi neamabil cititor spun că 
poezia lui Daniel Corbu e jurnalul unui suflet care a 
cunoscut deja experienţa abisului.” 
 
 
 

 
Cu Daniel Corbu, la Judecata de Apoi 

 
        La Judecata de Apoi cu siguranţă voi fi chestionat (şi) în privinţa 
lui Daniel Corbu. Şi asta pentru că îl ştiu de o viaţă şi nu se poate să nu 
fiu chemat drept martor atunci cînd i se extrag cele bune şi i se dau la 
albit cele rele. De asta mi-am imaginat cam care ar fi întrebările şi cam 
care ar fi înfricoşatele mele răspunsuri. Deci… 
 

- Cînd l-ai cunoscut pe Daniel Corbu? mă întreabă o voce 
tunătoare, dintre nouri, iar ecoul duce pînă departe (în timp şi spaţiu) 
numele: Corbuuuuuuuu…! 

- Doamne, eram tînăr atunci, nu ştiam ce fac…! Crezi că am făcut 
ceva rău că l-am cunoscut? Ar fi trebuit să trec pe partea cealaltă a 
străzii? Cred că aveam vreo şaisprezece, şaptesprezece ani, dădeam credit 
mai mult poeziei (ca şi azi, de altfel), decît realităţii concrete şi dure din 
preajmă. Cu poezia amăgeam timpul să treacă şi pentru mine, cu poezie 
îmi plăteam datoriile către toate instanţele care mă condamnaseră la plată 
pe viaţă pentru tot ce mi se întîmpla, bun sau rău. Pe acest fond, al unei 
fireşti uitări de sine şi de lume, l-am întîlnit pe Daniel Corbu care şi el îşi 
exhiba rănile sufleteşti în faţa cerului şi a unei presimţite eternităţi. 
Recunosc că voia să fugă din realitate şi eu pot să fiu acuzat de 
complicitate. Da, Doamne, i-am fost complice la fuga de realitate. E 
grav? 

- Cam baţi cîmpii, ca mai toţi cei care veniţi aici, la Judecată…! 
Chiar credeţi că presimţeaţi voi eternitatea? Vă amăgeaţi, eu cred că voi 
aiuraţi atunci de foame şi de sete, ca mai toţi imberbii care nu stăpînesc 
nimic pe lumea asta şi din acest motiv îşi trec în contul sufletesc toate 
nefericirile abandonate pe marginea drumului. Să-mi spui concret 
momentul în care aţi intrat în cîrdăşie, dacă memoria voastră veşnic 
păcătoasă şi vinovată vă mai ajută…?  
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- Doamne, eram elev la o şcoală de chimie din Piatra Neamţ şi 
pentru că trăiam împotriva curentului majoritar, bîiguind poezie (chiar 
publicasem cîteva texte!), profesorii de literatură m-au trimis să iau parte 
la şedinţele cenaclului Petrodava, de la Casa de Cultură. Acolo, la prima 
şedinţă de cenaclu, într-o mulţime de poeţi şi prozatori bătrîni, toţi geniali 
din cîte am dedus, se aflau şi doi autori mai tineri, aduşi şi ei să 
împrospăteze aerul ozonat al creaţiei. (Acum, dacă mă gîndesc bine, acei 
bătrîni aveau cîte treizeci, patruzeci, cincizeci de ani, dar din perspectiva 
noastră ni se păreau verişori de-ai lui Matusalem! Mai ales că vorbeau 
de George Călinescu, pe care îl cunoscuseră unii, de Sadoveanu cu care 
băuseră cafea alţii etc.). Ei, cei doi tineri, cam de leatul meu, erau o fată 
de o frumuseţe stranie (cel puţin aşa părea în acea adunare a senectuţii) 
şi un tip cam ţigănos, lîngă care am şi fost plasat să mă aşez. Citeau, în 
acea seară, poezie desigur, un domn, Vasile Iftode, fost ofiţer, după cum 
am aflat mai tîrziu, afirmat pe “frontul de Est”, de asta trecut pe linie 
moartă cu o etichetă greu de ascuns şi fata aceea, căreia nu-i mai ştiu 
numele şi care, trebuie să recunoaştem, ne-a cam făcut să ne încălzim. Şi 
eu şi domnul cam brunet din preajmă ne-am grăbit să spunem că poeziile 
fetei erau, cu siguranţă, bune. De unde ştiam? Simţeam. Apoi am fost 
puşi, de cel care conducea şedinţa de cenaclu, “să spunem ceva frumos” 
şi despre poezia lui Vasile Iftode. Nu ne prea plăcea, dar ne-am 
conformat şi am spus, cam neconvinşi, că “poeziile erau şi ele bune”. 
După şedinţă, era luna martie, anul 1975 cred, amîndoi, eu şi brunetul de 
alături, ne-am înţeles să “peripatetizăm”, să ne cunoaştem şi depăşind 
timiditatea am invitat-o şi pe fată la o plimbare.  În clipa următoare, 
urmărind gestul pe care l-a făcut cu mîna pe după masă, am rămas 
amîndoi cu gurile căscate şi fără aer: fata nu avea picioare. Îi fuseseră 
retezate într-un accident, stranietatea chipului ei era o suferinţă asumată, 
înţeleasă, tradusă într-o maturizare timpurie. Am părăsit frontul cu oarece 
vinovăţie, în timp ce fata era purtată pe braţe de părinţi pînă la Trabantul 
din faţa Casei de Cultură. Brunetul de alături, cu care am vorbit apoi 
toată seara pe uliţele oraşului despre cît de nedreaptă e soarta, era Daniel 
Corbu, pseudonimul lui Ioan Tanasă, mai mare cu vreo cinci ani decît 
mine şi beneficiarul unui traseu al sorţii extrem de sinuos. Pe atunci şi 
nefericirile noastre şi nefericirile altora ne făceau fericiţi în măsura în 
care încercam să le înţelegem…! Doamne, am fost cît de cît corect? 

- Ah, nu vă mai săturaţi să vă idealizaţi neputinţele şi să nu vă 
credeţi viaţa trăită la întîmplare, de pe cînd nu vedeaţi nimic dincolo de 
orizontul frunţii, o acoladă a destinului… Da, în privinţa corectitudinii 
datelor şi faptelor, o să mai consultăm catastifele de atunci. Dar în mare, 
cam aşa a fost… Dar spune, de ce ai rămas în relaţie cu acest domn care 
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şi-a denunţat pînă şi propriul nume şi şi-a luat unul de împrumut? Avea 
ceva de ascuns? 

- Nu cred, Doamne, că avea ceva de ascuns, cred că avea ceva de 
împărţit cu sine şi de aceea a decis să îşi ia un pseudonim, ca să arate că 
poate trăi două vieţi într-o viaţă, lucru cu care ne-am obişnuit toţi cei din 
jur. Dar tu, Doamne, nu trăieşti, de la începutul lumii, sub cîteva miliarde 
de nume şi chipuri şi înfăţişări? De ce nu ar avea voie şi artistul să 
trăiască una, două vieţi în plus şi în paralel, de vreme ce el îţi este 
becisnică întruchipare?   

- Lasă asta, nu tu pui întrebări aici…! Ce poţi spune despre 
poezia lui Daniel Corbu, acum la Judecata de Apoi…! 

- Nu ştiu, Doamne, dacă a ars pentru altceva mai mult pe lumea 
asta decît pentru poezie. S-a agăţat de ea ca de un colac de salvare, pe 
cînd ea era doar un pai fragil. Dacă aş fi critic literar, aş spune că poezia 
lui Daniel Corbu este o sumă de scenarii în care fiinţa, personaj principal, 
se salvează în ultima clipă de la căderea în abis. Ca simplu şi neamabil 
cititor spun că poezia lui Daniel Corbu e jurnalul unui suflet care a 
cunoscut deja experienţa abisului.  

-  Mda…! Au mai spus şi alţii acelaşi lucru, cred că v-aţi înţeles 
între voi. Spune-mi o amintire cu Daniel Corbu care îţi face plăcere…! 

- Cărţile pe care ni le-am strecurat unul, altuia, ca nişte coduri 
pline de subînţelesuri în vremea cînd cartea era un fel de pîine fără de 
care noi nu am fi putut supravieţui. Apoi plimbările cu bicicletele, cînd 
tineri fiind toate drumurile duceau pînă la capăt. Apoi hazul de necaz pe 
care îl făceam în tinereţile noastre, cînd sărăcia ne era bogăţie nesfîrşită şi 
nesfîrşitul singura bogăţie.  

- Dar o amintire cu Daniel Corbu, care nu îţi face plăcere?  
- Ce să-l mai amărăsc acum, cînd face 60 de ani…!? Spunea 

cineva inspirat: “Un singur lucru nu poate nici Dumnezeu: să facă 
nefăcute cele ce s-au întîmplat”. Faptul că a îmbătrînit şi el e o pedeapsă 
pentru cele făcute dar şi pentru cele nefăcute. Şi tinereţea îmbătrîneşte. E 
un adevăr pe care ne străduim să îl contrazicem cu fiecare clipă care 
trece. Oare între tinereţea care îmbătrîneşte şi tinereţea în starea ei de 
pură şi simplă, e vreo diferenţă?  

- Dar ce se întîmplă? Tu întrebi…? Uiţi că eşti la Judecata de 
Apoi? Unde te întîlneşti cu Daniel Corbu în viaţa asta, în pustia asta…? 

- În fotografii. Şi în amintirile legate de Colocviile de poezie de la 
Tîrgu Neamţ. În conclavurile poetice ad-hoc, cu Aurel Dumitraşcu şi 
Nicolae Sava, cu alţii, cînd muream de rîs ca să înviem de tristeţea că 
lumea exista aşa cum era ea… Pare să fie complicat cum spun eu, dar nu 
e. 

- Unde te desparţi de Daniel Corbu? 
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- Ne-am despărţit de prea multe ori în viaţa asta ca vreuna dintre 
despărţiri să mai conteze. Oricum, fiecare despărţire rămîne definitivă. 

- Te-ai pune garant pentru Daniel Corbu, dacă ar veni să mai 
împrumute nişte ani din viaţa veşnică, pentru a-i cheltui pe pămînt? 

- Pentru mine, ca pămîntean, pentru nişte ani din viaţa veşnică 
sigur că aş semna ca garant. Mai greu mi-ar fi să-i fiu garant la bancă, că 
aici acţionează alte reguli şi nu e bine să rişti cu Daniel Corbu...! Pentru 
ani din veşnicia tuturor, oricîţi, Doamne. Numai să-i poată duce! 

- Să zicem că mîine ar împlini 60 de ani de viaţă neîntreruptă. Ce 
i-ai dori? 

- Să şi-i retrăiască cu voluptate şi acolo unde consideră că nu au 
fost toate cele în regulă, să aibă posibilitatea să le completeze cu ficţiuni, 
cu poezii, cu anecdote, că tare îi mai place să fie povestaş! Şi mai dă-i, 
Doamne, din nesfîrşirea ta, încă pe atîţia ani, că nu o să ai nici o pagubă 
iar el o să te preamărească scriind după „Evanghelia după Corbu” şi o 
„Apocalipsa după Daniel Corbu”.  

- Facă-se voia ta, fiule, că prea vorbeşti cu patimă…! Amin. 
 

(Adrian Alui Gheorghe) 
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POETUL LA 60 DE ANI 

 
 

 
„A scrie poezie fără inspiraţie e o lipsă  

de bun simţ” 
 

- Dialog cu poetul Daniel Corbu - 
 

 
„Poetul e cel care vrea să ia perla fără să omoare scoica” 

 
 

- Într-o poveste asiatică viaţa e imaginată ca o intersecţie la care 
stă Dumnezeu. Oamenii vin din toate părţile şi Dumnezeu le indică 
drumul pe care să o ia de la capăt... De unde vii şi unde te duci, Daniel 
Corbu? Te rog să încerci să comprimi viaţa ta de până acum într-o 
scurtă poveste...! 

- Mai întâi, mulţumesc pentru onoarea de-a mă invita la un dialog 
pentru publicare în prestigioasa revistă ce poartă numele celui mai 
original filosof român: CONTA. În al doilea rând, trebuie să spunem că 
poveşti de acest gen sunt multe. Ele vin şi se duc. Rămân neliniştitoarele, 
disperatele întrebări, care măresc misterul acestei lumi. În ce mă priveşte, 
precum vechii greci, cred în destinul implacabil, chiar dacă e sub forma 
unui blestem, blestem în sensul crud, original al vorbei, probator prin 
Narcis, Sisif, Tezeu şi atâţia alţii. Am spus mereu că eu nu cred în poezie 
ca într-o profesiune ci ca într-un blestem. Un blestem care ţi-e dat să-l 
porţi până la moarte. Mai creştineşte spus, ţi se dă dar din har. Ceea ce 
tu-mi ceri, dragă Adrian, să comprim viaţa de până acum într-o frază de 
poveste, e greu. Ar trebui mai întâi să descriu un fulger, pe urmă 
devenirea lui, adică, tot cu un cuvânt grecesc, un kosmos, adică un mic 
univers atins de ordine, armonie, podoabă şi frumuseţe. 

Eu cred în destin. Cioran, cu care de-a lungul vieţii mi-am găsit 
atâtea similitudini, spunea pe când locuia la Paris: „l’obligation d’avoir 
un destin”. Adaugă la asta credinţa mea că unui artist adevărat i se dă la 
naştere CODUL. 
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Frontal, fără  înflorate introduceri: poetul, ca orice artist, trăieşte în 
două lumi; una e cea obişnuită, în care ne scăldăm zilnic, cea făcută de 
Dumnezeu; şi o alta, creată de el însuşi prin arta de descifrare a 
misterelor, o lume ideală stăpânită de frumos şi bine. Problema e a 
evadărilor din lumea obişnuită (unde poate fi şi activ, poate fi şi „privitor 
ca la teatru”), în lumea sa. 

Pe de altă parte, lumea reală e singura care receptează produsul 
singurătăţii şi evadărilor sale şi nu poate rămâne totul doar un exorcism. 
Nu pot să cred, n-am putut să sufăr vreodată zisa lui Nietzsche conform 
căreia Dumnezeu e mort. Poate că e puţin obosit sau mai neatent, spunem 
noi, vorbind mai în dodii. Fără dar şi poate, există un spiritus rector al 
Universului. Lumea, lumile nu puteau să apară fără el şi nu numai în 
secolul XXI, ci mereu va exista pe de o parte omenescul (cu perfecţiunile 
şi imperfecţiunile sale), profanul, iar pe de altă parte divinul, Marele 
Spirit, Marele Anonim, cum îi spune Lucian Blaga. El ne-a dat misterul. 
Noi îl descifrăm sau îl mărim. Sau, şi mai clar, îl mărim prin descifrare. 
Poet şi poezie sunt cuvinte care cad direct din geneză: „La început a făcut 
Dumnezeu cerul şi pământul”. Verbul „poieo”, prin urmare „epoiesen” 
înseamnă mai mult decât a face: înseamnă a crede, a împlini. Poezia, 
chiar de la începuturi, dinainte de Orfeu şi Sapho, e o continuă iniţiere în 
mistere, care înseamnă, de fapt, iniţiere în coduri mai vechi sau mai noi, o 
pregătire pentru moarte, o melete thanatou. Iar poetul, o spun cu marele 
risc de a fi contrazis de cei care cred mai mult în ingineria textuală decât 
în inspiraţie, un receptacul a ceva mai presus de sine şi de lume. 

- Cât e realitate şi cât e ficţiune în amintirile despre sine ale unui 
om? Ce ţi-a adus ţie poezia în viaţa asta? Ce i-ai dat tu poeziei? Ce ai 
pierdut din cauza literaturii? Dacă n-ai fi Daniel Corbu, ce alt scriitor ţi-
ar fi plăcut (plăcea) să fii? 

- Deşi toţi avem obsesia oglinzilor şi boala contemplaţiei, într-o 
oglindă nu te poţi vedea niciodată în întregime. Doar secvenţial. În ce mă 
priveşte, pot vedea (şi şti!) că m-am născut la Târgu Neamţ şi am 
copilărit la Vânătorii de Neamţ, la apa Ozanei, pentru că de la prispa 
casei noastre până la Ozana erau 80 de metri, că pietrele de pe prundul 
Ozanei m-au civilizat, că aici, pe când nu împlinisem nici şase ani am 
început a gânguri poezii, în sfârşit, că în umbra Cetăţii Neamţului şi la 
Ozana cea deja legendară prin condeiul lui Creangă, am început să 
întemeiez o Singurătate. De aceea, când sunt întrebat de locurile natale, 
de valea Ozanei cea ocrotită de spiritul Cetăţii Neamţului, sunt tentat să 
spun cuvintele lui Columb când a văzut America şi a călcat pe pământul 
cubanezilor: „Tierra mas hermosa que ojos humanos nunca vieron” (Cel 
mai frumos pământ pe care l-au văzut vreodată ochii omeneşti). Pe 
deasupra, eu consider Ozana Iordanul literaturii noastre. 
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Ce mi-a adus poezia? M-a pus în relaţie directă cu misterul, cu 
semnele lui, cu Dumnezeu. Literele (cu ghilimele!) unui alfabet secret 
există. Adică semnele. Studiind şamanismul asiatic din toate timpurile, e 
uşor să-ţi dai seama că poetul se subscrie aceluiaşi ceremonial. El are 
nevoie de pregătire pentru cufundarea în sine, raţional şi emoţional, 
pentru a se întoarce de-acolo cu câtimea aceea de frumos şi nemoarte şi a o 
dărui celorlalţi. Astfel, poezia e duhul aflat dincolo de veghea noastră. 
Pentru poet ea vine prin ochiul vălurit, care vede altceva, care devine un 
erou al iluziei. De aceea am spus mereu că poetul e cel care vrea să ia perla 
fără să omoare scoica. Cât despre teme (absenţă, naştere, moarte, 
dragoste) şi recuzita lor, ele vin de la sine, firesc, în cadrul acestui 
spectacol vocalizat care este Poezia, cum ar spune De Sanctis. 

Mă întrebi ce alt scriitor mi-ar fi plăcut să fiu dacă n-aş fi fost 
Daniel Corbu. Să răspund: Dante, cel mai spectaculos poet vizionar al 
lumii în ultima mie de ani sau Eminescu, modelul în absolut al oricărui 
poet român adevărat. Câţi nu şi-ar fi dorit destinul poetului Mihai 
Eminescu, dar câţi şi-ar fi asumat să îndure viaţa sa? Şi de ce să nu-l 
adaug pe Bacovia, marele simbolist european cu sediul în Bacău? Când îl 
auzi pe Bacovia spunând „de-atâtea nopţi aud plouând/ aud materia 
plângând”, poţi să fii înţesat de geniu şi te cutremuri. 
 
 

„De nu erau grecii, nu ştiu cât din mine ar fi existat ...” 
 
 

- Eşti un poet cu fior religios explicit... Ai avut vreodată viziuni? 
Crezi în inspiraţie? Unde e ascuns Dumnezeu în poeziile tale? 

- Sunt un poet incomod pentru Dumnezeu. Pun prea multe şi prea 
piezişe întrebări, dinamizându-i blândul romantism. Evanghelia după 
Corbu, carte considerată de unii uşor eretică, stă mărturie. Prin ea 
Dumnezeu îmi ştie toate întrebările şi neliniştile. 

Acum despre viziuni. Poemul în sine e o viziune, dacă ştii să 
păstrezi totul în metafizic, şi să nu-l murdăreşti prea mult de real. Mă 
număr între puţinii, seraficii debili ai Europei care mai cred în inspiraţie. 
Sunt vetust? Credinţa mea de neclintit este că a scrie fără inspiraţie e o 
lipsă de bun simţ. 

Pe de altă parte, spunem că de cele mai multe ori poezia ne scrie şi nu 
noi scriem poezie. Ca locuitor al acestei emoţii şi ca unul dintre locuitorii 
ţinutului care mai crede în inspiraţie, vă pot spune că poezia vine şi pleacă. 
Te lasă de multe ori deznădăjduit şi cu mâinile goale. S-o opreşti, 
imposibil. E ca şi cum ai încerca să păstrezi cu tot dinadinsul mireasma 
florii în pumn. Dar nu cunosc întâlniri mai înalte, mai disperate, mai brutale 
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şi mai serafice decât cele cu poezia. Prin urmare, înainte de a te lăsa devastat, 
curtezi duhul poeziei (prin lecturi, visare liberă – eu aproape întotdeauna prin 
muzică), iar apropierea ei o simţi ca pe apropierea unei femei cu halou. 

Cât despre duhul divin, el este peste tot, deci şi în poemele cu 
adevărat vizionare, ce merită să fie adăugate lumilor noastre. 

- Care au fost modelele tale culturale? Cum ai ajuns la ele? Cât de 
ruşine ţi-a fost când cei din jur au descoperit că scrii poezii? Ai avut în 
viaţă (şi în literatură) şi nişte... antimodele? Te-au influenţat în vreun 
fel? Zi-mi câteva mijloace prin care se ratează scriitorul român. 
„Vocaţia începuturilor”, cu care se laudă cultura noastră, ne face să ne 
şampanizăm în faţa debuturilor şi să uităm pe drum ce au promis să facă 
în literatură... Ratarea face parte din destin sau e o forţare a destinului? 

- Am spus-o şi în alte interviuri: de nu erau grecii, nu ştiu cât din 
mine ar fi existat. Adică toate mitologia din Hesiod şi Homer, pe urmă 
filosofii (Pe Platon îl citeam nebuneşte în traducerea lui Noica şi 
Kleinenger, Pe Socrate îl veneram), pe Pitagora îl luasem model de viaţă. 
Citeam la şaisprezece ani o carte apărută în 1882 despre vieţile filosofilor 
greci, pe care cred că a citit-o şi Eminescu. Pe urmă: înainte de-a citi 
poeţii, am citit autorii dramaturgi greci: Sofocle, Euripide şi Eschil. După 
aceea: Sapho, un fenomen liric (ce păcat că din opera ei nu s-a păstrat 
decât 15%!) şi, desigur, Pindar. Au urmat Catullus, Dante, Shakespeare, 
Goethe, Rilke, Elytis, Gibran, Ginsberg şi alte câteva mari spirite care 
menţin înălţimea metafizică a lumii. Ca să nu mai numesc prozatorii, de 
la Cervantes la Tolstoi, de la Balzac la Dostoievski, de la Thomas Mann 
la Kurt Vonegut şi John Updike. 

Mă-ntrebi despre ratarea scriitorului. Fănuş Neagu avea un 
personaj, Mohreanu, care avea priviri de înecat şi chiar s-a înecat în 
Dunăre. Dacă cineva are priviri de ratat, se ratează. Eu nu cred în ratările 
pe motive sociale. Să ne-amintim ce spunea cândva G. Călinescu: 
„scriitorul adevărat scrie şi în ştreang”. 

- De ce te-ai apucat să scrii proză? Ce resort intim împinge un 
poet să se apuce de scris proză? Neîncrederea în propria poezie? 
Neîncrederea în forţa poeziei? 

-  N-am probat niciodată neîncrederea în forţa poeziei. Ar fi ca şi 
cum ţi-ai dărâma propriul templu al rugăciunii şi credinţei. Scriu proză, 
un anumit fel de proză (prima carte, Omul suspendat, avea ca subtitlu 
Douăzeci şi una de fantasmagorii în ritm de blue-jazz) din dorinţa de a 
extinde unele motive, idei, concepte prin mijloacele prozei. În cazul meu, 
proză parabolică. Sunt însă mulţi poeţi care au devenit mai importanţi ca 
prozatori: Victor Hugo, Joyce, Boris Pasternak (basarabean la origini, 
prin bunicu Păstîrnac), iar la noi Vasile Voiculescu, Cărtărescu, Danilov. 
Nu-i vorba de o trădare, ci de o deviere benefică a vocaţiei. 



 121

În câmpul literar se pot întâmpla mici devieri sau, mai bine spus, 
îmbogăţiri prin alte mijloace de expresie. De exemplu, eu n-am crezut 
vreodată în vocaţia mea de critic literar, dar am scris eseuri şi portrete 
literare. Portretele literare sunt până la urmă critică, dar una 
impresionistă. Însă cum obiectivitatea e o sumă de subiectivităţi, 
portretele sunt, le consider, obiective, iar eseurile sunt idei, gânduri 
despre literatură, artă, artist, un fel de confesiuni încărcate de obsesii ca 
un pom de Crăciun. 

Într-o altă ordine a ideilor, cititorii cărţilor mele sunt puţini (400-
500), ca şi tirajul lor. La asta se adaugă grăbiţii sau mai puţin grăbiţii 
cititori ai site-urilor de socializare. Am văzut că extrag din versurile mele 
sau postează poeme întregi pe aceste site-uri. Şi că primesc multe 
entuziaste semnale. De poezie lumea are o nevoie viscerală. De aceea 
propun să nu dezarmăm, dar nici alţii să nu se bucure aşa, ca bătrâneţea 
la primul rid. 
 
 

„Îmi place să cred că poezia va reveni, după atâtea 
experimente angoasante, la simplitatea ei presocratică” 

 
 

- Cică peste vreo sută de ani se va trăi într-o Europă globalizată, 
s-ar putea ca întreg continentul să se numească Statele Unite ale Europei 
(SUE). Limba de circulaţie va fi, să zicem, engleza. Ce crezi că se va 
întâmpla cu actual-tânăra literatură română? Va mai rezista în concertul 
literaturilor (minore) care vor da buzna să se alinieze? Crezi că o va mai 
apăra cineva (în munţi!) cu pixul în mână? Ce se va întâmpla cu poezia 
lui Daniel Corbu care e iremediabil legată de limba română? 

- Mi-e dat să cred în instinctul de apărare şi să spun că limba 
română nu va dispărea aşa repede, cum ne ameninţă autorii de 
escatologii. Ea va exista chiar şi atunci când doar o mie-două de oameni 
vor citi un vers din Eminescu sau din Blaga, Bacovia sau o pagină din 
Amintiri din copilărie în româneşte. 

- Postmodernismul românesc a devenit, pare-se, o marotă care în 
ultimele decenii a generat un „postmodernism original”... În spatele 
acestui „postmodernism balcanic” s-a ascuns o seamă de scriitori care 
au pus toate neputinţele şi toate ratările pe seama slabei percepţii a 
publicului care a rămas doar... modern. Unde se întâlnesc „omul nou” 
dâmboviţen şi „omul postmodern” de sorginte incertă? 

- În America, după cum bine ştim, manifestele postmoderniste au 
pornit prin 1957 şi se refereau mai mult la arhitectură şi arte plastice. Noi 
ne-am trezit prin 1983-1985 cu gândul că am putea fi postmoderni. Dar 
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cum? Prin ce modalităţi? Poeţii generaţiei ’80 au prins din goana vântului 
de vest curentul. Ca de obicei, la noi s-a născut un „product” original, o 
struţocămilă pe care toţi o privesc dar nu ştiu ce-nseamnă. Un 
postmodernism fără postmodernitate. Eu am numit tot acest fenomen un 
avangardism de refugiu, ţinând cont şi de faptul că se întâmpla în timpul 
ideologiei comuniste, pe care cei mai mulţi tineri refuzau s-o aservească. 
Prin urmare, postmodernismul românesc e doar un avangardism de 
refugiu, ca să nu spun că e o sumă de experimente de multe ori penibile. 

Aşa cum bine spui, sub umbrela conceptului/ curentului s-au simţit 
ocrotiţi mulţi veleitari încrezători în ingineria textuală, cu pretenţii de 
poeţi. În sfârşit, pentru falanga moldavă, din care fac şi eu parte, 
Eminescu este poetul de la care plecăm şi la care ne-ntoarcem oricând 
pentru revigorări şi este marele argument de păstrare a specificului 
naţional în condiţiile globalizării, în cadrul căreia asistăm la degradarea 
culturilor mici, la uniformizare, la pierderea încet-încet a specificului 
tradiţional-naţional şi, ceea ce mi se pare agonic, la pierderea identităţii 
lingvistice. Sigur că nu ne mai putem opune unor determinări socio-
culturale: tehnologiei informaţionale, culturii digitale, mass-media, care 
obligă popoarele la uniformizarea modului de viaţă (modă, sărbători, 
ceremonii, gusturi muzicale, gastronomie etc.), toate fiind baza 
postmodernităţii, a stabilirii unui nou tip de comuniune mondială şi 
formarea a ceea ce Marshall McLuhan numeşte satul planetar. Însă prin 
tot ceea ce facem, încercăm să menţinem, în postmodernism, primatul 
metafizicului, a substanţialităţii, a formelor cu fond, a unui tragism care 
caracterizează poezia românească de la Mioriţa la Oda în metru antic şi 
de la Plumb de Bacovia şi De-a v-aţi ascuns de Arghezi, până la Tatăl 
meu Rusia de Cezar Ivănescu. Răsfoind câteva cărticele ale unor 
autonumiţi poeţi postmodernişti de 25-30 de ani, spun că mi-ar părea rău 
să se întâmple în poezia românească ceea ce francezii ar numi „la 
masturbation de l’esprit”. 

- Sunt de acord că generaţiile tinere, ca să se vadă, e bine să intre 
în literatură prin mici revoluţii. Dacă revoluţionarii mai au şi talent, cu 
atât mai bine lor şi ţării nu mai zic!...! Am auzit, între autorii foarte 
tineri, sintagma „noua sinceritate”... Dar nu întotdeauna cei care 
vorbesc sincer au şi ceva de spus, nu-i aşa? Pe ce direcţii pariezi în 
evoluţia (literaturii) poeziei române? 

Care ar fi diferenţa dintre poezie care se scria în anii ’80 şi poezia 
care se scrie acum? Tu scrii altfel decât scriai în anii ’80? Cum receptezi 
„furia” tinerilor care au debutat în aceşti ani? 

- În această epocă a pozitivismului, mai feroce ca în multe altele, 
marginalizat, nu cred că un scriitor mai poate deveni o problemă 
naţională, un centru al atenţiei publice, ci doar un instrument sau un biet 
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agitator al supravieţuirii. Marginalizarea sa a pornit de departe şi a luat 
proporţii. Să ne amintim că acum vreo patru mii de ani, poetul era al 
doilea în cetate după rege, era şamanul, era sacerdotul. De ce a decăzut 
din acest rol? Răspundă cine poate. Eu însă încerc să-mi închipui câtă 
linişte olimpiană avea poetul de acum câteva mii de ani care nu trebuia 
decât să numească. O numire cum ar fi copac pasăre spună de mare te 
trimitea, fără nici un fel de paşapoarte vizate, într-o stare poetică. Îmi 
place să cred că dacă nu poetul, poezia va reveni, după atâtea 
experimente angoasante, la simplitatea ei presocratică.  

Cât priveşte onorurile, premiile, gloria: să ne aducem aminte de 
Alexandru cel Mare, care punea adesea să se aprindă un foc de câlţi, 
pentru a-şi reaminti că gloria lumii este un fum. Toate sunt pururi 
aceleaşi. Sau, mai exact, cum spune Lucreţiu în original: Sunt eadum 
omnia semper. Premiile: tinichele atârnate de poalele poeziei. Importantă 
e şi credinţa noastră în miracolul poeziei şi răbdarea de a ajunge în casa 
cântecului, unde niciodată liniştea nu-i tutelară. Dar mai ales credinţa. În 
acest sens, îmi place să amintesc o strofă dintr-un cântec vechi 
maramureşean de Crăciun: „Azi e miercuri, mâne-i joi / Vine Domnul pe 
la noi / Însă pe Hristos îl vede / Numai omul care crede”.  

Spun asta mai ales pentru cei tineri. Răbdarea, cultura asimilată 
temeinic şi credinţa totală în ceea ce fac. Iată ce le cerem noilor făuritori 
de viitor literar! Însă mi-e greu să mă abţin a spune că îmi dă o senzaţie 
de adânc inconfort suficienţa scriitorilor tineri. Baza culturii lor dă de 
gândit. Mulţi nici nu-şi pun problema că trebuiau să treacă prin Poema 
lui Ghilgameş (noi în tinereţe ştiam fragmente întregi pe de rost!), prin 
poemele sanscrite, Homer, Sophocle, Sapho, Dante sau Tasso înainte de 
a crede orbeşte în postmodernism sau fracturism. Precum tinerele fără 
voce, dar cu picioare frumoase râvnesc la mari glorii de cântăreţe 
mondiale, ei se visează, peste noapte, vedete literare. Vedetismul a 
devenit o boală molipsitoare. Iar cei grăbiţi nu realizează că pe astfel de 
vremuri orice scriitor adevărat este un damnat. 

- Ce sfaturi ţi-ai dat, privindu-te în oglindă, pe 7 aprilie, când 
împlineşti şaizeci de ani... Ce ţi-ai reproşa? Ce proiecte te-ai amăgi ca 
să mergi mai departe? 

- Răspunsul la întrebarea ta ar acoperi nesfârşite pagini (multe de 
jurnal intim). Mă voi mărgini, de aceea, doar la câte un reproş mai tandru 
sau mai apăsat. Eu ştiu unde greşeşte poetul Daniel Corbu: visează tot 
timpul să facă mai mult decât poate face, pe când orice vis trebuie să fie 
pe măsură.Dacă, asemenea pantofilor, te strânge sau e cu două numere 
mai mare, eşti pierdut. Ştiu şi unde greşeşte omul Daniel Corbu: e un slab 
manager al scriitorului, îi lipseşte tupeul şi cabotinismul în social, nu 
aleargă după traducători şi editori, nu aleargă după premii şi distincţii 
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gloriolarde, considerând că ce fleonc, ca fleoncul trece, preferă prea mult 
ascetismul şi deliciile singurătăţii, urmând recomandarea lui Baudelaire 
pentru poet: „du travail journalier et de l’inspiration” (munca zilierului şi 
inspiraţia). Prin urmare, nu-şi face timp pentru cele exterioare scrisului. 
În schimb, are hahalera literară timp, de la ea vine predominanţa 
coteriilor, cum poate bine ai observat. Portretul robot al hahalerei literare 
e uşor de făcut, dragă Adrian. Ea nu se poate confunda cu trântorii de 
cafenea. Hahalerele muncesc, îşi scriu repede cărţile, ca pe răvaşe (pe 
care le traduc în şapte-zece limbi, de la malgaşă şi ciuvaşă până la 
chineză sau la engleza stricată – americana de azi), fac fundaţii, îşi asumă 
reviste, organizează colocvii pe teme pompoase, se agaţă de toate 
întrunirile internaţionale unde reprezintă, vezi bine!, literatura română, 
dau sfaturi la televiziuni, îşi fac statui, promovează impostura etc. etc. 
Aleargă la înmormântările scriitorilor adevăraţi, strâng mâini, de 
consolare, mimează tristeţea, în timp ce forul lor interior e ca un vas uns 
cu jubilaţie: „S-a mai dus unul, noi rămânem pe baricade!” Ca să închei, 
că m-am otrăvit destul, ei sunt un fel de arendaşi literari, foarte solidari  
între ei, bovarici, cărora orgoliul le-a crescut ca un neg urât, mai mare ca 
opera. De aceea nici nu observă pe scriitorul adevărat, aflat în luptă cu 
inefabilul, fără dinţi, încercănat, cu obrazul căzut, cu privirea tot mai 
indiferentă. 

Ceea ce lipseşte la noi este acel kulturkampf, cum spun nemţii, 
lupta culturală înaltă, spirituală, specifică unor epoci de acum istorice. De 
câte zeci de ani n-a mai fost la noi o polemică de idei, o cruciadă a 
spiritului? 

N-am ştiut să fac vreodată o altă politică decât pe cea a metaforei. 
Iar poetul de ce să nu rămână ce este: un inconfort şi pentru sine şi pentru 
cei din jur, un fel de Sisif care adună bolovanii vecinilor pentru a urca 
muntele. Scriitorul nu face istoria, el o îndură. Eminescu a spus cândva: 
Poezie = Sărăcie. Şi aşa a rămas. 

Să bată alţii profanele tobe ale politichiei! Ei cu asfaltul drumurilor 
şi străzilor pentru maşinile lor luxoase, eu cu drumul meu Spre Fericitul 
Nicăieri. Ei nu avatarurile bugetelor şi a documentelor şchioape, eu cu 
Documentele Haosului. Ei cu plimbările prin lume pe banii boborului, eu 
cu Plimbarea prin flăcări, deh! Ei cu eticheta de milionari în dolari, eu 
cu aceea de milionar în imagini, omul suspendat, trudind continuu la 
Manualul bunului singuratic. 
 

a consemnat Adrian Alui Gheorghe 
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Poeme de Daniel Corbu 
 

 

 

Păzitorul de capre 

 
În cele din urmă 
fiecare merită doar ceea ce înţelege. 
Să fi fost altădată 
– cum mi-a ghicit bătrîna doamnă Lenor –  
păzitor de capre în insula Patmos 
pe vremea cînd zeii curgeau ca planoarele 
ca porumbeii în Piaţa San Marc  
iar Homer nu apăruse încă în lume? 
Să fi fost într-o altă viaţă păstorul cel tînăr 
păzitor de capre în insula Patmos? 
Dacă nu de unde în atîtea flendurite duminici 
viziunea muntelui stîncos cu ierburi şi mărăcinişuri 
uscate în soarele arzător 
şi mirosul de lapte fiert din faţa colibei 
şi stînca roşie cu umbra aruncată peste foşnetul mării? 
Dacă nu de ce acum după atîtea căderi în abis  
scena filmică a tînărului păstor  de capre 
alergînd spre stînca roşie 
şi zgomotul săgeţii intrate în carne 
şi privirea neomenească a tînărului 
îmbrobonat de mireasma morţii? 
Dacă nu de ce din cînd în cînd 
această durere ascuţită sub omoplatul stîng 
şi de ce de-atîta timp tratatul meu despre barbarie 
şi sacralitate 
stagnează de fiecare dată la greci? 

 
 



 126

Raport către nopţile sterpe 

Poetului Mihai Ursachi 
 
Ceea ce ne leagă e-un cîntec de moarte. 
Trec printre ziduri şi strig: 
Abel Abel frate Abel ceea ce  
ne leagă pe noi e-un cîntec de moarte! 
Dar cuvintele nu-s niciodată de-ajuns ALTCEVA 
   SFÎŞIE CORIDOARELE. 
Cu hlamida cea neagră 
ca flacăra cărţii luminînd 
trec pe drumuri străine şi strig: 
Abel Abel frate Abel ceea ce 
ne leagă e-un cîntec de moarte! 
Un vierme înghite unul după altul punctele 
de suspensie ale lumii 
seara UN ZEU OBOSIT ÎMI CADE PE PAGINI. 
Abel Abel frate Abel ceea ce 
ne leagă e-un cîntec de moarte! 
Dar cuvintele nu-s niciodată de-ajuns 
altceva sfîşie coridoarele o,  
TRUP AL MEU REGE    carcasa mea  
         de spaimă & visare! 
 

Ultimul zeu 

Se dedică 
tuturor colegilor de la Şcoala ieşeană 
de potcovit inorogi 

 
Cade noaptea ca o tigvă de faun  
luna-i purtată-ntr-o sacoşă de nebunul 
oraşului  
şi din nou îmi amintesc seara în care  
ticluiam scrisoarea către zeul cel şchiop  
dormitînd prin tibetane barăci. 
       Cum legaţi  
ombilical de mecanismul celor şase estetici  
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scrijeleam fiecare cîte-o literă pluriformă  
(împrumutată din universala panoplie de semne)  
vorbindu-i despre bucuriile date cu var  
precum bolnavii de lepră  
despre devenirea dialectică a torturatorului  
de umbră 
despre mirosul de Neant jilav şi de 

    zădărnicie apoasă  
despre cum stăm cu ditamai Mîinele-n braţe  
cum cangurul cu puiu-n marsupiu  
că UITAT ÎNTR-O CARTE DE HOMER  
PÎNĂ ŞI RĂZBOIULUI TROIAN I-AU ÎNGHEŢAT 
PICIORUŞELE. 
 

În umbra inimii 

Surorii mele, Maria 
 
 
Dacă lumina e umbra flăcării 
atunci în umbra inimii 
ca-n umbra flăcării să stau ca un proscris 
bucurîndu-mă de gloria ei. 
Iar moartea însoţind vorbele 
răsări-va mereu 
precum sîngele 
printr-un alb pansament. 
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„Periplurile lui I. Lazu sunt adevărate aventuri în mai 
toate cartierele bucureştene şi nu de puţine ori primejdioase, 
date fiind reticenţele unor foşti vecini, aversiunea şi chiar 
invidia pe gloria postumă a unor scriitori.” 
 
 

 
 

Viaţa scriitorului în spatele unei 
plăci de marmoră 

 
un eseu de Radu Cange 

 
 Scriitorii care n-au participat la „viaţa intensă” de până la 22 
decembrie 1989 – şi mă refer la cei care nu au scris lozinci, n-au fost 
turnători, n-au fost descurcăreţi sau sforari, sunt şi acum, în deplină 
libertate spirituală, neglijaţi, inobservabili, mereu obstaculaţi în a publica 
în principalele reviste literare, de multe ori din cauze ... necunoscute. Ce 
să mai spunem de critica literară care are în grijă alte promovări şi care 
critică literară rareori se ocupă de categoria scriitorilor pomenită mai sus. 
Acest fenomen poate ar trebui observat de, numai dacă există aşa ceva, 
unul sau mai mulţi experţi în acest fenomen psiho-socio-literar – şi nici 
nu ştiu dacă acest termen este corect sau dacă el există. Sau poate l-am 
observat eu, acum. 
 Din această categorie de scriitori pare să facă parte Ion Lazu, poet 
şi prozator, meseriaş meticulos, talentat, dar fără tupeu. El nu face parte 
nici din categoria scriitorilor văicăraţi – aceştia mai mult cerşind premii 
literare sau subvenţii consistente, cu toate că talentul respectivilor nu-i 
recomandă la asemenea recompense. 
 Ion Lazu s-a gândit la un lucru bine venit, dacă nu extraordinar. I-
a venit ideea în a continua reamintirea, printr-o simplă placă de marmoră, 
a scriitorilor dispăruţi, fie şi ei comunişti înveteraţi – vorba vine, pentru 
că mulţi dintre ei nu şi-au dorit decât premii, călătorii, bani etc., sau 
scriitori care nu au avut decât talent şi pasiune. Este bine că, alături de 
aceştia, sunt reamintiţi – prin plăcile de marmoră fixate la fostele 
domicilii ale acestora – şi scriitorii ostracizaţi de prea zelosul şi 
criminalul regim roşu, dar şi de turnătoriile scriitorilor partizani care, 
peste noapte, au pactizat cu noua orânduire de după 1947. Divagând, mi-
am amintit de un articol semnat tot de I. Lazu unde acesta menţiona că 
peste patru sute de scriitori au dispărut sau şi-au dat sfârşitul în sau la 
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puţin timp după ieşirea din detenţie. Lucru care nu s-a întâmplat cu nici 
un scriitor comunist după evenimentele din decembrie 1989. De ţinut 
minte. 
 Dar să trecem la subiectul nostru şi să aducem la cunoştinţă 
scriitorilor, în primul rând, şi apoi cititorilor, că domnul Ion Lazu a scris 
o carte care se numeşte „Odiseea plăcilor memoriale”, carte apărută la 
Editura Biblioteca Bucureştilor în 2012, format mare, cu o copertă 
excelentă semnată de Anca Ivan, carte ce conţine şi câteva fotografii 
realizate tot de I. Lazu, dar şi un portret al autorului creionat de 
nemuritorul AHOE, mare sonetist şi baladist, plecat dintre noi la 
începutul anilor 90, uitat de critica literară şi de confraţi. 
 Cartea are un Preambul şi un motto al lui M. Vulcănescu, motto 
care sună aşa:” Vreau să mă devotez, nu să poruncesc”. Cel puţin o frază 
din acest Preambul trebuie reţinută şi o redăm: „ Ca să se înţeleagă acest 
lucru pe cât de adevărat tot pe-atât de trist: scriitorul român, de care 
convivii se plâng îndeobşte şi îl privesc chiorâş, a avut de cele mai multe 
ori ghinionul să-şi ducă viaţa printre semeni de-o cruzime fără frontiere.” 
 Această carte-jurnal conţine avataruri greu de imaginat ale 
scriitorilor, cât şi unele întâmplări care, destul de rar, îţi mai aduc un 
zâmbet pe buze. Vezi partidele de şah pe care le jucau N. Velea şi Gr. 
Hagiu şi banii de la Fondul literar pe care aceştia îi luau, întâmplări 
narate de soţia lui N. Velea. 
 Mizeria în care şi-au dus ultimile zile scriitori ca Hortensia 
Papadat-Bengescu şi amintită în această carte, merită reţinută, uneori 
autorul, în speţă I. Lazu, fiind ajutat de alte cărţi pe care acesta le-a citit – 
şi facem cuvenita referinţă la „Caietul albastru”, jurnalul lui N. Balotă. 
Ce menţionează N. Balotă aici şi înserează I. Lazu este de reţinut, în 
privinţa respectivei romanciere: - ... că pe 9 martie 1955, la 
înmormântarea scriitoarei, căzută în dizgraţie, „moşiereasă”, scriitoare 
decadentă etc.”, practic uitată şi sfârşindu-şi viaţa în mizerie, nu s-au 
prezentat decât Balotă şi Nego, ambii provenind de la Cluj. Ciudate, 
strâmbe vremuri am trăit ! – 
 În căutarea fostelor adrese, unde au locuit scriitorii, autorul 
acestei cărţi notează: 4 aprilie 2007 Tudor George: „ Îmi amintesc a-l fi 
căutat la această adresă pe poetul Tudor George, supranumit Ahoe ,,,” 
Sun, iese o tânără femeie de 55-60 de ani. Da, poetul T.G. a locuit în 
spate, la mansardă – cum altfel? -. Uniunea scriitorilor a decis să pună o 
placă memorială acestui mare poet, care ... Ea : Da, ştiam, am cărţi de la 
el. Şi adevărul este că poetul avea acest obicei: să dea cu autograf cărţile 
sale doamnelor de pe la diverse ghişee, de ce nu şi vecinilor?, probabil în 
ideea de a le câştiga bunăvoinţa. ... Era un tip complet nepractic, 
nedescurcăreţ, inhibat, paralizat de hienele birocraţiei ... Domeniul lui 
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fiind visătoria. Încerc să-mi închipui ce relaţie va fi fost între poetul 
singaporean şi această doamnă, acum rubicondă, dar care va fi fost nurlie 
cu două-trei-patru decenii în urmă, pe vremea haiduciei lui Ahoe. 
Doamna Moraru admite că T. G. merită o placă, însă această casă se află 
în litigiu. 
 Periplurile lui I. Lazu sunt adevărate aventuri în mai toate 
cartierele bucureştene şi nu de puţine ori primejdioase, date fiind 
reticenţele unor foşti vecini, aversiunea şi chiar invidia pe gloria postumă 
a unor scriitori. Aşa ajunge să te judece un vânzător de la aprozar, un 
inginer sau un doctor ieşiţi la pensie. Vorba lui Jules Renard: „Nu mă 
interesează părerea unui individ fără talent în ce priveşte un scriitor.” – 
citat din memorie. 
 Dar, I. Lazu, pe lângă indivizi nu de puţine ori agresivi, a întâlnit 
şi oameni simpli cumsecade care i-au dat, în acele împrejurări, ajutorul 
de care avea nevoie în fixarea plăcilor memoriale. Aşa s-a întâmplat în  
cazul lui O. Goga, Leonil Dimov, Al. Philippide şi mulţi alţii. 
 Dureroasă este incursiunea în scurta viaţă a lui Nicolae Labiş. I. 
Lazu spune despre acesta: „Cântase imnul regal într-un restaurant, deja 
securitatea îl identificase ca dizident, era practic interzis ca poet, poeziile 
lui erau respinse în redacţii, iar volumul „Lupta cu inerţia” i-a apărut 
postum”. Toate acestea domnul I. Lazu le-a aflat dintr-o carte. Labiş era 
urmărit până ajungea noaptea, acasă, în strada Miletin nr. 14, unde 
autorul acestei cărţi trebuie să fixeze o placă memorială. 
 Dar lumea scriitorilor este total diferită de la unul la altul – şi aşa 
este în firea lucrurilor. În vizită la Gigi Astaloş: ce povesteşte acesta 
despre O. Paler. Paler, pe când acesta răspundea de televiziune. O fiară. 
Au vrut să facă un spectacol di granda, a venit Paler şi nimic nu-i plăcea, 
balerinelor li se vedeau picioarele. Un politruc sinistru, considerat ca 
atare de toţi, pe atunci. Iar acum îl auzi: „Nu mai cred în democraţie, în 
libertate, în capitalism.” Deci tot comunist, tot pentru dictatura celor duri. 
Eu, R.C., care scriu această carte, nu i-aş fi pus acestui scriitor niciodată 
o placă memorială. După umila mea părere, a fost un fariseu. 
 Îndreptăţită mi se pare părerea lui I. Lazu despre corifeii latranşi 
ai comunismului, începând cu M. Beniuc. Şi spune I. Lazu: „Oricum, 
ceva se va fi întâmplat în mentalul nomenclaturii scriitoriceşti, îmi zic, - 
alde Z. Stancu, alde E. Jebeleanu, alde M. Beniuc, de prin cotloanele 
unde vor fi fost pe vremuri – ajunşi în aceste vile ultraelegante, de mari 
potentaţi, şi ştiind bine că adevăraţii boieri stăpâni au fost alungaţi, dacă 
nu băgaţi la zdup sau chiar la Canal, oricum spulberaţi, aduşi la zero, 
exterminaţi – unde aflam aseară că l-au trimis pe generalul Mociulski, 
unul dintre titanii celui de al doilea război mondial. Ceva de genul: v-am 
luat locul, trăim boiereşte, acum să tragem brazda deasupra să nu vi se 
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mai ştie de urmă; în schimb, vom scrie poezii proletare, împotriva 
burghezo-moşierimii, să vi se ducă buhul de exploatatori etc. deci ceva se 
va fi produs în conştiinţa acestor oameni de condei, deveniţi prin trădare 
noii boieri ai regimului roşu. Altfel te simţi în high-life-ul comunist, 
altfel scrii. Altfel îţi vin ideile roşii sub condei după ce te-ai încuibat în 
ditamai viloiul. Să mai pleci de-aici? Cum să nu lauzi regimul pentru 
asemenea pleaşcă, cum să nu lingi mâna care te-a adus aici cu hârzobul – 
şi cum să-i mai priveşti cu simpatie sau cu umilinţă pe colegii de condei 
lumpeni, supravieţuitori prin subsoluri ori mansarde, veşnic flămânzi, 
împuşcând francul şi colaborarea? E în firea lucrurilor că alde Jebeleanu, 
scriitor proletar, nu-i aşa? însă cu pâinea şi cuţitul în mână, se lansa într-
un trai ultraboieresc, la nivel de ambasador, fără obligaţia aceluia, făcea 
împrumuturi de milioane, apoi se stropşea la cei de la Fondul literar să-i 
fie radiate toate datoriile – şi o lua de la capăt. Cam astea îmi erau 
gândurile, privind în grabă „vilişoara” lui Beniuc, cel scos, oricât de 
târziu, din marile jocuri, după ce apucase să-i înlăture pe destui, acum 
ajuns la o venerabilă vârstă şi după ce pătase tot şi minţise tot şi dăduse la 
o parte pe toţi cei care prin opera valabilă – ca Blaga – i-ar fi primejduit 
locul câştigat, de militant roşu: nu pregeta să-i cânte în strună 
Cârmaciului, care avea greţuri la sintagma „domn”, drept care vine să ne 
convingă că suntem tovarăşi.” 
 Despre Ionel Teodoreanu şi periplul autorului acestei cărţi cu 
ocazia fixării plăcii, în strada Romulus 15. Acum este o firmă. „Iese un 
bodyguard. A ieşit şi data trecută ...” Autorul – I. Lazu – îşi dă seama că 
nu are cu cine trata ... Omul de pază nu-mi spune nimic, parcă picat din 
cer ... Patronii ? ... Nu prea vin. În aceste condiţii, unde să fixezi placa 
memorială, când aici nu este decât o firmă, căreia nu-i pasă de Ionel 
Teodoreanu ? ... Mort în cumplita iarnă 53-54, la coadă la pâine. Legendă 
sau nu, e o poveste care se potriveşte vremurilor maştere de după 
război...” 
 Ion Lazu, autorul acestei admirabile cărţi, cu o conştiinţă 
rarisimă, nu se lasă intimidat de indivizi care nu au o minimă conştiinţă 
spirituală. Mai departe, spune autorul: „În str. Plantelor nr. 9, vreau să 
pozez de aproape placa lui Eminescu, dar de la fereastră se mişcă o 
tânără şi observând ce vreau să fac l-a chemat îndată pe taică-său, un 
domn nu prea tânăr, foarte gras. Vin ambii la fereastră, se inflamează, mă 
alungă de acolo, precum că nu pot fotografia decât cu acordul lor. Să te 
cruceşti, nu alta! Să se fi adăugat încă o pagină la cumplitul dosar al 
năpăstuirii poetului naţional? Nu voisem decât să adast puţin în preajma 
locului supliciului său. Şi această izbucnire ignobilă ... Cine sunteţi voi, 
troglodiţilor, ce legătură aveţi cu poetul naţional şi cu ce drept îmi 
interziceţi să fotografiez placa lui memorială ?” 
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 La pag. 91, autorul notează dezamăgit: „Îmi dau seama că vor fi 
mulţi care se vor bucura de aceste plăci, familiile, bietele neveste, dar se 
vor găsi şi destui care să cârtească: ăla scriitor ?” 
 Ion Lazu nu este obstaculat, în demersul său, numai de vecini, fii 
ai scriitorului sau neamuri mai îndepărtate, dar şi de firme – un doctor îl 
întreabă pe autor: Ce a făcut statul pentru mine ? Avea un cabinet unde 
locuise, cândva,  un scriitor -. Dar şi de cei angajaţi şi plătiţi înainte 
pentru a fixa respectivele plăci memoriale; domnul Lazu are o tenacitate 
ieşită din comun, probabil şi dublată de respectul faţă de unii scriitori – 
nu în egală măsură, după cum a reieşit pe alocuri. Ba, mai mult de atât, 
aflat în de acum cunoscutul bloc al scriitorilor de pe lângă fosta Operetă, 
dacă am înţeles bine, dânsul îşi dă seama că aceştia se ignoră reciproc, 
dacă nu mai rău de atât. Şi, adaug eu – R. C. -, dacă între noi nu ne 
respectăm şi, mai mult de atât, ne mai şi urâm, ce pretenţii să mai avem 
din partea celor fără har. 
 Da, în această carte, mi se confirmă încă odată că romancierul E. 
Barbu este fiul lui N. Crevedia. De fapt, ştiam cu mai bine de 45 de ani în 
urmă, încă de pe vremea când mă mai duceam pe la Clubul epigramiştilor 
„Cincinat Pavelescu”; părinţii mei erau epigramişti, dar şi cu mare 
dragoste pentru poezie. Dacă nu mă înşel prea mult, N. Crevedia mai 
trăia pe atunci. Să mă fi lăsat memoria ? Ce nu ştiam este faptul că E. 
Barbu mai avea un frate şi o soră. 
 Într-un dialog cu Elis Buşneag, aflăm, împreună cu autorul – câte 
ceva  mai ştiam şi noi - că Adrian Păunescu era nebun, mitoman, un 
versificator impenitent, un escroc sentimental, om laş, pe care l-a văzut 
ieri seară la TV. 
 Cuvinte şi amintiri frumoase despre prozatorul Sorin Titel, pe a 
cărui familie nu o interesează posteritatea scriitorului – eu, R.C. mă mir -, 
dar şi despre Tudor George – Ahoe şi camerele pe care acesta în decursul 
anilor, le-a locuit. 
 O groază de lucruri dureroase aflăm, mai departe, cum ar fi 
declaraţia unei doamne: Alde Pandrea au fost daţi afară din casă, noaptea, 
aruncaţi în stradă; au venit alţi locatari, s-au folosit de mobila domnoasă 
a lui Petre Pandrea. 
 Printre puţinii care se bucură cu adevărat de placa de marmoră 
sunt urmaşii poetului, eseistului şi prozatorului Al. Philippide. 
 Pe lângă acest periplu, care numai periplu nu a fost, al autorului 
în a identifica locuinţele scriitorilor care ne-au părăsit şi, deci, în scopul 
amplasării cât mai favorabile vederii plăcilor, autorul divaghează cu 
talent şi precizie pe teme mai mult decât interesante, adică, scrie un fel de 
jurnal în paralel cu această îndeletnicire pe care o întreprinde din respect 
pentru scriitori şi care este plătită, din partea u.s., cu o sumă derizorie. Cu 
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această ocazie, aflăm lucruri terifiante despre prieteni şi cunoscuţi care s-
au opus regimului roşu şi care au înfundat puşcăriile comuniste pe ani 
îndelungaţi. 
 Cert este că relaţiile dintre scriitori nu s-au schimbat. Aceeaşi ură 
şi invidie din partea unora – mai ales a rataţilor care printr-o întâmplare 
au ajuns în Uniune -, aceleaşi premii şi indemnizaţii pentru cei care au 
colaborat cu statul comunist – şi unde nu lipsesc descurcăreţii şi sforarii. 
Acelaşi râs al „învingătorilor”, râs sfidător care nu foloseşte nimănui – 
doar în a-i caracteriza pe aceştia. Autorul acestei cărţi mai notează, 
printre altele, un pasaj, numit Învingătorii, pe 18 ianuarie 2009. Redăm 
pasajul: „Râsul lui S.T. , la show-urile sale cu M. D. ,  ce să însemne ? 
Ironie la adresa situaţiilor prezente ? Dispreţ faţă de cei luaţi în tărbacă ? 
Sau satisfacţia că în povida situaţiei jalnice din ţară şi a miticilor care o 
populează şi a tuturor ticăloşilor, ei doi s-au sustras, sunt deasupra tuturor 
relelor, după ce şi-au asigurat tot ce-şi doreau : carieră, faimă, avere, un 
trai de mare lux ? Şi în plus, încântarea de sine, că ei sunt mai deştepţi şi 
mai informaţi, că văd toate astea cu mare claritate, fără să-şi mai facă 
iluzii cu privire la propăşirea generală. Ei s-au văzut cu sacii în căruţă şi 
de rest nu le mai pasă. ! Troglodiţilor, uitaţi-vă la noi ! Că altceva nu v-a 
mai rămas de făcut ... Ei sunt sus, ei sunt învingătorii !” 
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„Lulu: Mi-ar mai plăcea să nu bată vântul, iar peştii să 
alunece discret printre bulele mici ieşite din gurile lor. Între ape, 
dragilor mei, le-aş ţine un discurs lung şi dens, minţindu-i 
bineînţeles că lumea a mers mai bine cu mine, că lumea se va opri 
fără mine. (cântă) Şi aş mai vrea ceva, să-i iau locul lui Lenin în 
piaţa aceea din Moscova.” 

 

 

 

Ospiciul local 
 

o piesă de teatru de Flavius Lucăcel 
 
 

PERSONAJELE: 
Lola      Greta    Roli    Lulu    Tinoleti   Vocea din difuzor 

 
Scena 1 

Locuinţă spaţioasă, o aripă a casei elegantă, cealaltă lăsată în paragină. O 
parte din acţiune se va desfăşura în beciul casei, amenajat ca ospiciu. 
Locatarii, oameni comuni, de profesii diferite, dar cu idealuri 
asemănătoare: să trăiască bine, să moară frumos. Toţi în beciul casei, 
spaţiul de terapie al ospiciului local, urmăresc la televizor ştirile politice.  

 
Lulu: Ai mei sunt cei mai buni. 
Tinoleti: Toţi ai tăi sunt proşti. Nişte proşti. Ai mei sunt frumoşi şi deştepţi.  
Greta: Ba ai mei (cântă). Vine foamea / Bine-mi pare / Ai mei o au cea mai 

tare.  
Roli: Ai mei sunt înalţi ca brazii. Piticilor! Pitici ca şi piticii voştri. 
Lola: Graşi şi puternici, cu muşchi, nu glumă. Ai mei au pectorali, ai voştri 

platfus. 
Lulu: Deştepţii mei au trei perechi de ochelari. 
Tinoleti: Proşti. Ai tăi sunt proşti. (Cântă) Pantofii lucioşi/ Îi fac pe ai mei/ 

inconfundabili de frumoşi.  
Lola: Graşii sunt primii. Ascultaţi-mă, au greutate, nu se încovoaie.  
Roli: Înalţii sunt în faţă mereu, chiar dacă piticii voştri se agită. Recunosc, 

au detentă, dar nu le ajută la nimic.  
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Lulu: Ai mei vor schimbare.  
Tinoleti: Schimbăm schimbarea voastră. 
Lola: Noi radem toate schimbările. Instaurăm instabilitatea constructivă.  
Greta: Coloraţii şi târfele sunt prioritatea noastră. 
Roli: Curăţenie la locul de muncă. Ne-o dorim cu drag, o facem cu plăcere. 
La televizor rubrica sportivă. 
Lulu: Am câştigat.  
Tinoleti: Aţi pierdut. Noi am câştigat. Pasăm ca la carte. 
Greta: Câştigătorii sunt ai mei. Eu țin cu arbitrii. Arbitri duc tot greul.  
Lola: Noi suntem câştigători. Nici nu e de mirare, la cât investim. 
Roli: Citeşte, în pizda mă-tii, corect. Cifrele spun altceva. Ăsta-i 

clasamentul.  
La televizor rubrica meteo. 
Lulu: Soarele a răsărit la 7, 40 pentru mine şi ai mei. De dimineaţă o avem 

tare. Ne-am folosit-o toată noaptea şi e tot beton.  
Lola: Sexoşilor gerul le îngheaţă biluţele. Graşilor mei le prieşte zăpada.  
Replicile următoare vor fi cântate. 
Tinoleti: Zăpada e bună pentru obrajii frumoşi. Îi face şi mai arătoşi.  
Roli: Troieneşte, viscoleşte, pe înalţi nu-i depăşeşte. 
Lulu: Ei sunt primii care mor/ Fac cangrenă la picior. 
Lola: Voi cu ai voştri să muriţi. 
Greta (ţipăt): Muriţi voi! 
Tinoleti: Vă doresc moarte uşoară/ Înecaţi cu unt deseară. 
Roli: Sponsor principal, frigiderul de sub geam. 
Începe o bătaie generală.  
 

Scena 2 
Toţi în cămaşă de forţă, ora terapiei de grup. 
 
Vocea din difuzor: Aceleaşi dispute banale. De azi începem o serie de 

sedințe de terapie pe teme serioase. Prima temă: cum ai vrea să arate 
înmormântarea ta? Greta, începem cu tine. 

Greta: Eu la înmormântarea mea aş vrea să fiu însoţită de Tinoleti, fostul 
meu coleg care în liceu mi-a tras două palme zdravene în toaleta 
băieţilor de la etajul trei. 

Lulu: Ţi-a mai făcut el şi altceva ...! 
Vocea din difuzor: Linişte. Continuaţi, doamna Greta. 
Greta (cântă): Mi-ar plăcea să port ceva/ Uşor bineînţeles/ Dacă ar fi vară/ 

Un decolteu/ Brodat/ Care să-mi pună în valoare/ Sânii revărsaţi/ Plus 
o pălărie de paie cu maci/ Iar în apropiere să se audă mugind/ Cel 
puţin două vaci. 

Vocea din difuzor: Interesant.  
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Greta (cântă): Pe peluză lângă sicriu/ Tinoleti îmbrăcat în vizitiu/ 
Bineînţeles, nici el viu.  

Tinoleti: Coincidenţă de nume.  
Vocea din difuzor: Mulţumesc. Domnule Roli, vă rog.  
Roli (cântă): Ca la nunta unui fost preşedinte/ Aş vrea să fiu plâns fierbinte./ 

Aş prefera un costum de catifea/ Iar pe piept o tinichea/ Pe ambele 
părţi cu faţa mea./ Să se bea şampanie/ Până la companie./ Şapte fete 
deocheate/ Să mă scarpine pe spate./ Eu să beau Dom Perignon/ În 
cavoul de beton/ Cu colegii de pluton/ Îmbrăcaţi doar în veston. 

Tinoleti (cântă): Mărg cătanele pă ştrec/ Îmbrăcate-n pielea goală/ Şi cu 
mânurile-n jeb. 

Roli: Eşti tu deştept. Deşteptule. 
Vocea din difuzor: Continuaţi, domnul Roli, nu vă lăsaţi întrerupt. 
Roli (cântă): Muzica ambientală/ Un trombon şi o chitară/ Voci de albi/ 

Versuri subtile/ Ce-am fost eu/ Doar despre mine. 
Vocea din difuzor: Suficient. Domnule Lulu, continuaţi dumneavoastră. 
Lulu (cântă): Să fiu bocit o lună de Madonna/ Să-mi ţină lumânarea 

Maradona/ iar groapa să mi-o astupe-un marinar/ Nu prea înalt/ 
Chelbos/ Cu-n ochi de chihlimbar. 

Vocea de la microfon: E prea extravagant. Dorinţele acestea depăşesc orice 
buget.  

Lulu (cântă): Când mi-a trece cortegiul funerar/ Cu şuturi în fund din 
fiecare bar/ Să scoateţi beţivii pe trotuar. 

Lola: Uau!  
Lulu (cântă): Zborul avioanelor deviat departe/ Sufletului meu lăsându-i-se 

culoar liber/ Să se înalţe, să coboare/ Pe la fete pe sub poale. 
Lola (cântă): Pe sub... degeaba. 
Vocea de la difuzor: Linişte. Continuaţi, vă rog.  
Lulu: Mi-ar mai plăcea să nu bată vântul, iar peştii să alunece discret printre 

bulele mici ieşite din gurile lor. Între ape, dragilor mei, le-aş ţine un 
discurs lung şi dens, minţindu-i bineînţeles că lumea a mers mai bine 
cu mine, că lumea se va opri fără mine. (cântă) Şi aş mai vrea ceva, 
să-i iau locul lui Lenin în piaţa aceea din Moscova.  

 
Scena 3 

În partea elegantă a casei, Lulu o curtează pe Lola, care este îmbrăcată 
elegant şi mănâncă unt dintr-un bol argintiu elegant. 
Lulu: Tu zici că eşti aşa!  
Lola: Păi nu sunt?  
Lulu: Poate eşti şi pentru că mănânci zilnic unt. Dar e în regulă. 
Lola: Şi tu mănânci. 
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Lulu: Mănânc, dar alerg. 
Lola: Ştii foarte bine. Înainte nu eram aşa.  
Lulu: Ne cunoaştem de la trei ani. Într-adevăr, nu erai aşa. 
Lola: Aşa cum? Nu-i frumos ce faci. 
Lulu: Ce dracu’ fac? Vreau să spun...Pentru mine eşti... Eu prefer...Înainte, 

ca să fiu sincer, mă deranjau...Nu erau genul meu cele ca... 
Lola: Ajunge. După o anumită vârstă, bărbaţii adevăraţi apreciază volumele.  
Lulu: Şi eu ce fac?  
Lola: Tu nu mai ai... 
Lulu: Ce? 
Lola: A, nu, nimic. 
Lulu: Fii curajoasă şi spune-mi. Vorbim serios? 
Lola: Crezi că suntem toţi schizofreni? 
Lulu: La întâlniri, vocea de la difuzor aşa susţine. Ce ziceai că nu mai am? 
Lola: Vocea aceea e a cuiva, nu eşti curios a cui? 
Lulu: Stăteai în colţ ca o bleagă. Te-am invitat să vorbim ceva serios. Uite 

unde am ajuns. Am tot ce-mi trebuie.  
Lola: Aminteşte-ţi. Nu am fost întotdeauna aşa. Au început să se depună 

după ce m-am lăsat de fumat. Şi tu nu mai puteai să... 
Lulu: Asta am stabilit-o. Înainte nu erai aşa. Zi odată ce ai de zis.  
Lola: De atunci se adună gram după gram. Nu am nimic de zis. M-ai vrut 

grasă, uite-mă, sunt o balenă. 
Lulu: Eşti OK.  
Lola: Nu pot să zic acelaşi lucru despre tine.  
Lulu: Vorbim serios?  
Lola: Eşti greu de cap? 
Lulu: Cum am ajuns în grupul ăsta de retardaţi? 
Lola: Ce întrebare e asta? Suntem în grup dintotdeauna. 
Lulu: Nu mi-aduc aminte când au apărut atâţia nenorociţi. 
Lola: La şaisprezece ani aveam foarte multe în comun.  
Lulu: Avem şi acuma destule. 
Lola: Avem pe dracu’. Acum eşti la fel ca toţi cei de-aici. 
Lulu: Cu şcolile mele? 
Lola: Ale noastre, ale mele, ale tale, la ce ne ajută? Zilnic participăm la 

terapii cu toată lumea asta pestriţă care duhnește. 
Lulu: Refuză.  
Lola: O fac din inerţie. 
Lulu: Înseamnă că mergi de bună voie, nu te tot plânge. 
Lola: În starea în care sunt îmi face bine, pentru că vocea mă liniștește. 
Lulu: Ce ştii tu? 
Lola: Încetează, ce urmăreşti? 
Lulu: Nimic. 
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Lola: Sunt un pic mai așezată. Chiar, sunt mai echilibrată? 
Lulu: Naiba ştie. Dacă aş vrea cu adevărat să ţi-o trag, ţi-aş zice că eşti 

foarte echilibrată. 
Lola: Nu-ţi mai ies şmecheriile astea. 
Lulu: Am o idee cu căcănarii ăştia, cu vecinii.  
Lola: Nu-ţi mai iese nimic.  
Lulu: Păstrează-ţi pentru tine remarcile. 
Lola: Pentru că eşti un... 
Lulu: Abţine-te, o să spui o prostie ireparabilă. 
Lola: Un... fragil emoţional. Dar nu e o ruşine, e plin de bărbaţi fragili... Mai 

moi... Moluţi... Molişori...  
Lulu: Eşti tu puternică. 
Lola: Nu am spus asta. 
Lulu: Ţi-ai ales un moment prost să devii independentă. Vin vremuri grele. 
Lola: Încerci să mă sperii. Cu asta vrei să te reabilitezi în faţa mea? 
Lulu: Cineva face un abuz cu noi.  
Lola: Tu nu cu mine? 
Lulu: În partea cealaltă a casei e o mizerie... 
Lola: Când trăia bietul tata nu ţi-ai fi permis. 
Lulu: O ţii intenţionat aşa. Iar nouă ne lipsesc zilnic lucruri. Suntem pe cont 

propriu.  
Lola: Ce taţi aveam, şi eu ce talie! 
Lulu: Ăştia sigur vor să pună mâna şi pe partea noastră de casă. 
Lola: Partea mea. Pe a ta au luat-o de mult. 
Lulu: Încetează. 
Lola: Au început să se depună zi după zi, gram după gram. Fă-le o vizită. 
Lulu: În locul ăla împuţit? 
Lola: Du-te şi trage-i-o. Aşa vorbiţi voi, bărbaţii? Cu o femeie ieftină, poate 

o să reuşeşti şi tu... 
Lulu: Ce dracu’ să reuşesc? 
Lola: Te protejezi? Spune-mi că te protejezi. Nu te protejezi? 
Lulu: Şi acolo, şi aici. Nu-mi plac copiii. Ce dracu’ sa protejez? 
Lola: Nu contează. Ideea e că te poţi procopsi cu lucruri mult mai rele. Îţi 

poţi pierde vederea. 
Lulu: Tu nu? 
Lola: Eu nu sunt obsedată. 
Lulu: Echilibrato! 
Lola: Nu pierd vremea cu aşa ceva.  
Lulu: Foarte bine. Eşti frigidă. 
Lola: Probez cu mai multă plăcere o rochie sau mănânc o bucată de unt 

lucios.  
Lulu: Să-ţi fie de bine, mereu la fel. 
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Lola: Asta-i situaţia.  
Lulu: Eu te invitasem să vorbim.  
Lola: Ceva serios.  
Lulu: Zilnic e la fel. 
Lola: Îmi dai chiloţeii jos, pentru câteva minute, după care, brusc, te 

răzgândeşti. 
Lulu: Mă baţi tu la cap.  
Lola: Eu la cap, tu nicăieri. Despre ce-o fi vorba? 
Lulu: Lucrez mult, sunt mereu pe fugă, stresat. Cineva trebuie să muncească 

în casa asta. 
Lola: Duci gunoiul, strângi frunzele, asta ţi-e toată munca.  
Lulu: Tu veşnic în colţul tău, iar când simt nevoia să vorbim ceva serios... 

(încearcă să o sărute). Au trecut doişpe ani. Ne mai căsătorim?  
 

Scena 4 
Greta, Roli, Tinoleti în cealaltă parte a casei. 
 
Greta lui Roli: Cum v-a mers azi?  
Roli: La fel (lui Tinoleti) Spune-i tu. 
Tinoleti: Bine...Foarte bine. 
Greta: V-a văzut careva? (Tăcere lungă). Să înţeleg că v-aţi strecurat şi de 

data asta. 
Roli: Ai putea să taci? Sunt obosit. 
Greta: Cu ce te-ai obosit aşa tare? 
Roli: Eşti proastă? Am furat toată ziua rahaturi. 
Greta: M-aţi înnebunit. Vreţi să ne sufocăm cu ziarele astea vechi? 
Roli (lui Tinoleti): Proasta zice „Luaţi tot ce prindeţi. (cei doi râd). Ziare 

vechi au, ziare vechi luăm. 
Greta: Proasta zice, dar mai diversificaţi şi voi rahatul. 
Tinoleti: Ţi-am burduşit frigiderul cu unt... 
Roli: De calitate. 
Greta: Încetaţi. Mâine e zi de terapie. Purtaţi-vă normal.  
Roli: Eu mă întind.  
Greta: Normal. Ce altceva ştii tu să faci? 
Roli: Ai înnebunit? Ce să fac la ora asta? Priveşte şi tu pe geam. Se agită 

careva? Toţi dorm. 
Greta: Dormiţi şi voi.  
Tinoleti: Mulţumim.  
Greta: Înainte v-aţi putea căuta prin ziarele acelea un loc de muncă. 
Tinoleti: Sunt vechi.  
Greta: Vechi, noi, încercaţi-vă norocul. 
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Roli: Ce-i graba asta? Toţi aşteaptă locuri de muncă mai bune. Aşteptăm şi 
noi.  

Tinoleti: Nu ne agităm, pierdem energie. 
Greta: Tu eşti varză, descărcat ca o baterie. 
Tinoleti: Iar începe. 
Greta: Azi am fost la ai mei. Le-am mai dus nişte flori. 
Tinoleti: Cineva se gândeşte şi la viitor în casa asta. 
Roli: Tot alergici, tot acolo, tot tăcuţi? 
Greta (lui Tinoleti): Nesimţit ca tine. 
Tinoleti: Normal. Maică-sa a fost o sfântă. Mi l-a lăsat pe cap la cinci ani şi 

a fugit cu un rabagiu. 
Roli: Labagiu? 
Tinoleti: Rabagiu, surdule. 
Greta (lui Tinoleti): Ar trebui să vii într-o zi să vezi cu ochii tăi ce loc 

frumos o să avem. În faţă e o statuie, cineva cu aripi. E tare simpatic. 
Îşi ţine capul uşor într-o parte. 

Roli: Ţie toţi îţi par simpatici. 
Greta: Mai sunt doar două locuri. Eu nu am chef să ne înghesuim şi acolo. 
Roli: Luaţi-le voi. Par a fi locuri foarte bune. (Râde) Pierzi vremea în 

cimitir, în loc să faci ceva util. O supă, un gulaş... 
Greta: Cu ce, nesimţitule? Într-o zi o să-ţi arunc boarfele în stradă. (Lui 

Tinoleti) L-am primit aici doar de dragul tău.  
Tinoleti: Nu-l ţii aici doar de dragul meu.  
Greta: Ce vorbeşti?  
Roli: Cimitirul te influenţează negativ. 
Greta: Stau unde vreau. (Lui Tinoleti) Vrei să spui că eu cu ăsta...? 
Tinoleti: Nu vreau să spun nimic. Uite, nu mai spun nimic. 
Roli (către Greta): Ştii tu foarte bine ce vrea să zică. 
Greta: Uite că fac un efort uriaş şi tot nu-mi dau seama ce insinuează. 
Tinoleti (către Greta): Haide, zi ceva, scoate una tare. 
Greta: Ce să mai scot? Aţi înnebunit. Trăim ca nişte şobolani.  
 

Scena 5 
Toţi în beciul casei urmăresc la televizor National Geographic. 
 
Roli (cântă): Munţii sunt cei mai grei/ te pui cu ei, ţi-o iei. 
Lola: Munţii stau lipiţi de dealuri/ Ca nişte perverşi. 
Greta: Lacurile sunt liniştite./ Munţii şi dealurile voastre put a caca de 

capră./ Lacurile sunt curate, au fost primele aici dezgheţate. 
Tinoleti: Primele au fost oceanele mele./ Sunt peste tot.  
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Greta (cântă): Oceanele sunt sărate/ Nu sunt bune de nimic/ Şi nu sunt 
curate/ Miros a peşti şi a alge moarte. 

Lola: Dealurile... sunt verzi. 
Roli: Munţii sunt înalţi şi adânci. 
Lulu (cântă): Deşertul meu este evident/ Cel mai deştept/ Nu se oboseşte să 

fie concurent/ de la începuturi a fost primul prezent/ Învăluind tot ce a 
fost inexistent/ În peisaj evident/ A reuşit să fie perseverent/ Până la 
urmă va ocupa tot ce este... Yuuup! 

Toţi: Uau! 
Roli: Căcănarilor! Munţii mei au personalitate/ Nu stau ca nişte boarfe 

întinse pe spate/ Cum fac lacurile, dealurile... / Şi mai ales deşertul tău, 
un papă-lapte format din fire de nisip, deci pietre sparte... Yuuup! 

Lola (cântă): Pietrele sunt pietre/ Lacurile-s pete/ Munţii sunt o umbră/ 
Deşertul o turmă. Dealurile-n noapte/ Dau un sens la 
moarte....Yuuuup! 

Roli (cântă): Pietrele sunt pietre./ În deşert sunt sterpe/ Sub ocean vâscoase/ 
Pe dealuri poroase./ În lacuri mâloase/ Doar în munţi sunt groase/ Se 
numesc stâncoase... Yuuuup! 

Greta: Lacuri-lăcurele/ Sunt oglinzi la stele./ În deşert sunt oaze/ Pe dealuri 
turcoaze/ În munţi de cleştar/ Voi vorbiţi mai rar... Yuuuup! 

Bătaie generală. Toţi în cămaşa de forţă.  
 

Scena 6 
 
Vocea din difuzor: Aşa cum v-am obişnuit, din nou o temă serioasă: Cum 

aţi vrea să fie după moartea voastră? Domnule Tinoleti, vă ascultăm. 
Tinoleti (cântă): Să am maşini multe/ Şi femei cuminţi/ Ce vorbesc puţin/ 

Deloc despre sfinţi./ De sus pe-o conductă/ Să-mi vină alcool/ S-o 
pornesc manual/ Apăsând un buton/ Lângă mine-n pat un pitic/ Să-mi 
desfacă un bumblic/ Care oricum nu închide nimic./ De băut m-am 
lăsat/ Odată plecat/ Aş vrea ca să stau/ Cât mai mult în pat./ Vreau 
femei doar goale/ Şi deloc nasoale./ Să moară de ciudă/ Chiar la ei pe 
budă/ Prietenii ce azi/ mi-au zis: ai murit, arzi./ Să mor de necaz/ Că 
am murit azi. 

Vocea din difuzor: Doamna Lola, vă ascultăm. 
Lola (cântă): Să stau la cafea în centru într-o vitrină/ O slăbănoagă să mă 

mângâie tandru pe mână/ Apoi pe-o mochetă/ Să ne tăvălim o 
săptămână./ Cocaină, cocaină, cocaină/ Nu vreau să simt nici o vină./ 
Alcool, alcool, alcool/ S-o facem la mama pe covor/ Mereu s-o ţinem 
tot aşa/ Că veşnicia-i lungă, fata mea./ Cu bărbaţii nu am avut prea 
multe/ Unul îmi tot zice că mă scoate la munte./ Sinceră să fiu, mi-ar 
plăcea/ Dincolo să-mi prepare zilnic o narghilea./ Spălatul pe jos, 
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căratul din piaţă/ Să-l văd cu ochii mei trezindu-se la viaţă./ Mereu la 
cafea în centru să stau/ Şi slăbănoaga mea să zică: Au! 

Vocea din difuzor: Te rog, Greta. 
Greta (cântă): Pe lângă masaj/ Un pic de tangaj/ Iahtul să-nconjoare/ Mare 

după mare/ Pe câte-un ocean/ Să-mi petrec un an./ Marinari vânjoşi/ 
Să mă culce jos/ Aşa ca o boare/ Doar care o are./ Ne-om strivi a 
moarte/ Iar şi iar la noapte/ Niciodată tristă/ Viaţă de artistă/ Plină de 
iubire/ Şi de unduire./ Când sunt în sevraj/ Intru în tangaj./ Veşnic să 
am soare/ În apă cu sare/ Multă libertate/ Câte-un pic din toate/ Cu 
masaj pe spate/ Pe un iaht departe/ Mare după mare/ Doar cu cine-o 
are.  

Scena 7 
Greta, Roli şi Tinoleti în camera lor. 
 
Greta: Ne trebuie holul.  
Tinoleti: N-ar fi rău să-l avem. 
Greta: Îl ocupăm. 
Roli: Sunt singurul soldat cu acte. 
Greta: Ocupăm pentru început partea din faţa uşii noastre.  
Tinoleti: E curajoasă. Ştiam eu că e aşa. Deşteaptă. 
Greta: Problemele au început din cauza lor şi a părinţilor lor.  
Tinoleti: Şi va fi din ce în ce mai rău. Ce noroc! 
Roli: Ce noroc? Că sunt singurul soldat cu acte? 
Tinoleti: Că ,o minte atât de strălucită este de partea noastră! 
Greta: Când avem holul, putem spune că avem ceva. Controlăm situaţia. 
Tinoleti: Ăsta e un început de strategie. 
Roli: Ce căcat de strategie e asta? Am eu nevoie de un stat-major? 
Tinoleti: Fără hol... 
Greta: Avem holul, avem ceva. 
Roli: Nu mă las condus de o... 
Greta: O ce? Hai, spune-o, frustrat misogin, şi o să vezi cum o să primeşti 

în scăfârlie ceva. 
Roli: Ce? 
Greta: Orice.  
Roli: Dă-mi un exemplu. 
Greta: O... tigaie? 
Râd toţi. 
Tinoleti: Ne-au adus într-o situaţie ăştia... 
Greta: Gata cu văicăreala. Îi învăluim. Jos cu îmbuibaţii.  
Tinoleti (lui Roli): Ţi-am spus că e deşteaptă. Ştie multe. Citeşte.  
Roli: Ştie pe dracu’. Ziarele astea sunt vechi.  
Tinoleti (lui Roli): Fii şi tu pozitiv.  
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Greta: Odată ocupat holul, Roli, te postezi în faţa uşii lor. Dacă încearcă 
vreunul să iasă, îl razi.  

Roli: Hm. Devine interesant.  
Tinoleti: Are cap. 
Greta (lui Tinoleti): Tu iei cuţitul de bucătărie, intri peste ei şi le tai 

beregatele.  
Tinoleti: Pur şi simplu? Ideea asta când ţi-a venit?  
Greta: Acum. 
Roli: Simplu şi eficient. 
Tinoleti: Poate ar fi mai bine să stau eu în faţa uşii. 
Greta: Ştergem urmele, în beci e un mic crematoriu. Ne descurcăm dacă-i 

tranşaţi corect. 
Tinoleti (lui Roli): Ţi-am spus eu, ţi-am spus că-i deşteaptă. S-a gândit la 

toate. Deşi... eu sunt mai potrivit să stau la uşă. 
Greta: Înşfăcăm tot. Cu ce au ei acolo, o scoatem la capăt.  
Roli: Care capăt, proasto? Vreau un război mare, nu o păruială amărâtă de 

cartier. 
Tinoleti: Şi Vocii ce-i spunem? 
Greta: Nimic. Dăm din umeri. Vecinii noştri au plecat. 
Roli: Celor de felul lor le plac călătoriile.  
Greta: Petele de sânge trebuie spălate cu grijă. Întotdeauna ăstea, petele, te 

dau de gol. 
Toţi cântă. 
Tinoleti: Apa caldă e contraindicată. Le fixează. 
Greta: Apa rece e bună. 
Roli: Îndepărtează... 
Greta: Spălaţi, frecaţi. 
Tinoleti: Stând aplecaţi? 
Greta: Opriţi-vă, nebunilor! Dacă facem asta, în viitor, de la cine mai furaţi? 
 

Scena 8 
Lulu şi Lola în camera lor elegantă. 
 
Lulu: Ăştia ne fut și  nu plătesc nimic. O să ne lase fără apă. 
Lola: Li se rupe. 
Lulu: Nu pentru mult timp. 
Lola: Ai făcut rost? 
Lulu: Făcut. 
Lola: Scoate-o s-o văd. 
Lulu: E prima oară când vezi una pe viu? 
Lola: Mă-nnebuneşti, omule! Cum arată? E mare? 
Lulu: Automată. Mi-a vândut-o un chinez. 
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Lola: Normal.  
Lulu: De ce normal? 
Lola: Chinezii au de toate. Dar dacă nu face poc? 
Lulu: Las’ că face. 
Lola: Sper că tragi bine. Aşa te lăudai. 
Lulu: Trag....suficient de bine. 
Lola: Arată-mi. 
Lulu: Taică-meu trăgea FB. Dacă el putea, eu de ce n-aş putea?  
Lola: Pentru că nu toată lumea poate la fel.  
Lulu: E ca mersul pe bicicletă. Te uiţi înainte şi apeşi. 
Lola: Nu ne permitem nici o greşeală. 
Lulu: Linişteşte-te. Sunt îndemânatic. 
Lola: Exersează puţin de pe geam în grădină, am văzut un motan. 
Lulu: Nici vorbă. Zgomotul ne poate da de gol. Am văzut eu în filme, 

elementul surpriză e totul. Ştiu exact cum se foloseşte. 
Lola: De aia te uiţi la porcăriile alea cu super-eroi? M-am liniştit. Dar cum 

arunci sacii?  
Lulu: Pe rând.  
Lola: Bineînţeles, noaptea.  
Lulu: Ne fură zilnic.  
Lola: Fabricile tatălui meu au dat faliment de mult. 
Lulu: Sondele tatălui meu pompează aer. 
Lola: Băncile tatălui meu sunt goale. 
Lulu: Tatălui meu nu-i merge prea bine. S-a aruncat de pe clădirea noastră 

de birouri şi şi-a cam turtit căpăţâna. 
Lola: Nici capul tatălui meu nu e prea oval, după ce s-a izbit cu Rolls-ul de 

un parapet.  
Lulu: S-au liniştit. La morgă par împăcaţi. Când se vor sfârși toate astea, îi 

luăm acasă. 
Lola: Acţionăm acum. Deşi sunt mulţi îi vom învinge.  
Lola: Mulţi, da’ proşti. Necesar e să ştergem urmele.  
Lulu: Eu le şterg, dar va trebui să mă ajuţi. 
Lola: În beci e un mic crematoriu. Grijă mare cu petele de sânge. 
Lulu: Apa caldă e contraindicată.  
Lola: Am eu grijă, îţi umplu două găleţi cu rece. 
Lulu şi Lola cântă: 
Lulu: Poţi să mă ajuţi. 
Lola: Să curăţ şi eu? 
Lulu: Nu e complicat. 
Lola: Nu am stat niciodată în poziţie aplecat.  
Lulu: Nici eu. 
Lola: Lasă unul în viaţă.  
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Lulu: O să facă faţă? 
Lola: Vai ce complicat! 
Lulu: Crezi că am clacat? 
Lola: Lasă-i să trăiască. 
Lulu: Casa e a noastră. 
Lola: Vreau un bebe. Îmi pasă. 

 
Scena 9 

Beciul casei. Ora terapiei de grup. La televizor ştirile locale. 
 
Vocea crainicului de la ştirile locale: Noaptea trecută, în holul unei case 

centrale, s-au auzit ţipete şi împuşcături. Nu ştim dacă s-au înregistrat 
victime, nici dacă cineva deţine acum controlul holului. Surse 
confidențiale  ne-au declarat că se dau încă lupte grele în interior şi în 
faţa uşii de la intrare. 

Vocea crainicului de la ştirile naţionale: Conflictul de pe holul unei case 
mărginaşe a luat o turnură nefericită. Ţipetele şi împuşcăturile s-au 
auzit de la distanţă apreciabilă. Se crede că în urma conflictului mai 
multe cadavre au blocat uşa de la intrare, forţele speciale nereuşind să 
pătrundă pentru a restabili ordinea. Locuitorii caselor învecinate au 
ripostat crezând că e vorba de o invazie. Mai multe holuri de case au 
fost ocupate şi pierdute pe toată durata zilei. Vom reveni. 

Vocea crainicului de la ştirile internaţionale: Un conflict de pe holul unei 
case extrem de îndepărtate riscă să arunce comunitatea internaţională 
în aer. Sunt voci care susţin că ar trebui să se intervină cu o armă de 
distrugere în masă pentru a se împiedica extinderea conflictului. Deja 
,lupte grele se dau pe holuri şi în lifturile din minunaţii noştri zgârie 
nori. Zeci de mii de uşi sunt ferecate, în timp ce în interior se dau 
bătălii nimicitoare. Nimeni nu ştie de la ce a început nebunia pe acel 
hol îndepărtat şi îngust.  

Lulu:  Eu știu casa asta.  
Roli: Şi eu. 
Lola: Eu o știu mai bine. De balcoanele ei mă leagă cele mai frumoase 

amintiri.  
Tinoleti: Casă, dulce casă, pentru mine nu eşti doar o construcţie rece.  
Lola: Un strămoş de-al meu te-a construit fără nici un ajutor. Apoi ne-au 

fost aduşi ăştia. 
Lulu: Strămoşul acela al tău era partenerul strămoşilor mei. Când s-au 

separat ai mei l-au plătit corect pentru munca lui.  
Greta: Minciuni. Casa aceasta îmi aparţine. Tata a lichidat bandiţi în munţi 

pentru ea. Arăta deplorabil, dar cu mama am refăcut spoiala şi hornul.  
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Tinoleti: Strămoşii mei au construit-o.  
Roli: Toţi ai mei, indiferent de vârstă, au pus mâna. 
Lola: Vi s-a plătit. 
Tinoleti: Până azi nu am văzut nici un bănuţ. 
Lulu: O consider a mea fără nici o discuţie. 
Roli: Eram mititel şi căram în spate bucăţi de cărămidă. Erau de calitate. 

Atunci s-a făcut hornul. Toată copilăria am suferit de febră musculară. 
Vreau partea mea. 

Toţi cântă. 
Lulu: Casa e a mea. 
Lola: N-o poţi lua. 
Roli: Eu cred că aş putea. 
Greta: S-o tăiem în şapte. 
Lola: Numai după moarte. 
Lulu: Casa se împarte. 
Roli: O dau la vânzare./ Nu vreau un preţ mare. 
Greta: O vând pe bucăţi/Vouă vă dau cărţi. 
Roli: Masa de călcat/ Şi-o parte din pat. 
Lola: Mai bine-i dau foc/ Vă zic, nu mă joc. 
Lulu: Arde-o cu mânie/ Cum îţi place ţie. 
 

Scena 10 
Bătaie generală. Toţi în cămaşă de forţă. Ora terapiei de grup. 
 
Vocea din difuzor: Aşa cum v-am obişnuit, din nou o temă serioasă: cum 

aţi vrea să fie dacă nu aţi muri niciodată? Domnule Roli, azi începem 
cu dumneavoastră. 

Roli: Complicat.  
Lola: Începe o dată, ard de nerăbdare să-mi fac şi eu terapia. 
Roli: Cu ce să încep? 
Tinoleti: Când erai mic, îţi plăceau caramelele.  
Lulu: Zi-o pe asta cu caramelele. 
Lola: Grăbeşte-te. Ne iei nouă din timp. Unii chiar vin cu probleme aici. 
Roli: Când eram mic îmi plăceau… 
Lola: Îţi plăceau? 
Roli: Ca… ra… să înceapă altcineva. Povestea mea e prea personală. (lui 

Tinoleti) E despre familie. (Tuturor) Mă înţelegeţi?  
Tinoleti: Vrei să trăieşti restul vieţii fără maşinuţe?  
Lola: Spune odată, grăbeşte-te, o să-mi treacă ora de terapie.  
Greta: Lasă-l să vorbească. Nici eu nu mă pot desfăşura sub presiune.  
Tinoleti: A fost cuminte băieţelul? 
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Roli (speriat): Foarte cuminte. 
Tinoleti: Maică-ta spune altceva.  
Roli: Minte. Mama minte. Am fost cuminte. Mama nu a fost. 
Tinoleti: Vrei din nou să-mi scot cureaua? Spune adevărul. Tremuri? 
Roli: Am fost cuminte. Motociclistul care trece o dată pe săptămână prin 

faţa casei noastre mi-a dat caramelele. Caramelele m-au făcut şi mai 
cuminte. 

Lulu: Eu îl cred.  
Greta: Adevărul e că e mai bine să nu ştii adevărul. 
Roli: Jucăm adevăr sau provocare? 
Lola (lui Roli): Fă-ţi odată terapia, lua-te-ar dracu’, că rămân pe dinafară. 
Tinoleti: Îi vorbeşti foarte urât. (lui Roli) Erau multe caramele în pungă? 
Lola: Vorbesc cum vreau. 
Greta: Eşti plicticoasă. 
Lulu: E cum vrea. 
Lola: Mă apăr singură.  
Tinoleti: Cât timp ţi-a trebuit să le înfuleci pe toate, nesătulule ? 
Roli: Pachetul întreg? Cred că două ore. Erau multe-multe, o pungă uriaşă. 

Adevăr. Apoi m-a luat durerea de burtă. 
Greta: Ce are cazul de faţă cu tema de azi? 
Tinoleti (către Greta): Are, are. (lui Roli) Spune ce-ai văzut. Vorbeşte. 
Lulu: Adevărul. Vreau adevărul. Şi sper să reiasă că toate  femeile  sunt la 

fel.  
Roli (cântă): Burta mă durea foarte tare/ Sub mărul din spatele casei/ Iarba 

era bătătorită la vale/ Încă de pe cărare/ Mama se zbătea parcă să 
scape/ De motociclistul călare.  

Lola: Provocare. Asta e partea în care noi ieşim mereu prost.  
Greta: Provocare pe dracu’. Sunt femei şi femei. Subţiri, independente, 

paraşute, adică săritoare. 
Tinoleti: Spune Roli tot, ai curaj.  
Roli (cântă): Caramelele erau bune, pline de savoare/ Eu eram obosit şi am 

adormit la soare/Mama i-a şoptit că o doare/ motociclistul era un 
bărbat de culoare. 

Lola: Ce culoare? 
Greta: N-auzi bine? Una tare.  
Tinoleti: Spune, Roli, să te audă toţi. Ce culoare? 
Vocea de la difuzor: Ajunge. Nu folosim informaţiile din terapie în scop 

personal. Vă rog, domnul Lulu. 
Lulu: Dacă nu aş muri niciodată/ Mi-aş dori-o mereu ridicată./ Zi şi noapte 

să îmi fie/ Doar a mea şi numai mie./ Voi întinşi pe năsălie/ În costume 
de hârtie./ Capre moarte, pomi uscaţi/ Crime multe, fraţi cu fraţi.  
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Lola: Faliment, inflaţie/ Nici o alocaţie./ Diaree şi pojar/ Viruşi, afte, la 
mulţi ani! 

Vocea de la difuzor: Vă repetaţi. Greta, vă rog. 
Greta: La toţi să vă meargă prost/ Mie bine fără rost/ Toate relele din lume/ 

Noaptea-n somn să vi se-adune./ Eu în casa din pădure/ Îndopată cu 
alune/ Şi cu baclavale bune.  

 
Scena 11 

În partea elegantă a casei, Lulu şi Lola, după câteva zile. 
 
Lulu: Divorţez. 
Lola: Deja? Du-te dracului. 
Lulu: Vacă grasă…Chiar azi, acum. Imediat. 
Lola: Impotentule.  
Lulu: Eu, impotent? 
Lola: Tu. 
Lulu: Nu deschide subiectul acesta că te fac zob. 
Lola: Fă-mă, fă-mă. Abia aştept.  
Lulu: Pe vremuri ţi-aş fi tras una peste bot.  
Lola: Atunci eram slăbănoagă. 
Lulu: Iar începi? 
Lola: Acum sunt cum m-ai fi vrut tu atunci. Lua-ţi-ar dracu’ untul. 
Lulu: Dracu’, toată ziua dracu’… Nu este doar untul de vină.  
Lola: Dacă învăţai să foloseşti pistolul, măcar o problemă se rezolva.  
Lulu: Nu cu unt ţi-ai distrus tu talia. Volumele astea nu se fac doar cu unt.  
Lola: Cum poate cineva să tragă atât de prost? 
Lulu: Proasto, trag FB, dar nu am în cine.  
Lola: Tragi pe dracu’. Nu faci nimic bine.  
Lulu: Fac, fac. Ne certăm zilnic pentru că tu mă iei cu aceleaşi căcaturi. 
Lola: Ai vrut viaţă de familie, poftim viaţă în doi.  
Lulu: Nu e târziu să ocupăm holul. Lupta asta va fi copilul nostru, veriga 

lipsă.  
Lola: Dracu’ să-ţi ia veriga. Cum te-ai gândit să transformi o bătălie într-un 

copil? 
Lulu: Holul duce la camera cealaltă. Mai mult spaţiu. Condiţii pentru un 

copil. 
Lola: Tu ai fost vreodată bărbat? 
Lulu: Tu ce zici? 
Lola: Ce zic eu?  
Lulu: Dar tu eşti femeie? 
Lola: Eu am întrebat prima.  
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Lulu: Sunt un bărbat timid, dar cu două perechi de… 
Lola: Chiloţi. Tu şi cu frigul lupţi necinstit. 
Lulu: Camera cealaltă e cel puţin la fel de spaţioasă. 
Lola: Ieşi în ger cu o singură pereche. Bărbaţii adevăraţi aşa fac.  
Lulu: Dacă vrei spaţiu mai mult, învaţă şi tu să tragi.  
Lola: Nu de spaţiul locativ îţi e ţie, de vecina aia subţirică, de supla aia… 
Lulu: Am lămurit povestea asta. Nu-mi plac uscatele, nici acum, nici mai de 

mult.  
Lola: Îţi ştiu preferinţele. Încă din tinereţe, le doreai pe cele un pic mai… 
Cei doi cântă. 
Lola: Mai degresate. 
Lulu: Nici vorbă. 
Lola: Dar cum atunci? 
Lulu: Cu sâni şi şunci. 
Lola: Mănânci rahat.  
Lulu: Şi orice ar fi… 
Lola: Nu vrei copii. 
Lulu: Deloc, deloc. 
Lola: Că tragi prost şi nu faci poc! 

 
Scena 12 

Greta: Îţi spun eu c-o să crape. 
Roli: Într-o zi toţi o să trecem prin asta. Cuminţi, pe rând. 
Greta: Lasă-l atunci să care singur. 
Roli: Sărăcuţul. Îşi pune în pericol virilitatea cu câteva teancuri de ziare 

vechi. 
Greta: Oricum nu faci nimic toată ziua. 
Roli: Fac, fac.  
Greta: Mă alergi pe mine ca de obicei şi dormi. 
Roli: Eu pe tine sau tu pe mine? 
Greta: M-am săturat de viaţa asta scurtă şi banală. 
Roli: Mare noroc că nu ţi-a trecut prin cap să faci filosofia. 
Greta: Puteam. Dar tu, tu ce ai în căpşorul ăla drăgălaş în afară de prostii? 
Roli: Facem ce ne place, nu? 
Greta: Normal, facem doar ce ne place.  
Roli: Şi la terapie recunoaştem de fiecare dată… 
Greta: Cum adică? 
Roli: Nu am recunoscut măcar o dată că am vrea să facem la infinit şi după, 

ştii tu ce, doar ce ne place ? 
Greta: E normal. 
Roli: Asta zic şi eu, că e normal. 
Greta: Dacă mă gândesc bine, ai fi fost un coleg bun. 
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Roli: Unde?  
Greta: La filozofie. 
Roli: Eşti nebună? Murim de foame şi fără atâta bătaie de cap.  
Greta: Normal.  
Roli: Asta zic şi eu că e normal să vrem la infinit doar ce ne place. 
Greta: Normal ar fi să-i radem pe îmbuibaţii ăştia de peste hol. 
Roli: Între noi fie vorba, trăim bine şi aşa cu ei. 
Greta (izbucneşte în plâns): Vreau un bebe. Să fiu şi eu mămică.  
Roli: Nu ştiu dacă se mai poate… vârsta… 
Greta: Ce are vârsta cu ce vreau eu? Ziceai că e normal. 
Roli: Azi nu mă cert cu tine şi tata ştie. 
Greta: Despre noi? 
Roli: Ideea asta cu bebele nu mă stimulează deloc. Nu am fost copilul cel 

mai iubit de părinţii lui.  
Greta: Normal.  
Roli: Normal ce? 
Greta: Nu e chiar aşa de prost.  
Roli: A fost un tată execrabil şi un soţ cu coarne de… ce să zic… metri 

mulţi. 
Greta: De aceea ar fi culmea să-şi dorească un fiu care ar fi al fiului lui.  
Roli: Ne înţelegem de minune. E minunat. 
Greta: Minunat, dar banal. 
Roli: Atât putem noi acum.  
Greta: Puţin sânge mi-ar schimba starea de spirit.  
Roli: Trage-mi una peste bot. Daca te face fericită acţiunea, hai să pornim 

un atac împotriva vecinilor în câteva zile. 
Greta: Mereu amâni lucrurile.  
Roli: Încă lucrez la arma mea secretă.  
Greta: Eficientă? 
Roli: Fatală. 
Greta şi Roli se îmbrăţişează. 
Greta: Geniu viteaz, dacă cazi, eu cui rămân?  
Roli: Adevăraţii luptători nu cad niciodată, se transformă în eroi.  
Greta: Dacă te faci erou s-a zis cu bebe. 
Cei doi cântă. 
Roli: M-ai aştepta la uşă-n pijama. 
Greta: Te-aş aştepta. 
Roli: Ca o prinţesă-n şlapi pufoşi/ Te-ai cufunda. 
Greta: Pe viaţa mea. 
Roli: Când m-aş întoarce falnic/ Pe piept c-o tinichea 
Greta: În braţe ţi-aş cădea. 
Roli: Dar tu eşti mama mea. 
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Greta: Nu, nu este aşa. 
Roli: O, lupta-i foarte grea. 
Greta: Deasupra ai o stea/ Eu nu sunt mama ta. 
Roli: În hol pentru a intra/ Mă lupt c-o yală rea. 
Greta: Pe hol mă vei avea. 
Roli: Nu cred că aş putea. 
Greta: Te rog nu te juca/ Copiii-s viaţa mea. 
Roli: Tot untul ţi-l voi da/ Pe hol nu cred c-aş vrea/ Coloana m-ar durea. 
Greta: Eu nu sunt mama ta/ Holul e-al altcuiva. 
Intră Tinoleti cântând. 
Tinoleti: Nicicând/ Prin gând/ De când? 
Greta: M-a abuzat râzând. 
Tinoleti: Voi mă trădaţi făcând? 
Greta: L-am refuzat plângând. 
Tinoleti: Din cordul meu plăpând 
Greta: Nu-l forţa cântând. 
Tinoleti: Vă izgonesc pe rând. 
Roli: Întâi să iasă ea.  
Greta: Ba după dumneata. 
Tinoleti: Lăsaţi totul aşa. 
Roli: Ne ierţi din nou, papa? 
 

Scena 13 
Lulu și Lola în camera lor. 
Lulu: Diseară după terapie acţionăm. 
Lola: Nu mă recucereşti doar cu atât. Eu vreau virilitate, voce groasă, 

muşchi de oţel, acţiuuuune… 
Lulu: N-am nici o şansă?  
Lola: Niciuna. 
Lulu: Dacă eu hotărăsc să mă implic e de rău. Bunicul şi-a făcut praf  

vecinii de plăcere. 
Lola: Bla-bla-bla. Al meu a fost cu ideea. Aşa s-a făcut cu prima fabrică. 
Lulu: Când îmi încordez eu muşchii şi-mi strâng pumnii, când şuier ca un 

şarpe… 
Lola: Să nu faci un pârţ mic. Ţi-ai putea păta boxerii tăi favoriţi. Ăştia albi, 

de firmă.  
Lulu: Sunt bărbatul în casă, stâlpul, şeful.  
Lola: Eşti pe dracu’. 
Lulu: Vai maică-măiculiţă, am trăit cu o feministă negativistă un sfert de 

secol. 
Lola: Feministă luptătoare, ies în stradă. Îmi ajunge. M-ai îndopat destul cu 

unt. 



 152

Lulu: Ți l-am  băgat eu pe gât .   
Lola: Ies în faţa poporului să mă aleagă. La nevoie apăs şi pe trăgaci.  
Lulu: Foarte bine. Fă tu treaba murdară.  
Lola: Cu plăcere. Eu când o s-o fac, treaba asta murdară, o să mă gândesc la 

ei ca la nişte străini.  
Lulu: Bunicii noştri au fost norocoşi. 
Lola: Străinii erau pretutindeni. Te sufocau.  
Lulu: Ce bunici vrednici şi norocoşi! Ieşeau la o plimbare de seară şi-şi 

dezmorţeau picioarele în coastele vreunuia.  
Lola: O încasau totdeauna doar vinovaţii.  
Lulu: Ştiai după îmbrăcăminte cui să-i tragi cu poftă un şut în fund. 
Lola: Sau un pumn zdravăn în ficat.  
Lulu: Un par gros în cap. 
Lola: Degetele zdrobite. 
Lulu: Şuturi repetate între picioare. Făcut omletă ştii tu ce.  
Lola: Aprinşi cu benzină în somn. 
Lulu: Adunaţi într-o grămadă mare şi împuşcaţi toţi odată. Economisit timp 

şi resurse.  
Lola: Apoi tocaţi cu o tocătoare uriaşă. 
Cei doi cântă. 
Lola: Şters urmele.  
Lulu: Rezolvat problema.  
Lola: Făcut curat.  
Lulu: Aşa ceva nu a existat. 
Lola: Din găleţi uriaşe cu apă şi multe cârpe/ Frecat, negat, uitat. Cum s-a 

numit activitatea? 
Lulu: Aşa ceva nu a existat. Ne-am cam înfierbântat şi vorbim prostii.  
Lola: Are farmec. Poate fi plăcut. 
Lulu: Nu am de unde să ştiu. Eu nu am făcut… 
 

Scena 14  
Toți trei în camera lor.  
Greta: Noi merităm o viaţă mai bună. 
Tinoleti: Ascult-o. Are stofă. Frumos. Bravo. 
Greta: Moartea lor să sporească prosperitatea fiecăruia dintre noi. 
Roli: Care noi? 
Greta: Noi, noi. Ne vom câştiga acest drept. 
Tinoleti: Ţine-o tot aşa.  
Roli: Aşa cum? 
Greta: Încetaţi. Vorbiţi ca la ospiciu. 
Tinoleti: Ospiciu? Interesant, adânc. Aici toţi vorbim ca la ospiciu. 
Roli: Aşa crezi tu că vorbim ca la ospiciu. 
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Tinoleti: Aşa crede ea şi nu crede rău. Mesajul  ei,este din ce în ce mai 
adânc. 

Greta: Cereţi cu forţă şi vi se va da. Luaţi-vă şi vă daţi. Oferiţi-vă, meritaţi 
tot ce e mai bun. 

Tinoleti: Mulţumesc, Doamne, lângă ce femeie luptătoare trăiesc eu. şi n-a 
venit nimeni să-mi spună: Tinoleti, dormi în pat cu Doamna de Fier a 
lumii, sub acelaşi acoperiş prin care se văd stelele. 

Roli: V-aţi cam înfierbântat puţin. (Lui Tinoleti) Şi tu ai devenit siropos.  
Tinoleti: Deloc… deloc…Amazoano! 
Greta: Galantule. Şmecher galant! 
Tinoleti: Porumbiţo1 
Greta: Porumboiule. Amtutucu! 
Tinoleti: Amtutuca.! 
Roli: V-aţi pierdut minţile. Fără să se tragă un foc.  
Greta (lui Tinoleti): Uneori eşti aşa romantic.  
Tinoleti: Lasă că şi tu… 
Greta: Şi eu, bineînţeles, altfel cum am fi ajuns să împărţim acelaşi casă? 
Tinoleti: Acelaşi pat. 
Greta: Aceeaşi cămăruţă. 
Tinoleti: Acelaşi hol. 
Roli: Acelaşi hol, nici vorbă. 
Greta (plângând, lui Tinoleti): Aşa e, n-ai făcut nimic ca holişorul să fie 

doar al nostru. 
Roli: Arată-i că poţi.  
Greta: Ia-ţi armele şi du-te. Eroule! 
Roli: Eşti deşteaptă. Du-te, învinge, eroule.! 
Greta: Victorie, vrem victorie! 
Tinoleti: M-am pornit la atac. La atac! 
(Adoarme pe scaun). 
Roli şi Greta se retrag pe un pat după o perdea. Prin somn, vocea lui 
Tinoleti se aude slab: Atac, atac, victorie). 

Scena 15 
Ora terapiei de grup. 
 
Vocea din difuzor: Tema de azi: Cum ai vrea să-ţi arate viaţa dacă nu ai 

muri niciodată? Doamna Greta, vă ascultăm. 
Greta: Plină. Îmi doresc o viaţă plină. 
Roli: Frigider plin. Debara plină. Casă plină. Viaţă plină.Plină de unt și de 

ziare vechi.  
Greta: Te rog taci. 
Lola: Ba să vorbească. Vorbeşte. 
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Lulu: Spune tot, javră mică. 
Tinoleti: Soţia mea e un vorbitor profesionist. Nu poate fi intimidată. 
Greta: Plină cu multe întâmplări plăcute.  
Lola: Plăcute, spune? 
Lulu: Aşa zice. 
Tinoleti: Poate afirma orice, inteligenţa i-o permite. 
Greta: Linişte şi pace. Cât mai mult din toate. 
Lola: Din toate, zice. 
Lulu: Astea sunt cuvintele ei. 
Lola: De unde, de toate? 
Roli: De unde este. 
Tinoleti: Eşti prost? 
Greta: Uneori, rar de tot. 
Lola: Rar? 
Lulu: Rar a spus. 
Greta: Mai rad cu plăcere câte un guzgan. 
Tinoleti: Nu-i prea înţelept. Nu suntem pregătiţi. 
Roli: S-a hotărât să le-o zică în faţă. 
Lola: Vorbeşti despre guzgan, animalul mititel şi nevinovat? 
Lulu: Ce trăieşte în linişte sub pământ. 
Lola: Ronţăindu-şi proviziile adunate cu trudă. 
Greta: Şi tare îmi place/ În cursă să-i prind. 
Roli: Scufundaţi într-o găleată cu apă. 
Tinoleti (către Greta): Crezi că suntem pregătiţi pentru astfel de 

evenimente? 
Toţi cântă. 
Lola: Guzganul are dinţi. 
Lulu: Şi gheare. 
Lola: Mintea lui e ascuţită. 
Lulu: Deşi nu e prea mare. 
Greta: Închişi într-un sac/ Izbiţi de pereţi.  
Tinoleti: Asta da răzbunare. 
Roli: E suficient să-l scoateţi la soare. 
Vocea de la difuzor: Încetaţi. Încetaţi. Lola, tu urmezi.  

La televizor, concert extraordinar, Sonata Lunii. 
Lola: Să vă iau gâtul la toţi. 
Vocea din difuzor: Încetaţi. Încetează. Nu vă mai suport. Ascultaţi muzica. 

Terapia a luat sfârşit. Îmi pierd timpul cu voi. 
Lulu (urlă): Ai mei cântă mai bine. 
Greta: Moarte guzganilor! 
Roli: Moarte generală! 
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Tinoleti: Nu suntem pregătiţi. 
Lola: Pe ei şi pe mama lor. 
Greta (Vocii de la difuzor): Muzica mă-tii de insensibil. Îţi dau eu 

Beethoven! 
Lulu: Hoţi de unt! Furăcioşi de ziare! Moarte! 
Lola: Moarte, moarte, moarte! Spurcaţilor! Perverşi nespălaţi! 

Se sugrumă unul pe altul. Tinoleti grav rănit sparge uşa din spatele căreia 
venea Vocea. 
Tinoleti: Opreşte-i! Te rog fă ceva! Pentru ce se ucid ?  
Tăcere prelungă. Tinoleti se prăbuşeşte în mijlocul unei camere goale.  
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Poeme de Nicolae Silade 
 

 
 

iubirea de la a la z 
 
 
r 
 
iarna e satul din copilărie îngropat în zăpadă şi clinchet de zurgălăi 
e ceata de colindători cu steaua şi neaua scârţâind sub bocanci 
e sania trasă de cai aburind şi pârtia de pe dealul begheiului 
copiii care urcă şi coboară şi rămân copii 
 
iarna e iubita mea din copilărie şi copilăria mea îngheţată 
pe valea făgetului unde mi-am pus prima oară patinele 
cu nasul roşu şi cu moş gerilă cu urechi turtite sub căciuli ruseşti 
e lumea coborâtă din poveşti în lumea copilăriei mele 
 
iarna e micul om de zăpadă visând să devină om mare 
e timpul fără timp dintre crăciun şi bobotează e bradul împodobit pe 
ascuns 
cu figurine din turtă dulce colorate cu saloane de zahăr cu vată 
cu artificii de fosfor care aprind orice imaginaţie 
 
iarna e anotimpul de graţie e al nouălea cer 
din care vin să te colind lerui ler şi lerui ler 
 
 
s 
 
cu ochii închişi în sărut te închipui cea mai frumoasă femeie din lume 
îmi închipui cu tine aventuri de tot felul în gări în metrou în tramvaie 
în tren troleibuze autobuze în iarbă pe vapor pe un yacht pe o insulă 
în avion în autocare pe motor pe zăpadă acasă la tine la mine 
 
îmi închipui că ne iubim pe cea mai înaltă clădire din lume 
într-un şanţ într-o peşteră într-un beci pe un val într-o vilă în barcă 
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într-o casă de vacanţă sub cerul liber într-o vilă sub lună 
în hoteluri de două de trei de patru cinci stele sub stele 
 
îmi închipui femei de tot felul blonde roşcate şi brune 
dar niciuna să ştii niciuna nu e ca tine 
îmi închipui că-mi voi aminti de toate acestea de toate 
aventurile noastre atât de felurite atât de aceleaşi 
 
îmi închipui iubirea în nenumărate feluri 
dar într-un singur fel ne iubim 
 
 
t 
 
mi-au interzis să mai vorbesc despre tine mi-au interzis 
să mai vorbesc cu tine să te văd să mă vezi mi-au interzis 
m-au pus să ard toate scrisorile tale de dragoste 
mi-au interzis să-ţi mai scriu scrisori de dragoste 
 
m-au pus să şterg numărul tău de mobil mesajele tale 
toate adresele de pe net toate pozele de pe comp 
chipul tău din gând să mi-l şterg să nu mă mai apropii de tine 
nici măcar în gând nici măcar în gând 
 
şi mi-au spus să te uit de parcă uitarea 
ar veni la comandă cum vine amintirea 
şi mi-au spus să îmi caut o altă iubire 
de parcă iubirea ar fi piesă de schimb 
 
te-au scos te-au scos din viaţa mea 
nu şi din suflet nu şi din gând 
 
 
u 
 
atât de mult te-am iubit încât ştiu: voi lua nobelul pentru iubire 
şi atât de mult te iubesc că o să ţi-l dărui ţie 
drept mulţumire că exişti drept mulţumire 
că datorită ţie iubirea mea e vie încă 
 
o medalie o diplomă un milion cinci sute de mii de dolari 
mai puţin decât un sărut mai puţin chiar decât 
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lumina din privirile tale şi mai puţin 
decât zâmbetul tău orbitor 
 
dar poate mai mult pentru tine pentru confortul tău 
căci dragostea e dragoste până la bani şi dincolo de bani sunt anii 
şi mai e şi această neputinţă a vârstelor 
invers proporţională cu dragostea 
 
dar cât de mult ar valora un cent 
dacă ar fi preţul unui sentiment 
 
 
v 
 
trebuia să vii în data de şapte-spre-zece în casa cu numărul 17 
la ora şapte-spre-zece 17 minute şi 17 secunde 
dar n-ai venit tu n-ai venit 
şi timpul nu s-a mai oprit 
 
şi-aseară la ora şapte-spre-zece 17 minute şi 17 secunde 
te-am zărit în casa cu numărul şaptesprezece 
dar nu mai era data de şapte-spre-zece şi nici casa nu mai era 
casa în care te-am aşteptat în data de şapte-spre-zece 
 
de şaptesprezece ori te-am privit 
cum făceai dragoste în casa cu numărul şaptesprezece 
aveai şapte-spre-zece ani dar dragostea nu avea 
nici un motiv în afară de bani 
 
azi casa cu numărul şaptesprezece e casa vecinului meu 
tu ai greşit adresa eu am greşit un zeu 
 
 
w 
 
gata nu mă mai iubesc nu mă mai doresc nu mă mai ador 
nu mă mai înalţ peste gard să văd cum se-mbăiază-n piscină femeia 
vecinului goală ca o inimă de politician din mileniul al treilea 
nu mai vreau să mă satur cu bucuriile altora 
 
nu mai vreau fericiri pentru mine nu mai vreau pentru mine nimic 
îţi las toată iubirea ţie toată averea şi puterea toată şi cerul şi pământul 
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şi copilăria mea şi tinereţea mea şi toate iubirile mele 
pentru că gata eu nu mă mai iubesc 
 
îmi voi rida chipul de la un capăt la altul îmi voi albi părul fir cu fir 
mă voi părăsi pe mine însumi şi mă voi regăsi mă voi duce 
la cimitir şi voi ieşi de acolo cu moartea pre moarte câlcând voi ieşi 
curat ca lacrima pe care o varsă virginele părăsite de virgini imberbi 
 
de ce-aş lăsa timpul să facă toate astea 
tu ai viaţa înainte eu am moartea înapoi 
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„Cu toţii trăim sub imperiul urgenţelor. Avem de 

pregătit articole pentru reviste, avem de scris propriile cărţi, 
avem de participat la colocvii, avem de câştigat pâinea cea de 
toate zilele. Fiecare dintre noi are o viaţă plină, are proiecte, 
dar nu avem încă acel proiect care să ne strângă laolaltă cu 
adevărat. Ne întâlnim pe fugă, cu ochii pe ceas, alergăm spre 
ţinte nedesluşite şi ne plângem că nu avem timp.” 

 
 

 
Intelectualul de astăzi, constructor de colibe? 

 
un eseu de Dan. D. Iacob 

 
 După 1989 am început să recuperăm o serie de repere ale culturii 
şi spiritualităţii româneşti, între ele un loc important ocupându-l mişcarea 
cunoscută sub numele de „Rugul Aprins”. Nu cred că există un 
intelectual care să nu fi zăbovit o vreme asupra paginilor care evocă 
această mişcare, fie că este vorba de volumul semnat de Andrei Scrima 
purtând titlul „Timpul Rugului Aprins”, publicat în anul 1996 de editura 
„Humanitas”, fie că este vorba de alte volume sau studii publicate în 
diferite reviste. Cu toţii am fost surprinşi să aflăm cum, în vremuri tulburi 
din punct de vedere politic, economic şi social, s-a produs o întâlnire 
unică între intelectualitate şi cler, sub semnul înţelepciunii divine şi al 
practicii spirituale.  
 În prefaţa la volumul semnat de Andrei Scrima, Andrei Pleşu 
afirmă: „Dacă mai suntem încă întregi, dacă mai e ceva de salvat în noi, 
mărturisirea aceasta ar putea fi promisiunea şi substanţa unui nou 
început”. Afirmaţia a fost făcută în anul 1996. Au trecut de atunci atâția 
ani şi promisiunea unui nou început, promisiunea  întâlnirii autentice 
dintre intelectualitate şi cler încă se lasă aşteptată. Înseamnă aceasta că 
nu mai suntem întregi, că nu mai avem forţa de a lucra împreună în 
numele aceloraşi valori? Cred că întâlnirea se lasă aşteptată pentru că nu 
s-au ivit încă oamenii în jurul cărora să se petreacă această concentrare 
de forţe. Întâlnirile nu se petrec în abstract ci în concret, iar în cazul 
„Rugului Aprins” ele s-au coagulat, cum bine se ştie, în jurul poetului şi 
polemistului Sandu Tudor, călugărit mai apoi la mănăstirea Antim sub 
numele de Agaton şi mai târziu de Daniil, care a avut iniţiativa unor 
întâlniri duminicale şi în jurul călugărului Ioan cel Străin, cel care a 
ridicat grupul astfel constituit de la nivelul conferinţelor, expunerilor şi 
dezbaterilor, la acela al trăirii isihaste. Pentru că, aşa cum notează unul 
din participanți, „Rugăciunea inimii avea să fie raţiunea ultimă a acestui 
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grup”. Bineînţeles că în dinamica a ceea ce s-a petrecut atunci şi-au adus 
contribuţia mai multe personalităţi, între care un rol aparte l-au avut 
părintele Benedict Ghiuş şi Mitropolitul Bucovinei Tit Simedrea. Cu toţii 
am citit liste mai scurte sau mai lungi cu cei care au făcut parte din 
această mişcare şi ne place să-i amintim, cu un accent de veneraţie.  
 Dar se întâmplă cu noi aşa cum s-a întâmplat cu locuitorii unui sat 
din vechime în marginea căruia trăia un sihastru, despre care povesteşte 
într-o pagină Jung. Bătrânul acela, în meditaţiile lui, căuta sensurile 
ultime ale existenţei şi pacea lăuntrică. Modul lui aparte de a trăi a fost 
sesizat de tinerii acelei aşezări, care au început să dea târcoale peşterii. 
De la un timp, ei au obsevat cum bătrânul încearcă să  transpună pe 
pereţi, în desene, rodul căutărilor sale. Plămădind tot felul de contururi, 
în urma  meditaţiilor, el a desenat la un moment dat un cerc şi faţa i s-a 
luminat văzându-l. Apoi, după alte zile de meditaţie, de căutări, a desenat 
în interiorul cercului un pătrat. Abia atunci desenul a fost gata, iar în 
fiinţa sihastrului a coborât pacea. Văzându-l în acea stare total diferită de 
cea a locuitorilor micii aşezări din preajmă, tinerii s-au strecurat în 
peşteră în lipsa lui, au văzut desenul şi, odată ieşiţi de acolo au început 
să-l reproducă, aşteptând să coboare şi în ei lumina şi pacea înţelesurilor 
ultime. Au procedat greşit, copilăreşte, crezând că dacă vor reproduce 
efectul, capătul de drum al atâtor şi atâtor căutări, vor obţine şi starea 
care a născut acel efect, acel capăt de drum. Trist este, concluzionează 
Jung, că aşa procedează toţi oamenii de atunci încoace, în vastul domeniu 
al realităţilor  spirituale.  
 După 1989 am început să recuperăm, într-un ritm alert, marile 
personalităţi ale culturii şi spiritualităţii româneşti, marile teme ale 
gândirii interbelice, marile cărţi, dar am constatat apoi că simpla lor 
invocare nu trezeşte în noi efectul dorit. După anul 2000 au început să 
curgă peste noi centenarele naşterii celor pe care-i descoperisem, 
înfriguraţi, în ani 90 şi ne-am grăbit să le reedităm operele, să facem 
simpozioane, colocvii. Tot acest efort de recuperare este lăudabil, dar 
riscăm, de cele mai multe ori, să rămânem la pojghiţa lucrurilor. Grecii 
au un cuvânt  - kairos – ce desemnează momentul prielnic. Începutul 
secolului XX a fost un astfel de moment prielnic pentru  cultura şi 
spiritualitatea românească, iar efectele lui s-au prelungit până către 
sfârşitul acelui secol. Noi continuăm să rememorăm acel moment prin 
vârfurile lui ( în anul 2012, de exemplu, a fost Centenarul Steinhardt, iar 
în anii trecuţi Centenarul Noica, Vasile Lovinescu, Mircea Eliade) dar 
riscăm să cădem într-o cavalcadă a sărbătorilor, fără ca ele să ne mişte cu 
adevărat, fără a putea să racordăm liniile lor de gândire, de simţire, la 
problematica noastră, la orizonturile începutului de secol XXI şi de 
mileniu III. De aceea, cred că, dincolo de toate amănuntele şi nuanţele pe 
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care le putem recupera despre una sau alta din izbânzile veacului trecut – 
de data aceasta fiind vorba de „Mişcarea Rugului Aprins” – trebuie să ne 
punem întrebarea asupra lucrării care ne este dată nouă să o lucrăm. Să 
fie lucrarea noastră doar aceea de a rememora ceea ce s-a făcut până la 
noi, pentru a pregăti, prin aceasta, lucrarea unor generaţii viitoare, sau ne 
este dată nouă înşine o lucrare? Asta n-o vom putea şti decât în momentul 
în care vor apărea acei oameni capabili să ne strângă laolaltă, dincolo de 
risipirile de fiecare zi.  

Cu toţii trăim sub imperiul urgenţelor. Avem de pregătit articole 
pentru reviste, avem de scris propriile cărţi, avem de participat la 
colocvii, avem de câştigat pâinea cea de toate zilele. Fiecare dintre noi 
are o viaţă plină, are proiecte, dar nu avem încă acel proiect care să ne 
strângă laolaltă cu adevărat. Ne întâlnim pe fugă, cu ochii pe ceas, 
alergăm spre ţinte nedesluşite şi ne plângem că nu avem timp. Nici cei 
care s-au strâns în jurul Părintelui Daniil şi mai apoi a călugărului Ioan 
cel Străin n-au avut timp, dar au găsit timp, pentru că au simţit în ei o 
chemare căreia nu i-au putut rezista. Au început cu întâlniri duminicale, 
s-au constituit spontan într-un cenaclu în cadrul căruia se susţineau – cu 
public – conferinţe. Mişcarea de atunci, observă un exeget al ei, a fost 
una slavizantă, majoritatea membrilor fiind marcaţi de pietismul slav, 
prin basarabenii de la Antim, apoi prin Ioan cel Străin, dar ea are şi o 
tentă athonită, Sandu Tudor aflându-se sub influenţa Athosului, după 
şederea sa pe Sfântul Munte.  

Aşa s-a întâmplat atunci şi este bine să ştim cât mai multe din cele 
ce s-au petrecut, dar este şi mai bine dacă, hrăniţi cu amintirea trecutului, 
am încerca noi înşine să conturăm o mişcare culturală în cadrul căreia să 
fie puse în discuţie, în întâlniri duminicale, problemele veacului nostru. 
Nu mai putem recupera nici mişcarea din jurul revistei „Gândirea”, 
provocată de Nichifor Crainic, nici emulaţia Cercului literar de la Sibiu, 
creată de emulii lui Lucian Blaga, nici efervescenţa din jurul lui Nae 
Ionescu sau, mai târziu, a lui Constantin Noica, pentru simplul motiv că 
toate au avut un kairos al lor la care astăzi nu mai avem acces.  

Iar ceea ce încercăm în evocările noastre, nu este mai mult decât 
gestul tinerilor care desenau la nesfârşit acel cerc şi pătratul care era 
înscris în el, cu speranţa că vor ajunge la pace interioară şi echilibru.  

Cred de aceea că întâlniri ca acestea, în jurul unor personalităţi şi 
a mişcărilor culturale şi spirituale pe care ele le-au născut, sunt 
folositoare numai în măsura în care ne provoacă să ne găsim propriul 
drum de dialog între literatură, filosofie şi religie, propria cale de 
apropiere între noi.  

În tumultuosul început de veac XXI, trebuie să redescoperim 
sensul cuvântului împreună. Altfel vom sfârşi prin a bifa tot felul de 
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manifestări, tot felul de proiecte, mai mult sau mai puţin finanţate, fără a 
reuşi cu adevărat să conturăm şi o mişcare proprie, în acest Ţinut Neamţ, 
atât de darnic în oameni iubitori de adevăr, bine şi frumos. Nu trebuie să 
mai vorbim de intelectuali la modul abstract ci la modul concret. În cazul 
nostru, de intelectualii din oraşul Piatra Neamţ, din judeţul Neamţ. Vom 
şti să redescoperim starea de a fi împreună, sau vom rămâne, fiecare, 
mici insule, având falsa idee că suntem continente ce aşteaptă să fie 
descoperite? 
 Pe pământ, notează Rilke într-un rând, se succed, mereu, trei 
generaţii: o generaţie care l-a cunoscut pe Dumnezeu, alta care ridică 
temple şi alta care smulge pietrele din templele construite de alţii, pentru 
a face colibe.  

Să fim noi doar din generaţia care clădeşte colibe?  
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„Prima impresie când ieşi pe autostradă e de imens 

şi de plat. După o plutire de 11 ore, acum parcă aluneci pe 
perne de aer, cu cei 150 km / oră. Maşinile masive, late şi 
lungi, dau impresia de vigoare, cu numărul lor mare de  
„armăsari-putere”, greu de stăpânit dacă nu le dai drumul în 
voia puterii lor. Iar drumurile sunt de vis…” 

 
 
 

 
America, visul verde 

 
note de călătorie de Remus Valeriu Giorgioni 

 
 

GIORGIONI ÎN GEORGIA. Un zbor de 11 ore 
 „cu capul în nori”… 

 
          Avionul de 50 de locuri al Companiei Austria Airlines cu care am 
zburat data trecută, cca 45 de minute de la Timişoara la Viena, era ceva 
ca un autobuz zburător… Locuri cam înghesuite, spaţiu restrâns. M-am 
simţit aproximativ ca în autocarul care m-a dus în Danemarca, autocar 
care în afară de faptul că era dotat cu WC şi filtru de cafea  era aproape 
identic cu un autobuz de la noi de la ţară, de pe ruta Lugoj-Hăuzeşti:  se 
hâţâia şi se hurduca din toate încheieturile. Întâmplarea a făcut să zbor 
alături de un pastor american pe care-l cunoscusem cu câteva zile înainte 
la Lugoj şi pe care l-am reîntâlnit în aerogara din Viena, conversând din 
belşug. La Viena am aşteptat cam vreo 3 ore să fim cazaţi la hotelul aflat 
în incinta aeroportului, fiindcă nu aveam viză de tranzit,  având astfel 
timp să vizităm magazinele Dutty Free, pentru „oameni zburători”, 
clienţii firmei AAL. Marfă diversă, preţuri occidentale: cravate după 
moda de la Paris, Madrid, Stuttgart, electronice suprasofisticate (cum am 
mai văzut numai la Troy, în magazinele Hudson). Însă şi magazin de 
cosmeticale, unde parfumurile pot fi încercate. Hotel erste class (80 
dolari camera de 2 paturi) cu preţul inclus în biletul de avion. Dacă în 
primul avion (şi primul meu zbor!) devenisem un tip cu… capul în nori, 
nori pe care îi percepeam ca pe  uriaşe baloturi de vată de zahăr, avionul 
Boeing 767 al Companiei Delta Airlines cu care am pornit a doua zi spre 
Atlanta, m-a făcut să simt ce înseamnă să călătoreşti şi să urci la cer. De  
250 de locuri, acesta îmi apărea ca un uriaş hangar zburător, “circulând” 
cu 800-1000 de km/h la o înălţime de 32000 de picioare (10 000 m). 



 165

Afară erau temperaturi de până la minus 50-60 grade Celsius.    Pe avion 
se servesc gustări destul de frugale, salate (ce-i cu buruienile astea 
proaspăt cosite, culese de pe marginea drumului… buiezi, cum zice 
bănăţeanul!), muzică în căști, filme educative, fiindcă pentru altele mai… 
variate compania a primit reclamaţii din partea clienţilor. Un număr fix 
(de 3-4 filme) care se vor repeta spre sfârşitul călătoriei. Pe aceleaşi 
monitoare şi pe un ecran mare pus pe mijloc se vor prezenta periodic 
datele de zbor, o hartă electronică cu poziţia avionului deasupra Terrei 
(uscat sau ocean), ora estimativă a sosirii la destinaţie. Am avut surpriza 
să constat că Atlanta, deşi la mijlocul ţării, e  mai departe decât New 
York sau Detroit, traiectoria de zbor desfăşurându-se deasupra Franţei, 
Angliei, Groenlandei, Canadei de Sud, nordul Statelor Unite, apoi către 
sud. Ai posibilitatea să asculţi 12 canale radio, unul din ele fiind canalul 
de televiziune CNN, care prezintă programul special pentru Delta AL; 
prin căştile conectate la rezemătoarele scaunului cu cablu din fibre 
optice. Însă după o vreme te plictiseşti de toate şi nu-ţi mai afli locul. Îţi 
vine să alergi pe culoare împreună cu copiii lăsaţi de părinţi să se 
zbenguie  în voie, ca-ntr-o grădină publică terestră. Deşi e ceaţă şi 
nebulozitate de ploaie, la coborâre poţi zări zgârie-norii din downtown 
(centrul oraşului) – care până la urmă se vor dovedi a fi nişte blocuri turn 
de 50-60 de etaje, vreo 17-18, incomparabile cu cele din New York sau 
alte metropole. După cca jumătate de oră de greaţă, avionul coboară cu 
motoarele la ralanti, străbătând câteva pături succesive de bumbac gri. 
Abia când atingi cu picioarele (roţile avionului) acest pământ al 
făgăduinţei, poţi să dezlegi centura, pentru că cele mai multe accidente 
aviatice se produc la decolare şi la aterizare. (Şi totuşi se zice că avionul 
e cel mai sigur mijloc de transport!) În  aeroport – Hartsfield 
International - circuli cu metroul, iar dacă nu te aşteaptă nimeni eşti fiul 
ploii, te pierzi şi tu şi bagajele.  Cu aeroportul său cât un orăşel, Atlanta 
se dovedeşte a fi una din marile porţi de intrare în continentul american.  

Prima impresie când ieşi pe autostradă e de imens şi de plat. După 
o plutire de 11 ore, acum parcă aluneci pe perne de aer, cu cei 150 km / 
oră. Maşinile masive, late şi lungi, dau impresia de vigoare, cu numărul 
lor mare de  „armăsari-putere”, greu de stăpânit dacă nu le dai drumul în 
voia puterii lor. Iar drumurile sunt de vis… 
 

America Ogarului Cenuşiu.  Georgia…on my mind 
 
           „Mă gândesc la Georgia”  este inscripţia de pe numerele 
maşinilor, numere care se găsesc doar în spate. Fiecare stat american are 
numerele de maşină în altă culoare și cu câte o expresie din acestea, cu 
schepsis. Cele mai des întâlnite mărci de maşină din SUA sunt: Dodge, 
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Chevrolet, Oldsmobile, Plymouth, Crysler, Buick. Dar se găsesc şi foarte 
multe tipuri de Ford şi maşini japoneze, care le concurează acerb pe cele 
americane: Honda, Nissan, Mitsubishi, Isuzu. E plină America de „Dacii 
papuc”, Jeep-uri camionetă. Dar e plină şi de maşini de lux, Corvette, 
Ferari, Pontiac, cele mai scumpe fiind europenele Mercedes şi BMW. În 
urma unei călătorii  în SUA prin anii 1975-1980, Romulus Rusan (pentru 
cine nu ştie, soţul Anei Blandiana) a scris o carte cu impresii de călătorie. 
În urma vizitei mele la Detroit, când am călătorit şi eu cu autobuzul 
(Greyhound), mi-am putut rotunji impresia în legătură cu această 
Americă a „Ogarului cenuşiu”. Toate autobuzele firmei, care străbat 
America în lung şi-n lat,  cât şi staţiile de autobuz, au ca siglă acest câine 
gri alergând. Cât priveşte călătoria în sine, aceasta seamănă grozav cu 
una făcută cu diligenţa (de altfel sunt înclinat să cred că Greyhound-ul e 
diligenţa modernă. Atlanta fiind aproximativ  la jumătatea distanţei dintre 
nord şi sud, autobuzul face 17-18 ore, în timp ce cu maşina se fac doar 
12). Fiind cursă rapidă, face staţii destul de rare,  în orașele importante, 
însă staționează un timp destul de îndelungat; „schimbă caii” (maşina, 
şoferul) alimentează rezervoarele şi pasagerii. Spre un exemplu, la 
drumul de dus am schimbat maşina în Cincinatti, Ohio, iar la întoarcere, 
pe aceeaşi maşină, am schimbat 3 şoferi. Iar până la Miami, Florida, 
șoferul și mașina se schimbă cam tot de atâtea ori. Călătoria cu 
Greyhound-ul înseamnă o zi plină, zi în care poţi citi, poţi privi, poţi 
dormi... Autobuzele sunt mari, spaţioase, dotate cu WC modern, aer 
condiționat,  însă nu suficient de confortabile pentru o călătorie atât de 
lungă. Condișăn-ul merge prea tare, e frig ca în avion, fiind reglat din 
fabricație. În staţii, mașinile pot opri și 30-50 de minute, rămânând cu 
motoarele pornite şi luminile interioare aprinse (no problem!). Pentru 
cine are impresia că americanul este în exclusivitate un produs al 
civilizaţiei audio-vizualului,  am şi alte veşti. Iată în dreapta mea un tânăr 
care conspectează o carte de arhitectură, probabil e student (îi cer o 
bucată de hârtie pe care încep acest articol). În faţă o tânără doamnă 
citeşte „Face of God”, iar ceva mai încolo alta citeşte „Prince of 
Darkness”, o carte despre Antihrist, pe care am citit-o și eu. Autostrada 
(highway) străbate un peisaj variat, uneori arid, de cele mai multe ori însă 
colorat cu păduri şi coline verzi – e înţesată de reclame care seara se 
aprind ca nişte meteori. Peste tot vezi Mc Donalds-uri, Wafle house-uri şi 
Holydey Inn. Firma Mc Donalds şi-a adaptat din mers politica de comerţ, 
dăruind copiilor jucării şi construind în faţa magazinelor tobogane și tot 
soiul de aparate de joacă. La Wafle house se servesc 24 de ore din 24 
nişte turte cu miere iar inn-urile sunt hanuri, hoteluri mai mici cu preţuri  
accesibile. Pe tot traseul, bisericile sunt numeroase şi felurite; cele mai 
multe, construite  în stil clasic, gotic sau baroc, le-am întâlnit în orașul 
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Toledo, aproape de Detroit. Pe  foaia de cort a imenselor  trailere (trucks) 
se lăfăiesc inscripţii uriaşe, gen Jesus Christ is comming. Be prepared, 
sau – de parcă ne-am fi aflat în comunizaţii Carpați - Our driving Force 
is the People. Tot  la câteva sute de metri apare un panou vizibil cu Need 
help? pe care sunt înscrise toate detaliile de care ai nevoie dacă rămâi 
cumva în pană pe şosea. În caz de accident, poliţia, pompierii şi salvarea 
apar instantaneu („de mână”), iar traficul este în timp record normalizat. 
(Iar asta îmi aduce aminte de un banc românesc. Cea mai bună urare 
pentru cineva… „drag și apropiat” era, în comunism, următoarea: Îți 
doresc  din tot sufletul să faci plajă/aerosoli la lumânare; împachetări cu 
nămol/pământ; și 3 mașini la scară: Salvarea, Poliția și Pompierii! - Dar, 
de fapt,  la noi în România și ele vin cu întârziere și de obicei separat!) 
  

Cu sufletul la gură, cu inima cât un purice! 
 
          Cât am stat în America, tot timpul m-am simţit, cum se spune, cu 
inima-n gât, strivit de imensitatea acestei ţări-continent, de distanţele 
imense, spaţiile largi… Ai avea nevoie cam de 30-35 de ore să străbaţi 
SUA cu autobusul (N-S), cam 25 cu maşina mică, depinde şi de trafic.  E 
drept că pe autostrăzile Americii (freeway, express, highway) ai mai 
multă libertate de mişcare, poţi chiar să croşetezi la volan, cu maşina 
pusă pe pilot automat…  Dacă ai  apucat-o pe o magistrală, să zicem 
higway 75, care străbate Statele de la N-V la S-E o ţii tot oblu, n-ai cum 
să te rătăceşti; trebuie doar să verifici din când în când direcţia, afişată pe 
panouri imense de circulaţie. Am avut prilejul să călătoresc cu 
Greyhound-ul din Atlanta-Georgia la Detroit  de un Paști  şi din Florida 
la Atlanta, la Rusalii acelaşi an. (La Rusalii la mine în sat e ruga 
bănăţeană, aşa că de rugă am mâncat sarmalele împreună cu foştii 
consăteni în America!) Am putut lua contact astfel, din plin, cu 
netezimea şoselelor americane: când treci peste o groapă, cât de mică, te 
sperii ca de o denivelare de sol lunar, fiindcă nu te aşteptai la aşa ceva. 
Am călătorit cum s-ar zice  long distance, pe fondul unui peisaj 
preponderent păduros. Aşezările omeneşti se întind aici pe orizontală, pe 
suprafeţe mari, de mii şi mii de mile pătrate; americanii nu se prea 
înghesuie „la bloc”, chiar apartamentele sunt cele mai multe cu două 
etaje. (Ce vedem noi prin filme, acei monstruoşi zgârie-nori, sunt sedii de 
firme şi office-uri şi se-ntâlnesc mai cu seamă în Downtown, „oraşul de 
jos” sau mai pe româneşte, vatra satului…) Cele mai multe locuinţe sunt 
amplasate în cadru natural, într-o margine de codru, pe malul unui lac… 
De fapt, pentru aceasta se fac mereu despăduriri, fiecare casă are în faţă 
cel puţin o suprafaţă de gazon tuns. Uneori vezi câte o alee înfundându-se 
în pădure, de-ţi vine să crezi că e casa pădurarului, sau castelul Albei ca 
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Zăpada cu cei şapte pitici… Când colo e o casă familială, dar construită 
în stil colonial. Străzile sunt aşa de drepte, că e imposibil să te rătăceşti – 
zic localnicii. Dar mie mi-a fost destul de greu, nefiind dotat cu un 
dezvoltat simţ de orientare, iar peisajul fiind destul de monoton, defel 
variat. Peste tot acesleaşi Publix-uri (nişte alimentare super…), Winn 
Dixie, Walmart („Save money. Live Better”), K-Mart, KFC, Papa Johns, 
Pizza Hot sau CC Pizza… Există apoi magazinele cu marfă la preţ redus, 
Dollar Tree, America’s Triftiy Store, Family Dollar… Chiar şi 
faimoasele mall-uri sau plaza, cu palmieri şi cascade artificiale, locuri de 
joacă şi atracţie pentru copii şi tineri (dar ce să vi le mai descriu…, au 
ajuns şi la noi, poate nu chiar la acelaşi nivel!) au spre ieşire câte un 
magazin în care se scoate la vânzare marfa nevandabilă sau care a stat 
mai mult timp pe standurile magazinelor de lux. Întâlneşti acolo, sub 
acelaşi acoperiş toate firmele mari şi cu nume sonore: Christian Dior, 
Pierre Cardin, Naf-naf, Oriflame, Chanel, Yves Saint Laurent, Calvin 
Klein…   
 În privinţa nivelului de trai, se ştia doar atât, că acolo se câştigă-
ntr-o zi/săptămână cam atât cât la noi într-o lună… (asta până să-nceapă 
criza).  Dar nu se prea spune şi cât se cheltuieşte. Fiindcă, dacă stai să te 
raportezi la cheltuielile şi pretenţiile de acolo, după ce ai plătit  
„morghici”-ul (payment morgadge), rata la bancă – totul e pe bani 
împrumutaţi –  casă,  maşini, după ce ai achitat toate bill-urile, facturile 
de apă, gaz, curent, telefon şi televizor, constaţi că ţi-au rămas cam puţini 
bani, dintr-un salariu mediu lunar de două-trei mii de dolari. (Puţini, doar 
tinerii cu studii superioare, sau specialiştii în vreun domeniu, câştigă 40-
50-100 de mii de dolari pe an). 
 Mulţi americani de rând, middle class, preferă să stea în chirie şi 
să cheltuiască   tot ce câştigă săptămânal. Aceştia lucrează 35-40 de ore 
pe săptămână,  duc o viaţă comodă, joacă tenis şi golf, îşi iau timp pentru 
jogging sau fitness, iar în week-end merg în excursii în locaţii ieftine, 
Mexic, Cuba, Republica Dominicană, la pescuit oceanic. 
 Ca să facă faţă cheltuielilor curente, românii noştri-americani ţin 
câte două-trei job-uri (e tare greu şi să păstrezi ce ai agonisit într-o viaţă 
de om!). Nu prea umblă cu bani în buzunar – ba chiar se feresc să-i arate 
în locuri publice, de frica hoţilor – pentru cheltuielile curente folosesc 
cărţi de credit care, utilizate abuziv şi iraţional, pot deveni o calamitate 
(au dobânzile cele mai mari, peste 25%).  În ceea ce priveşte  bucătăria, 
am întâlnit trei categorii de români americani: unii care cumpără 
semipreparate şi le încălzesc acasă, folosind farfurii şi tacâmuri de unică 
folosinţă (sub pretextul că e scumpă apa); alţii care gătesc acasă, 
bucătărie românească, mâncare ieftină şi gustoasă – aceştia mănâncă bine 
şi economisesc parale. Ei vânează ieftinirile periodice, din preajma 
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sărbătorilor naţionale, sau marfa care se apropie de expirarea termenului. 
Şi cei care mănâncă free, „în oraş”, pe cărţi de credit, în contul salariilor 
neîncasate… 

În magazinele comune marfa e ieftină fiind tratată şi stimulată cu 
amelioratori, emulgatori, conservanţi – vasăzică plină de E-uri. Sau chiar 
modificată genetic – cea care are codul din cinci cifre care încep cu opt!  
Roşiile, bunăoară,  sunt grele, tari şi pietroase de zici că-s de plastic; 
tratate cu chimicale să reziste mult şi bine în magazin. Există desigur şi 
marfă bio sau naturală, în pieţele fermierilor sau la magazine speciale. De 
obicei ruşii sau iugoslavii vând marfă europeană naturală, mezeluri şi 
carne. Dacă vrei carne proaspătă şi bună mergi direct la fermă, la 
periferia oraşelor,  şi cumperi un viţel. 

Faimoase sunt în America magazinele „All-you-can-eat”, 
mâncare plătită „cu burta” unde, pe 8-9 dolari se poate mânca pe săturate 
(Ryan’s, Great America, Golden Coral).  În anumite părţi ale ţării, cele 
mai multe şi mai vizitate restaurante sunt cele chinezeşti („La 
Chineese”), unde se mănâncă bine şi ieftin preparate din pui cu orez sau 
paste, cu un sos dulceag şi moderat condimentat. Restaurantele italiene 
sunt mai scumpe, considerate de lux (15-25 dolari porţia). În sud se 
întâlnesc restaurante cubaneze sau mexicane, cu mâncare tradiţională, dar 
condimentată excesiv. În statele cu mulţi români se găsesc şi restaurante 
româneşti, unde poţi servi mici şi sarmale dar, de îndată ce s-a chivernisit 
cât de cât, românul devine cocoficos… Preferă să le facă nuntă copiilor la 
oliucheniit. Iar cât priveşte preferinţele…, noi avem peste tot un 
principiu: nu există pasăre mai bună ca porcu’, iar dintre toate legumele, 
românul preferă carnea… Pe când, pe americanii get-beget îi vezi 
asortându-şi tot soiul de salate de legume cu sosuri, carne – dacă se poate 
defel – iar ultimul fel, o salată combinată de fructe. Şi cam atât. 
 

O mare verde.   Bani verzi pentru zile albastre 
 
           În timpul inundaţiilor din această lună, ministrul Romică Tomescu 
a declarat că alunecările de teren se produc din cauza gradului redus de 
împădurire. Înainte de revoluţie, România a  avut un procent de păduri de 
cca 25%, iar în urma amintitelor defrişări, acest procent a scăzut sub 20% 
(când idealul ar fi de peste 40%).  Statele Unite au un grad de împădurire 
de 34,8%, peste o treime din suprafaţa ţării astfel încât, văzută din avion, 
America e o mare verde întreruptă de petece albastre. Vegetația abundă 
peste tot, începând din nordul industrializat, până în sudul tropical. Țara 
are o imensă zonă agricolă, toată valea fluviului Mississippi și câmpia 
atlantică, lanțurile muntoase fiind bine împădurite cu foioase și conifere. 
În zona central-estică (Atlanta) se fac defrișări masive pentru construcții 
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– se construiește ca pe vremea lui Noe, înregistrându-se și un exod al 
populației dinspre alte state, și chiar din Canada. 
 Vegetația face parte integrantă din viața americanului, am putea 
afirma. Casele sunt mai toate înconjurate de spații verzi, unele se află „la 
mijloc de codru des”, pe malul vreunui lac. Iarba din jurul casei se tunde 
cu cositoarea mecanică, nu o pasc vacile, ca la noi…  (Chiar masa 
lemnoasă este tocată mărunt cu utilaje speciale - dacă nu este un lemn de 
calitate – nefiind folosită la încălzit. Când vezi flăcări vii în vreun cămin, 
să fii sigur că e un foc cu gaz, disimulat. Nu de mult se vindeau și la noi 
radiatoare electrice cu aspect de cămin, dar jarul era de plastic roșu!) În 
zonele periferice locuiesc  fermierii (redneck), când treceam cu mașina 
spre vreo casă în construcție se vedeau animale păscând, mai ales cai, 
fânul cosit și strâns în mari vălătuci cilindrici, nu în baloți 
paralelipipedici, ca pe la noi.  În hangare mari se depozitează nutrețul, 
dar ele reprezintă și adăposturile pentru animale. În zona de ferme, chiar 
casele sunt specifice și rare (stil manor), cu domenii mari în jur. Fiecare  
are în față un porch sprijinit pe piloni, terasă acoperită, sunt de obicei cu 
etaj și în stil colonial. De aici se aprovizionează adesea cu lapte, ouă, 
carne și românașii noștri, obișnuiți de acasă cu hrană naturală. 
 … Trecem acum (prin asociație de idei) la probleme verzișorilor, 
care se constituie într-un miraj al lumii întregi, mai ales pentru gringos… 
Aceștia (imigranți din toată lumea,  parțial naturalizați, aflați legal sau 
ilegal în țară) chiar și după 10-20 de ani de America muncesc pe rupte, 
luându-și două-trei joburi, spre a-și putea conserva agoniseala. Că dacă 
își pierd sănătatea, își pierd şi slujba, casa, mașina și tot ce au (cei mai 
mulți n-au asigurare medicală și nici nu sunt înscriși în vreun sistem de 
pensii private, iluzionându-se că vor fi apți de muncă toată viața). 
Sistemul financiar și de plăți este foarte drastic, când îți vin bil-urile la 
apă, curent, gaze, sau rata la bancă nu poți amâna plata decât o lună-
două, maximum  trei! - și asta doar căciulindu-te,  câștigând încrederea 
vreunui funcționar binevoitor cu motive plauzibile. Altfel te execută 
imediat, te trezești urgent cu casa evacuată, și toate lucrurile în stradă. 
Nici măcar nu se simt obligați să te anunțe! Dacă iei o sumă de bani de la 
bancă cu un scop declarat (să-ți ridici o casă, să zicem), banca te 
monitorizează la sânge să nu-i folosești pentru altceva, iar dacă te prinde, 
sau nu te încadrezi în termen, te trezești rapid cu obiectul confiscat și 
vândut la licitație. Banca trebuie să-și recupereze, banii, n-o interesează 
să-ți recuperezi tu suma investită! 
 Există apoi tot felul de tentații, capcane publicitare, așa-zise 
chilipiruri riscante care te pot lăsa lefter peste noapte; avocații au și aici 
rolul lor, un talent foarte eficient de jecmănire a clientului; ei mișună pe 
la porțile spitalelor, să prindă în gheare „fazani” accidentați, accidente de 
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muncă sau de mașină și îți iau un procent substanțial din orice sumă 
câștigată printr-un proces.  Un lucru benefic: există în SUA o lege a 
falimentului bine pusă la punct, care te ajută s-o iei oricând de la capăt, 
cu forțe noi și curaj pe măsură. Este de notorietate cazul lui JC Penny, 
proprietarul unui lanț mondial de magazine care, dând faliment, a luat-o 
de la început cu un cent (penny) ajungând din nou multimilionar. 
 Cum spuneam, în cei câteva sute de ani de existență, visul verde 
al Americii a ajuns dezideratul întregii planete. Când unii văd… cai verzi 
pe pereți, americanul vede verde înaintea ochilor; când ai în palmă un 
smoc de verzișori, nu te mai temi te ziua de mâine! (Vorba românului 
pârlit care a luat împrumut două sute de lei de la un prieten pentru o oră-
două… Acesta l-a întâlnit promenându-se  pe Podul Mogoșoaiei țanțoș și 
cu pieptul scos… Iar când a fost întrebat ce a făcut cu banii într-un 
interval atât de scurt, iată cum s-a justificat: - Când merg pe stradă şi simt 
ceva bani în buzunar parcă mă simt şi eu mai om, mă mișc mai lejer!) 
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CRONICI LITERARE 
 

Ulise, zilele și jocul 
 

 
Am remarcat și altă dată, când am scris 

despre romanul Întoarcerea huliganului, că 
Norman Manea dezvăluie în Despre clovni: 
dictatorul şi artistul temele întregii sale literaturi. 
Observam atunci că postura hilară a clovneriei 
definea  atitudinea tragică și reprezentativă în grad 
maxim pentru artistul de pretutindeni. Prin ironia 
destinului, el e prizonierul capriciilor aberante ale 
istoriei şi, prin asta, e vulnerabil în fața potențialului 
manipulator al adevărului — dictatorul. De aceea, 

holocaustul, totalitarismul şi exilul îmi par reperele principale ale 
literaturii lui Norman Manea și ele sunt legate indestructibil de altele, 
amestecate până la contopire, într-un fel de panoplie imaginară în care 
totul are legătură cu totul. Asta se întâmplă mai ales pentru că cel ce le-a 
dezvoltat redundant într-o formă sau alta a scrisului (colaj epic — Anii 
de ucenicie ai lui August prostul; roman — Plicul negru; povestiri şi 
nuvele — Fericirea obligatorie, Octombrie, ora opt; interviuri — Casa 
melcului) le-a trăit în cel mai adevărat sens al cuvântului: condiţia 
creatorului într-o lume absurdă, supravieţuirea la graniţa iraţionalului 
istoriei, riscurile intelectuale ale angajamentului politic, avatarurile 
prieteniilor sincere, relaţia dintre documentul realist contondent şi 
fabulaţia pură. Evreu condamnat prin naştere unui spaţiu cu mare 
potenţial evenimenţial (zona Sucevei, devastată, deopotrivă, de 
deportările antonesciene şi de pelagra stalinizării) şi unui timp generos în 
experimente totalitare (antisemitismul oficial al anilor ’40 ai secolului 
trecut, comunismul dejist şi ceauşist), Norman Manea şi-a creat din exil 
şi din înstrăinare o postură care să-l salveze. Ca scriitor şi ca om, a 
traversat infernul repetabil al unei Românii zdrobite de istorie, așa încât 
problema salvării s-a pus cu acuitate. Anul 1986 a fost, se știe, momentul 
propice, odată cu emigrarea definitivă. Ar fi avut ocazia s-o facă mai 
demult, plecând legal în Israel, dar, remarcabil, n-a făcut-o, pentru că a 
acceptat limba română drept „casă a fiinţei” şi a crezut în scris ca formă 
de rezistenţă. Până nu s-a mai putut.  

Dar dincolo de simplul exil geografic, pentru Norman Manea, 
înstrăinarea e constitutivă ontologic, ea înseamnă, mai presus de toate, 
exil interior, care porneşte chiar de la fatalitatea apartenenţei la un neam 



 173

al exilaţilor şi se lipeşte perfect pe alienarea de sine şi de ceilalţi a 
scriitorului de profesie. Spunea scriitorul în volumul de care am amintit, 
la început: ”În Berlin, în primul meu an în Occident, am cumpănit zilnic 
chestiunea înstrăinării. Preocupat nu doar de exilul intern din care tocmai 
scăpasem, ci şi de conceptul însuşi al exilului. Simţeam, din nou, că 
istoria îmi umilise aspiraţiile, forţându-mă iarăşi la o aventură nedorită. 
Încercasem, în toată perioada postbelică, prin lectură şi scris, rezistenţa 
interioară împotriva presiunilor externe. Pare greu de crezut că într-o 
societate totalitară «Eul» poate supravieţui. Interioritatea era totuşi o 
formă de rezistenţă, oricât de imperfectă, inevitabil imperfectă.” Și mai 
departe: „Patria îşi revelează semnificaţiile ambigue mai ales în violenţa 
rupturii, intensificând nevoia autointerogaţiei. Lumea înstrăinării este şi a 
alienării de tine însuţi, nu doar de ceilalţi: exil în cel mai comun sens 
cotidian, cât şi în forma transcendenţei celei mai pure”. Cel mai bun 
comentariu e chiar opera sa. 

Romanul din 1977 (Zilele și jocul, reeditare Polirom, 2012) 
vădește preocuparea timpurie pentru drama supraviețuirii în condițiile 
exilului și ale înstrăinării. Abia acum intenția de a încifra epic această 
dramă revelează curajul unui autor consecvent atitudinii sale, într-o 
epocă mai mult decât prudentă cu asemenea libertăți. Caracterul cețos, 
voit incoerent și sibilinic al poveștii readuce parfumul de epos simbolic-
rarefiat al literaturii care se scria atunci, în condiții de cenzură acerbă. 
Naratorul refuză să lege explicit detaliile și să dea indiciile atât de 
necesare unei relatări cu personaje și întâmplări transparente. Atmosfera 
întregului roman e sumbră, plină de imprevizibil și de așteptări 
tensionate. Realismul alunecă spre parabolă, spre fabulă cu cheie, 
asemenea așa-numitelor ”proze cu șopârle”, menite să spună metaforic-
eufemistic ceea ce nu se putea spune pe față. Rătăcirea diegetică 
corespunde și ea acestei ambiguități, concretizată în schimbarea bruscă a 
unghiurilor de vedere, a timpurilor verbale și a persoanelor narative. 
Lucrurile acestea amplifică dificultatea lecturii, dar dau complexitate și 
profunzime romanului, înscriindu-l în trendul sofisticat al anilor ´70 și 
oferindu-l evaluărilor în diacronie. 

Eroul e tânărul inginer Ben Despina, care se întoarce în orașul 
natal, după terminarea facultății, pentru a-și găsi mai ușor un rost și 
pentru a scăpa de provizoratul existențial al exilului departe de spațiul-
matcă. Ceea ce găsește în prăfuitul târg montan nu-i satisface deloc 
așteptările, cu toate încercările de a relua vechile prietenii. Angajat cu 
bune recomandări la un institut de proiectări, Ben redescoperă cenușa 
unor relații altădată normale (cu mama sa, o anxioasă solitară, predispusă 
la sinucidere; cu Alina, fosta iubită, măritată și devenită mamă; cu Dinu, 
prietenul din liceu) și face noi și neplăcute cunoștințe (cu Voinea, 
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protectivul și impredictibilul său director; cu Langa, monstruosul șef al 
restaurantului; cu milițianul Buicliu, a cărui fată îi place; cu Sanda, 
colega de la institut care-l hărțuiește erotic). Plasa unor întâmplări ciudate 
îl pun în situația de a-și revizui capacitățile de adaptare, de care șeful său 
face atâta caz. E reprimit în familia Alinei și, peste strania amiciție pe 
care i-o arată doctorul Marcel Senic, soțul ei, reia legăturile fizice cu 
aceasta. I se înscenează un incident în restaurant, în urma căruia intră în 
atenția miliției. E supravegheat (în scopuri informative?) de antipatica 
Geta Comănici, de după planșa de proiectări. Se complică amoros cu 
frumoasa Lida, colega de origine greacă, și cu pubera Mara, fata 
milițianului care-l chemase la un interogatoriu securistic. Încearcă inutil 
să refacă triunghiul mai vechilor prietenii cu Filip (fugit pe un șantier, 
departe, de unde trimite epistole avangardiste despre viață, personaje 
celebre și cărți) și cu Dinu (refugiat în estetismul muzicii și al literaturii). 
În fapt, atunci când se hotărăște, în sfârșit, să-și dea demisia de la institut 
și să plece aiurea, Ben confirmă parcursul pe care Voinea însuși îl 
intuise: ”Numai pentru indivizii standard intrarea într-o ierarhie și într-o 
activitate reglementată se produce simplu. De la cei mai puțin obișnuiți, 
tocmai de la aceștia ar fi de așteptat codul mai subtil al adaptării”. Exilul 
și înstrăinarea sunt abordate aici în primul rând sub forma interiorității: 
inadaptat, obligat la compromisuri, implicat în situații echivoce, eroul se 
complace în promiscuitatea care-l alienează tot mai mult, până când 
numai marea plecare mai poate genera împăcarea. Ben recompune 
destinul unui Ulise pe care Ithaca îl respinge înapoi, într-un exil spațial 
care nu face decât să-l prelungească pe cel sufletesc. ”Cum își reprimește 
cetatea fiii înstrăinați?”, medita naratorul, în deschiderea romanului, când 
eroul abia ajunsese în oraș. ”Lipseau florile, bufonii, corul... doar soarele 
calm al zilei se oprea, în acea clipă, pe obrazul neted. O zi în care 
izobarele și izotermele par stabilizate, compunând epura unui portret 
amânat, nebuloasele așteptării”. Discreția sosirii se repetă la plecare, vor 
lipsi din nou ”florile, bufonii și corul”. Zilele petrecute în târgul 
indiferent la efuziuni nostalgice și la readaptări au însemnat, pentru Ben, 
un joc al măștilor, al simulacrelor de realitate, o pierdere treptată a 
identității, deformată gratuit de atâtea și atâtea priviri (”Ridic mereu 
același chip? Sau apar de fiecare dată altfel, cum și sunt? Confruntați, 
privitorii s-ar contrazice: fiecare a contemplat alt străin. Ar confirma cât 
sunt de incapabil a-mi păstra identitatea”). 

Alienarea e marcată tehnic, în roman, așa încât forma lui 
reflectă perfect conținutul. Naratorul adoptă relatarea obiectivată la 
maxim, distantă (sunt puține pasajele subiective), iar personajul e rar 
numit altfel decât ”inginerul”, ”tânărul”, ”cavalerul, ”necunoscutul”, 
”toreadorul”. Celelalte personaje par și ele niște arhetipuri, nu oameni în 
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carne și oase. Voinea e numit ”Bătrânul”, el e cerberul omniprezent și 
capricios, care acordă discreționar favoruri; nimfele Lida, Alina și Sanda 
reprezintă trei popasuri amoroase și, totodată, trei oglinzi diferite în care 
se reflectă identitatea eroului (”Mă consideră pueril, cum și sunt. E mai 
tânără decât mine, dar măritată. Lida mă crede robit conveniențelor. 
Alina mă vede focos și însingurat. Sunt de toate, dar cine sunt?”); Dinu și 
Filip, alături de Ben, sunt coechipieri în salvarea (în moduri diferite) de 
la ratare. Precizia portetului și, adesea, a decorului rezultă din luciditatea 
perspectivei, care, în ralenti, prin descriptivism încărcat, oprește 
narațiunea. Astfel, unele scene casnice și cotidiene sunt dilatate pe pagini 
întregi (a se vedea scena matinală ce-o are în centru pe meticuloasa 
mamă a eroului sau cea a mesei oficiale din casa Alinei), evocând, între 
altele, aerul apăsător al epocii. Narațiunea evoluează în bucle 
cronologice, cu traversări și reveniri prin ”găuri” în timp, adesea nu se 
distinge dacă discuțiile sau evenimentele s-au petrecut înainte sau după 
revenirea eroului în orașul natal. Suntem într-o cvadridimensionalitate 
relativă, într-un spațiu-timp curb, de tip Einstein, evocat în conferințele 
studențești al căror conținut (autoreferențial) e amintit fragmentar.  Ceea 
ce visează Filip e ”ziua obișnuită”, pe care Dumnezeu nu a creat-o, încă, 
pentru că totul e straniu, haotic, lipsit de contur cert, pe când normalitatea 
dorită ar presupune un confort al coerenței. Cele patru epiloguri diferite 
confirmă și ele imposibilitatea de a fixa o descărcare finală, un tușeu 
conclusiv, care să încheie onorabil o poveste și un destin. Ben părăsește 
orașul în care zilele îngălate și jocul identitar l-au transformat într-un 
Ulise polimorf, al exilului perpetuu și al înstrăinării constante. Numai un 
Paradis imaginar l-ar mai putea salva, exact cel descris în scrisoarea către 
Filip, în ultimele pagini. 

Romanul lui Norman Manea rămâne și azi, la ceva ani după 
prima ediție, o gravă și temerară meditație asupra condiției umane în 
vremuri potrivnice umanității. Ceea ce, de altfel, a fost dintotdeauna 
literatura autorului: problematizantă, versatilă, neiertătoare. Dejucate prin 
poveste, zilele sunt, în parte, salvate, iar Ulise e, un timp, fericit. 
Ficțiunea e o soluție, Norman Manea a dovedit-o, de la început. 

 
Adrian G. Romila 
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Nori, dar mai ales ”geamuri cu nori” 
 

 
 

Ultima plachetă a infatigabilei Nora Iuga 
nu confirmă o schimbare de imaginar poetic, dar 
acreditează, dacă mai era nevoie, vitalismul prolific al 
scriitoarei octogenare. Câinele ud e o salcie (Cartea 
Românească, 2013) — ce titlu semnificativ prin 
asocierea realităților disparate! — se înscrie sub 
aceleași auspicii paradigmatice ca și cele anterioare: 
de la neo-expresionism la suprarealism, într-o 
descendență onirică recognoscibilă. Revendicarea de 

la visătoria șaizecist-șaptezecistă, cu obsesia ei pentru formulistica de 
maximă ermetizare și pentru scurtcircuitarea șablonului lexical-imagistic, 
nu a fost nicicând contrazisă de poezia anterioară a autoarei. Și, aș 
îndrăzni să afirm, nici de proza ei. 

Referințele sunt dintre cele mai îndepărtate, într-o poetică a 
întâlnirilor neașteptate: cultură, istorie, decor urban, obiecte banale, 
amintiri și ființe împrăștiate, ca simbologie personală, toate prinse într-un 
spectacol flamboaiant, cu artificii de cuvinte și imagini: ”sigur și laptele 
s-a acrit/mi-au plăcut invalizii genunchii/juliți mâncărurile alterate/am 
stat la intersecția curentului/și m-am jucat de-a codul roșu/visam să 
confecționez o umbrelă de soare/și ei cu vârcolacii cu otgoanele 
putrede/mere și gulii umflate cu pompa de flit/n-am nevoie de plasă la 
saltul mortal/doar un ochi de cortină/să-mi văd spectacolul” (am stat la 
intersecția curentului). În multe dintre texte, semnificațiile par a se anula 
reciproc, iar acrobațiile ilogicii asociative sunt  predominante. Poemul 
pornește pe o oarecare direcție fixată, dar, pe măsură ce se derulează, 
cotește spre direcții colaterale sau opuse, tinzând să epuizeze 
posibilitățile de efect ale ciocnirilor dintre tropi și imagini: ”m-aș duce la 
gară/iese soarele capul mariei vecera/cu aripile desfăcute pe cer/înger 
îngerașul meu roagă-te/și domnul profesor/«nu există moarte nici 
înviere»/fluturele zboară de la un bec/la altul în sala de disecție/piele de 
culoarea portocalei/ochi fără țintă albuș scurs/ți-e frică nu știu/coroana e 
rotundă” (în sala de disecție); ”printre incunabule/într-un fiord într-un 
port/se botează robul lui dumnezeu heinrich/cu albiturile 
dezvelite/fecioara se așază în balanță/noi așteptăm provincia” (un pumn 
de celule albe). Avem și erotism voluptos, de carne și de sânge, dar și 
elan, și intertext subtil, cu livrescul așezat firesc lângă senzualismul cel 
mai acerb. Pur decorativă sau nu, cultura face casă bună cu 
impetuozitatea amoroasă, întinsă până la limita decenței: ”cred că trebuie 
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să te caut/la el amarna/într-un sarcofag răscolit/pe toate fețele ca o 
curvă/făcută poștă de toți bețivii orașului/știu ai un obraz fără chip/ești un 
bărbat curgător/ți-am băut sarea din ochi/când mi-ai tăiat noaptea/ți-am 
supt laptele de tot/cu gura dintre picioare/și m-am trezit nesătulă de 
tine/ești primul și ultimul fără culoare/cu dinții tăi mușc/cu unghiile tale 
sfâșii/albul tău dizolvat în alb/voalul meu” (ți-am băut sarea din ochi); 
”am fost la beethoven/i-am dus un trandafir alb/de la mama din 
casiopeea/el cred că era plecat undeva/pe venusberg sau în 
krimhalbinsel/că nu răspundea nici pe handy/nici pe fix însă-am dat de 
mozart/și de johann strauss dar tăceau/cu toții ca ꞌntr-o conspirație/noroc 
cu un paznic care m-a trimis/la wittgenstein că-i mai filosof dintre toți/și-
are câini bărbați și mai cultivați/poate îmi spun ei unde mi-am pus 
râsul/de acum un veac în ce rând de scaune/și cum se numea acel 
cinematograf” (la cimitirul central).  

E greu de prins în vreo coerență critică poezia Norei Iuga, 
ea e ramificată, centrifugă și profund anticonvențională, inclusiv prin 
dizolvarea genurilor (prozopoemele reprezintă bune exerciții de 
ambiguizare definitivă a împărților de gen literar). Rezonanțele spațiale 
germane sau vieneze au menirea de a proiecta realitatea într-o zonă 
provocatoare prin exotic și asprime fonetică, iar scurtimea textelor și 
lipsa punctuației favorizează concentrarea și ludicul debordant (am citat 
mai sus poeme integrale). Oazele de ”normalitate”, adică de coerență și 
de frumusețe ”clasică”, sunt rare, în volum, căci ceea ce evită cu 
obstinație autoarea e tocmai locul comun, calea bătută. E cazul poemului 
numai fantomele țin acoperișul, de exemplu, pe care, de asemenea, îl 
citez integral (merită!): vreau să mai văd umbra fetiței pe bârnă/vreau să 
mai aud rîsul tău printre cruci/și-o tablă a căzut fâlfâind din aripi/parc-a 
înfipt un copil briceagul/în carnea mesteacănului//abia se născuse 
copacul/și fetița-i turna lapte la rădăcină/zilnic un castronaș ținea ochii 
închiși/ea credea că-i pisoi mi-a zis și redactorul/că orice vers e haotic și 
că numai fantomele/țin acoperișul pe palme acum înțelegi/de ce trebuie 
să întoarcem acul pământului//eu plec peste-o lună în sahara/departe de 
crima asta perfectă/o nuntă de-argint și dincolo de gard/argilă nisip între 
degete/scriu”. 

Versurile care deschid placheta explică perfect poetica 
dezordonată a Norei Iuga: ”o mansardă deschisă nonstop/geamuri cu 
nori”. Avem o imagerie de largă și înaltă respirație lirică, în care oglinda 
deformatoare e la fel de fascinantă ca realitatea oglindită. Prin mansarda 
deschisă se văd norii, dar mai ales reflectarea lor în geamuri. Avem, deci, 
în cartea autoarei, o poezie de calitate, în formă și fond. 

Adrian G. Romila 
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La ce foloseşte un interviu.  
Lecţia d-lui Constantin Călin 

 
 Nu o dată mi se întâmplă - citind un articol 
sau alt tip de "material" semnat de dl Constantin 
Călin într-o revistă, în pagina culturală a unui ziar 
sau într-un supliment cu acelaşi profil - să am 
impresia că parcurg o pagină dintr-o carte. Deoarece 
textul respectiv e, totdeauna, bine aşezat / articulat / 
documentat, neeliptic, fără "nevricale" impuse de 

conjunctură, cu rare tăieturi colocviale (mai degrabă pentru "culoare"), 
mereu susţinut de idee şi de grija clarităţii. Explicaţia, după opinia mea, 
rezidă în faptul că autorul nostru este în primul rând un om de bibliotecă 
(un intelectual, adică), apoi un scriitor (care abordează cu mare atenţie 
textul / "scriitura") şi abia pe urmă un "publicist" (în sensul curent şi 
formal al termenului). Încât, în momentul în care a început să-şi adune 
sub coperte o parte din "colaborările" răspândite de decenii prin paginile 
diverselor periodice, nu m-am mirat pentru că domnul Călin împlinea 
astfel, firesc, următorul pas care se cerea făcut chiar sub presiunea 
substanţei care pulsa în lăuntrul "publicisticii" sale. Aşa au apărut, lângă 
exegeza şi ediţiile bacoviene, volumele Despre şapcă şi alte lucruri 
demodate (2001), Gustul vieţii. Varietăţi critice (2007), Stăpânirea de 
sine. Miscelaneu (2010), Provinciale (2012), împreună completând şi 
împlinind o operă.  
 Dar seria nouă, Cărţile din ziare - deschisă recent prin tipărirea 
primului op, Interviurile (Ed. Babel, Bacău, 2013; 715 p.) -, avansează 
explicit, chiar prin titlul ei, o provocare simetrică: fragmentarium-ul 
publicistic, oricum ar fi folosit într-un proiect de carte, conservă în 
infrastructura lui şi un procent din specificul activităţii jurnalistice. Şi, 
poate că nu întâmplător, dl Constantin Călin a ales să înceapă cu 
interviul, o specie emblematică, supusă deopotrivă reuşitelor dar şi 
riscurilor acesteia. În prefaţa cărţii găsim explicaţia şi motivaţia: 
"Interviurile reprezintă o marfă care se consumă uşor şi repede. Sînt, din 
această cauză, caduce, perisabile, efemere? Mai pot, oare, interesa şi <a 
doua zi>? Sau, mai direct: rezistă la proba cărţii, şi cui folosesc? Desigur 
- răspund -, şi celor ce le-au citit la prima apariţie şi celor ce le vor citi 
întîia dată acum. Interviurile conţin multă <memorie>. Evocă reacţii la 
evenimente, intenţii, evoluţii, acorduri şi conflicte, răbufniri de orgolii, 
justificări, mize, angajamente, preferinţe, idiosincrazii, judecăţi despre 
cunoscuţi şi (de cititor) necunoscuţi, teorii personale, pilde, gînduri şi 
proiecte emergente etc. Oferă date despre epocă, explicaţii şi evaluări 
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inedite, disocieri şi analogii (adeseori) surprinzătoare. După un timp, 
interviurile pot frapa sau deconcerta şi pe cei ce le-au acordat /.../. Însă 
cel mai util este materialul interviurilor pentru biografi, istorici, 
sociologi, pedagogi...".  
 Totuşi, pentru ca lucrurile să stea aşa, iniţiatorul / provocatorul 
interviului trebuie să-şi cunoască bine meseria: "Dînd cuvîntul unor 
oameni ale căror cariere şi atitudini nu puteau fi contestate, repudiate, 
introduceam (am sperat) o notă de calm, un strop de spirit critic, frînam 
un pic tăvălugul negaţionist îndreptat către toate azimuturile (după 
decembrie '89 - n.m.). Paradoxal însă, pentru a-i tempera pe unii, trebuia 
să-i <asmuţi> pe alţii. Un interviever nu poate evita total atari 
<manevre>. Și nu poate interveni în limbajul interlocutorilor, astfel că al 
unora dintre ei apare împrestriţat ici-colo, pro forma, vai, cu termenii 
unei retorici suspecte de oportunism, consecinţă a contaminării cu 
retorica dominantă. Îi semnalez ca elemente ale unui stil (aproape 
comun) al momentului, care demonstrează că orice ruptură duce la 
exagerări în sensul contrar. Nu i-am eliminat, întrucît prezenţa lor nu 
umbreşte grav elanurile pozitive, propunerile generoase şi formulările 
rezonabile pe care le aveau atunci şi cei mai dezlănţuiţi critici ai 
trecutului apropiat." 
 Iată cum începe lecţia de jurnalism cultural (la care m-am referit 
şi altădată) oferită de domnul Călin. Şi continuă cu 103 interviuri 
propriu- zise (obţinute de la 89 de protagonişti, care "evoluează" în 
spaţiul unuia - cei mai mulţi - până la cinci dialoguri fiecare), selectate 
din cele aproape 200, realizate în perioada 1965-1998. Cele mai multe au 
fost publicate după 1990, desigur. În configuraţia cărţii, ele sunt ordonate 
tematic ("Idei şi Atitudini", "Arte şi Meserii", "Teme şi Extemporale" - 
aici interviurile ocupă prima parte, fiind urmate de anchete), iar în 
interiorul fiecărei teme - cronologic (de la Eusebiu Camilar / martie 1965 
la Maximilian Vasiliu / aprilie 1998). Câteva interviuri au rămas inedite 
până acum (exp. cu Henri Zalis sau Petru Cimpoeşu), iar cele care n-au 
putut fi grupate tematic au mers în capitolul final "Diverse". Se adaugă 
un capitol de "Răspunsuri la Chestionare" (anchetele şi chestionarele, ca 
specii, putând fi considerate ca nişte "derivate" ale interviului), numărul 
subiecţilor care au răspuns la întrebări crescând astfel simţitor. Tehnic 
vorbind, majoritatea sunt interviuri înregistrate în manieră "clasică" 
(întrebări şi răspunsuri transmise în scris - "interviuri de sedentar", 
mărturiseşte autorul), care au o valoare exemplară, de manual, adevărată 
sfidare la adresa pseudointerviului practicat azi "pe picior", în mare 
viteză, imprecis şi, de aceea, deseori contestabil.  
 Atenţia cititorului aflat în căutare de referinţe literare cu valoare 
de tezaur ("istorice") va fi imediat atrasă de convorbirile cu Al. Dima, 
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Const. Ciopraga, Al. Husar, Eus. Camilar, Al. Philippide, Lucia 
Demetrius sau Ot. Cazimir. Deşi nu lipsesc din carte opiniile unor 
reprezentanţi ai generaţiilor mai recente de scriitori, de la şaizecistul 
Radu Cârneci, de pildă, până la optzeciştii Petru Cimpoeşu şi Leo 
Butnaru. Interlocutorii din lumea literară domină sumarul, numeric, însă 
şi alte domenii sunt bine reprezentate: pentru artele vizuale ("plastice") - 
Ilie Boca, Const. Ciosu, Gh. Zărnescu, M. Chirnoagă, V. Crăiţă Mândră, 
Marian Zidaru sau Mihai Chiuaru, iar pentru teatru - Valentin Silvestru, 
{tefan Oprea, Carol Isac (critici), Adriana Trandafir (actriţă) ş.a.m.d. 
Subiectele "grele" propuse în anchete beneficiază şi ele de răspunsuri pe 
măsură: "Cine este intelectual?" (Al. Zub, Gh. Grigurcu, I. Neacşu), 
"Despre criza culturii româneşti actuale" (Z. Ornea, M. Cimpoi), "E 
necesară apărarea lui G. Călinescu?" (Gv. Istrate, C.Th. Ciobanu, C. 
Crişan, Al. Piru) etc.   
 Pe de altă parte, amatorii de curiozităţi şi-l pot reaminti pe mult 
satirizatul politican I.I. Brătianu (zis "Cartof") într-un interviu cât se 
poate se serios, citindu-l în capitolul "Diverse" ("Vreau să vă spun că 
atunci când iau eu cuvântul, deputaţii revin cu toţii în sală de pe la bufet 
sau de pe culoare. De obicei, după o zi de lucru obositoare, lumea începe 
să părăsească sala înaintea ultimelor interpelări. Dar dacă preşedintele 
Adunării anunţă că mai e înscris la cuvânt dl Brătianu, atunci deputaţii 
rămân în băncile lor, ca să asculte ce zic").  
 Nu vreau să trec cu vederea un alt aspect: plaja de oferte pentru 
eventualele "afinităţi elective". Este evident că domnul Călin a optat să 
introducă în carte mai ales interlocutorii de care se simte atras din punct 
de vedere intelectual. Totodată, cititorului îi e lăsată la îndemână aceeaşi 
şansă. În aceste condiţii, eu - unul - aş alege interviurile cu regretatul meu 
profesor Ioan Constantinescu, din care citez un fragment referitor la 
Mănăstirea Agapia (locul în care l-am întâlnit ultma dată): "Mă leagă de 
acel loc (ar trebui să spun <acest loc>, întrucît am avut adesea senzaţia 
că-l <am> cu mine oriunde aş fi) mult şi multe: nu numai aşezarea, 
<locul> geografic al acelui loc, nu doar oamenii lui şi nici numai 
împrejurarea că, înainte de 1989, mă aflam acolo, împreună cu familia, 
câteva săptămîni pe an; sînt legat de el, cred, în primul rînd prin 
Mănăstire şi, se ştie, <locul de mănăstire şi de pomenire> a fost ales 
totdeauna cu grijă. În cazul Agapiei, această vorbă veche se verifică în 
toate sensurile: relieful ei, de pildă, îi oferă deschidere şi, în acelaşi timp, 
o apără, iar soarele, chiar dacă munţii se ridică de jur-împrejur, o 
luminează tot timpul zilei. Pentru a reveni la fraza mea de început, adaug 
că Agapia este, înainte de toate, un LOC COSMIC ALES..." (ianuarie 
1994).  
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 Rezultă că, oricât de restrictiv-tehnic ar fi exerciţiul interviului, în 
el pot încăpea şi acolade sentimentale. De altfel, alături de rigoarea 
profesională / obiectivă pe care o ilustrează, op-ul cu Interviurile d-lui 
Constantin Călin cuprinde şi tabloul atributelor autorului, chiar dacă 
mediat de interlocutori: curiozitate intelectuală dinamică, simţul nuanţei, 
capacitatea de reacţie, experienţa dialogului "scotocitor" (maieutic), 
respectul pentru opinia celuilalt etc. În fapt, "vocile" din prim-plan nu fac 
decât să urmeze "vocea" auctorială, mai discretă dar prezentă. 
 

Emil Nicolae 
 
 

 
Adrian G. Romila de pe "Bounty". 

Un roman despre facerea romanului 
 

 Ca să nu prelungesc suspansul cititorului, 
voi începe imediat cu explicarea titlului de mai sus. 
La pagina 79 a cărţii În drum spre sud. Roman de 
aventură de Adrian G. Romila (Edit. Brumar, 
Timişoara, 2012; 363 p.), în lista "Echipajul(ui) de 
pe Nava Majestăţii Sale <Bounty>, gata de plecare 
pe 23 decembrie 1787 din portul Spithead, cu 
destinaţia Tahiti, pentru a aduce arbori de pâine şi 
a-i transplanta în coloniile Lumii Noi", la poziţia 

14 este menţionat "Peter Heywood, aspirant". Or, acesta nu e decât un 
alter ego al autorului, cu care el îşi împarte echitabil paginile debutului 
editorial ca prozator (altfel, Adrian G. Romila fiind deja afirmat ca eseist 
- v. Imaginea Raiului în cultura populară. Eseu de antropologie, 2009 
şi De-a dragostea şi drumul. Staţii de lectură, 2010 - şi apreciat ca autor 
de ficţiune din revistele la care colaborează).  
 Fără să intru în divagaţii de natură psihanalitică (deşi "materia" s-
ar preta şi la aşa ceva), precizez din capul locului că Peter Heywood - 
devenit prin convenţie literară autorul scrisorilor editate la Londra în 
1898 de Daniel Swift, găsite într-un anticariat din Iaşi de studentul  
Adrian G. Romila, apoi traduse şi tipărite acum în romanul său - este 
produsul unei frustrări: în toată copilăria şi tinereţea sa, autorul a visat la 
AVENTURĂ (folosesc majusculele, cum procedează şi A.G.R. în cazul 
acestui cuvânt / concept), în sensul călătoriei "cu obstacole" prin spaţii 
exotice, ideal imposibil de atins în condiţiile unei societăţi comuniste 
îmbâcsite şi cenuşii, dar nici după tragi-comedia revoluţiei din '89. În 
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aceeaşi manieră autoreferenţială, aflăm că tocmai acesta a fost motivul 
care l-a determinat să opteze pentru "Lic. Mil. de Marină Al.I. Cuza" din 
Constanţa. Zadarnic, pentru că s-a ales doar cu o scurtă "călătorie" pe 
puntea bricului-şcoală "Mircea". Spus mai direct şi mai simplu, aici ar fi 
vorba despre o "ratare", conform primului nivel de lectură.  
 Numai că tânărul visător a găsit de cuviinţă să-şi însoţească 
aspiraţiile secrete de o vastă bibliografie (cărţi, reviste, filme etc., chiar şi 
de gadget-uri tematice, un timp ocupându-se de navomodelism), 
compensaţie care l-a condus la ideea că viaţa (fictivă?) din cărţi / texte ar 
fi mai adevărată decât viaţa trăită concret, cel puţin aşa cum o cunoscuse 
el. Şi pentru că fantasmele care au început să-l bântuie se cereau 
exprimate, şi-a pus în cap să devină scriitor. Dar mai întâi povestitor, 
găsind în bunicul său (un fel de personaj-rezoneur al romanului) 
"ascultătorul" la îndemână. Totuşi, un ascultător deloc docil, căci îi pune 
probleme esenţiale: "Nu mă face să-ţi spun eu câte-am trăit, să vezi ce 
carte scoţi tu de-aici! Fă 60 de ani şi după aia mai încearcă! Am trăit 
daraveli de ţi se ridică părul, nu poveşti de-astea, de-ale tale!" (o probă 
vine mai încolo: introducerea câtorva pagini cu jurnalul de pe front al 
bunicului: "1944. Jurnal de operaţii. Campania din Basarabia - 
Moldova"). Aşadar, punerea în discuţie a tradiţionalei convingeri că un 
scriitor nu prea are ce să transmită cititorului "dacă nu şi-a trăit viaţa" 
(mai ales dacă se vrea prozator) devine una dintre problemele centrale ale 
cărţii, chiar atunci când nu este expusă "în clar". Ba chiar motorul cărţii, 
împingându-l pe Adrian G. Romila către o demonstraţie postmodernă în 
favoarea ficţiunii, ca substitut al realităţii. Intenţionat sau nu (dar se 
potriveşte!), "carnea" epică a scrisorilor lui Peter Heywood pare mai 
consistentă şi mai gustoasă decât secvenţele autobiografice din lumea 
concretă şi apropiată (poate cu excepţia episodului cu sinuciderea 
colegului Mateo, în liceu - alte secvenţe trimit la clişee cazone 
cunoscute).  
 Oricum, pledoaria în favoarea virtualului din textele epistolarului 
îmi convine (doar mie?!) cel mai mult, pentru că o pot opune virtualului 
electronic care încearcă din răsputeri să ne smulgă din civilizaţia cărţii. Şi 
sunt mulţumit să-l găsesc pe Adrian G. Romila în aceeaşi poziţie, adesea 
reflectând în paginile interepistolare - adică în discursul însoţitor - asupra 
condiţiei cititului şi a scrisului: "Lectura, o ştii foarte bine şi tu, e ca o 
călătorie şamanică  pe tărâmul acela minunat în care ai fi vrut să fii 
dintotdeauna, de unde te întorci schimbat, cunoscător al tainelor unui 
<dincolo> cu o infinitate de deschideri. Descopeream că sunt condiţionat 
de cărţi, că simt şi gândesc într-un anume fel numai fiindcă atâţia alţii au 
scris, înainte, despre sentimentele şi ideile mele, secole şi milenii de 
opere umane despre sentimentele şi ideile mele, deveneam autorul tuturor 
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acestora pe măsură ce-mi treceau prin mână, pagină cu pagină, volum cu 
volum. Citeam oriunde şi oricând aveam ocazia, mă aruncam în braţele 
unei cărţi cu ardoarea unui puşcăriaş care tocmai a evadat  şi fuge aiurea, 
numai să scape de copoii urmăritori. Nu mai ştiam dacă eu mă hrăneam 
cu cărţi sau, dimpotrivă, ele se hrăneau cu mine. /.../ Cu pâinea uscată şi 
cu apa de la robinetul toaletei, puteam sta o zi întreagă ca un Robinson 
naufragiat într-o clasă goală, până la apelul de seară, citind într-una, fără 
să am nevoie de nimic altceva. Atunci am visat prima oară la o posibilă 
carte a mea şi la o eventuală opţiune pentru filologie." Avem aici, 
desigur, şi un roman al formării care adaugă şi un sens "pedagogic" cărţii 
lui Adrian G. Romila.  
 Inventarul instrumentelor folosite (discursivitatea, alternarea 
planurilor epice, clişeul cărţii vechi recuperate, "remake-ul" povestirii 
despre "Bounty", comunicarea familiară cu cititorul prieten, referinţele 
literare / culturale ş.c.l.) conturează o construcţie romanescă 
postmodernă. Autorul ei nu vrea să ascundă nimic, dimpotrivă, 
"lucrează" demonstrativ pas cu pas, din când în când reflectând asupra 
demersului său: "Nu ştiu dacă tu ai încercat vreodată să scrii un roman, să 
povesteşti ceva de durată. E o adevărată aventură! Zici că ştii exact ce 
trebuie să scrii, că ai totul în cap /.../ Dar nu-i deloc aşa cum crezi. E ca în 
viaţă (sau ca în vis, tot una), nu ştii peste ce dai pe măsură ce înaintezi, de 
parcă nu tu ai inventa tot ce se aşterne pe hârtie, ci dimpotrivă, parcă ai 
transcrie ceea ce ţi se dă de-nu-ştiu-cine-de-nu-ştiu-unde. /.../ Mă-ntreb, 
încă: ce-i asta pe care o scriu şi tu o citeşti, dragă prietene? Biografie, 
roman, simplu colaj de scriituri şi de euri? Unde e adevărul textului meu? 
Curge el ca marile poveşti pe care le ştii? Am încercat să trăiesc eu o 
aventură adevărată pe mare, fugind cât mai la sud de oraşul meu cu munţi 
şi scoţând capul din cravata roşie de pionier, cu inel de plastic 
transparent? Nu cumva AVENTURA e chiar scrisul însuşi? Ce-i 
adevărul, într-un roman? Ce-i un roman, până la urmă, în vremurile astea 
târzii, când genurile şi esteticile sunt aşa de relaxate?" De aceea cred că 
Adrian G. Romila a scris un roman despre facerea romanului, de-a lungul 
căruia naraţiunea (liniară) contează tot atâta cât descrierea (circulară - 
exp. livada bunicilor), construcţia în aceeaşi măsură cu de-construcţia, 
romanul-cadru (mare) tot atâta cât romanul (mic) din lăuntrul său ş.a.m.d. 
 Este evident că autorul nostru se alintă sau, mai degrabă, 
simulează atunci când îşi mărturiseşte momentele de derută, în care nu a 
ştiut cum şi încotro va ajunge. Poate să fi fost aşa secvenţial, când îşi 
nota o idee sau o întâmplare, când nu era hotărât dacă va alege calea 
romanului sau a eseului. Dar o dată decisă formula, scriitura a devenit 
coerentă, clară şi sigură. În consecinţă, ne-a dat o carte despre arta 
romanului postmodern - în varianta Adrian G. Romila (şi aici ar fi de 
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discutat alte posibile variante, pornind de la acelaşi "material"!) -, care nu 
ascunde ci afişează presupusele ezitări şi căutări tocmai cu intenţia de a 
sugera suspansul AVENTURII scrisului, cum spune el. Per total, alegoria 
căutării "sudului" provoacă, pune pe gânduri, atrage, trimite la bibliotecă 
şi la dicţionare, impune comparaţii. Există şi convenţie, şi reţetă (cea mai 
la îndemână: aşa-zisul "roman cultural"). În încheiere vreau să divulg un 
sentiment care m-a însoţit pe toată perioada lecturii: avem în Adrian G. 
Romila un autor care, înainte de a se apuca de scris, a învăţat să citească. 
Lucru normal, mi se poate răspunde. OK, dar nu într-o cultură (încă) 
preponderent orală şi deschisă diletantismului. În acest sens, romanul În 
drum spre sud este şi polemic!  

Emil Nicolae 
 
 
 

Cartea ca o poveste de dragoste 
 
 
 

 Sub titlul amintit mai sus, profesorul 
Leonard Rotaru reuneşte eseuri publicate în revista -

„Conta” dar şi pagini inedite. O parte din texte au la 
bază evenimente trăite de autor sau teme legate de 
viaţa sa („Rădăcina”, „Casa părintească”,  „O viaţă 
dăruită cărţii”,  „La izvor”, „Fratele fratelui meu”), 
cealaltă parte adună pagini pe marginea unor teme 
care-l preocupă pe profesorul de română („Numele, 
o floare la reverul inimii”, „Despre modele umane”, 

„Din lumea cuvintelor”, Despre cuminţenia limbii române”, „Profesorul 
de limbă română şi poezia”) sau legate de subiecte ce ţin de omenie, 
bună-cuviinţă, adevăr, demnitate („Ridică genunchiul, ridică privirea” , 
„Preţul loialităţii” , „O întâlnire inedită”) La toate acestea se adaugă 
textul  „Un căutător de comori spirituale”, gândit ca prefaţă la volumul 
„Oameni, fapte şi comori spirituale din ţinutul Neamţ” cuprinzînd pagini 
semnate de profesorul Traian Cicoare. Acesta este orizontul cărţii tipărită 
în anul 2013, în format academic, la editura TipoMoldova din Iaşi, cu un 
cuvânt înainte de Adrian Alui Gheorghe, carte însumând 171 de pagini.  

Cred că titlul spune multe despre eseurile cuprinse în ea; sunt 
texte scrise cu dragoste de oameni şi de Dumnezeu, de limba română şi 
de slujitorii ei, de valorile cele mai de preţ ale omului, dar şi de lumea 
celor care nu cuvântă. Prin aceste texte autorul îşi oferă sufletul pe tavă şi 
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poţi, citindu-le, să-i creionezi un portret, chiar dacă nu ai avut ocazia să-l 
cunoşti. Din fericire eu am avut ocazia să-l cunosc pe când eram în 
clasele primare şi să-l regăsesc în anii maturităţii. Pot spune, de aceea, că 
paginile semnate de profesorul Leonard Rotaru sunt o prelungire firească 
a fiinţei sale capabilă să vadă partea plină a paharului, lumina şi 
bunătatea lumii creată de Dumnezeu, chiar dacă sunt momente când 
realitatea îi smulge accente de tristeţe sau de revoltă. Este trist când vede 
animale bătute, chinuite de om, când vede limba românească stâlcită sau 
asaltată de neologisme care nu şi-ar avea toate locul în sânul ei. „Sătenii 
cu stare nu au nevoie de cai pentru că se folosesc de maşini agricole, iar 
dorinţa de a creşte cai doar din plăcere nu se mai face simţită. Cei fără 
stare, care înoată în nevoi şi necazuri nu au posibilităţi financiare care să-
i facă să crească animalele şi să le întreţină corespunzător. Nu-i vorbă că 
nici pe la herghelii astăzi nu sunt condiţii de viaţă din cele mai bune. Aşa 
că bietul animal este a doua oară condamnat să îndure viaţă grea, iar 
loialitatea sa să nu fie răsplătită. (...) Vorbim astăzi despre bunătate, 
milostenie, generozitate, loialitate faţă de aproapele nostru, omul, sau faţă 
de oricare altă vietate care ne stă în preajmă. Dar o fibră clară, curată a 
sufletului nostru s-a rupt cândva. Am rămas într-o singură rădăcină şi 
aceea firavă... Nu ştiu cum să explic faptul că există atâta răutate, atâta 
violenţă, atâta invidie într-o ţară eminamente creştină...” 

Cât despre limba română „cert este că împrumuturile lingvistice 
se vor aşeza la locul potrivit. Fără ele nu se poate, dar, cu excepţionala sa 
cuminţenie şi capacitate de adaptare lexicală, cu o morfologie şi o sintaxă 
aşezată în tipare de peste două mii de ani, limba română va fi mereu 
„oglinda sufletului naţiei române” (I. Pillat), „cartea de nobleţe a 
neamului” (V. Alecsandri), „întâiul mare poem” (L.Blaga) al poporului 
român.” 

Cred că o caracteristică a textelor profesorului Leonard Rotaru 
este sinceritatea şi fina observaţie psihologică. Iau ca exemplu paginile 
intitulate „Fratele fratelui meu” în care ne relatează cum, la 
înmormântarea unui frate, îi este dat să cunoască un alt frate, de pe 
mamă. „Intrat pe neaşteptate în mijlocul mulţimii, încerc să descopăr feţe 
cunoscute. Experienţă grea. Trec oarecum jenat. Rostesc ori bâigui un fel 
de „bună ziua”. Mă fâstâcesc şi mai tare când îmi dau seama de cele 
rostite. Care zi bună? Pentru cine zi bună? E clar, nu asta era formula 
potrivită. Evenimentul acesta îmi provoacă disconfort. Ce rost are atâta 
lume acolo? Ce legătură are mulţimea din curte cu ultimul drum al celui 
dispărut? Poate fi acesta un semn al recunoaşterii meritelor sale sociale, 
al prieteniei? Mă îndoiesc... (...) Fără voie, privirile îmi cad pe chip. Mi 
se pare că faţa nu exprimă nici întristare, nici durere. Pare a avea o 
expresie nedesluşită, confuză, indiferentă, nouă pentru mine. Nimic din 
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ceea ce se spune despre morţi că sunt însemnaţi fie cu un zâmbet, urmare 
a faptului că au scăpat de suferinţă şi s-au sfârşit împăcaţi ori că sunt 
trişti. Eu nu am văzut nimic din toate astea!” Şi citatele ar putea continua, 
din paginile acestea sau din altele cu tentă memorialistică.  

Un loc aparte îl ocupă în carte figura profesorului universitar Ion 
Rotaru, rudă cu autorul. „Cărţile Profesorului Ion Rotaru au stat şi stau 
temelie formării multor generaţii de studenţi şi de profesori. Am întâlnit 
persoane care raportau valoarea unui scriitor exact în idei şi termeni 
întâlniţi în cartea sa „O istorie a literaturii române”. Ion Rotaru a făcut 
Şcoală şi acesta este cel mai important lucru. Ideile lui s-au răspândit ca 
seminţele şi fiecare a cules după plac.” 

Am putea zăbovi asupra unuia sau altuia din eseurile citate în 
deschiderea acestor rînduri, dar ne mulţumim să amintim că pe toate le 
leagă „o poveste de dragoste” pentru om, pentru necuvântătoate, pentru 
limba română şi pentru Dumnezeu. 

Cu certitudine, profesorul Leonard Rotaru are talent scriitoricesc, 
talent de prozator şi, cine ştie, pe viitor poate ne va surprinde plăcut cu o 
nuvelă sau un roman, cu rădăcini autobiografice.  

Dan D. Iacob 
 
 

Blestemele păcatului 
 

 
 Cartea lui Cezar Ţucu cu titlul de mai sus, a 
unsprezecea într-un interval de 14 ani, dacă avem în 
vedere debutul editorial al autorului cu „Lumea în 
epigrame şi catrene” (1998), la 47 de ani la fel ca mai 
vrâstnicul într-ale poeziei, Tudor Arghezi,  a fost 
editată în anul în care poetul de la Tazlău a devenit 
membru stagiar al Uniunii Scriitorilor din România şi 
este o nouă tuşă la acelaşi tablou al lumii şi vieţii 

omului la care osteneşte neobosit, turnându-şi creaţiile în versuri cu 
structură clasică, excelând în „scrisori” şi „blesteme”, el devenind 
cunoscut ca „poetul blestemelor… literare”. Chiar se întreabă, în această 
nouă carte, dacă nu cumva a păcătuit prin blestemele sale, în care a 
stigmatizat „toate / Păcatele lumii ştiute!”, pe care le-a „arhivat”, având 
în vedere inclusiv „cutia milei”, care „adună arginţi şi monede / La 
schimb cu iertări de vecie / În care naivul se-ncrede” că-i vor fi iertate. 
 Spre deosebire de volumele precedente alcătuite din „blesteme”, 
cartea de acum are o încărcătură filosofică aparte, descrierea şi naraţiunea 
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fiind reduse la strictul necesar, în centrul poemelor fiind Creatorul, 
Atotputernicul, căruia nu-i aduce osanale. Mai mult, într-o manieră ştiută 
de la Arghezi, se revoltă, îi reproşează că „Dintr-o divină neglijenţă, ori / 
C-acolo, Sus, e-un trafic ne-ntrerupt / De influenţă, unde se trag sfori, / 
Iar eu mă-nchin unui sistem corupt” (264); nu ştie dacă Domnul „a uitat 
de noi, / Sau, vrut-a, poate, să ne pedepsească / De-atâta necredinţă-n 
Creator” ori „ne-a lăsat în grija nimănuia şi merge mai departe acuzându-
l că „vrea să dreagă busuiocul / Cu câteva precipitaţii” (266). Şi, totuşi, 
spre finalul cărţii, parcă, dându-şi seama că a cam întrecut măsura în ceea 
ce a însemnat „gâlceava” cu divinitatea, ajunge la o concluzie în care 
vehemenţa este temperată, vrând să-l îmbuneze pe Cel de Sus: „Nu ţi-am 
cerut prea multe, pân’acum, / Şi nici de-aici în acolo n-am s-o fac, / Dar 
mi le-ai dat pe toate, ca şi cum / Te-aş fi rugat şi-ai vrut să-mi faci pe 
plac!” (289) 
 De altfel, poetul este într-o stare permanentă de aşteptare a muzei, 
un veşnic cerşetor de cuvinte, preocupat de a-şi grava, prin scris, 
„nemurirea pe filă”; poeziile sale sunt veşnice căutări ale cuvântului 
magic, „cel vrăjit”,  „încă de nimeni rostit”, încât să poată striga precum 
Arhimede „evrika”, „pân’am să ard cu totul / Cuvântul magic, totuşi, eu 
l-am scris!” Acesta este crezul , arta sa poetică (”Blestem 172”), asupra 
căreia a ţinut să atragă atenţia cititorului său, scoţând textul în evidenţă, 
afişându-l pe coperta a IV-a a cărţii. Şi toate acestea, în ciuda faptului 
constatat: „Când de-al cărţilor citit, vezi bine, / S-a ales doar pulbere şi 
scrum!” (239) 
 Unul dintre procedeele stilistice de acum, la fel ca în alte texte 
precedente, este enjambamentul, fie în una-două strofe (V. „Blestem 
168”.), fie în întregul text al unui poem (V. „Blestem 170.), acesta dând 
cursivitate ideilor poetice. Satira  nu ocoleşte nimic din tot ceea ce este 
omenesc, situându-se pe diferite trepte ale registrului, de la 
autopersiflarea fină (când se consideră un „disperat / Ce scrie zi şi noapte 
poezii” (248), la invectivă, când, după ce-i are în vedere pe „poeţii – câţi 
există”, pe prozatori şi pe epigramişti – îi blestemă pe toţi să aibă 
„aceeaşi zi aniversară” şi „comemorarea – / Cu-acelaşi număr de 
înregistrare”, oprindu-se la critici, „dorinţele-mi înclină / Spre duritate, 
chiar sunt extremiste: / Aceste două zile cu pricină / În calendare nici să 
nu existe!”, iar, dacă nu se va putea, aceste zile „să le fie blestemate: / Să 
coincidă cu-a’ lui Călinescu!” (200) 
 Din punct de vedere tematic, cele aproape o sută cincizeci de 
texte, se pot reuni în câteva: 1. – poetul şi poezia, asupra căreia ţine să 
atragă atenţia chiar din primul „blestem” al cărţii („Oglinda lumii este 
doar Poetul […] El e Profetul / Şi Antemergătorul […] // Trimisul 
Creatorului în zloată / să predice poruncile divine / Ascunse-n taină lângă 
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Marea Moartă / Ca nimeni afară doar de sine, // Să nu le poată îndeajuns 
traduce” (Blestem 166). Este mereu în căutarea „marii poezii”, revine de 
mai multe ori asupra chestiunii, subliniind că „poetul este / Alesul care 
ştie să dezlege / Misterele blestemelor agreste” (204), sau „subsemnatul / 
E cel de-al doilea Mântuitor trimis (!), ca lumea să îi ceară sfatul!” (228), 
deşi, la fel ca ecleziastul, constată că toate sunt zadarnice, nimic nu-i va 
folosi „pe tărâmul / De unde nimeni nu s-a mai întors”; uneori apelează şi 
la Divinitate cerându-i: „Puteri dă-mi, Doamne, să adun esenţe / Şi să 
arunc sterilul din poeme, / Că, poate, le-oi scăpa de influenţe / 
Postmoderniste şi de noi blesteme!” (247); 2. – dragostea, iubirea, 
prezentă într-o poezie erotică, de o candoare aparte, este distribuită în 
texte de 3-4 strofe, fiecare surprinzând momente diferite de tandreţe, fie 
dintr-un trecut îndepărtat (183) sau de pe „insula copilăriei” şi 
adolescenţei, prezentat cu o oarecare nostalgie, acum când „Se-apropie, 
în paşi vioi, sfârşitul”, constatând că „Iubirea noastră, ce-ntre timp s-a 
ros”, fie cu referiri la părţi ale trupului iubitei, aici ironia specifică 
autorului îi trădează timiditatea cea de toate zilele (187), cu toate că, 
uneori, atinge marginile licenţiosului, evitând meşteşugit, după model 
arghezian, căderea în derizoriu (206 şi 278); nu-i scapă din vedere nici 
„dragostea virtuală”, constatând că „nu poţi face / Mai nimic” şi se-
ntreabă „la ce-ajută netul?” sau dezaprobând dragostea carnală, relaţia cu 
o femeie „disponibilă cât vrei / La statul pe orizontală” (216); adesea 
revin în amintiri, momente de iubire în nopţi cu boltă înstelată şi lună 
plină, când aduna cu iubita „păcat după păcat”, când înflăcărat de iubire 
„apele cu tine le treceam, / Păşind pe ele cum făcea Iisus” (256); 3. – 
timpul este personificat, tema fiind abordată într-o manieră personală, 
poetul îl ia la întrebări („Chiar nimeni, timpule, nu te întreabă?”), 
mirându-se de trecerea acestuia imperturbabilă şi fără întoarcere: „De 
unde vine nimenea nu ştie / Şi nici când a pornit de la izvoare / În cursa 
solitară prin pustie / Cu mersu-i cadenţat, fără-ncetare // Privirea nu şi-o-
ntoarce niciodată / Să vadă dacă-n urma lui mai vine / vreo altă arătare 
condamnată / S-aducă-mbătrânire şi ruine” (193); ar vrea să oprească 
timpul rămas, oprindu-l uneori chiar pentru ca „rugându-mă stăpânului 
meu Crez, să-mi scoată-n drum poema mult-visată, / Prin care voi putea 
să mă salvez” (252).  
Mai puţine, în această carte, sunt poemele cu 4. – tematică socială, dar 
nu uită, nici acum, să fie preocupat de starea naţiunii, când „S-au adunat 
atâtea mari probleme”, pentru care „aleşii simt, de la o vreme / Numai 
dureri în părţile dorsale!”, şi chiar „starea în care se găseşte omenirea” 
(231), constatând că „lumea-i divizată-n multe / Bisericuţe, fără cruci / Şi 
fără sfinţi” (265); pe aceeaşi direcţie se înscriu şi unele „puseuri” 
sămănătorist-poporaniste de început de secol XX, considerând oraşul 
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„urbe plină de păcat / În care mediul e cosmopolit / Iar gustul peste poate 
de pestriţ”. 5. – Natura este prezentă în puţine poeme, de fiecare dată, 
însoţită de nostalgie, ca în „Blestemul 242”, în care constată că „au 
revenit ninsorile de-al’dată / Şi basmele ce le-au purtat prin vreme;”, dar 
constatând şi iarna din sufletul bătrânilor ai căror copii au plecat şi „au 
mai uitat să vină” (242). Nici lumea literară, din care el însuşi face parte, 
nu scapă neblestemată, recunoscând: „Câte ceva din lumea literară, / Mai 
păcătoasă de la an la an, / Supusă, de voieşte să nu piară, / Blestemelor 
poetului nemţean” (252). Cred că mai uşor ar fi să spunem ce nu face 
obiectul blestemelor lui Cezar Ţucu, decât să precizăm ţintele acestora.    
 

Constantin Tomşa  
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Adrian G. Romila vă recomandă 
 
 

� Șerban Axinte  reordonează în placheta 
Păpădia electrică (Casa de pariuri literare, 2012) 
ermetismul accentuat cerebral din volumele anterioare, 
pentru a-l așeza pe fundamentul trăirilor puternice. Lucrul 
acesta conferă noilor poeme o respirație mai extravagantă, 
în care biologicul animă artificialul cu rezultate imagistice 
dintre cele mai reușite. Trilogia e doar aparent secvențială, 
în fond, decoct, bulb și acele electrice sunt, desigur, părțile volumului, 
dar, de jos în sus, sunt mai ales părți ale aceleiași metafore vegetale. De 
la teluric la aerian, avem un urcuș poetic pe corpul păpădiei. 
Electrificarea ei la vârf e semn atât al împăcării dintre pulsația vitalului și 
răceala mecanicului, cât și al mișcării ascensionale, specifice unui 
parcurs spiritual. Asta se observă în tonalitățile ușor diferite ale 
imaginarului celor trei părți, care, fără stridența unor granițe evidente, 
exprimă în aceeași formă liberă a textului etapele unui extaz, amoros și 
mistic, deopotivă. Diferența între erotic și religios e mai puțin importantă 
aici, câtă vreme ambele experiențe aduc intensități productive literar. 

 
 

� Cartea tânărului universitar Doris 
Mironescu, Viața lui M. Blecher. Împotriva biografiei 
(Timpul, Iași, 2011), a avut câteva recenzii notabile (nume 
mari, reviste importante) și a primit, în noiembrie 2012, 
premiul de debut al USR Iași. Totuși, impactul ei public mi 
s-a părut mai mic decât ar fi meritat-o. La origine teză de 
doctorat, studiul lui Doris Mironescu reușește performanța 
de a aborda proza lui Max Blecher simultan cu biografia, relevând 
intersecțiile lor cronologice și imaginare, fără a le confunda teoretic. 
Pornind de la copilăria romașcană a prozatorului, trecând prin 
experiențele adolescentine, prin contactul cu viața pulsatilă a Parisului, 
prin amicițiile literare și sfârșind cu tribulațiile dramatice ale bolii 
incurabile de care a suferit Blecher, cartea se înscrie deplin în 
”defăimarea suferinței și dezvrăjirea de literatură”. Nici vorbă de un 
demers de tip Saint-Beuve sau de tip psihanalitic, pentru că perspectiva 
autorului asupra lui Blecher e preluată exact de la cea a lui Blecher 
asupra posibilității de a povesti și a reimagina realitatea.  

 
� Florin Irimia confirmă promițătorul debut ficțional din 

Defekt (2011) cu O fereastră întunecată (Polirom, 2012), care pare să 
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aibă același areal de investigație. Poate fi vorba de un fel 
de program narativ, de saga socio-politică. Avem acum o 
distopie apocaliptică, ce amintește de maeștrii clasici  
Huxley, Bradbury, Orwell și Vonnegut. Florin Irimia 
alege, astfel, împotriva mainstream-ului biografic-
minimalist al tinerilor congeneri, calea aparent bătută a 
prozei vizionare, cu bătaie lungă și implicații 
antropologice. O fereastră întunecată e, pe scurt, o parabolă care 
contraface istoria cu intenția vădită a unei necruțătoare critici. România 
e, în textul romanului, un spațiu al permanentelor și irezolvabilelor 
conflicte ideologice, care produc, pe o scară temporală mobilă, 
genociduri și alienare. Pe alocuri violent în limbaj și-n scene, construit 
din perspective încrucișate și registre diferite, cu intertexte istorice și 
literare semnificative (remarc doar impresionanta rememorare a 
holocaustului ieșean și a trenurilor morții, din vara lui 1941), romanul lui 
Florin Irimia revelează o atmosferă sumbră, de meditație eschatologică.  

 
 
� Salturile între planuri, incursiunile în 

anxietatea modernului și întoarcerile ”acasă”, zborurile și 
revenirile ”la sol”, plimbările discursive printr-o biografie 
ruptă și printr-un univers fragmentat, incoerent, consumat 
au caracterizat poezia lui Liviu Ioan Stoiciu. ”Pragul” 
constituia chiar forma simbolică a limitei care poate fi 
înconjurată, adesea, dar niciodată depășită. În Substanțe interzise (Tracus 
Arte, 2012) domină, ca de obicei, declarativul, discursivul, ”povestea” ca 
abandon în fața neputinței de a mai recupera ceva din ceea ce a fost un 
timp fast al vieții. Imaginile frumoase sunt rare, ca niște vestigii care nu 
mai pot recompune o stare a poeticității cândva coerente. Poemele din 
cele trei mari secțiuni ale volumului (Cu mâna pe inimă, Din parcela K, 
Hai cu tata) par a face parte dintr-o lungă discuție între doi parteneri 
îmbătrâniți, un taifas obosit despre cum banalul cotidian capătă 
dimensiuni apocaliptice, anunțând un finish existențial. El e recuperat, 
parțial, doar în memoria secvențelor rurale, apropiate de originarul tonic 
al unei vieți plenare. Poetul se retrage spre origini, spre părinți, iar 
părinții se retrag și ei înăuntrul poetului, într-un proces de regăsire, 
salvare și continuitate reciprocă. Memoria ancestrală și paseismul refulat 
sunt ”substanțele interzise” care vin dinspre lumea strămoșilor și trebuie 
inhalate sau injectate forțat, pentru încă o perioadă de supraviețuire 
modernă și alienată. 
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� Eseistul nemțean Dan Iacob își continuă 
proiectul ”neodihnirilor” (cuvânt-umbrelă riscant, creat de 
el însuși într-o carte anterioară, pornind de la experiența 
întâlnirii de tinerețe cu Noica), pe aceeași linie a reflecției 
eclectice la marile teme ale culturii și existenței. Această 
lume nu e o concluzie (Eikon, 2013) adună texte publicate 
deja prin varii reviste, împărțite pe două secțiuni: Între tine 
și El și Oameni și cărți. Sunt două tipuri de atitudini, spune autorul: 
”unele ce încearcă să limpezească o temă care mă neodihnește, de la 
cunoașterea de sine la cunoașterea lumii omului, altele care recenzează 
cărțile unor oameni liberi, ca o prelungire a temelor ce mă locuiesc”. 
Trecând prin cărțile și ideile altora, Dan Iacob propune o apropiere între 
rațiune și credință, în uriașa ”junglă a logosurilor”. Mihail Sadoveanu, 
Petru Creția, Basarab Nicolescu, Vasile Lovinescu, Ion Creangă, Marta 
Petreu, Ion Vartic, Andrei Pleșu, Cristian Bădiliță, Anca Manolescu, 
Sorin Lavric sunt tot atâtea nume re-explicate, așezate între între texte 
despre Athos, Biserică, filosofie, Dumnezeu și bucurie. Refuzul unei 
concluzii e, poate, la autor, și promisiunea făcută sieși de a nu coborî de 
pe piedestalul încă onorabil al scrisului, frecventat în umbra credinței cu 
aceeași discreție ca până acum. 

 
� Profesorul Bică Nelu Căciuleanu e un 

vajnic inventator de cuvinte (”deasuprarealist”, ”ex-
citații”) și aspirant asiduu la statutul de scriitor oficial, cu 
dorința de-a se înscrie între avangardiștii întârziați, boemi 
și revoluți. Textele sale impun o distanță critică, din start, 
datorită jongleriilor adesea riscante (sonor și estetic) cu 
imaginile și sensurile, dar luate pe spații mici, ele spun 
câte ceva. Cu aceeași rezervă a posibilității de-a mai resuscita 
suprarealismul, formal sau imaginar. Al nouălea Rai. Poeme 
deasuprarealiste (Editura Feed Back, 2012) e o plachetă cu niscaiva 
consistență, subîmpărțită pe secțiuni colorate, imagistic, în jurul unui fel 
de Rai al marilor probleme: Adevărul, Binele, Dragostea, Patria, 
Dumnezeu, propriile neliniști, Eternitatea, iubita, varii peisaje cu valoare 
sentimentală. Uneori poemele au refrene, acte dramatice, capitole și 
domină spiritul ludic, dispus la licențe de tot felul: ”Privindu-te, acum, ca 
un poet boem, continuă ciobănașul,/îmi vine în minte anotimpul tău 
ascuns vederii de veșminte,/pom înfrunzit plin de muguri și flori,/printre 
crengile tale, legănându-ți-le, adie toate cuvintele./Înțeleg că nu toate 
lucrurile pot fi explicate./Aceasta-i regula secretului unui poem.” 
(Prividu-te). Încredințat că poetul e ”un suflet și el, înăcrind și-ndulcind 
suflete” și că ”orice fir de nisip visează s-ajungă o perlă”, poetul nemțean 
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mai poate încă persevera, deși nu i-ar strica o cură asiduă de poezie 
contemporană și ultrarecentă, fie și numai pentru a-și contempla, de pe 
margine, boemia deasuprarealistă. Cât despre desenele lui Florin 
Buciuleac, presărate printre texte, numai de bine! 

 
 
� Cartușe, romanul de debut din 2012 al lui 

Andrei Pogorilowski, reliefa un erou foarte generos 
tipologic, pus într-o poveste cu efecte comico-epice dintre 
cele mai reușite. În, aveam aventurile corporatistului Vlad 
Hârtopanu, prototip al looser-ului social, fiu de ex-comisar 
sovietic eșuat în România comunistă, la final de eon 
comunist. Hipereducat și bine blindat cultural, în semn de 
răzbunare a unui trecut parental întunecat, Vlad Hârtopanu își exersa, în 
proaspăta libertate de după 1989, rafinatele cunoștințe muzicale și literare 
pe iubite net inferioare intelectual, dar mari amatoare de exerciții erotice 
sofisticate. Cartea a rămas, cert, la înălțime. Recenta continuare a ciclului 
epic o dă romanul Nic Studeno. Al doilea cartuș (Cartea Românească, 
2013), unde pasiunea tipologiei marginale, a cuplului distonant și a 
punților între lumea ”de dinainte de Război” și cea ”de după” se 
păstrează. Constantele tematice, plăcerea poveștii și hazul nebun nu fac 
decât să mai consacre o dată un prozator de calitate, care a ales să 
construiască o captivantă saga derivată din destinul unor personaje care 
excelează prin contraste. Eroul e, de data aceasta, unul care apare 
secundar în primul roman, dar care anunțase încă de atunci o potențială 
dezvoltare epică.  

 
� Ultimul roman al lui Adrian Alui 

Gheorghe, Urma (Cartea Românească, 2013) reușește 
performanța de a trata cu umor anii de vârf ai Gulagului 
românesc, păstrând atrocitatea timpurilor și a locurilor. 
Chestiunea e de proporție și discernământ estetic. Bine 
folosit de autor, râsul nu minimalizează nicio clipă 
dramatismul faptelor, iar aura lor cutremurătoare rămâne 
intactă. Comicul rezultă, în Urma, dintr-o inversare de mecanism istoric 
și existențial. În loc ca absurdul să aparțină vieții inocentului de rând, a 
individului normal căruia sistemul totalitar îi suprimă libertatea și 
umanitatea, el survine în viața celor care deservesc acest sistem. Într-o 
dimineață de noiembrie, 1960, în curtea închisorii Aiud apar din senin 
niște urme de pași pe zăpada proaspătă, ce duc dinspre gardul exterior de 
sârmă ghimpată spre pavilioanele deținuților. Urmele nu au revers, adică 
nu arată că cel care a intrat, cum o fi intrat, a și ieșit. Era imposibil de 
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imaginat cineva care să intre într-o închisoare așa de păzită fără să fie 
observat, și încă nu pe poartă, ci cumva peste sau prin gard. Așa cum era 
imposibil ca cineva să intre și să rămână acolo, printre nefericiții din 
temutele celule. Aceste imposibilități rostogolesc, ca un bulgăre de 
zăpadă, faptele și antrenează personajele (gardieni, ofițeri de Securitate și 
deținuți), deopotrivă, într-un iureș care amplifică absurdul, de la o zi la 
alta Toate anchetele interne și de la centru rămân fără vreun rezultat 
concret, iar ”minunea” urmelor se repetă. Ca și râsul clocotitor din mai 
toate scenele romanului.  

 
� Rod al unor serioase stagii de cercetare și 

al unei burse post-doctorale, universitarul ieșean Bogdan 
Crețu a publicat două volume sub un titlu foarte incitant ca 
etichetă paradigmatică: Inorogul la porțile orientului. 
Bestiarul lui Dimitrie Cantemir (Institutul European, 
2013). Avem de-a face cu un demers comparativ personal, 
masiv, edificator, documentat până la exhaustiv, segmentat 
pe un dublu regim al imaginarului faunistic cantemirian (”bestiae 
Domini” și ”bestiae diaboli”) și precedat de premise teoretice 
interdisciplinare. Autorul face o reevaluare polemică a codului imaginar 
cantemirian de pe pozițiile unui întins background cultural medieval și o 
analiză lingvistic-simbolică a întregii lumi zoomorfe din celebrul 
”roman” hieroglific. Ideea centrală e că, în ansamblul operelor savantului 
moldovean, Istoria ieroglifică marchează o cotitură de atitudine 
auctorială, mult mai permisivă libertăților poetice și religioase. Dacă în 
scrierile de tinerețe Cantemir respectase autoritatea Bibliei ca principal 
izvor de cunoaștere și revelația ca singura cale de acces la Adevăr, 
începând cu ”romanul” hieroglific Cantemir descoperă libertatea 
discursului fictiv și posibilități noi de semnificare, extrase din abaterea de 
la iconografia creștină a textelor medievale de tip ”fiziolog”. În arealul 
românesc, Cantemir e primul care renunță la tradiția răsăritului european, 
pentru care animalele erau ”mostre de teofanie” și ”elemente constitutive 
ale unui limbaj divin”. În Istoria ieroglifică, universul nu mai e un tot 
armonios ce-și reflectă creatorul, lumea e în derivă și discursul depre 
lume trebuie să încalce vechile convenții prin mixări de coduri simbolice. 
În acest caz, afirmă autorul, ”în cultura română, Cantemir este cel care 
descoperă, pe cont propriu, neprofitând de niciun model anterior, 
literatura”.  

 
� Ultima carte a universitarului ieșean Antonio Patraș îl are 

în centru pe Eugen Lovinescu, asta după ce a semnat deja, până acum, 
încă două cărți-reper cu tentă monografică, despre I.D. Sârbu și Garabet 
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Ibrăileanu. Dar E. Lovinescu și modelele românești și 
europene ale criticii literare interbelice (Editura Muzeului 
Național al Literaturii Române, 2013)  nu e numai despre 
corifeul sburătorist. Teza lucrării urmărește să demonteze, 
prin ”cazul Lovinescu”, prejudecata că criticii literari sunt 
niște ”paraziți”, statuari, imperturbabili, fără imaginație și 
creativitate, care profită de prestigiul de comentatori ai 
textelor altora pentru a parveni in media intelectuală a vremii lor. 
Dimpotrivă. Un canonic precum Lovinescu a ilustrat din plin ideea că 
literatura nu a constituit doar o practică neloială, de ridicare a prestigiului 
public pe ruinele operelor criticate, ci o vocație exersată inclusiv 
imaginativ, prin producție literară. Cu aceeași tăioasă și sigură 
formulistică din alte texte ale sale, studiul lui Antonio Patraș confruntă 
biografia, opera și contextul ideologic, în căutarea unui ”Lovinescu 
apropiat cât mai mult de modelul originar, un Lovinescu autentic, 
verosimil, cu destinul rotunjit în monadă”. Opera literară, cea de istoric 
literar și memoriile, nucleul dur al operelor consacrate și cel secund al 
publicisticii și confesiunilor sunt invocate în a oferi un alt portet al 
liderului modernist, mult mai nuanțat și mai integrat polimorfului 
interbelic românesc. Căci Lovinescu a fost, în opinia autorului, o 
personalitate dinamică, multiplu configurat intelectual și deschis 
mobilităților de tot felul, prins între temperamentul moldovenesc 
predispus melancoliei și contemplativului, pe de o parte, și proiectele de 
împlinire profesională recunoscută, de cealaltă. Dacă nu a reușit să 
câștige un prestigiu imediat nici prin caracterul gazetăresc-foiletonistic al 
criticii sale, nici prin subtilitatea ideologică a eșafodajului teoretic (altfel, 
limpede, imperativ și eficient, după cum se știe), Lovinescu a fost, în 
schimb, un căutător al echilibrului interior, un luptător pentru a 
împăcarea impulsurilor contradictorii între care s-a surprins evoluând. 
Opera sa literară, cea de interpret al literaturii și cea de investigator al 
propriului eu o dovedesc. Plimbat de la psiho-critică la estetică, de la 
ideologie și teorie literară la memorialistică și analitică biografică, 
demersul universitarului ieșean ajunge să fixeze doi poli concurențiali ai 
personalității lovinesciene: temperamentul, dat genetic și fatal, și voința, 
forța care caută să recontureze într-o direcție universală datele genetice 
ale speciei. Se configurează un fel de scenariu freudian al răfuielii între 
”eu” și ”sine”, care trece din concepția despre artă a lui Lovinescu în cea 
despre datoria sa, ca intelectual public.  

 
� Dincolo de titlul derutant și prea emfatic, avem în 

Arhitecturi mesianice (Charmides, 2013), romanul lui Ovidiu Pecican, o 
poveste care își asumă curajos riscul unor teme desuete: paternitatea 
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biologică și spirituală, spovedania și eliberarea, martiriul și 
compromisul moral, sfințenia subterană și secularizarea 
modernă. E un pariu câștigat, pentru că narațiunea, deși 
cuminte și ”clasică” în concepție, are ingredientele uneia 
de valoare. Ea prinde atât prin caracterul confesiv, de 
disponibilitate la poveste (eroul e un preot greco-catolic cu 
recunoscute adâncimi duhovnicești, căruia celelalte 
personaje i se spovedesc în confesional), cât și prin situațiile neașteptate, 
însoțite de psihologismul empatic al unei voci indirect libere. Distonanța 
comentariilor socio-politico-teologice din back of-ul scenei caută să dea 
consistență eseistică romanului și să lege într-un parcurs coerent cele 
câteva zile decisive din destinul preotului unit Laurențiu Gomboș. Sub 
umbrela generoasă a lumii românești post-comuniste, dată de peisajele și 
oamenii din Clujul zilelor noastre, romanul închide în el o problematică 
mărturisit dostoievskiană: sublimarea spirituală a traumelor provocate de 
nebunia pluriformă a lumii.  

 
� Vechi poet al zonei Neamțului, cu 

precedente în grupul de la Durău din era sclipitorului 
optzecism de provincie, Radu Florescu a publicat în 
2012 un nou volum, Poeme oculte (Charmides). 
După antologia din 2011 de la TipoMoldova, care 
numai împrospăta memoria publică cu versuri mai 
vechi, de data aceasta e vorba de o plachetă inedită, 
consistentă, cu texte originale, care atestă vocația discretă a autorului. 
Distribuite pe trei secțiuni mari — Oameni și peisaje, Poeme de 
încurajare, Vieți paralele — noile poezii radufloresciene păstrează 
primordialitatea predilectă a autorului (temele sunt evident arhetipale: 
carne, suflet, pământ, lume, ochi, inimă, cer, anotimpuri, soare, ploaie, 
lumină, munți), dar alunecă spre un bilanț de vârstă rotundă, pentru că 
foarte des e pomenită jumătatea de secol de viață. Poate că așa se explică 
atât omniprezența spectrală a morții, cât și dominanta tristeții și a 
înfrângerii. Versurile sunt tradiționaliste în imaginar, dar post-moderne în 
formă, iar poetul reușește să convingă prin frumusețea vetustă a multora 
dintre evocări (inevitabilă, aș zice, într-o lume a primordialelor, mai ales 
când ea e încastrată în poeme scurte, majoritare, din fericire).  

Cred că am putea vorbi deja de un ”stil Vancu”, în poezia de 
dată recentă. E o lirică intimistă, domestică, introspectivă, fără ostentația 
boemilor congeneri, emfatici, viscerali și duri. Textele sale mixează 
registrele (oniric, colocvial, ”realist”, memorialist) într-un monolog a 
cărui calmă naturalețe e așezată la limita dintre cruzimea experiențelor 
tragice și tandrețea securizantă a lumii casnic-familiare. Frânghia 
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înflorită (Casa de Editură Max Blecher, 2012) ia ca pretext principal 
expierea unei sinucideri prin pomenire poetică. ”Frânghia înflorită” e 
metonimia iertării păcatului suprem al tatălui, odată cu efortul de a reface 
dialogul salvator dintre morți și vii, favorizat de revărsarea Duhului Sfânt 
(relatarea biblică din Faptele Sfinților Apostoli e pusă ca deschidere). 
Duhul Sfânt prin care ”fiicele voastre vor prooroci și cei mai tineri ai 
voștri vor vedea vedenii și bătrânii voștri vise vor visa” amplifică 
virtuțile fantasmatice ale personajelor implicate și amestecă lumile, 
apropiindu-le. Experiențele morților și viilor intercomunică, poveștile 
vechi și noi circulă aici și dincolo, tații trecuți și fiii prezenți se întâlnesc, 
toate păcatele și decalajele se vindecă prin rememorare și prin trecerea 
lor în cuvinte.  Deși colocvialitatea e adesea stridentă, impusă de imitarea 
familiarității dintre nivelurile existenței, volumul păstrează, de la un 
capăt la altul, o gravitate de ritual. Ea e impusă de incipiturile ce 
transmit, incantatoriu, o învățătură milenară și plină de înțelepciune, care 
vine dintr-o lume unde poetul, încă tânăr și viu, n-a ajuns încă. Fiecare 
poem e o întâmplare de dincolo, spusă de ”cel mai iubit dintre morți” în 
respirații sacadate, fără titluri, cu strofe a câte trei versuri, întrerupte 
periodic de prezentul casnic al poetului — intermezzo-uri teoretice și 
autobiografice în proză, puse între paranteze pătrate. În ele scrisul apare 
ca o necesitate vitală printre grijile obișnuite (copilul, blogul personal, 
lecturile, administrarea prezențelor publice), ca un gest smuls cu forța în 
pauzele de cotidian și justificat ca preocupare esențială.  

 
� Cartea ca destin. Daniel Cristea-

Enache în dialog cu Dan C. Mihăilescu (Humanitas, 
2013) pare cea mai stufoasă dintre volumele de 
convorbiri ale autorului Concertului de deschidere. Nici 
cea cu Ileana Mălăncioiu, nici cea cu Octavian Paler nu 
par a-l egala în anvergura textului, în forța atacului 
interogativ și în diversitatea temelor de dialog. Sunt peste 
270 de pagini de interviu propriu-zis, în reprize vag delimitate referențial, 
fără să mai socotesc cuvintele unuia și ale celuilalt despre oportunitatea 
”întâlnirii”, fără să mai socotesc pateticele poeme de tinerețe ale mai 
vârstnicului prieten, incluse, la final. Etalând cu nonșalanță diferențele de 
opțiuni (de toate felurile) între el și interlocutorul său, autorul și-a propus 
nu doar ”o continuă hărțuire și o nesfârșindă provocare”, ci și o etajare a 
multiplelor fațete ale celui pe care-l numește repetat cu titulatura unei 
specii rare, lansate de un titlu mai vechi — ”Scriitorinc”. Nu că 
arhicunoscuta colocvialitate și disponibilitate confesivă a lui Dan C. 
Mihăilescu ar fi avut nevoie de stimulente. Pe de o parte, felul în care 
întreabă Daniel Cristea-Enache vădește exercițiul lung al dialogului 
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intelectual, ca gen, pe de alta, Dan C.-ul se lasă sedus și hărțuit cu 
plăcere, în zone mai laxe sau mai sensibile ale biografiei sale. 
Răspunsurile ample, detaliate, pline de picanterii și dedesubturi dau 
savoare cărții și contrazic, dacă mai era nevoie, imaginea unui eventual 
scriitor abstrus, care nu vede altceva din turnul său de fildeș decât 
orizonturi culturale și... ”idei cu zimți”. Iar răspunsurile nu sunt altceva 
decât măsura întrebărilor. Încercarea, mărturisită, din start, de a-l scoate 
pe Dan C. Mihăilescu din ”carapace” și de a-i înfățișa spontan, într-o 
formă metodic ofensivă, ”traiectoria critică” și ”traseul formativ” s-au 
soldat cu rezultatul scontat: portretul intelectual, social, politic și familial 
al unui ”Scriitorinc” pe care marea parte a publicului îl știe doar de la tv 
sau din cărțile sale. 
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„Eu unul nu mă pot plânge. Despre cărţile mele au scris 
diverşi critici şi istorici literari. Ce-i drept, nu din Bucureşti, ci 
din alte oraşe ale ţării: Iaşi, Timişoara, Cluj, Craiova, Suceava, 
Huşi. De fapt, greşesc, a scris şi un regretat bucureştean, George 
Muntean, Bucovinean prin originea sa. N-am trecut neobservată 
de critica literară.” 

 
 

 
“Acum la Cernăuţi doar caldarâmul, copacii, 

clădirile mai păstrează aerul de odinioară. 
Cel multicultural şi românesc în esenţa lui” 

 
– Nicolae Sava în dialog cu Vasile Tărâţeanu–  

 
- O întrebare de început, banală: de când scrii? Ce te-a 

determinat să scrii poezie şi nu proză? Te întreb asta pentru că 
experienţa ta de viaţă ar fi putut alimenta subiectul unor mari romane. 

–Scriu de mai bine de o jumătate de secol. Adică de când  eram 
elev la şcoala medie necompletă din satul meu natal, Sinăuţii de Jos, 
unde-l aveam  în calitate de director pe regretatul poet şi publicist Vasile 
Leviţchi, iar ca învăţător de limba şi literatura română (pe atunci 
rebotezată în manualele şcolare „limbă moldovenească”) – pe de 
asemenea mult regretatul  Dumitru Hrinciuc – poet şi prozator, mort la 
vârsta de 31 de ani, a cărui carte de debut „Mă uit în soare” - am îngrijit-
o împreună cu alt poet plecat timpuriu dintre noi – Ion Gheorghiţă, cu 
care am fost şi camarazi, făcându-ne împreună cătănia în acceeaşi unitate 
militară timp de un an, numai că el era mai mare decât mine. Ce m-a 
determinat să scriu poezie şi nu proză? Probabil faptul că aşa au voit 
ursitoarele să mă nasc într-un loc deosebit de pitoresc, încărcat de poezie, 
ca profesorii mei dragi să scrie şi ei poezie. Iar eu care vroiam să fiu  ca 
ei...să-i încep a imita. De la ei am învăţat să declam poezii la serbările 
şcolare, versuri care mi-au trezit în suflet dorinţa de a scrie şi eu precum 
au făcut-o autorii poeziilor declamate la serbările şcolare: George 
Coşbuc, Mihai Eminescu, Vasile Alexandri, Gheorghe Topârceanu, 
Nicolae Labiş... Ca să scriu şi proză n-am îndrăznit. Probabil că m-a 
împiedicat caracterul meu, cumva neastâmpărat. N-am îndeajunsă 
răbdare ca să stau mult  timp la masa de scris. Chiar dacă mai toată viaţa 
mi-am petrecut-o în faţa maşinii de dactilografiat, acum a calculatorului. 
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Nu ştiu, poate că  ziaristica-i de vină, în loc să-mi trezească, mi-a 
innăbuşit dorinţa de a  scrie proză. Cât priveşte experienţa mea de viaţă, 
ai dreptate, poate fi şi viaţa mea, ca, de altfel,  a oricăruia dintre noi, 
oamenii, subiectul unui roman.  Dar cine să-l scrie? Că eu nu mă-ncumet  
să-mi fac autopsia. E prea dureros să tai în carne vie, să-ţi  faci singur 
disecţia. Poezia e altceva. E vis. E străfulgerare de gând. E atac de cord. 
E fâlfâit de aripă de înger în zbor. E strigăt de durere. Sau cântec de 
bucurie. Care se produc momentan. 

- Cum a fost copilăria ta la Sinăuţii de Jos? Când ai auzit 
pentru prima oară că există o ţară România, din care strămoşii tăi au 
făcut parte cândva? 

- Frumoasă şi irepetabilă ca orice copilărie. În pofida greutăţilor vieţii 
de după război. Or, satul meu de baştină se află într-un loc deosebit de 
pitoresc. Înconjurat de păduri  cu denumiri destul de interesante: Arşiţa, 
Capu Dealului, Pădurea împărătească, Chetrosu, Dersca, Iazul Curţii. Cu 
lunci pitoreşti străbătute de un firicel de apă - pârâiaşul Molniţa, peste 
care  poţi sări pe alocuri de pe un mal pe altul. Fost râuşor de frontieră 
care a despărţit Sinăuţiul de Jos de cel de Sus, timp de 143 de ani, cât a 
durat una din primele fărădelegi făcute neamului nostru: răpirea Ţării de 
Sus a Moldovei ştefaniene  şi incorporarea ei sub altă coroană şi cu altă 
denumire în componenţa Imperiului habsburgic. Dacă privim din alt 
unghi, copilăria noastră a fost destul de grea. Pentru că a coincis cu 
perioada de foamete de după război. Cu deschiaburirea  bunicilor mei. Cu 
deportarea câtorva zeci de familii din sat, printre care şi unele cu care 
aveam legături de rudenie. Nu puteam să nu aud de România, încă din 
fragedă copilărie pentru că o jumătate din satul meu de baştină, Sinăuţii 
de Jos, a rămas neocupată de ruşi în 44, dincolo de frontiera care era la o 
zvârlitură de băţ de locul unde mergeam uneori cu vaca la păscut, sau pe 
post de dădacă aveam grijă de surioara-mi mai mică, Viorica, la capăt de 
lan lângă graniţă, în timp ce mama prăşăluia  printre rândurile de  
porumb, de cartofi sau de sfeclă de zahăr pe câmpurile parcă nesfârşite 
ale colhozului din sat.  Şi apoi, cum să nu fi auzit  încă din copilărie de 
România unde rămaseră fraţii mamei – nenea Visarion şi nenea Todiriţă, 
nenumăraţi veri şi verişoare,  cumnaţi şi cumnate, mătuşe, pe unii dintre  
ei  oamenii din sat îi vedeau cu ochiul liber trebăluind de partea cealaltă a 
frontierei instalate cu forţa între părinţi şi copii, între fraţi şi surori.  Mai 
ales că mulţi dintre sătenii mei  sperau că vor veni din nou românii. Ca în 
1941, după prima ocupaţie? 

- Câţi scriitori de limbă română trăiesc acum în Ucraina? De ce nu 
există o filială a Uniunii Scriitorilor din România şi la Cernăuţi? Ai 
întreprins ceva în acest sens? 
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–Foarte puţini.  Ilie T. Zegrea. Mircea Lutic. Simion Gociu. Grigore 
Crigan. Marin Gherman. Ştefan Hostiuc. Ilie Luceac. La care i-am 
adăuga pe Elena Mariţa şi Doina Bojescu, Grigore Gherman şi Dumitru 
Mintencu, Gheorghe Ungureanu şi Vitalie Zâgrea, prozatorul Dumitru 
Covalciuc, profesorii Nicolae Mintencu, Silvia Caba-Ghivireac, Eugenia 
Cimborovici-Teodoreanu şi alţi câţiva poeţi populari care încă nu sunt 
membri ai niciuneia dintre Uniunile de Creaţie din Ucraina, Moldova sau 
România, dar care cu chiu cu vai şi-au editat pe unde au putut câte o  
plachetă sau două de  versuri. Astfel, conform cerinţelor statutare nu ne 
putem  constitui într-o filială a Uniunii Scriitorilor din România. Din 
cauza numărului mic de poeţi şi prozatori, istorici şi critici literari, 
membri ai Uniunii. De fapt, nici scriitorii din Suceava care-s membri ai 
Uniunii Scriitorilor din România, mult mai mulţi decât noi, nu şi-au putut  
crea o filială a lor, ci s-au înscris, în dependenţă de preferinţele lor, în 
filialele din Iaşi şi Bacău. Noi am putea forma cel mult o reprezentanţă a 
US din România. Avem însă aici o organizaţie a noastră – Societatea 
Scriitorilor Români din Cernăuţi. Suntem şi membrii ai Societăţii 
Scriitorilor Bucovineni cu sediul la Suceava. Membri ai Uniunii 
Scriitorilor din Ucraina, din Republiuca Moldova şi din România. Nu ştiu 
ce am mai putea întreprinde în acest sens. Principalul este că se scrie în 
limba română aici, la Cernăuţi. Şi din ce în ce mai bine. Or, nu filialele 
oferă notorietate unei literaturi, ci operele ca atare ale  celor care scriu.  

- Vasile, cum e viaţa unui poet român la Cernăuţi? Cât şi cu ce a 
ajutat Uniuunea Scriitorilor din România scriitorii din diasporă, 
respectiv de la voi? 

–La modul general vorbind, viaţa unui poet român la Cernăuţi nu 
diferă cu mult de viaţa oricărui poet, indiferent de etnia lui şi de limba în 
care-şi scrie cărţile sau de locul unde-şi trăieşte viaţa pământeană. Pentru 
că orice poet nu poate găsi limbă comună cu realitatea crudă ce vine în 
contradicţie cu speranţele, cu idealurile lui. De viaţă şi de creaţie. Iar, 
contradicţia aceasta este absolut firească. Dar dacă e să vorbim la modul 
concret, viaţa noastră este cu mult mai grea decât a altor poeţi, de 
exemplu, a confraţilor noştri ucraineni. Sau a oricăror altora. Pentru că 
acum mediul cernăuţean s-a cam înstrăinat de fiinţa, de limba şi de istoria 
noastră naţională. Şi nu din bunăvoia noastră.  Nici a părinţilor noştri. 
Acum Cernăuţiul este pe zi ce trece tot mai ucrainean. După ce, tot cu 
forţa, a fost rusificat.  În perioadele anilor 1940-1941 şi 1944-1990. De 
peste 20 de ani are loc cam acelaşi proces de deznaţionalizare, de 
ucrainizare benevolă cu forţa. Nu, nu, nu-ţi pune nimeni pistolul la ceafă, 
la tâmplă sau în frunte ca să renunţi la limba şi la istoria neamului tău. 
Sau la adevărul istoric. Dar condiţiile în care sunt puşi etnicii români sunt 
total vitrege fiinţei noastre naţionale. Şi apoi, spune-mi, te rog, cum te-ai 
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simţi dumneata, dragă frate, Nicolae Sava, dacă din dragul şi ţie, dar şi 
mie oraş Piatra Neamţ sau în Iaşul unde ţi-ai făcut studiile ce are acelaş 
certificat de naştere ca şi Cernăuţiul – Privelegiul comercial din 8 
octombrie 1408 al lui Alexandru cel Bun, domnitorul de atunci al 
Moldovei,  ar dispărea bibliotecile şi librăriile de carte românească, s-ar 
închide instituţiile necesare de cultură – teatru, filarmonică, publicaţii 
literare, cămine culturale naţionale care în fond contribuie la crearea 
climatului cultural naţional necesar pentru ca poetul român să se poată 
manifesta, afirma plenar într-un mediu propice formării şi existenţei sale?  
Ca om de creaţie. Şi ca exponent al unei naţiuni ce activează într-un 
domeniu atât de gingaş şi de complex totodată cum este cel lingvistic. Şi 
apoi, cum te-ai simţi, chiar dumneata, frate Nicu, ca poet român care 
trebuie să aibă în permanenţă urechile deschise către toate nuanţele şi 
aspectele limbii române din orişice mediu – de la cel folcloric până la cel 
academic, – dacă ai auzi în jurul tău – pe stradă, în magazine, în cafenele 
şi berării, în sălile de spectacole şi concerte, de expoziţii şi de recepţii, în 
cadrul instituţiilor superioare de învăţământ doar o limbă străină ţie? 
Acum la Cernăuţi doar caldarâmul, copacii, clădirile mai păstrează aerul 
de odinioară. Cel multicultural  şi românesc în esenţa lui. La cea de a 
doua parte a întrebării domniei tale, dă-mi voie să fac o mică remarcă 
obligatorie. Şi să-mi exprim dezacordul cu felul cum ai formulat-o. 
Pentru că eu nu ştiu cum şi cât i-a ajutat Uniunea Scriitorilor din 
România pe scriitorii români din diaspora. Întreabă-i pe ei! Pe cei care 
din diverse motive au plecat în diverse perioade din România şi trăiesc 
acum în alte ţări ale lumii: în Germania, Franţa, Statele Unite ale 
Americii, Suedia, Belgia, Italia, Danemarca, Canada, Spania etc., unde 
formează diaspora românească. Pentru că atât eu, cât  şi toţi colegii mei 
din nordul Bucovinei, din Sudul şi Nordul Basarabiei, din fostul ţinut 
Herţa, ca şi cei din actuala Republică Moldova nu ne considerăm şi nici 
nu putem fi trataţi ca reprezentanţi ai diasporei. Pentru că noi  n-am 
plecat nicăieri din teritoriile noastre strămoşeşti. Noi suntem la noi acasă. 
În sau lângă casele noastre părinteşti, nu departe de cimitirile unde sunt 
înmormântaţi bunicii şi părinţii multora dintre noi, uneori chiar şi copiii. 
Aşa că, te rog, să faci distincţia cuvenită. Dealtfel, nu eşti unicul. Am mai 
avut o dispută asemănătoare odată la televiziune cu distinsul jurnalist 
Mihai Tatulici. Şi acum să-şi răspund la întrebare. Ne-a ajutat, dar nu atât 
Uniunea, cât fostul ei preşedinte Laurenţiu Ulici, la începutul anilor 90, 
să edităm primele numere ale revistei Scriitorilor Români din Cernăuţi, 
“Septentrion Literar”. Tot el a fost primul dintre istoricii şi criticii literari 
români dintre cei mai importanţi care ne-a inclus în compendiul său 
privind scriitorii români din afara hotarelor României. Pe timpul 
preşedinţiei lui Mircea Dinescu ne-am ales cu o maşină de dactilografiat, 
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iar a lui Eugen Uricaru  – eram invitaţi la întâlnirile  scriitorilor români 
de la Neptun (păcat că nu se mai organizează!).  Cât priveşte actuala 
conducere a Uniunii, cu părere de rău, trebuie să recunoaştem că suntem 
cam trecuţi cu vederea de membrii ei. Noroc că mai există şi scriitori 
colegi de ai noştri, redactori de publicaţii, editori, care îşi aduc aminte de 
noi când organizează diverse Festivaluri sau editează diverse antologii de 
poezie. Spunând aceasta mă gândesc, desigur, la remarcabilul poet Radu 
Cârneci, care în cele două minunate antologii pe care le-a ctitorit – 
“Antologia pădurii” şi “Antologia sonetului” – ne-a inclus şi pe noi, 
scriitorii din Cernăuţi. La Valeriu Stancu de la “Cronica” din Iaşi, care a 
scos două volume de poezie “Metafore bucovinene”, prezentând pe larg 
şi creaţia poeţiilor cernăuţeni. La editorii ieşeni Daniel Corbu, Boris 
Crăciun, Ion Muscalu, unde au apărut  diverse cărţi ale scriitorilor 
bucovineni, precum şi  la Augusta Anca de la Editura “Augusta” din 
Timişoara, la regretatul Ion Vădan de la “Dacia” din Cluj, la Teodor 
Nedelcea de la Fundaţia “Scrisul Românesc” din Craiova, la Ştefan Dulfu 
de la Editura “Semne” din Bucureşti. La regretaţii istoricii şi criticii 
literari Mihai Iordache şi George Muntean. La contemporanii noştri 
Adrian Dinu Rachieru, Teo Codreanu, Mircea A. Diaconu, Viorel 
Dinescu, Catinca Agache şi alţii, care au urmărit sau urmăresc cu atenţie 
şi procesul literar românesc din afara graniţelor ţării. Dacă n-ar fi existat 
cei enumeraţi mai sus, sau redactori de publicaţii literare, cum sunt cei de 
la “Convorbiri literare”, “Hiperion”, “Conta”, “România literară”, 
“Scrisul românesc” “Ardealul literar şi Artistic”, “Pasărea Măiastră”, 
“Bucovina literară”, scriitorii români din Cernăuţi ar fi total necunoscuţi 
în ţară, dar aşa, măcar în unele zone se simt şi ei că fac parte integrantă 
din marea literatură română, că nu sunt abandonaţi definitiv.  

- Eşti cunoscut în România ca unul dintre cei mai împătimiţi 
apărători ai limbii române. Ce ai reuşit să faci în acest sens acolo, în 
Ucraina? 

–Ai dreptate, zicând “unul dintre…”. Pentru că nu numai eu, ci şi 
ceilalţi scriitori din nordul Bucovinei, nordul Basarabiei şi fostul ţinut 
Herţa, care formează acum regiunea Cernăuţi – regretaţii Vasile 
Leviţchii, Dumitru Grinciuc, Ilie Motrescu, Ion Chilaru,  sau colegii mei 
de acum Mircea Lutic, Ilie T. Zegrea, Simion Gociu, Grigore Crigan,  
Elena Mariţa, mai tinerii Dumitru Mintencu, Doiniţa Bojescu, Marin 
Gherman, ziariştii Dumitru Covalciuc, Maria Toacă şi Felicia  Nichita-
Toma, Tudor Andrieş, Vasile Bâcu, Nicolae Şapcă, Mihai Guţcal, Ilie 
Olaru, regretaţii profesori Vasile Tovarniţchi şi Vasile Bizovi, Constantin 
Rotaru şi Ion Rotaru, Lazăr Furnică şi Lazăr Huţuleac, Nicolae şi Ştefan 
Motrescu,  precum şi zeci de profesori de limba română, intelectuali se 
manifestă nu numai ca vorbitori, ci şi ca apărători ai  limbii române. În 
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special acum când se atentează la fiinţa ei naţională, când continuă şi cu 
mai multă perfidie încercările de dezmembrare a integrităţii ei, prin 
promovarea moldovenismului sovietic. Stalinist. Ce-am reuşit să fac? În 
calitatea mea de consilier judeţean, trei legislaturi la rând, am făcut 
diverse interpelări de deputat, declaraţii, adresări prin care am stopat într-
o anumită măsură demersurile oficialităţilor de limitare a sferei de  
utilizare a învăţământului în limba maternă a etnicilor români din oraşul 
Cernăuţi, am atras atenţia asupra completării total insatisfăcătoare a 
fondurilor  bibliotecilor publice cu literatură română, precum şi asupra 
politicii de deznaţionalizare  prin înregistrarea noilor născuţi cu nume 
improprii tradiţiilor noastre  – Ivan în loc de Ion, Olena în loc de Elena, 
Mîkola în loc de Nicolai, Olexandr în loc de Alexandru, Mîchailo în loc 
de Mihai etc. În calitatea mea de Preşedinte al Fundaţiei Culturale “Casa 
Limbii Române” din Cernăuţi, împreună cu dl Ilie T. Zegrea, preşedintele 
Societăţii Scriitorilor Români din Cernăuţi am organizat patru Congrese 
ale Intelectualităţii Româneşti din regiunea Cernăuţi, la care au fost puse 
în dezbatere diverse probleme legate de cultura şi  spiritualitatea 
românească, de învăţământul în limba maternă. Am reuşit să instalez 
câteva plăci memoriale. Marelui nostru poet naţional Mihai Eminescu – 
pe fosta şcoală Greco-orientală din Cernăuţi  în care a învăţat în anii 
1858-1860.  Am reuşit, de asemenea, să instalez  plăci memoriale 
scriitorilor bucovineni Vasile Leviţchi, Dumitru Grinsiuc, profesorilor 
Vasile Tovarniţchi şi Mihai Jar, renumitei familii a Hurmuzăcheştilor 
care a avut un rol  epocal în istoria Bucovinei, precum şi un monument în 
satul Mahala din raionul Noua Suliţa întru înveşnicirea în bronz a 
memoriei renumitei ţărănce bucovinene Aniţa Cudla-Nandriş, memoriile 
căreia “20 de ani în Siberia” au făcut înconjorul lumii, la instalarea căruia 
am primit tot sprijinul necesar din partea domnului Mircea Cozma, 
preşedintele Fundaţiei social-culturale “Mihai Viteazu” din Ploieşti.  
Inscripţiile de pe aceste plăci şi de pe monument au fost făcute şi în 
limba română, nu doar în limba de stat, ucraineană. Am mai întreprins şi 
câteva demersuri editoriale necesare pentru ca limba română să se simtă 
la ea acasă şi în alte sfere. Am editat şi difuzat prin regiune un manual de 
istorie alternativă pentru şcolile cu predarea obiectelor în limba română – 
“Din istoria ţinutului natal”, într-un tiraj suficient ca să ajungă în toate 
şcolile româneşti din regiune şi la cât mai mulţi elevi. Am organizat 
diverse  lansări de carte românească, întâlniri cu scriitori din România: 
Cassian Maria Spiridon, Mircea A. Diaconu, Viorel Dinescu, Ilie Rad, 
Florian Silişteanu, Adriana Apetri, cu Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, 
Mihai Morăraş, Arcadie Suceveanu, şi cu alţi scriitori din Chişinău. 
Toate acestea sunt doar o picătură din câte urmează să fie făcute pentru a 
salva limba română de la primejdia care o paşte. Reducerea numărului de 
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şcoli cu predarea în limba română cu peste  20 de instituţii în cei 20 de 
ani de independenţă ai Ucrainei constituie un semnal de alarmă, un  
adevărat S.O.S lansat de pe o navă care suferă un naufragiu. 

- De fapt, mulţi au afirmat, şi pe bună dreptate, că eşti unul din 
puţinii poeţi-tribuni ai limbii române de peste graniţele oficiale ale 
ţării. Nu te deranjează acest calificativ aparent limitativ? 

– Nu mă deranjează. Pentru că mă consider un oştean al limbii 
române. Ce-i drept nu-mi prea place cuvântul „tribun”, deşi nu odată în 
viaţa mea m-am folosit de diferse „tribune”, inclusiv şi cele înalte, pentru 
a susţine o cauză, a atrage atenţa demnitarilor zilei, pentru a face o 
declaraţie sau a exprima un protest. Nu-mi prea place pentru că în ultimul 
timp cuvântul „tribun” a căpătat o nuanţă discreditantă, cumva peiorativă. 
Din cauza unor politicieni de rea faimă. 

- Cât din viaţa ta cotidiană există în poezia pe care o scrii şi cât din 
ea e „ornament stilistic şi estetic”. Scrii cu program sau te laşi în voia 
inspiraţiei? 

–N-am făcut asemenea calcule. Şi nici nu cred să existe  vreo  
modalitate, vreo unitate de măsură, un asemenea cântar cu ajutorul căruia 
să poţi face o asemenea departajare. Între trăire şi rostire,  între 
simţământ şi veşmânt, între frumos şi urât.  De fapt nu mă preocupă în 
mod deosebit „ornamentele stilistice”. Dar cred că în cea mai mare parte 
versurile-mi exprimă gândurile, durerile,  bucuriile, speranţele, adică 
fiinţa-mi pământeană şi aeriană. Şi apoi, de  vreme ce am fost programat 
să scriu, de cele mai multe ori mă las în voia inspiraţiei. Cu părere de rău 
nu mă pot „programa” să scriu  o poezie ( genială, precum ar vrea oricare 
dintre poeţi) la ora cutare sau cutare de zi sau de noapte. Mă pot 
programa zilnic doar să mă aşez la masa de scris, pentru a scrie un 
articol, un eseu, un medalion artistic, o replică, sau să „filosofez” pe 
marginea actului creator şi ...chiar pentru a răspunde la întrebările unui 
interviu solicitat de colegii mei ziarişti şi poeţi, precum fac în momentul 
de faţă, răspunzând la întrebările domniei tale, dragă frate Nicolae.  

–Faptul că nu te vezi cu prietenii tăi scriitori români foarte des, deşi 
între fraţii tăi de condei de acolo eşti un privilegiat, nu te determină să 
te consideri oarecum un exilat? 

–Nu mă simt un om privilegiat în acest sens. Mă văd cam la fel de rar 
atât cu confraţii mei din ţară, cât şi cu cei din Cernăuţi. Diferenţa-i doar 
aceea că pentru a mă vedea cu cei din ţară am nevoie de o invitaţie, de o 
viză, de mai mulţi bănişori şi de mai multe ore pentru a le pierde în cele 
două vămi – ucraineană şi românească – în timp ce pentru ai vedea pe 
colegii mei cernăuţeni e destul să ies în oraş, la vreo manifestare culturală 
sau la o bere, adică la un pahar de vorbă, ceea ce costă cu mult mai ieftin 
decât un drum până la  Suceava sau Iaşi, Bucureşti sau Ploieşti, Piatra-
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Neamţ sau Craiova, Târgu Jiu sau Satu Mare, Galaţi sau Alba-Iulia şi 
până în alte oraşe din ţară, unde am mulţi prieteni. Nu, nu mă consider un 
exilat. Nici la Cernăuţi, nici în Ţară. Mai degrabă mă simt un om liber ce 
s-a născut şi locuieşte într-o aşchie de ţară detrunchiată. 

–După 1989, acea diferenţă de limbaj ce se percepea între scrisul 
scriitorilor din România şi a celor de limbă română din Ucraina, a 
devenit tot mai invizibilă. Ce crezi că ar trebui făcut ca ea să dispară de 
tot? 

–Să trăim şi noi în ţară. Adică în Patria noastră istorică, România. Să 
avem acces liber la presa literară din Ţară. Să auzim în jurul nostru,  
pretutindeni, doar o limbă română curată, literară. Să avem posibilitatea 
de a audia şi viziona şi la Cernăuţi concerte, spectacole de teatru în limba 
română. Ca la Iaşi şi Bucureşti sau în alte oraşe ale României. Să 
dispunem de biblioteci publice, de librării cu carte românească la preţuri 
accesibile. Cu alte cuvinte să avem şi noi fericirea de a trăi într-un mediu 
lingvistic naţional. De înaltă cultură şi civilizaţie românească.  Astfel ca 
limba să devină stăpâna noastră cu adevărat. Şi, desigur, să procedăm ca 
Mihai Eminescu, cel care ca un şlefuitor de piatră rară lucra în şi întru 
cuvânt ce exprimă adevărul, pentru a-i descoperi toate nuanţele. Vezi, cât 
de puţin ne trebuie! Dar cum să le faci pe toate acestea să se întâmple, 
când ele nu depind numai de dorinţa noastră?  

–Într-o lume din ce în ce mai prozaică şi mai pragmatică, crezi că 
mai este nevoie de poezie? Care din rolurile ei ar trebui accentuat mai 
mult? 

–Da. Cred. Mai ales că anume în această lume – prozaică şi 
pragmatică – e nevoie de o oază de frumuseţe. Iar, poezia, după cum 
spunea marele nostru poet Mihai Eminescu este “trandafirul ce creşte în 
potir de aur, sufletul frumos” sau “căsătoria realităţii cu idealul, în 
sufletul poetului”, după cum a remarcat la rândul său Bogdan Petriceicu 
Haşdeu, născut prin părţile noastre, nu departe de cetatea Hotinului. Cred 
că accentuat ar trebui să fie prin intermediul sentimentelor şi puterii 
gândului, rolul educaţional, etic şi estetic, –  de ce nu? – şi patriotic. Or, 
marea poezie dintotdeauna a avut şi aceste roluri. În turnul de fildeş, 
izolat de lume, de problemele ei nu poţi sta la nesfârşit. 

–Există la Cernăuţi acea boemă literară precum era în Bucureştiul 
postbelic, chiar şi în vremea comuniştilor? 

–A existat şi pe la noi o boemă literară valoroasă.  În perioada 
interbelică. Acum nu prea avem cu ce ne lăuda. Există doar două 
cenacluri literare – „Vasile Leviţchi” şi „Mircea Streinul” (studenţesc),  
unde ne adunăm din când în când cu ocazia unor comemorări  sau lansări 
de carte. O mică boemă s-a înfiripat în fosta capitală a Bucovinei după  
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dezgheţul hruşovist şi gorbaciovist. Desigur că nu în proporţiile boemei  
Bucureştiului postbelic. Noi ne adunam, pe la casele vreunuia dintre noi, 
ba la poetul Ilie T. Zegrea, ba la mine, ba la fostul nostru profesor, 
regretatul Vasile Leviţchi, unde pierdeam nopţi în şir în lungi dezbateri 
poetice, discutând  la un pahar de vorbă ce mai era nou în lumea literară 
la acea oră, ce aveam noi nou... 

- Pe când o lansare de carte de-a ta la Piatra Neamţ? Ce planuri ai 
pentru finalul acestui an, 2013? 

- Poate că în primăvara anului viitor. Am în plan două cărţi. Una de 
microeseuri, alta de poezie.  Rămâne să fac rost de niste sponsorizări, că 
de unul singur n-o s-o pot scoate la capăt.  Şi mai am de cules şi pregătit 
pentru tipar  cele două volume de memorii „Slujitor sub trei patriarhi” ale 
uncheşului meu, preotul Visarion Puiu, fost deţinut politic timp de 12 ani 
la închisorile din Gherla şi Aiud, care acum îşi doarme somnul de veci nu 
departe de Piatra Neamţ, în cimitirul comunei Gârcina, precum şi alte 
două cărţi de ale lui: cea de povestiri şi cea de dramaturgie. Dacă aș găsi 
şi manuscrisul romanului său „Taina Gabrielei”, şi teza lui de doctorat în 
teologie, ca de asemenea să le scot din anonimatul în care au stat câteva 
decenii la rând, m-aş simți un om fericit.   

–Eşti membru de onoare al Academiei Române. Ce îţi aduce acest 
titlu pe plan material? 

–Sunt. Din anul 2011. Locul pe care l-a eliberat distinsul savant şi 
scriitor bucovinean Grigore Bostan prin moartea-i subită, încă în 2004, 
urma să fie ocupat de o altă personalitate din nordul Bucovinei. Aşa s-a 
întâmplat ca eu să fiu cel ales după sapte ani de la trecerea lui la cele 
veşnice. Şi faptul acesta n-a depins de mine. N-am depus cerere să fiu 
primit. Am fost recomandat de câţiva academicieni şi de Institutul 
Bucovina al Academiei, condus de Dimitrie Vatamaniuc. După aceasta 
am trecut toate etapele necesare: furcile caudine ale dezbaterilor în 
Secţie, la Prezidiu, la Birou şi, în final, la Adunarea generală a 
Academiei, unde am întrunit numărul necesar de voturi.  Fără îndoială că 
faptul acesta mă onorează în mod deosebit. Mai mult, mă obligă la o 
activitate deosebită. Pe diverse planuri. Nu numai în cel literar. Ci şi în 
cel cultural, social.  Mă bucur că sunt al doilea Membru al Academiei 
Române din aceiaşi localitate. Or, tot în satul Sinăuţi de Jos s-a născut şi 
poetul George Voievidca, devenit membru al Academiei Române în anul 
1937.Ce-mi aduce acest titlu în plan material?  Nu ştiu dacă acest lucru 
are mare importanţă. Or, după mine titlul ca atare, are un rol deosebit, ca 
şi posibilitatea de a participa la şedinţele Academiei, ale secţiei de 
Filologie şi Literatură, de a fi alături de asemenea  oameni precum sunt 
scriitorii şi criticii literari Eugen Simion, Dumitru Radu Popescu, 
Augustin Buzura, Nicolae Breban, Nicolae Manolescu, Dimitrie 
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Vatamaniuc, Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Valeriu Matei, lingviştii 
Marius Sala, Grigore Brâncuşi, de avea posibilitatea de a comunica mai 
des cu asemenea personalităţii ale ştiinţei şi culturii române cum sunt 
istoricii Dan Berindei, Dinu Giurescu, Ştefan Ştefănescu, Alexandru Zub, 
filosofii Alexandru Surdu şi Mircea Maliţa,  artologii Răzvan Teodorescu 
şi Dan Hăulică, cu matematicianul  Solomon Marcus şi cu mulţi, mulţi 
alţii, de a  mă implica în diverse dezbateri şi a promova literatura din 
nordul Bucovinei în diverse zone ale ţării, de a-mi spune cuvântul  când 
se discută diverse cărţi înaintate la Premiile Academiei, lucru pe care-l 
fac conştiincios, înregistrând chiar şi unele succese. Ce-mi  mai aduce 
titlul de membru de onoare al Academiei? Posibilitatea de a primi cu titlu 
gratuit cărţile importante şi revista Academica pe care le editează 
Academia. Călătorii gratuite cu trenul prin ţară. În orice direcţie. Şi o 
anumită indemnizaţie în bani care adăugată la pensia mea de 165 de  
euro, mi-ajută să supravieţuiesc decent şi să-mi întreţin feciorul 
Alexandru şi fata Ana-Cristina la Universitatea de Arte “George Enescu” 
din Iaşi şi la Colegiul Pedagogic al Universităţii din Cernăuţi.  

- Criticul literar cel mai important din afara Românei, acad. Mihai 
Cimpoi, în a sa “Istorie a literaturii...” afirmă că tu cultivi o “poezie 
necesară”, amintind de căile românismului pe care ai mers 
întotdeauna. Consideri că te defineşte acest lucru? 

– În cea mai mare parte - da. Dealtfel nu numai el a remarcat această 
latură a creaţiei mele. Cam de aceeiaş părere este şi Adrian Dinu 
Rachieru, un foarte fin observator al procesului literar românesc din afara 
ţării. De altfel acesta este şi crezul meu în mare măsură. Pentru că poezia 
trebuie să fie necesară oamenilor, să-i ajute în viaţă să reziste, întărindu-
le crezul în cele sfinte. Părinţi, Patrie, Neam, Limbă. Îmi place să fiu 
considerat un poet al cetăţii. Unul dintre cei care sunt izgoniţi din cetate 
pentru că influienţează prea mult minţile concetăţenilor săi. Nu-i vorbă 
îmi place orice fel de poezie: populară, clasică, romantică, semănătoristă, 
expresionistă, avangardistă, realistă, modernistă, himeristă, mai puţin 
proletcultistă, impusă cu tenacitate în perioada de după război şi a 
debutului generaţiei mele.  

- Fiind la Botoşani, la Zilele Eminescu, te-am văzut foarte supărat 
când ai aflat că bustul lui Eminescu de la Cernăuţi a fost distrus 
parţial. Au mai fost astfel de atacuri împotriva lui Eminescu? 
Povesteşte-ne. 

–Dragă frate Nicolae. E prea puţin spus că am fost supărat.  
Supărarea e o stare sufletească cam prea uşoară, şi oarecum, trecătoare, 
faţă de ceea ce simţeam eu în acele clipe, când fiica de la Cernăuţi, şi 
băiatul de la Iaşi mi-au comunicat despre cele întâmplate. Nu-mi venea 
să cred că locuitori din raionul administrativ din care acum face parte 
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satul meu de baştină au comis o asemenea mârşăvie. De aceea nu mi-am 
aflat locul până nu am găsit un calculator, chiar acolo în imediata 
vecinătate a mănăstirii Vorona şi n-am făcut legătură cu Cernăuţiul 
aflând cam totul despre actul de vandalism comis  cu o zi şi o noapte 
înainte de sfinţirea bustului marelui nostru poet. Supărarea e trecătoare. 
Precum înnorarea înainte de ploaie. Sau după.  Decapitarea bustului lui 
Eminescu, din  centrul raionului Hliboca, a fost pentru mine, dar cred că 
şi pentru ceilalţi români bucovineni,  mai mult decât o supărare. A fost ca 
o lovitură neaşteptată de cuţit. Înfipt în inimă sau în spate. Care  a venit 
să completeze şirul îndelung al altor atacuri  la adresa românilor nord- 
bucovineni şi a Patriei noastre istorice. Vă voi da doar două exemple. 
Unul datând din anul 1990, când  comunitatea românească a cerut  ca în 
centrul Cernăuţiului să fie deschisă o şcoală românească, când nişte 
“mari patrioţi ucraineni”  au pornit o întreagă campanie în presa locală 
ucraineană, scriind că Eminescu a fost un elev prost, rămas repetent şi că 
el nu poate servi de exemplu pentru tânăra generaţie.  Astfel, protestând  
împotriva dorinţei noastre de a obţine ca sediu pentru acea şcoală clădirea 
fostului Obergimnaziu din Cernăuţi unde în perioada anilor 1860-
1863/66 a învăţat clasicul literaturii noastre Mihai Eminescu, au 
determinat autorităţile locale să ne pună la dispoziţie cu totul altă clădire 
decât cea solicitată de noi, de care nu ne lega nimic din istoria noastră. 
Celălalt exemplu datează din anul 2000, când în ziua de 15 iunie a fost 
dezvelit monumentul Eminescu în centrul Cernăuţiului. Atunci, mai 
mulţi tineri ucraineni, reprezentând diverse forţe ultranaţionaliste 
ucrainene, au ieşit  cu drapelele Ucrainei în bernă pentru a protesta 
împotriva dezvelirii monumentului respectiv, împrăştiind cu acel prilej 
diverse foi voalante prin care condamnau autorităţile oraşului şi regiunii 
pentru faptul că au permis înălţarea  unui monument  celui care a vrut ”să 
facă România Mare pe pământurile străvechii Bucovine ucrainene”, 
declarând că ziua de 15 iunie  nu-i o zi  de cinstire a memoriei unui mare 
poet universal, biografia căruia a fost strâns legată de oraşul Cernăuţi, ci 
o “zi de ruşine, de umilire” a Ucrainei şi câte alte inepţii. 

- Ai condus ani la rând revista “Arcaşul”, despre care noi am scris 
în ziarul “Ceahlăul” cu mulţi ani în urmă. Care este soarta ei acum? 

–Soarta “Arcaşului” e destul de tristă. Ca şi a “Plaiului Românesc” 
primul ziar româneasc independent, organ al Societăţii pentru Cultură 
Românească “Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi,  pe care l-am 
fondat în 1990 şi care în cel de al patrulea an de la apariţie a suportat un 
proces politic intentat de Direcţia de Presă a Administraţiei Regionale de 
Stat şi Comisia pentru presă a Consiliului regional care au cerut în proces 
suspendarea apariţiei ziarului şi pedepsirea mea pentru încălcarea Legii 
Ucrainei cu privire la presă, în special a acelor articole care apărau 
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integritatea teritorială a statului ucrainean. Printre alte capete de acuzare 
s-a numărat şi promovarea pretenţiilor teritoriale ale României asupra 
Bucovinei, instigarea la vrajbă interetnică, discreditarea conducerii 
Statului Ucrainean, etc. După anchetările pe care le-am avut la 
procuratură în 1996, de astă dată pentru faptul că aş fi promovat  aceeaşi 
politică antiucraineană de discreditare a Ucrainei, ca şi în “Plai 
Românesc”, şi în cea de a doua publicaţie dintre cele patru pe care le-am 
fondat de-a lungul timpului, mi-au intentat un  dosar, desfiinţându-mi 
redacţia şi obligându-mă să predau ştampila. Dar şi fără aceste însemne – 
cont bancar, pecete, sediu, colectiv stabil de redacţie, am continuat să 
editez ziarul cu sprijinul unor oameni de bine, difuzându-l gratuit într-un 
tiraj de 5 mii exemplare pe număr prin biserici, cu ajutorul difuzorilor 
voluntari mai bine de 15 ani la rând. Acum nu mai am entuziasmul de 
odinioară. Am obosit niţel. Dar oricum intenţionez să mai scot câteva 
numere, prea multe săgeţi s-au adunat în tolba “Arcaşului”. Şi mâna, 
Slavă Domnului! – mai poate încorda încă arcul ca să  tragă în toţi cei 
care nu ne voiesc binele, denaturează istoria noastră cea adevărată. 

–Eşti mulţumit cum este privită literatura română scrisă de 
scriitorii ce trăiesc la Chişinău, la Cernăuţi sau în Serbia, de către 
critica literară de la Bucureşti? 

–Eu unul nu mă pot plânge. Despre cărţile mele au scris diverşi critici 
şi istorici literari. Ce-i drept, nu din Bucureşti, ci din alte oraşe ale ţării: 
Iaşi, Timişoara, Cluj, Craiova, Suceava, Huşi. De fapt, greşesc, a scris şi 
un regretat bucureştean, George Muntean, Bucovinean prin originea sa. 
N-am trecut neobservat de critica literară. Despre colegii mei cernăuţeni 
s-a scris mai puţin. Şi nu de aceea că ei ar fi mai puţini talentaţi sau 
neinteresanţi, dimpotrivă, sunt printre ei câţiva poeţi foarte buni, care n-
au plecat din Cernăuţi, precum au făcut-o alţii. Spunând aceasta mă 
gândesc la Mircea Lutic, la Ilie T.Zegrea, la Simion Gociu, la Elena 
Mariţa, la mai tinerii Marin Gherman, Grigore Gherman, Gheorghe 
Ungureanu, Doiniţa Bojescu, precum şi la regretaţii Vaile Leviţchi şi Ilie 
Motrescu, Dumitru Hrinciuc şi la mulţi  alţii. Problema e-n faptul că 
volumele lor de poezie n-au ajuns în mâinile criticilor, ei fiind mai puţin 
cunoscuţi în ţară. Cu atât mai mult cu cât parte din cărţile lor  au apărut 
doar la editurile din Cernăuţi, Hliboca, Herţa, mai puţin în ţară, că ei n-au 
prea venit prin ţară să participe la diverse întruniri literare – Festivaluri 
de poezie, lansări de carte, conferinţe, saloane de carte etc. 

–Ce amintiri, ce prietenii te leagă de oraşul Piatra Neamţ? 
–Sincer vorbind n-am fost de multe ori la Piatra Neamţ. Mi-ar ajunge 

degetele de la ambele mâini ca să enumăr aceste fericite ocazii. Dar 
doream să ajung prin aceste locuri încă de pe când eram elev în clasele 
primare la şcoala din Sinăuţii mei, când la serbările şcolare declamam cu 
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mult succes poezia lui George Coşbuc “Cetatea Neamţului” de-i făceam 
pe consătenii mei să râdă cu poftă de vestitul rigă al leşilor, Sobyeţki, 
care rătăcindu-se prin această minunată parte a Moldovei  îşi încetinea  
pasul, tot trăgând în vânt cu nasul, când simţea cum vin dinspre cetate 
aburi calzi de mămăligă. Vroiam să văd renumita cetate a Neamţului. Şi 
Dumnezeu m-a ajutat să-mi văd visul împlinit. Am trecut prin locurile  
gloriei de luptă ale vitejilor noştri strămoşi despre care au scris cu atât 
farmec cronicarii noştri. Apoi, tot Dumnezeu mi te-a adus şi pe 
dumneata, dragă Nicule, în cale, şi pe Adrian Alui Gheorghe, şi pe Radu 
Florescu, şi pe Daniel Corbu, şi pe Cristian Livescu, şi pe alţi scriitori de 
la Piatra Neamţ, de care mă leagă cele mai sincere sentimente de aleasă 
consideraţie pentru creaţia  domniilor voastre, purtătorilor de glorie 
literară a acestui ţinut binecuvântat de Dumnezeu să fie o adevărată perlă 
naturală, care mi-aţi căzut dragi de la prima vedere pentru sufletul vostru 
deschis către lume. 

–Ai rude la Piatra Neamţ. Vorbeşte-ne despre acestea. 
–Da am un verişor, Cezar Puiu, unicul fecior al uncheşului meu 

Visarion Puiu, fratele mai mare al mamei, fost absolvent al renumitei 
Facultăţi de Teologie a Universităţii cernăuţene din perioada interbelică, 
apoi preot prin diverse parohii  din zonă, până când a fost arestat şi 
întemniţat pentru 12 ani la Gherla şi Aiud pentru activitatea 
anticomunistă şi uneltiri împotriva orânduirii sociale  şi, desigur, pentru 
publicistica sa ardentă, încă din perioada studenţiei, când era  
vicepreşedinte al Asociaţiei studenţilor de la Teologie din întreaga ţară  şi 
a participat la Campania electorală a lui Ocravian Goga. Mai mult în 
timpul războiului şi-a făcut serviciul la Berlin şi Paris. A avut multe 
întâlniri acolo cu diverse personalităţi ale vieţii noastre politice, militare, 
ecleziastice. A tipărit câteva cărţi. Una de povestiri “În satul lui Negrea”, 
având pregătite pentru tipar şi romanul – “Taina Gabrielei”, şi piesa în 
cinci acte “Dochiţa sau căderea Sarmisegetuzei”, şi teza sa de doctorat, 
confiscate în timpul arestării şi percheziţiilor făcute la domiciliul său. 
După eliberarea din puşcăriile de la Gherla şi Aiud i-a slujit cu credinţă şi 
devotament pe enoriaşii săi din comuna Gârcina, unde a şi fost 
înmormântat în cimitirul sătesc. 

–Când ne-am întâlnit la Botoşani ai promis că ne vei trimite 
fragmente dintr-un foarte interesant jurnal, manuscris aflat în curs de 
apariţie la o editură. 

–Ai bună ţinere de minte. De fapt, nici eu n-am uitat de promisiunea 
făcută. E vorba de un fragment din cele două volume de memorii 
“Slujitor sub trei patriarhi”, pe care le-am primit de la vărul meu, 
inginerul Cezar Puiu, şi de alte lucrări, articole studii, pe care mi le-a 
transmis prin bunul meu prieten basarabean, acum piatranemţean Vlad 
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Vlas, care  de altfel l-a prezentat pe nenea Visarion în Dicţionarul 
Scriitorilor Nemţeni recent apărut în urbea domniilor voastre. Sper ca 
memoriile la care mă refer să trezească interesul cititorilor. Or, este vorba 
despre viaţa unui om, a unui preot, a unui bun român, curajos care avea 
ce spune semenilor săi şi ştia cum să-i povăţuiască pe calea cea 
adevărată, a luminii, a credinţei strămoşeşti, a dragostei de neam şi de 
ţară. A unui om care a trăit o viaţă zbuciumată, căruia aș fi vrut să-i 
seamăn în multe privinţe. Păcat că ne-am întâlnit doar de două ori în 
viaţă. Dar şi acele două scurte întâlniri au fost deosebit de interesante. M-
a luat cu el la Patriarhie, de unde mi-a cumpărat o Biblie şi mai multe 
icoane, m-a purtat pe la sediul partidului său, PNCD, pe la redacţia 
ziarului la care colabora “Deşteptarea”. Mi-a făcut cunoştinţă cu Coposu 
şi cu Raţiu alţi politicieni români. Era un om de o cultură impresionantă.  
Mă mândresc cu el. Şi cu faptul că şi-a ales un loc atât de minunat pentru 
odihna cea veşnică. Precum este ţinutul domniilor voastre, dragi prieteni, 
străjuit de Ceahlău, de unde Dumnezeu e parcă mai aproape de noi. 
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110 ANI DE NAŞTEREA LUI VICTOR BRAUNER 
 

Secvenţe din "viaţa secretă" 
 

un eseu de Emil Nicolae 
 

I. 
  Dacă lăsăm deoparte cele două căsătorii - una în România, cu 
Margit Kosch (consumată în perioada 6 martie 1930 - 4 noiembrie 1939), 
şi alta în Franţa, cu Jacqueline Henriette Abraham (29 iunie 1946 – 12 
martie 1966, până la decesul lui Victor Brauner) -, vom constata că tot 
mai rămân câteva nume de femei a căror prezenţă în biografia 
brauneriană trebuie lămurită. Însă nu înainte de a preciza că intervalele 
de căsnicie menţionate (unul de tinereţe, alături de o Margit 
temperamentală, dornică de admiraţie şi parvenire, bântuită uneori de 
spiritul aventurii şi cam superficială, iar cealaltă de maturitate, lângă o 
Jacqueline care-i oferea o protecţie acaparatoare, altfel - sau tocmai de 
aceea - dornică de stabilitate), developează în dreptul artistului nostru o 
psihologie retractilă, o structură timidă şi un comportament mai curând 
ezitant decât ofensiv faţă de femei. Însă exact aceste atribute, plus 
înfăţişarea plăcută şi conversaţia interesantă, făceau din Victor Brauner 
un bărbat atractiv şi "misterios". Şi nu doar pentru femeile din mediul 
intelectual sau artistic. Poetul Saşa Pană relatează, în memoriile sale, 
despre escapadele "uniştilor" (grupul de redactori şi colaboratori ai 
revistei de avangardă unu), de prin anii '30, care obişnuiau să poposească 
seara la o berărie din Bucureşti, unde o tânără chelnăriţă curtată de 
majoritatea bărbaţilor prefera să-şi fixeze atenţia asupra lui Victor, cel 
mai rezervat dintre ei (v. Născut în '02, Edit. Minerva, Buc., 1973). În 
orice caz, firea lui Victor Brauner excludea dimensiunea "macho" şi nu 
avea cum să ofere material spectaculos pentru o carte de tipul Sex Lives 
of the Great Artists de Nigel Cawthorne ("Viaţa sexuală a marilor 
artişti", 1998; ed. rom. 2009), unde-i găsim pe câţiva dintre congenerii 
săi suprarealişti.  
 De aceea m-a uimit oarecum portretul pe care i-l face Zoe Valdes 
în Vânătoarea de stele ("La cazadora de astros", 2007; ed. rom. 2010), 
supradimensionând întâlnirea pasageră cu pictoriţa şi poeta Maria de los 
Remedios Alicia Rodriga Varo y Uranga (1908, Angles, Spania - 1963, 
Mexico City), mai pe scurt Remedios Varo, din perioada 1938-1941. 
Fiind vorba despre un roman, aşadar o operă de ficţiune, pe seama 
personajelor pot fi puse / spuse fel de fel de lucruri, desigur, dar cu grija 
de a nu altera natura originară a "subiectului". Aşa a procedat, se ştie, 
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Ernesto Sabato în Despre eroi şi morminte şi Abaddon exterminatorul, 
când s-a referit la accidentul în care Victor Brauner şi-a pierdut ochiul 
stâng. Poate că e aici şi vina artistului care, la bătrâneţe şi după ce a atins 
un oarecare grad de notorietate, s-a complăcut în postura de "legendă 
urbană", stimulând prin tăceri şi adaosuri imaginare o anumită 
perspectivă asupra biografiei sale, cu trăsături de medium şi vizionar.  

 Trec peste detaliul care o leagă pe 
Remedios Varo de accidentul cu ochiul stâng 
(în atelierul ei, unde grupul de pictori au băut şi 
au fumat opiu "cu excepţia ei şi a lui Victor", ar 
fi început cearta dintre Esteban Frances şi Oscar 
Dominguez, în după-amiaza lui 27 august 
1938), pentru a mă opri la descrierea întâlnirii 
cu Victor Brauner la Canet-Plage, plasată în 
vara anului 1940, în timpul refugiului din Sud: 
"Cele trei luni petrecute cu Victor în coliba 
aceea de pe marginea plajei, în care s-au hrănit 

cu peşte prins în năvoade împreună cu pescarii locului, slabi, bolnavi, 
pârliţi de soare, au fost temperamentale, idilice, superbe în ce priveşte 
iubirea şi pasiunea, dar din punct de vedere economic au fost cele mai 
dezastruoase din câte ar fi putut să fie. A risipit puţinii bani pe care îi 
strânsese într-o încercare de supravieţuire, pe prostii cotidiene. /.../ 
Petreceau o bună parte din noapte şi din zi culcaţi în pat, privindu-se în 
faţă, descoperindu-şi denivelările pielii, spatele presărat cu aluniţe ori 
cicatrici, promotoriile braţelor, ale gâtului, sânii ei mici, fesele perfecte. 
Remedios poate chiar acum să închidă ochii şi să îl picteze pe Victor din 
memorie, căci niciodată nu a uitat vreun detaliu al pielii lui. /.../ Victor 
râdea când îl picta aşa, îmbrăcat în aur: ea murmura fragmentele din 
tablou şi Victor ajungea să se desprindă din pictură râzând în hohote. 
Săruta picioarele care, odată cu vârsta, deveniseră minuscule. <Părul tău 
e lichid sau aproape o flacără lichidă care loveşte vântul ce învăluie 
obiectele în care ar dori să fie sau din care ar dori să facă parte.> Aşa i-a 
pictat Victor părul şi pe ea, care mergea goală, cu o mână în şold, printr-
un labirint de stele şi părul ei este apă, iar ochii şi sprâncenele sunt 
aidoma unei păduri încâlcite: <A ma trés chère amie Remedios avec le 
souvenir d'une époque ineffacable de ma vie. Son admirateur amie, 
Victor Brauner, Marseille, 1941.> (dedicaţie ulterioară întâlnirii, despre 
care îşi aminteşte Remedios la bătrâneţe - n.m.). Astfel îşi petreceau 
viaţa, pictându-se unul pe altul iar apoi aruncau desenele în mare. Peştii 
devorau imaginile acelea goale. Victor dormea pe partea dreaptă, ea pe 
partea stângă. El mereu îi amintea că nu este sănătos să dormi pe partea 
inimii, că îşi striveşte inima. Ea îl săruta pe gât, îl muşca, îi lingea 
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urechile. El o săruta pe buze, tandru, suav, apoi îi acoperea gura cu a lui, 
părea că are s-o înghită de vie. Victor şi Remedios au avut timp să se 
iubească în cea mai absolută singurătate, în faţa mării, hrăniţi cu strictul 
necesar, îmbrăcaţi sărăcăcios; au trăit iubirea cum puţini oameni din 
această lume au trăit-o. Dar era de ajuns să întoarcă privirea şi războiul 
era acolo. Remedios e sigură că a fost un mod frumos de a rezista 
războiului..."  
 Pentru maniera de a descrie presupusa relaţie dintre cei doi 
amanţi, fragmentul anterior mi se pare suficient. Dar vreau să adaug un 
altul în care Victor Brauner e (şi) un prevestitor al destinului artelor 
(adică al stării lor de azi): "Ea nu înceta să se gândească şi la alţi bărbaţi 
ai ei, mai cu seamă la Benjamin (Peret, soţul lui Remedios - n.m.) şi nu îi 
era ruşine să mărturisească faptul că îi era dor de viaţa pariziană. Victor o 
asigura că el nu regretă nimic, că nu se plictisise de saloanele pariziene 
fiindcă niciodată nu fusese primit în ele, că nu-i lipseau nici trăncănelile 
politicienilor fiindcă niciodată nu le-a ascultat mai mult de cinci minute, 
nici măcar nu-i recunoştea, dar că se teme să nu fi inventat oraşul Paris, 
să nu-şi fi imaginat lumea pe care doar ei o interpretaseră în manieră 
suprarealistă, că literaţii şi artiştii nu vor însemna nimic în viitor, că se 
încheia o epocă odată cu acest război şi că începea alta. Că arta va înceta 
să fie filosofie care chestionează istoria şi viaţa, ori pur şi simplu acte 
autonome, gândire automată, că totul va fi adresat delirului lipsei de 
acţiune, decorului, simplităţii. Şi că scriitorii nu vor mai fi niciodată citiţi 
ca înainte, pentru că va apărea o nouă generaţie de scriitori după acest 
război, o cohortă de amărâţi, de ranchiunoşi, care nu vor avea odihnă, 
care îşi vor impune stilul, că jurnalismul va impregna limbajul de 
banalitate şi că îndrăzneala se va transforma în văicăreli de bocitoare 
nesătule. Femeia i-a acoperit gura cu mâna uscată; nu îi plăcea să îl vadă 
aşa, atât de supărat, cu venele de la gât umflate, cu sângele invadându-i 
chipul, rostind cuvinte ca nişte tunete şi cu singurul ochi fulgerând de 
mânie..."  
 Asemenea efuziuni epice sunt acceptabile în regim ficţional şi 
romanesc, numai că autoarea ne sugerează printr-o notă finală că s-a 
bazat pe o "bibliografie consultată" (din care nu lipsesc antologia 
autobiografică Cartas, suenos y otros textos de Remedios Varo / 
„Scrisori, vise şi alte texte”, 1997 şi nici monografia nepoatei sale Beatriz 
Varo, Remedios Varo: En el centro del microcosmos / „R.V.: în centrul 
microcosmosului”, 1990), adăugând şi precizarea: "Citatele scrise de 
Remedios Varo sau atribuite lui Remedios Varo, incluse în acest roman, 
aparţin arhivei personale a pictoriţei spaniole." De unde se înţelege că 
Zoe Valdes conferă şi o valoare documentară propriului roman. De aceea 
- dar şi pentru că observ în ultima vreme o înclinaţie tot mai accentuată 
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de a confunda "sursele", punând laolaltă, otova, documentul de arhivă cu 
emanaţia beletristică sau mediatică (am văzut teze de doctorat, cu 
subiecte pompoase şi cu pretenţii de rigurozitate, argumentând 
bibliografic prin citarea de romane, povestiri ori "ştiri" din presă!) - voi 
încerca să luminez puţin realitatea din spatele ficţiunii.  
 

II. 
 Pe Remedios Varo a întâlnit-o Victor Brauner în vara lui 1938, 
când artistul a emigrat definitiv în Franţa. Ea sosise acolo în 1937, 
împreună cu al doilea soţ, poetul Benjamin Peret, fiind obligată să 
părăsească Spania după înfrângerea mişcării republicane. În luna august 
1938, chiar Benjamin Peret a fost cel care i-a pregătit lui Victor Brauner 
atelierul din Cite Falguiere nr. 14. Încât contactul dintre Victor şi 
Remedios era inevitabil, în cadrul grupului suprarealist (incluzându-i şi 
pe Esteban Fraces şi Oscar Dominguez, din al căror conflict se va alege 
cu pierderea ochiului stâng). Însă, de reţinut, în aceeaşi perioadă Jacques 
Hérold îi făcea cunoştinţă lui Victor Brauner cu Jacqueline Abraham, 
care-i va deveni a doua soţie în 1946...  

 Problema "femeilor suprarealiste" 
(Valentine Hugo, Lise Deharme, Leonor Fini, 
Frida Kahlo, Claude Cahun, Denise Naville, 
Simone Breton, Valentine Penrose, Kay Sage, 
Leonora Carrington, Dora Maar, Eileen Agar, 
Toyen, Lila Ferry, Alice Rahon ş.a., plus 
Remedios Varo, desigur) a fost frecvent 
comentată pentru că e un subiect "picant", 
mereu în relaţie cu erosul. Totuşi, chiar şi în 
lumea avangardei artistice, unde libertatea 
totală era proclamată la fiecare pas, dominanţa 

masculină s-a menţinut (atât în formă, adică statistic, cât şi în fond, 
respectiv în impunerea "establishmentului" creativ), aşa că femeile, în 
pofida talentului lor, au avut mereu o poziţie ambiguă. Abordând 
subiectul, Nora Mitrani scria (în 1956): "Ambiguitatea femeii-femelei se 
transmite prin dragoste, căreia (ea) îi este obiect sau complice." (v. Des 
chats et des magnolias / „Pisici şi magnolii”). Iar Georgiana M.M. 
Colvile (în 2006): "Referitor la ambiguitatea situaţiei femeilor 
suprarealiste, şi în ceea ce priveşte erotismul, s-ar putea spune că ele 
stăteau cu curul între două scaune şi mai multe taburete..." (v. De l'eros 
des femmes surrealistes et de Claude Cahun en particulier / „Despre 
erosul femeilor suprarealiste şi despre Claude Cahun în special” - se 
înţelege de ce în traducerea citatului de mai sus n-am introdus "luntrele" 
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din varianta românească: s-ar fi pierdut efectul completării cu 
"taburete"!).  
 Unele dintre "însoţitoarele" suprarealiştilor şi-au acceptat 
condiţia, altele nu. Remedios Varo s-a plasat în a doua categorie. Roia şi 
ea, împreună cu celelalte, de la un atelier la altul, de la o petrecere la alta, 
de la o expoziţie la alta, în mijlocul grupurilor afiliate vedetelor cu 
cromozomi "XY". Însă refuza să accepte statutul de simplă "pată de 
culoare". Aşa că, înainte de a-i fi recunoscute calităţile de pictoriţă şi 
scriitoare, a mizat pe atributele feminităţii, exacerbându-le prin 
combinarea unui temperament "fierbinte" cu exhibarea trupului şi cu 
afişarea unei "filosofii" a libertinajului destul de convingătoare în mediul 
artistic din epocă (pe un teren pregătit de teoriile psihanalitice, promovate 
de André Breton). Zoe Valdes surprinde acest aspect, în romanul ei 
Vănătoarea de stele: "Esteban venea şi pleca şi ea îl însoţea uneori. 
Benjamin rămânea în pat, dormea foarte târziu, era mereu obosit. Atunci, 
e adevărat, a apărut Victor Brauner, în clipa când relaţia începea s-o 
plictisească. Artist român cu rădăcini evreieşti, născut la Bucureşti (sic! - 
n.m.), Brauner era tânăr, la fel de frumos ca Esteban, deşi e adevărat că 
semăna şi cu Benjamin la douăzeci de ani. O complimenta tot timpul, 
făcea pe galantul. Şi spunea lucruri de genul că este pur şi simplu 
spectaculoasă, excepţională, că nu cunoscuse nici o altă femeie cu un 
spirit atât de curat, cu o inimă atât de liberă, atât de strălucitoare şi de 
delicioasă. Cu asemenea elogii, s-a îndrăgostit imediat de Victor şi au 
început să se vadă; pe atunci, Remedios îl vizita din când în când la 
atelier. Oscar a început să se teamă că amanţii ceilalţi şi soţul vor afla. 
Dar ea nu se îngrijora, pentru că nu a înşelat niciodată pe nimeni, 
niciodată nu a regretat nimic. Şi Gerardo, şi Benjamin, şi Esteban ştiau că 
pe ea o lega de ei cel mult arta, pictura, mişcarea suprarealistă, şi la toate 
acestea ea le spunea dorinţă. Iar ei ştiau că să trăiască astfel pentru 
Remedios însemna să trăiască cu artă. Şi că viaţa nu merita să fie trăită 
altfel, într-un mod meschin. Victor Brauner nu numai că i-a dat un stil în 
pictură, fiindcă nu avea până atunci nici unul: lua de la toţi, o influenţau 
toţi. Victor i-a dat un stil în iubire..."  
 Trecând peste cele câteva detalii neverosimile care privesc 
comportamentul lui Victor Brauner - şi mai sunt destule în roman (iar 
verosimilul e un element obligatoriu, chiar atunci când vorbim despre o 
ficţiune care se referă la personaje reale) -, rămâne de observat că 
autoarea a proiectat relaţia dintre artistul român şi Remedios Varo din 
perspectiva celei din urmă. Exaltată chiar la bătrâneţe, când rememorează 
scenele descrise, pictoriţa spaniolă îşi transferă fantasmele în trecut 
pentru a-şi vindeca traumele suferite alături de bărbaţii "macho" care i-au 
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traversat biografia. Şi, la un bilanţ sumar, sensibilul, timidul şi 
reverenţiosul Victor Brauner pare să fi fost "balsamul" cel mai potrivit. 
De unde şi iluzia că el ar fi reprezetat "iubirea" vieţii sale. Numai că, din 
punct de vedere documentar, lucrurile nu se leagă. Fapt care ne trimite la 
patru ipoteze: 1. Zoe Valdes a forţat ficţiunea dincolo de limita 
verosimilităţii; 2. mărturiile lăsate de Remedios Varo şi de apropiaţii ei, 
invocate în bibliografie, sunt fie exagerări voite, fie trădări ale memoriei; 
3. Victor Brauner şi-a curăţat sertarele de "urme" compromiţătoare (dar 
de ce numai în acest caz?); 4. Jacqueline Brauner a "epurat" arhiva 
soţului ei înainte de a o depune la MNAM Paris, în 1974 şi 1982.  
 Pentru că în "Fonds Victor Brauner", păstrate în arhivele 
Bibliotecii Kandisky din Paris, sunt puţine referinţe la Remedios Varo şi 
cu totul nesemnificative ca să susţină trama romanului Vânătoarea de 
stele. De pildă, Victor Brauner îi scria Jacquelinei chiar din Canet-Plage, 
la 25 octombrie 1940 (deci după consumarea "amorului" descris în roman 
şi după întoarcerea lui Remedios la Paris): "Jacqueline, / trebuie să vii cât 
mai repede posibil aici, profit de gentileţea unui Domn care pleacă şi 
revine din Paris. El poate să aranjeze asta pentru noi, dar trebuie să te 
găsească acolo. /.../ Am fost foarte bolnav, am avut o angină 
<astronomică>. Am fost transportat la spital. Am petrecut 10 zile în 
condiţii teribile. Transmite-i lui Remedios toată afecţiunea mea şi lui 
Peret marea mea prietenie, cât despre tine inutil să-ţi mai exprim 
profunda mea dragoste şi nerăbdarea de a te vedea / Victor". Astfel de 
menţiuni fugitive şi plasarea lui Remedios Varo în context (v. foto: R. 
Rius, V. Brauner, R. Varo şi o necunoscută, la Marsilia în 1940), printre 
alţii, nu sugerează o relaţie solidă, fie şi pe termen scurt. În schimb, Zoe 
Valdes imaginează următorul dialog între amanţi, înainte de plecarea lui 
Victor Brauner în refugiul din sud: "- Într-o zi, iubita mea Remedios, ne 
va rămâne consolarea scrisorilor noastre şi faptul că ne-am trăit dragostea 
la Paris, a şoptit amantul. - Victor, m-ai pictat în diferite feluri, dar nu 
mi-ai scris niciodată o scrisoare. Despre ce scrisori vorbeşti? - Mă 
gândesc la scrisorile viitoare, la cele pe care ţi le voi scrie, pentru că nu 
voi putea să trăiesc fără tine şi vom fi despărţiţi, şi eu aproape voi muri 
de durere că nu te am, că nu am iubirea ta şi mai ales pielea ta...". 
Rândurile acestea sunt menite să pregătească cititorul pentru ceea ce 
urmează peste câteva pagini, respectiv pentru o scrisoare datată "Canet-
Plage / 21 august 1940", atribuită lui Victor Brauner: "Draga mea 
Remedios, / Iată scrisoarea pe care ţi-o trimit şi care mă nelinişteşte, 
pentru că este incompletă; nu exprimă starea specială în care mă aflu, 
aceea a unei contemplări noi şi necunoscute către tine şi această dorinţă 
de a te vedea (de fiecare dată eşti mai departe şi aproape) şi mai cu seamă 
de a auzi sunetul vocii tale. Mersul spre pământ, spre mare, când eu sunt 
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culcat, poziţie care îmi convine mult. După cum ţi-am spus, cred că 
există alt punct de vedere neobişnuit care dezlănţuie un nou stimul în 
jocul imaginaţiei, joc care ne este foarte preţios şi, pe urmă, mersul.  
Mersul tău ca un zbor subtil în maniera păsărilor ori a fluturilor spre 
înaltul cerului..." Autoarea ne avertizează într-un preambul că "Scrisorile 
care apar în această carte corespund originalelor scrise de autorii lor." 
Am verificat şi textul nu există în culegerea Cartas, suenos y otros textos 
de Remedios Varo. E posibil să fie păstrat în arhiva familiei, gestionată 
de Beatriz Varo, nepoata pictoriţei. Totuşi, pentru a relativiza cumva 
acest suspans al "surselor", Zoe Valdes comentează în roman scrisoarea 
cu pricina: "Victor i-a trimis această scrisoare când ea se întorsese deja la 
Paris. E necesar să lămurească asta, pentru că Remedios putea să scrie 
mental scrisori lungi fără să se despartă de toţi bărbaţii cu care a trăit. 
Putea să stea într-un colţ al camerei şi Victor în altul; şi le trimiteau cu 
forţa telepatiei, cu o ocheadă, cu privirea. Cu Benjamin, cu Esteban, cu 
Lizarraga, cu toţi, Remedios stabilea corespondenţe onirice, chiar de la 
câţiva paşi unul de altul. Dar scrisoarea aceasta de la Victor a primit-o de 
la Paris..." Adică ar trebui să fie adevărată! Deşi lirismul ei nu presupune 
neapărat o relaţie fizică între corespondenţi şi voi explica de ce...  
 

III. 
 E de observat că tot acest story sentimental (şi nu mai mult!) al lui 
Victor Brauner s-a derulat în perioada 1938-1941, respectiv până când 
Remedios Varo şi Laurette Séjourne (despre care va fi vorba mai încolo) 
părăsesc Franţa cu destinaţia Mexic, şi înainte de declanşarea crizei de 
ulcer care-l va obliga să se interneze la Clinica Paradis din Marsilia (13-
16 noiembrie 1941). În sfârşit, în mai 1942 soseşte în "Zona liberă" din 
Sud şi Jacqueline Abraham, însoţită de sculptorul Michel Herz, bun 
prieten cu Victor (şi colaborator la realizarea unora dintre asamblajele şi 
obiectele sale pictate). Însă, deocamdată rămân de lămurit raporturile lui 
Victor Brauner cu unele dintre "femeile suprarealiste".  
 În cercul artiştilor parizieni, unde o cunoscuse pe Remedios Varo 
(şi acesta e un argument în plus care pledează pentru prudenţa cu care 
trebuie privită relatarea din romanul lui Zoe Valdes), atenţia pictorului 
nostru pare să fi fost atrasă mai curând de prezenţa artistei fotograf şi 
pictoriţei Dora Maar (Henriette Theodora Markovitch, n. 1907 - m. 1997, 
Paris). Printre notiţele lui din dosarul "<Cazul> Victor Brauner", găsim 
următoarele rânduri: "Într-o seară am întâlnit-o la D.M. (Deux Magots - 
n.m.) pe Dora Maar, care mă invită la masa ei. Vorbim. O găsesc pe 
D.M. foarte frumoasă...". În anul 1938, ea era deja cunoscută ca amantă 
"oficială" a lui Pablo Picasso şi se integrase în lumea artistică a Parisului, 
unde vizitele în grup de la un atelier la altul ("vizionările colective") 
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făceau parte din viaţa cotidiană. Ei bine, tocmai 
cu ocazia unei asemenea vizite Victor Brauner 
"a simţit" ceva pentru Dora Maar. Dar aflăm 
amănunte despre trăirile lui lăuntrice şi despre 
împrejurarea cu pricina abia peste câţiva ani, 
după război, dintr-o schiţă de scrisoare 
netrimisă, concepută spre sfârşitul refugiului la 
Les Celliers-de-Rousset, datată 21 noiembrie 
1944 şi păstrată în arhivele de la Bibliotheque 
Kandinsky. (De menţionat că în aceeaşi 
perioadă relaţia Picasso-Maar dădea semne de 

destrămare şi e posibil ca Victor Brauner să fi aflat acest lucru, care i-a 
"stimulat" memoria după atâţia ani.)  
 Iată câteva fragmente din textul cu pricina (manuscris în lb. 
franceză, pe o foaie A4, cu cerneală neagră, faţă şi verso): "Vei fi poate 
surprinsă să primeşti o scrisoare de la mine. Inutil să-ţi spun că intenţia 
de a-ţi scrie dospeşte în mine de foarte multă vreme. Mai ales că după 
trecerea atâtor ani există un fapt de o importanţă pe care o vei înţelege, pe 
care doresc să-l lămuresc neapărat. /.../ Astfel îţi reamintesc (dacă ai 
uitat) că în luna Decembrie 1938, te-am întâlnit într-o seară la <Deux 
Magots> (cafenea pariziană preferată de grupul lui A. Breton - n.m.) în 
compania lui Remedios (Varo). Ne-ai invitat în seara aceea la dumneata, 
în atelierul de lângă (str.) Saints Augustins, unde ţi-am privit pentru 
prima dată tablourile, dintre care îmi amintesc unul mare aşezat pe 
şevalet; interiorul unei camere, personaje în jurul unei mese (cred), în 
orice caz se vedea, lucru ciudat, becul electric aprins. În seara aceea 
purtam o eşarfă de lână pe care ai găsit-o foarte frumoasă, eu mi-am 
permis să ţi-o ofer, dumneata ai primit-o. La plecare ai acceptat, de 
asemenea, să vii într-o zi (nu-mi amintesc ziua exactă, oricum era în luna 
Decembrie) să vezi tablourile mele. M-am întors în seara aceea foarte 
mulţumit şi visător, într-o perioadă de mare melancolie pentru mine, din 
cauza slăbiciunii fizice şi din alte motive, consecinţă a unei singurătăţi 
totale în viaţa intimă. Visând, toată seara am desenat, ca de obicei. 
(<Ceea ce nu ştii>, rând tăiat - n.m.): între altele am făcut un desen pe 
care-l recunosc în diverse locuri, două capete, unul de bărbat şi altul de 
femeie, lipite unul de celălalt, formând aproape un singur cap într-o 
atitudine de împletire completă. În acea reverie am gândit cu naivitate că 
femeia din acel desen eşti dumneata şi urmărindu-mi mereu asociaţiile de 
idei am înscris numele dumitale pe ochiul femeii, care din profil era 
OCHIUL STÂNG. Printr-o inexplicabilă dispoziţie ezoterică probabil, 
prin acea dorinţă inconştientă a secretului, am transformat numele 
dumitale în acel <ORA MAL>, care nu era inteligibil decât pentru mine. 
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Pe urmă nu m-am mai gândit la nimic. Ai venit (<după câteva zile>, rând 
tăiat - n.m.) la mine, la 14 cité Falguiere, cum convenisem, ca să-mi vezi 
tablourile. Intrând am fost stupefiat să-ţi văd OCHIUL STÂNG tumefiat. 
Purtai eşarfa pe care ţi-o oferisem. Mi-ai explicat că s-a produs un lucru 
absolut nebun şi de neînţeles, că după un scurt schimb de cuvinte cu tatăl 
dumitale, el ţi-a lovit ochiul, fapt care nu se mai petrecuse niciodată. 
După ce mi-ai privit tablourile ai plecat, te-am condus până la un taxi, 
aveai nişte încălţări foarte frumoase bordate cu blană, în ziua aceea de 
Decembrie 1938 ningea la Paris. Întors în casă, am revăzut cu înfrigurare 
prezenţa dumitale şi o complicitate obscură s-a instalat în mine, şi 
întâmplarea aceea constituie până azi o parte obsesivă din lanţul de 
evenimente la care am participat direct sau indirect. În gândirea-mi 
tulburată din acea epocă întrevedeam trei fapte precise ale participării 
mele la drama dumitale dar care, din fericire, n-au avut urmări dintre cele 
mai grave şi care constituiau pentru mine probe acuzatoare: Eu însumi cu 
ochiul stâng suprimat. Eşarfa pe care ţi-am oferit-o şi ochiul din desenul 
meu al cărui personaj te reprezenta purtând cuvintele <ORA MAL>. Vei 
înţelege importanţa răspunsului dumitale de confirmare. Simt o nevoie 
absolută de a clarifica cel mai mic semn purtând urma traumatismului 
fundamental din viaţa mea, pivotul central al întregii mele deveniri. 
Totodată, această transformare a numelui dumitale, ORA MAL, marcată 
de mine pe ochiul stâng din desen, are ea singură o semnificaţie 
ciudată!.."  
 Este imediat sesizabilă profunzimea impactului pe care întâlnirea 
cu Dora Maar l-a avut asupra lui Victor Brauner, mergând până la a o 
implica în povestea tragică a ochiului pierdut, adică în destinul său de 
artist. Aşadar, nu întâmplător documentul citat mai sus a fost introdus şi 
păstrat de pictor în dosarul menţionat, "<Cazul> Victor Brauner". Şi 
corespondenţa virtuală dintre cei doi nu se opreşte aici. Încă o scrisoare 
netrimisă (manuscris în lb. franceză, cu cerneală albastră, pe hârtie 
filigranată, format A4 îndoit), nedatată însă aproximată ca fiind 
concepută în 1945, e păstrată în aceleaşi arhive: "Dragă Dora Maar, / 
Paharul care soseşte spart! fără voia mea, chiar prea puţin doritor de 
sticlă spartă. Am o imensă teamă de pahare care se sparg, numai ideea 
aceasta mă răvăşeşte, acest fenomen atât de comun al vieţii şi cu care aş 
fi putut să mă obişnuiesc uşor, îmi provoacă totuşi de fiecare dată când 
apare foarte mari angoase. Nu ştiu când ai primit acest talisman, şi nici 
nu-mi amintesc prea bine în care zi, eu însumi am spart fără să vreau, 
printr-o mişcare greşită, un pahar alb pe care-l ţineam pe masa de lucru, 
era plin cu CERNEALĂ DE CHINA, ceea ce făcea ca paharul alb să fie 
totodată negru. Mi-amintesc ce frică mi-a fost pentru câteva clipe. /.../ 
Dragă Dora Maar, te rog să crezi în prietenia mea cea mai sinceră şi dacă 
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vrei, dacă simţi cel mai mic semn că acest obiect ar putea să-ţi provoace 
neplăcerea cea mai mică, te rog să mă înştiinţezi ca să-l iau înapoi. Victor 
Brauner". Nu există probe că "talismanul" ar fi ajuns la Dora Maar şi nici 
vreun răspuns din partea ei. Dar, să nu uităm, imaginaţia lui Victor 
Brauner a fost şi ea nelimitată!  
 În sfârşit, între 29 aprilie şi 23 mai 1946, Dora Maar a avut o 
expoziţie de peisaje pariziene şi naturi statice la Galeria Pierre Loeb. 
Victor Brauner, abia întors din refugiu, o vizitează şi (chiar în preajma 
căsătoriei cu Jacqueline, din 29 iunie 1946!) concepe o altă scrisoare 
netrimisă: "Adesea m-am plimbat, în aceste zile de primăvară, prin 
peisajele dumitale, astfel am urmat încet Pont-Neuf pe care l-am 
recunoscut în tabloul pe care l-ai avut la Pierre şi pe care-l văzusem la 
Ariel (Galeria - n.m.). Ce melancolie să descopăr un loc al emoţiei 
dumitale expresive. E cu adevărat o plimbare de vis aceea pe care am 
găsit-o în tablou. E o deplasare în ireal..."  
 În acest mod îşi consuma Victor Brauner sentimentele: scriind şi 
desenând, fără să facă "valuri" în jur pe seama lor. Singurul loc în care 
acestea au supravieţuit sunt arhivele. Şi acolo, cele mai bogate referinţe 
de natură sentimentală o privesc pe Laurette Séjourne.  
 

IV. 
 Laurette Séjourné a fost femeia care l-a zdruncinat cel mai 
puternic pe Victor Brauner, din punct de vedere afectiv. Tot ea i-a 
inspirat câteva picturi faimoase (mai cu seamă cele din seria "Lionisme", 
unde litera "L", de la "Laure", ajunge să fie asimilată în semnătură!) şi 
numeroase dintre încercările sale literare (v. în albumul monografic 
Victor Brauner - la izvoarele operei, 2004, frg. "Prea frumoasa L'Or..." 
şi "Pericolul", în cap. "Addenda literară"). De aceea prezenţa ei în 
biografia artistului e mai puţin "secretă", fiind şi cea mai consistentă 
documentar, cum se va vedea.  
 În 1937 sosea la Paris, împreună cu fiul său Vlady (Vladimir), 
Victor Lvovici Kibalcici (1890-1947), cunoscut sub numele de scriitor ca 
Victor Serge. Abia scăpat din Gulagul stalinist (unde petrecuse trei ani, 
între 1933-1936), acesta purta cu sine un fel de aureolă legendară care a 
sedus-o imediat pe mult mai tânăra Laurette Séjourné (1911-2003). Însă 
după numai trei ani, cuplul Laurette - Victor a trebuit să se refugieze în 
sudul Franţei, la Marsilia, din cauza izbucnirii războiului şi a invaziei 
naziste. Acolo, cei doi au locuit la vila Air-Bel, sediul "Comitetului 
american de salvare", în aşteptarea vizelor de plecare spre Mexic. Or, din 
grupul de intelectuali şi artişti care-şi puseseră speranţele în Varian Fry 
(iniţiatorul comitetului) făcea parte şi Victor Brauner, se ştie deja, încât 
nu e greu de înţeles cum a cunoscut-o acesta pe Laurette. S-au întâlnit la 
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începutul anului 1941 şi, imediat, Victor a schiţat un început de proză / 
scrisoare (netrimisă, evident): "Te mai îndoieşti că pentru mine persoana 
dumitale reprezintă câteva cutremure? sau în tot cazul un fenomen foarte 
particular, neobişnuit, bulversând profund ca un cutr.(emur) de pământ, 
care face şi mai confuz personajul meu, deja confuz, şi atunci (3 rânduri 
tăiate în ms. - n.m.) există un al bărbat, cu o altă voce chiar, care vorbeşte 
pentru mine..." (cf. carnetul albastru cu spirală din arhivele V.B. de la 
Bibliotheque Kandinsky, Paris).  

 Mai explicit e proiectul de 
scrisoare datat "2. XI. 41 la nuit. 
3h". Iată-l: "Dragoste la răscruce. / 
Tumultuoasă şi chinuitoare, torent 
imens, această dragoste, această 
unică dragoste aşteptată de când mă 
ştiu, ca un eleşteu însetat care e 
dorinţa mea fundamentală, mobilul 
vieţii mele, de perfecţionare a 

cunoaşterii cuceririi totale. Somptuos şi sublim precum căutarea continuă 
a acelei discipline morale a sinelui, dialectica mea consumatoare, aceea 
care aduce adevărul. Dacă aş renunţa o clipă, ar fi cea mai mare minciună 
conştientă şi raţională, ar fi o afacere, un aranjament. Dacă o clipă aş 
îndepărta conştient această aspiraţie care este aceea a vieţii mele 
funcţionale, ar fi moartea mea căci aş căuta în mine eul altui personaj 
care ar fi contrariul, inamicul meu, cel care va fi în altă lume acela pe 
care-l combat cu înverşunare şi dispreţ. Dacă prin speculaţii şi o schemă 
rece aş introduce apoi un plan în lăuntrul meu, o luptă împotriva acestei 
mine enorme de flăcări consumatoare inepuizabile, ar fi acesta barajul 
glacial al realităţii vulgare măsurabile sau a celuilalt personaj cu aspiraţii 
financiare, ceea ce ar fi şi mai înjositor faţă de căutările mele spre 
perfecţiune, cele care mă fac să trăiesc. /.../ Dacă ţi-aş fi dezagreabil, e 
pentru că găsesc în dumneata permanent imaginea perfecţiunii mele 
ascendente, aceea care ar trebui să facă un lucru sau altul. Dacă sunt 
gelos e pentru că dragostea mea faţă de dumneata este dragostea celui 
fără condiţii şi fără pacte şi fără nici un contract social vulgar. Te iubesc, 
aşa cum dumneata nu ai fi dorit-o. Te iubesc tocmai cu afecţiunea cea 
mai profundă, care mă face să tremur din cap până-n picioare când mă 
gândesc la dumneata. Te iubesc precum cel mai mare ipohondru ori 
simulator, cel care naşte sublimul. Te iubesc precum bărbatul complet, 
suprabărbatul. Te iubesc gratuit cu sentimentul risipirii, care mi-e cel mai 
drag pe lume, acela de la care provine confuzia şi marea îndoială a 
propriei mele vieţi. Îţi scriu aceste cuvinte pentru a-ţi spune că 
dintotdeauna n-am încetat să te iubesc altfel. Prietenia e un mare bluf, 
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prietenia înseamnă combinaţie. Prietenia înseamnă să dai, să dai ca-n 
afacerile comerciale. Aş putea să fiu amic cu cel care-mi procură ţigări 
sau brânză, sau altceva. Sper, este esenţial, că această scrisoare te va 
tulbura o clipă. Că un moment vei ştii că te iubesc cum spui adesea 
<altfel>. / Viză pentru eternitate. Această viză îi dă dreptul lui Le la B 
(<Laura la Belle>, adică Laurettei Séjourné - n.m.) să străvadă prin toate 
elementele şi să se elibereze pe o durată nelimitată. Ea va putea să treacă 
peste frontierele cele mai secrete ale fiinţei mele universale (aici un 
cuvânt ilizibil - n.m.). Frontierele inimii mele. Frontierele celulelor 
mele."  
 Nu ştim dacă limbajul gongoric şi forţat filosofic / poetic ar fi 
avut darul s-o convingă pe Laurette Séjourné, în cazul în care scrisoarea 
i-ar fi parvenit. Căci, pe de altă parte, primea scrisori de la Victor Serge 
într-un stil mult mai simplu şi mai măgulitor pentru o femeie: "Mă culc 
cu umbra ta..." (31 mart. 1941); sau: "Te iubesc şi te aştept şi tu mă vei 
ajuta să-mi conserv cheful de muncă şi de luptă..." (idem). Cert e că peste 
o lună şi câteva zile de la conceperea acestei epistole "secrete" a primit 
viza şi a plecat în Mexic după Victor Serge (care se afla deja acolo încă 
din august 1941, după escale în Martinica, R. Dominicană şi Cuba). 
Victor Brauner i-a încredinţat vreo 30 de tablouri care trebuiau să ajungă 
în SUA spre a fi vândute, asigurându-i astfel banii pentru "garanţia" de 
care depindea primirea vizei. Nu s-a întâmplat aşa, iar pictorul nu a reuşit 
să emigreze, fapt cunoscut asupra căruia nu mai insist.  
 De pe drumul ei întortocheat spre Mexic, Laurette Séjourné i-a 
mai trimis lui Victor câteva epistole (cele mai multe datând din 1942), 
dar nu s-au păstrat în arhive şi eventualele lui răspunsuri. Abia după 
război corespondenţa lor se normalizează, cu expeditor şi destinatar (în 
1945 şi 1946), din când în când fiind interferată şi de scrisorile 
dactilografiate ale lui Victor Serge către Victor Brauner. Din una (datată: 
"Hermosillo 19, dep. 5, Mexico DF - 15 aout 45") aflăm amănunte despre 
cauzele blocajului în care ajunseseră demersurile lui Victor Brauner în 
privinţa emigrării: "Dragul meu Victor Brauner, scrisoarea dumitale din 
iulie ne-a produs o mare bucurie. Ne-am gândit adesea la dumneata, cu 
amărăciune şi prietenie. Chiar înainte de a ne reîntâlni, Laurette mi-a 
cerut să mă ocup de viza dumitale. A fost dorinţa noastră cea mai asiduă 
ca să-ţi asigurăm sosirea in Statele-Unite, sau în Mexic sau în oricare 
parte a Americii centrale, căci erai realmente ameninţat şi noi credeam că 
datoria celor care s-au salvat era să acţioneze pentru cei lăsaţi în urmă. 
Nu a fost vorba într-adevăr decât despre o problemă de bani şi despre o 
sumă care la New York nu înseamnă nimic extraordinar. Am fost 
dezamăgit să aflu, luând contact cu ei, că amicii dumitale din NY n-au 
făcut vreme de un an practic nimic ca să-ţi obţină viza (...) M-dame Ernst 
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(Peggy Guggenheim, căsătorită cu Max Ernst pentru scurt timp în 1941 - 
n.m.) ar fi putut să aranjeze totul în douăzeci şi patru de ore, dar 
inexplicabil nu a făcut-o. Această carenţă a amicilor dumitale new- 
yorkezi îmi inspiră câteva reflecţii amare...".  
 Revenind la Laurette Séjourné, trebuie să precizez că toate 
scrisorile ei debutează cu formula "Dragă Brauner" (niciodată "Victor"!) 
şi insistă pe "prietenie", de unde se-nţelege că dorea să-i clarifice 
destinatarului natura relaţiei lor, din punctul ei de vedere, indiferent de 
fantasmele lui erotice. Într-un târziu a înţeles şi Victor asta, schiţând din 
nou o epistolă netrimisă dar edificatoare (probabil la începutul lui 1946): 
"Dragă şi foarte dragă Laurette, se face că asta va fi ultima mea scrisoare, 
adică ultimul semn al unei forme de exaltare considerabile, care fireşte că 
depăşeşte <rezonabilul> şi atunci îl va ucide chiar de la naşterea ei cum 
sunt suprimaţi în mod miraculos vampirii. Există numeroase <raţiuni> 
care-mi sunt, care mi-ar fi fost defavorabile morţii (dar mie nu mi-a frică 
de moarte, mai ales dacă trebuie să fie ca un joc sublim). Îmi e mai greu 
acum, dar sunt sigur că a existat o dialectică în întâlnirea noastră, cel 
puţin afectivitatea mea mi-a semnalat-o cu acea insistenţă glisantă spre 
magnific. Oh! Laurette, eu nu sunt niciodată insistent nici alergător de 
cursă lungă nici strălucitor nici vesel nici trist nici melancolic nici 
exuberant nici delirant nici normal / nici vesel nici trist" (arh. V.B., Bib. 
Kandisky). Deşi neîncheiat şi neexpediat, acest text poate fi luat ca o 
scrisoare de adio pe care Victor Brauner a scris-o mai degrabă pentru 
sine...  
 După moartea lui Victor Serge 
(survenită la 17 noiembrie 1947), Laurette 
Séjourné a rămas să se ocupe de cei doi copii ai 
lui, Vlady şi Jeannine Kibalcici (proveniţi 
dintr-o căsătorie anterioară). Totodată, în lumea 
plină de mistere a Mexicului, a ales să studieze 
etnologia şi arheologia, cercetând îndelung şi 
cu folos celebrul site de la Teotihuacan şi 
civilizaţia aztecă. A publicat numeroase lucrări 
ştiinţifice, dintre care menţionez: Palenque, un 
oraş maya (1952), Gândirea şi religia în Mexicul antic (1957), Un palat 
în oraşul zeilor, Teotihuacan (1959), Universul lui Quetzalcoatl (1962), 
Culturile vechi precolumbiene (1976), Gândirea nahuatl cifrată în 
calendare (1983), Cosmogonia Americii Centrale (2004, postum) ş.a.  
 Deosebirea dintre cele trei personaje feminine care au interferat, 
mai mult sau mai puţin ciudat, cu biografia lui Victor Brauner şi la care 
m-am referit mai sus este evidentă: Remedios Varo şi Dora Maar au fost 
reprezentantele tipice ale unei categorii numită "femei suprarealiste" 
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(pasionale, excentrice, masochiste, provocatoare şi, uneori, talentate), pe 
când Laurette Séjourné a ajuns întâmplător în "zonă" (grupul de artişti 
refugiaţi în sudul Franţei, aşteptând ocazia să scape prin emigrare) 
datorită scriitorului Victor Serge. Atributul lor comun e că toate l-au 
bulversat pe artist, sub aspect afectiv, dar consecinţele sunt din nou 
diferite: Remedios Varo e foarte "subţire" validată documentar şi oricum 
nu a lăsat urme în creaţia brauneriană; Dora Maar a produs câteva jocuri 
literale şi literare (legenda spune că şi desene / picturi, dar trebuie 
verificat); în schimb Laurette Séjourné a stimulat din plin laboratorul lui 
Victor Brauner şi din întâlnirea cu ea au rezultat opere cu adevărat 
memorabile (semnalez din nou seria "Lionisme"). Cred că aceste 
diferenţe provin din impactul psihologic deosebit de la un caz la altul. 
Lăsând-o deoparte pe Remedios Varo, aş spune că Dora Maar i-a apărut 
lui Victor Brauner mai curând ca o victimă care se cerea "vindecată", în 
timp ce Laurette Séjourné - prin echilibrul şi luciditatea ei - a fost văzută 
ca o posibilă "vindecătoare". La puţin timp după trauma pierderii unui 
ochi şi presat de condiţiile precare şi riscante ale refugiului în sudul 
Franţei ocupate, artistul nostru era dispus să se agaţe de orice fantasmă, 
unele repede dispărute, altele obsedante.  
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Nemaipomenitele poveşti ale lui Neculai Păduraru 
de la Sagna, artistul care s-a întîlnit  

cu celebrul Godogoştîrchiţoi  
în labirint şi nu s-a înfricoşat 

 
un eseu de Adrian Alui Gheorghe 

 
Labirintul este, în esenţa lui, o proiecţie 

fizică a fricii. Nimeni nu intră în labirint de 
bună voie. De asta trebuie să apară în scenă un 
ghid care să îţi garanteze că te va conduce prin 
labirint, te vei încărca de toate energiile 
misterului, după care vei ajunge la capăt. Iar 
capătul e întoarcerea într-o presupusă libertate. 
În labirint, mergînd umăr la umăr cu ghidul, 
descoperi, în prima fază că îl doare un picior, că 

îi va fi destul de greu să meargă pînă la capăt. Îi spui că îl vei ajuta tu, că 
ai forţă, că îl vei lua în spate la o adică, că nu vrei să rişti să rămîi - 
doamne, fereşte! - înăuntru.  

 Apoi îţi spune, cu voce tremurîndă şi joasă, că el nu e convins că 
acest labirint, are şi o ieşire, că nu a mai făcut niciodată drumul acesta, 
atîta doar că şi-a imaginat traseul complet, dar nu a avut ocazia să îl 
parcurgă. Şi asta pentru că nimeni nu i-a cerut-o. Tresari. Eşti deja 
înăuntru, în pîntecele generos al labirintului. Şi atunci începi să îl 
încurajezi pe ghidul cu care ai pornit pe această cale. Da, îi spui tu, nu se 
poate să nu existe o ieşire, prin definiţie orice labirint are o ieşire. El, 
ghidul, se uită cu speranţă la tine. Oftaţi şi porniţi mai departe.   

 Pe drum începeţi să vă povestiţi. Despre vieţile voastre. Despre 
vieţile altora. Aveţi impresia, înaintînd în necunoscut, că sînteţi expresia 
tuturor oamenilor de pe pămînt, îi iubiţi pe toţi, pentru că sînt departe, îi 
urîţi pe toţi pentru că ei, ceilalţi, nu par a fi captivi în vreun labirint, aşa 
cum sînteţi voi. Tu şi ghidul din labirint aţi devenit déjà intimi. Atît timp 
cît nu se zăreşte nici un orizont, frica vă ţine alături. Apoi el, ghidul din 
labirint, îţi face mărturisiri complete, îţi spune secretul vieţii lui: e un 
ghid orb. Deja nu mai ai reacţie. Şi asta pentru că ţi-ai dat seama între 
timp că într-un labirint nici nu mai contează dacă eşti orb sau nu, în orice 
parte ai merge, mergi spre un orizont care te scoate definitiv din lume. 

Doamnelor şi domnilor, ghidul despre care am vorbit, aţi 
recunoscut cred, este artistul. Cel care s-a lăsat ademenit în labirint este 
bietul om care crede în valoarea artei, după ce toate celelalte valori 
recunoscute în lume l-au dezamăgit.  



 229

Dar să ieşim din generalităţi şi să acceptaţi realitatea dură: toţi, 
acum, în aceste momente, sîntem înfundaţi pînă la inimă, pînă la suflet în 
cîte un labirint. Unii ştim, alţii nu. Unora le pasă, altora nu. E firesc, 
interesul şi indiferenţa echilibrează fericit mersul lumii.  
  Dar labirintul în care am intrat eu acum – dar şi alţii, mulţi! – este 
cel propus de sculptorul, pictorul, desenatorul şi imaginativul Neculai 
Păduraru. Neculai Păduraru de la Sagna, bineînţeles. Ne-a sedus. Ne-a 
pus în cale tot felul de lucruri simbolice, cu care să ne ademenească, pînă 
cînd am pătruns în labirint. Nu i-a fost greu să ne determine să o facem, 
firea noastră scrutătoare, curioasă, slabă se lasă lesne copleşită de 
noutăţile presimţite sub orizont.      

Iar labirintul acesta, al lui Neculai Păduraru, în care el este şi 
ghid, un ghid orb evident, după descrierea de mai înainte, nu este unul de 
joacă, adică să tragem un chiot, un ţipăt şi el să se prăbuşească şi noi să 
ne spunem: Ce grozăvie! Ce vis urît! Ducă-se cu somnul! Ce ne-am 
speriat! Bine că am scăpat teferi! Nu, labirintul lui este unul cît se poate 
de adevărat în care se găsesc cele mai năstruşnice animale închise, 
flămînde, enervate, agresive, melancolice, triste. Sînt cele pe care le 
vedeţi în colecţii particulare şi publice din toată lumea, sînt cele pe care 
le vedeţi pe simeze în mari muzee din lume şi din ţară, sînt cele descrise 
în cartea “De la Sagna. Mit şi tehnologie. Pictură-Desen” realizată de 
Neculai Păduraru în scopul de escamotare a adevăratelor pericole în care 
ne-a atras. Cartea-album e un spectacol al numelor şi al realităţii/ 
irealităţii pe care o incumbă. Deci, în labirintul în care aţi intrat, care e 
opera lui Neculai Păduraru, vă previn că vă veţi  întîlni după primul colţ 
sau la una din multele răscruci cu fiinţe precum: “Cel care prinde visele”, 
“Meliţa”, “Omul Goarnă”, “Himere”, “Sînzienele”, “Pasărea Pajură”, 
spirite colorate, „Balaurul K”, “Hoţul de statui din visul artistului”, Făt-
Frumos şi Ileana Cosînzeana, “Balaurul cu aripi de libelulă”, Zeus şi 
nimfele, spirite, multe spirite, Nică, panchişti, zburători, “Călătorul din 
vis”, “Maşina de vise”, „Dansatoarea mecanică”, curtezane, Tumak, 
Dupara şi Nakana, “Alergătorul din vis”, Agaki, “Călătorul în timp”, 
“Pisica mecanică”, Urudu, Kunara, Regina DARA, dansatoarele de la 
curtea regelui ARU, Koruba, Setilă, “Curtezana din Ios”, vrăjitoare, 
Pachiţa, Barada, Ochilă, Dănilă Prepeleac, Flămînzilă, Păsărilă, 
Mesagerul, “Femeia care vede tot”, Castor şi Pollux etc. etc. Nu ştiu nici 
eu, nu ştie nici ghidul nostru care ne-a ademenit în labirint, care e ordinea 
în care îi vom întîlni. Într-o lume magică, nu funcţionează nici pe departe 
criteriile lumii noastre care se autodevoră fără rest. Dar, domnilor şi 
doamnelor, animalul cel mai temut, asupra căruia ne atrage atenţia însuşi 
creatorul labirintului şi ghidul de acum, este, fără îndoială uriaşul 
Godogoştîrchiţoi. A fost descoperit de bunicul său din Sagna (Sagna e un 
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ţinut fabulos din zona Roman – Neamţ, o spun pentru cei care nu ştiu 
încă!) într-o fîntînă, acesta l-a învăluit în plasa unei poveşti şi i l-a dat 
nepotului neştiind dacă lumea are nevoie de aşa monştri. Iar Neculai 
Păduraru a inventat labirintul şi pentru acest fabulos Godogoştîrchiţoi. 
Dacă îl întîlniţi pe acest Godogoştîrchiţoi, pe altul din monştrii din 
panoplia de mai sus, nu vă speriaţi prea tare, faceţi trei paşi îndărăt, 
muşcaţi degetul mare de la mîna stîngă, scuipaţi spre stînga, scuipaţi spre 
dreapta, aşa cum se face la Sagna, cînd îţi taie calea o pisică neagră şi 
rostiţi ceea ce spune Neculai Păduraru în cartea sa “De la Sagna. Mit şi 
tehnologie. Pictură-Desen”, la pagina 52: 

“Sunt în mijlocul camerei mele şi întind braţele 
pînă cînd ajung cu mîinile pe pereţi, apoi 
împing cu putere, să dărîm zidul peste răul de 
afară.(…) 
Sunt în mijocul unei fericiri şi nu ştiu cum este. 
Sunt în mijlcul unei iubiri şi nu ştiu ce 
înseamnă. 
Sunt în mijlocul unei dureri şi mi se pare că 
durerea cea mai mare este atunci cînd nu ştii 
unde te afli. 
Sunt în mijlocul problemelor şi e trist că 
rezolvarea lor nu depinde de mine. 
Nicio tristeţe nu poate fi mai mare decît 

tristeţea care pleacă din singurătate. 
Nicio tristeţe nu poate fi mai mare decît tristeţea care pleacă din 
minciuna aproapelui tău. 
Nicio tristeţe nu poate fi mai mare decît aceea care a venit din moarte 
către tine. Tristeţea care le întrece pe toate este aceea în care nu poţi 
face nimic. Tristeţea şi bucuria sînt greu de suportat. Mai simplu este 
pentru cei care n-au cunoscut-o nici pe una, nici pe cealaltă”.   

După ce spuneţi toate acestea, fiinţa aceea din labirint cade pe 
gînduri, se gîndeşte la soarta sa, la fericirea sau nefericirea sa şi tu poţi 
trece mai departe. Că asta face artistul dintotdeauna: îmblînzeşte monştri. 
Face suportabilă rătăcirea în labirint. Pune la cale chiar dinamitarea 
labirintului şi poate că ar şi face-o, dar îl apucă brusc mila pentru fiinţele 
magice închise înăuntru. Şi artistul, ghidul de care vorbeam mai sus, mai 
ştie un lucru pe care în general nu îl spune: ieşirea dintr-un labirint nu 
înseamnă libertate, înseamnă, de fapt, intrarea în alt labirint. Că atîta cît 
avem memorie, vom fi captivii tuturor labirinturilor posibile şi, mai ales, 
imposibile. Şi mai ştie ceva ghidul nostru din labirint: că nu fiinţele 
acelea închise acolo, despre care am vorbit, între care e şi temutul 
Godogoştîrchiţoi, sînt adevăratul pericol. Nu. În labirint este închis cel 
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mai mare criminal cunoscut, care nu iartă pe nimeni, care e Timpul. 
Timpul este autorul crimelor perfecte. De mii de ani acţionează, pe faţă 
sau cu insidioşenie şi nimeni nu îl poate dovedi, nimeni nu îl poate 
înfunda. Ghidul nostru de acum, Neculai Păduraru, ştie asta şi ne spune 
cum s-a întîlnit el cu Timpul, cum l-a privit adînc, adînc, în ochi: 
“Sîmbătă, am fost la rîu/ să văd ce-a mai rămas./ Rîul secase./ Era vară./ 
Am coborît în albia rîului/ mergînd desculţ printre pietre/ printre scoici 
şi printre oase,/ şi oasele miroseau a hoit./ Erau oasele dorinţelor mele 
moarte./ M-am întors singur de la rîu/ şi-am aruncat cu o piatră/ în 
imaginea mea din fîntînă,/ şi au apărut sute de unde/ care reprezentau 
sute de zile/ povestind despre mine/ şi despre iubirile mele/ care au 
rămas acolo, în adîncuri…/ Şi tot ieri m-am plimbat/ cu fiecare iubire în 
parte/ pe toate drumurile mele/ şi pe toate cărările mele” (p. 194). 

Vă întrebaţi, doamnelor şi domnilor, de ce artistul care mînuieşte 
dalta sculptorului şi pensula pictorului simte nevoia să intre în teritoriul 
cuvîntului? Nu-i ajunge labirintul culorii, al formelor? E o uzurpare? E o 
contaminare? Răspunsul l-am găsit într-o incantaţie a unui trib rătăcit şi 
el într-un labirint din Africa: "Te simţi rău dimineaţa, te simţi rău seara,/ 
Te doare capul, te dor măruntaiele,/ Obrajii ţi-i acoperă mucigaiul,/ Ochii 
ţi se înfundă în cap - / Ea spuse: - Iată ce cred:/ Tu ai un cuvînt în pîntec;/ 
dacă nu-l spui/ Mori şi laşi toate bogăţiile,/ Acesta e adevărul". Acesta e 
adevărul şi pentru Neculai Păduraru. M-am mai întrebat, de asemenea, de 
ce textul care însoţeşte imaginile din această carte, în cea mai mare parte, 
este rimat. Să exmplific: “Eram treaz şi-mi doream ca moartea să-mi 
dea răgaz, să mă gîndesc şi să înfăptuiesc visele mele adunate şi 
subordonate unei lumi colorate, pe care am purtat-o în gînd şi am 
zgîriat-o pe pămînt. Visele neîmplinite aşteptau să fie zugrăvite şi 
împărţite unei lumi uitate în care mă aflam – cu mare amărăciune 
meditam, la viaţă şi la moarte, într-o mare singurătate.”. Sau: 
“Manechinele n-au personalitate, ele sunt mutate, îndrumate, sunt 
obligate să execute şi să nu discute. În sala imensă a lumii, împărţită în 
două de o linie pe podea şi de una trasă pe cer, eu eram suspendat şi 
judecat de un tribunal de manechine care ţipau, gesticulau, întrebări îmi 
puneau... Numele, prenumele ... Data şi locul naşterii... ocupaţia... etc. 
Am fost reţinut, bătut şi plimbat dintr-o cameră într-alta, în care eram 
anchetat şi blamat la  Securitatea din Iaşi. Mă gîndeam la statuile mele 
şi invocam duhurile din ele, să vină să mă apere şi să mă scape de 
nedreptate... (...) Între cer şi pămînt, trupul meu sîngerînd se zvîrcolea 
plîngînd pentru toate ideile pe care le aveam în gînd” (p. 119 – 120). 
Rima este, indiscutabil, marca poeziei, iar poezia, incantaţia, descîntul 
fac parte dintr-o terapeutică, exorcizează răul din lumea fizică. Rima face 
cuvîntul fluid în propoziţie, în frază. Un cuvînt într-un text rimat, este un 
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cuvînt care are semnificaţie, care transcende sensului comun, devine 
simbol. Asta este percepţia dintotdeauna a tribului. Iar Neculai Păduraru 
are sentimentul că este purtătorul de mesaj al tribului. De ce nu ar fi 
textul acesta un fel de „Balada lui Neculai Păduraru De la Sagna, cel care 
a plecat de acasă, a trăit în lume şi acum se întoarce ca să dea seamă ...” ?   

În general, un artist îl traduci prin altul, 
fiecare artist mare fiind parte într-un dialog 
care transcende timpurilor. De asta, rapid, dacă 
ar fi să îl regăsesc în cîteva idei-concepte care 
i-au premers, primele care îmi vin în minte sînt 
din Platon, care spunea că “… prin puterea 
imaginaţiei cineva poate fi transformat de 
lucrurile pe care şi le închipuie”; din Baudelaire 
care spunea că "Scopul oricărui artist este să 
producă o ficţiune convingătoare" şi poate că şi 
Bergson care spunea că "Lumea fizică poate fi 
înţeleasă numai printr-o traducere în concepte 
abstracte…”. Dar, mai ales, îl găsim pe Neculai 
Păduraru în continuarea îndemnului lui Ion 
Creangă, ale căror personaje se regăsesc în universul său pictural şi 
sculptural: “Hai mai bine despre copilărie să vorbim, căci ea singură este 
veselă şi nevinovată…”.  

 Vedeţi? Nu am pomenit nici un pictor, nici un desenator, nici un 
sculptor. Pentru că Neculai Păduraru care e pictorul prin excelenţă, care e 
sculptorul prin excelenţă simte încorsetarea materiei picturale şi 
sculpturale şi de aceea caută să se refugieze şi în teritoriul poeziei, al 
filosofiei, al muzicii, al magiei. 

Dacă îi vezi linia lucrărilor de sculptură, gîndul te duce la cei mai 
mari: Brâncuşi, Paciurea, Brauner, Maitec. Iar de la Leonardo da Vinci 
are tendinţa de a imagina păsări care trec prin aer ca prin timp, iar 
realizarea efectivă a acestui tip de zbor e, în aceste condiţii, o chestiune 
de exerciţiu.  

Albumul “De la Sagna. Mit şi tehnologie. Pictură – desen”, 
semnat de Neculai Păduraru, conţine cheia ieşirii din labirintul în care am 
intrat cu voie, din greşeală, ademeniţi de cîntecul himerelor care animă 
imaginaţia autorului. Dacă vrem să fim liberi, după ce am întîlnit un 
bestiar magic în labirintul lui Neculai Păduraru şi am eliberat adrenalina 
esteticului şi imaginativului, trebuie să o citim ca să ne salvăm. Dacă mai 
vrem să ne salvăm. 

M-am întrebat ce au în comun arta scrisului, cu arta care l-a 
consacrat pe sculptorul Neculai Păduraru. Şi mi-am răspuns că aceste 
două arte sînt mai mult decît complementare. Poetul acţionează ca un 
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radiolog. Ia materialul dur şi îl supune unui fascicul de raze pornite 
deopotrivă din creier şi din inimă, după care îşi dă cu presupusul. Vede 
acolo, în inima materiei, tot felul de chipuri, de figuri, de jivine, de stări, 
de genuni, de vîrfuri şi coborîşuri, vede luceferi şi vede stele în apă. 
Lumea din jur se mulţumeşte, în general, cu acest diagnostic, cu acest 
răspuns al poetului. Un singur om nu este de acord: sculptorul. El pune 
mîna pe daltă şi eliberează din materie formele pe care le vede poetul. 

În vara trecută ne-am vizitat prietenii din nordul Franţei, între 
aceştia numărîndu-se, spre onoarea noastră şi un mare sculptor francez şi 
european, Michel Gilette, care trăieşte în locul de obîrşie al lui Arthur 
Rimbaud, Cherleville Mezieres. I-am dus cadou amicului francez un 
album cu lucrările mai multor sculptori şi pictori români, între care Ion 
Irimescu şi Neculai Păduraru. Foiletînd albumul, cu mîinile cuprinse de 
febrilitate, Michel Gilette spunea din cînd în cînd: Ah, Brancuzi! Ah, 
Brancuzi! Apoi, terminînd de admirat lucrările din album, mă întreabă: 
Toţi sculptorii sînt aşa de geniali, precum Brancuzi, în România? Şi mi-
am permis să îi răspund: Da, eu cred că Brâncuşi e unul dintre ei! 

Sculptor al cuvintelor şi poet al materiei sculpturale, Neculai 
Păduraru întemeiază pe mit o realitate fecundă care emană robusteţe şi 
risipă de har. O face ca marii artişti ai vremii, ca marii artişti 
dintotdeauna.  
 
(O impresie la lectura şi “vizionarea” albumului auto-retrospectiv “De la Sagna. Mit şi 
tehnologie. Pictură-Desen”, realizat de Neculai Păduraru şi “un periplu” visual în 
expoziţia de desen deschisă în iunie-august 2013 la Muzeul de Artă din Piatra Neamţ)    
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Neculai Păduraru de la Sagna – autor 
 

un comentariu de Emil Nicolae 
 

Clici în "Grădina cu vise" 
 
 Când prietenul meu, pictorul Dinu Huminiuc, m-a anunţat că 
prietenul său, sculptorul Neculai Păduraru (cu care fusese coleg la Liceul 
de Artă "Octav Băncilă" din Iaşi) a scos un foarte interesant album, 
fireşte că m-am gândit la formula uzuală în domeniu: o notă / justificare a 
artistului, urmată de un studiu făcut de un critic, apoi de multe pagini cu 
reproduceri ale operelor importante (aşezate, în general în ordine 
cronologică), încheind cu o bio-bibliografie şi un dosar cu extrase din 
cronici (succesiunea poate fi şi alta, dar cu acelaşi conţinut). Ei bine, 
recunosc că nu mi-a fost mică mirarea (dar şi satisfacţia!) când am avut 
în mână "volumul" (cu un aspect de album, e adevărat), pentru că mi-am 
dat seama imediat că aveam de-a face cu un lucru total deosebit. Lucrarea 
e o carte complexă, o combinaţie de album (în partea ei vizuală), cu 
acolade memorialistice şi subtile proiecţii / reflecţii teoretice (în partea ei 
de text). De aici rezultă originalitatea, în comparaţie cu alte imprimate 
similare, dar şi utilitatea pentru înţelegerea unuia dintre cei mai valoroşi 
artişti plastici pe care-i avem astăzi în România.  

Neculai Păduraru - de la 
Sagna (cum îi place să semneze, sau 
"Clici de la Clichy" pentru prieteni, 
sau N.P.S.) s-a născut în Sagna 
(Neamţ), la 19 iunie 1946, a 
absolvit Liceul "O. Băncilă" din Iaşi 
(unde primul lui profesor de pictură, 
Nicolae Matyus, l-a scăpat de 
"complexul capodoperei"), a 
absolvit Institutul de Artă "N. 
Grigorescu" din Bucureşti (la clasa 
renumitului Boris Caragea), unde 
astăzi e profesor el însuşi 

(Universitatea Naţională de Artă); a debutat expoziţional în 1968 (deşi 
pentru parcursul consacrării rămân menţionabili anii 1973 - Simpozionul 
de sculptură de la Roma, 1974 - Personala de la Galeria "Apollo" din 
Bucureşti şi Premiul UAP, şi 1975 - Concursul de desen "Juan Miro" de 
la Barcelona); în patru decenii de carieră, artistul şi-a înscris în palmares 
zeci de premii naţionale şi internaţionale, numeroase participări la 
expoziţii din ţară şi din străinătate, 12 personale, intrarea în câteva 
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colecţii prestigioase din toată lumea şi primirea a două regine în atelierul 
său (1999 - Sonia a Norvegiei şi 2000 – Margareta II a Danemarcei)! Dar 
acest tablou al succesului, sintetic şi formal, reprezintă numai vârful 
aisbergului şi meritul cărţii în discuţie este acela că reuşeşte să ne 
familiarizeze cu întregul, respectiv cu resorturile intime / particulare ale 
operei.  
 Neculai Păduraru: "M-am gândit mult la cartea mea. Este ea 
necesară?.. Are cineva nevoie de ea?.. Am făcut o pauză de câţiva ani. 
Am recitit aforismele lui Brâncuşi, <Scrisorile> lui Van Gogh, 
<Scrisorile> lui Rodin, <Memoriile> lui Giorgio de Chirico, 
<Memoriile> lui Juan Miro, <Jurnalul> lui Dali şi <Jurnalul> lui Pallady. 
Am recitit opera lui Urmuz şi opera lui Eugen Ionesco. Am recitit toate 
cărţile care m-au emoţionat şi care m-au format. M-am întors în atelier şi 
am văzut lumea lucrărilor mele, drumul pe care trebuia să merg pentru a 
stabili cele mai bune conexiuni între mine şi privitor. Mi-am dat seama că 
este foarte greu să scriu despre mine şi despre lucrările mele. Am avut 
senzaţia că trebuia să mă dezbrac în Piaţa Universităţii. M-am gândit 
mult la titlul cărţii mele şi-am ales să o numesc: <Materie şi Spirit> /.../ 
Meditând mai mult asupra titlului, m-am oprit la o denumire mai veche, 
GRĂDINA CU VISE, mai apropiată de conţinutul cărţii mele. În 
Grădina cu vise au încolţit cele mai năstruşnice idei din lumea reală sau 
imaginară..."  
 Până la urmă înţeleg că din această meditaţie au rezultat trei cărţi, 
aceasta încredinţată tiparului fiind prima din trilogia proiectată. Ea are 
cinci "secţiuni", pe care nu le detaliez aici, lăsând norocosului cititor 
(acela care va reuşi să o găsească!) plăcerea de a-şi asuma singur 
"iniţierea", căci aşa ceva ne propune autorul. Din toată bogăţia sensurilor 
(dispuse ca într-un "labirint") vreau să marchez numai două "escale" 
importante, cred, pentru felul în care, finalmente, s-au configurat în opere 
plastice.  
 1. Pe traseul autobiografic (asta însemnând, deopotrivă, 
întâmplări / împrejurări reale şi efectul lor imaginar) se adună elemente 
pentru ceea ce va fi ciclul de sculpturi "ZIDUL". Zeci de desene, gânduri, 
referinţe, lecturi, documente etc. (din perioada 1971 - 1989) contribuie la 
articularea unei viziuni a LIBERTĂŢII, visată şi experimentată împotriva 
opresiunii totalitare: "Această temă a apărut din nevoia mea de 
comunicare, după <vestitele> teze de la Mangalia din 1971, prin care s-a 
introdus cenzura culturală. Filmele şi spectacolele de teatru ale 
regizorului Lucian Pintilie au fost interzise, şi unele cărţi au fost retrase 
din librării. Au fost cenzurate expoziţiile şi tot ceea ce nu convenea 
regimului comunist. N-am nici o plăcere să scriu despre o perioadă în 
care am suferit psihic şi fizic. Din păcate, mulţi oameni de cultură au 
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susţinut puterea, fireşte pentru anumite privilegii. Oportunismul şi 
poluarea culturală aprobate şi susţinute de la cel mai înalt nivel, m-au 
făcut să-mi manifest protestul împotriva dictaturii, realizând mai multe 
lucrări înscrise în ciclul <Zidul>, pe care le-am prezentat publicului 
român în expoziţiile personale din 1974, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 
1989, dar şi la expoziţii internaţionale...". De la "Femeie pe gard" la 
"Femeie pe zid" şi de la personajele bandajate / împachetate / ferecate la 
cele care-şi rup "hamurile", artistul dezvoltă un limbaj polemic, opus 
scopurilor Securităţii care-l urmărea (sub numele de cod "Pintea"), îl 
aresta, îl agresa, fără a reuşi să-l reducă la tăcere. Din acea perioadă 
datează şi portretul "Sculptorul Păduraru" (v. colecţia Muzeului de Artă 
Piatra-Neamţ), pe care i l-a făcut Dan Hatmanu. Astăzi avem în Grădina 
cu vise toate explicaţiile care stau în spatele unuia dintre puţinele 
manifeste puternice şi adevărate care au făcut să supravieţuiască arta 
românească sub dictatura ceauşistă.  
 2. Pe un traseu conceptual, în secţiunea a IV-a ("Eminescu - idei 
şi semne"), Neculai Păduraru ne introduce în laboratorul monumentului 
pe care i l-a dedicat lui Eminescu la Ipoteşti: "Prin acest monument 
doresc să provoc privitorul la o meditaţie profundă asupra universului 
eminescian, dând naştere unor discuţii aprinse - PRO şi CONTRA. După 
analiza acestui monument, privitorul trebuie să rămână cu gândul la 
Eminescu, chiar dacă sculptura nu-i place. Personalitatea sculptorului 
trebuie să fie discretă. Acest monument <Eminescu> trebuie să creeze un 
recul. Să vezi sculptura şi să te gândeşti la Eminescu. Universul 
eminescian trebuie să rămână prezent în mintea privitorului mai mult 
decât măiestria sculptorului. Sculptorul poate fi negat, dacă este evocat 
Eminescu. În această propunere găsiţi o mişcare circulară: Lac - 
Sculptură - Cer / Cer - Sculptură - Lac." Avem aici o atitudine 
exemplară, un model de sacrificiu artistic pe care îl putem considera o 
"mănuşă" aruncată tuturor comentatorilor Poetului, inclusiv literaţilor (în 
deplină conformitate cu binecunoscutele versuri: "Iar deasupra tuturora 
va vorbi vrun mititel, / Nu slăvindu-te pe tine... lustruindu-se pe el / Sub 
a numelui tău umbră."). Semn esenţial şi esenţilizat al poeticităţii şi al 
Poetului, sculptura încă aşteaptă să fie amplasată pe insula lacului de la 
Ipoteşti, cum îşi doreşte Neculai Păduraru. (Nu insist deoarece mai multe 
amănunte se găsesc în interviul cu N.C. pe care l-am publicat în 
cotidianul Realitatea Media, acum câţiva ani, când a participat la Bienala 
"Lascăr Vorel" ca membru al juriului şi când s-a declarat dispus să-şi 
doneze atelierul, cu toate creaţiile conţinute, oraşului Piatra-Neamţ, dacă 
i se oferă un spaţiu adecvat.)   
 Mă opresc aici, dar nu înainte de a atrage atenţia asupra altor două 
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secţiuni din "Grădina cu vise", surse de reală delectare pentru amatorii de 
grafică modernă (v. ciclul "Spirite umane", descoperindu-ni-l pe Neculai 
Păduraru în postura unui foarte inspirat desenator), dar şi pentru amatorii 
de pictură (v. "O lume colorată", în care intuiţia cromatică se arată şi ea 
la îndemâna artistului). Totuşi, în mentalul colectiv Neculai Păduraru s-a 
impus mai ales ca sculptor. Şi revăzându-i lucrările reproduse în carte, 
îmi dau seama că aprecierile lui N. Steinhardt, scrise în urmă cu două 
decenii, rămân întru totul valabile: "Aşezată, zice-s-ar, undeva între 
Giacometti şi Henry Moor, sculptura lui Neculai Păduraru îşi află 
absoluta originalitate în caracaterul obsesiv al ideii de asceză şi al 
chipului dârei. Asceză: efortul, căţărarea, opintirea. Asceză: desprinderea 
de, plecarea din, părăsirea planului orizontal; ieşirea din colcăială, din 
borhot, din cazanul care fierbe, din tot ce poate simboliza neantul 
nimicniciei." (cf. rev. "Steaua", Cluj, nr. 11 / 1982). 
 

"Fantasticul între mit şi mitologie" 
 
 La începutul verii trecute, evenimentul redeschiderii Muzeului de 
Artă din Piatra-Neamţ a prilejuit publicului participarea simultană şi la 
un alt eveniment - pandant / surpriză – şi anume: vernisajul personalei 
Neculai Păduraru, sub genericul "Tehno-Mitologii". Pe cât de multe 
lucruri sugerează titlul, pe atât de puţin vom înţelege dacă nu am păşit 
pragul expoziţiei de pictură şi desen…  
 La prima vedere, faptul că Neculai Păduraru îşi adaugă numelui 
precizarea localizantă "de la Sagna", ori faptul că mai semnează şi 
"NPS", "N.P. de la Sagna", "N. Sagnar", "Clincian Clinceanovici", 
"Clinci" sau "Clici de la Clichy", lasă impresia că se alintă, sau că face un 
exerciţiu ludic, uneori (auto)ironic, alteori de camuflaj. Dar ipoteza 
trebuie luată în serios, căci artistul - chiar dacă "în joacă" (şi cum poţi să 
desparţi arta de joc?!) - se află în căutarea / descoperirea / articularea unei 
"mitologii personale", cum o numea Victor Brauner. Iar de-a lungul 
drumului (iniţierii?), eul şi anti-eul, ipostaza şi parafraza, tropicul şi 
antropicul etc. se succed, se suprapun, se substituie reciproc în ritmul 
imaginaţiei. În cazul lui Neculai Păduraru, în ritmul trecerii de la 
"cuvânt" (poveste) la imagine. Însemnările de lucru din carnetele 
artistului ne dezvăluie acest proces: "1) Dialog cu Eul meu. / Inventarul 
trăirilor personale. / 2) Prelucrarea inventarului / Selectarea inventarului / 
Transformarea inventarului în material artistic / 3) Diversificarea 
materialului artistic: / - cuvânt / - desen / - formă / - culoare. / 4) Crearea 
unui limbaj şi a unui univers artistic personal. / Când suntem prea 
preocupaţi de forma stilistică riscăm să uităm forma gramaticală. / 
Materia brută - textul inventar. / Inventarul brut şi inventarul prelucrat. / 
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Materia prelucrată - stări şi imagini selectate (Inventarul prelucrat) / 
Genul textului - Confesiuni / a. reale / b. imaginare // - Idei notate / - Idei 
desenate / - Idei realizate în bronz sau alamă / Inventarul este o oglindă a 
proprietarului ce-l deţine. / Inventarul: ordine - anarhie / Inventarul - 
luciditate / Inventarul - superficialitate / Inventarul - monotonie / 
Inventarul - curiozitate / Inventarul - fantezie / Inventarul liniilor / Haosul 
liniilor (Norul de linii din care se alcătuieşte un sumar personaj - 
desenele din cămăruţa de sus) / - Organizarea liniilor / - Descifrarea unei 
idei / - Desprinderea personajului din norul de linii."  
 Cele câteva zeci de tablouri (acrilic pe pânză, desen şi acuarelă) 
din expoziţia de la Muzeul de Artă au ilustrat rezultatul bidimensional al 
acestui proces (cel tridimensional fiind sculptura, care i-a adus deja 
autorului numeroase premii naţionale şi internaţionale). Coerenţa formală 
a evenimentului provine din viziunea "tehnicistă" aplicată personajelor, 
ca şi din "gramatica" invocată de Neculai Păduraru, unde forţa desenului 
şi încărcătura cromatică îşi au rolul lor. Însă atmosfera dominantă ţine de 
fantastic, respectiv de proiecţia substratului mitologic care-l obsedează pe 
artist.  
 Pentru aprofundarea mesajului expoziţiei avem la îndemână 
volumul Mit şi mitologie, care constituie a doua carte din trilogia 
Grădina cu vise, scrisă  şi concepută de Neculai Păduraru. În 
"Introducere în labirint", autorul ne avertizează: "Nu m-am gândit să fac 
un album, m-am gândit să fac o carte despre VIZUAL, cu repere din 
viaţa şi din opera mea." Într-adevăr, şi op-ul pare un album (cu text, 
reproduceri, fotografii, referinţe critice, bio-bibliografie ş.c.l.), dar e mai 
mult şi altceva. Autorul: "Am decis să-i prezint cititorului mai multe 
informaţii, netrunchiate, conţinând gândurile mele din tinereţe, dar şi cele 
recente, încercând să nu public o carte plictisitoare. Dacă, uneori, n-am 
fost inspirat în scrierea textului, nu l-am aruncat, ci l-am reevaluat şi l-am 
folosit ca element grafic aşezat în pagină. În acest caz, conţinutul textului 
este mai puţin important. Ce nu am realizat în text sper să fi realizat în 
imagini. Dacă nu-ţi place textul, uită-te la poze. Sunt destule..."  
 Altfel spus, Neculai Păduraru a făcut o "carte deschisă", 
neîncadrabilă literar (deşi conţine multe virtuţi de acest gen în anumite 
secvenţe), nici plastic (în forma consacrată a albumelor) şi cu atât mai 
puţin ştiinţific (adică opozabilă artei, cum sunt unele "cataloage" de 
expoziţie). E o "carte de artist", care te ajută să-l "citeşti" pe Neculai 
Păduraru, dar şi expoziţia lui dacă o ai la îndemână. Cum şi expoziţia de 
la Muzeul de Artă nu era "terminată", închisă în spaţiul ce-i fusese 
destinat, în sensul că - după ce ai văzut-o - ea va reacţiona din 
background-ul celui care citeşte Mit şi tehnologie... 
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La Muzeul Luxembourg din Paris 
 
Expoziţia Cercului de artă modernă din Le Havre 

 
     de la faţa locului, Florin Colonaş 

 
 Portul Le Havre, construit pe Sena din 
ordinul lui Francisc I, la 1517, a avut 
dintotdeauna o viaţă comercială din ce în ce mai 
prosperă, fiind o poartă principală de intrare a 
produselor de peste mări şi în special a 
bumbacului. Înfiinţându-se calea ferată a devenit 
relativ uşor accesibil de la Paris, apoi prin 
crearea în 1839 a „Societăţii amicilor artei”, care 
va precede înfiinţarea muzeului din localitate, 
mişcarea culturală va căpăta amploare. Prosperitatea comerţului, normal, 
va atrage comercianţi din alte regiuni ale Franţei sau dinafara ei. Aşa apar 
câţiva oameni de afaceri cu preocupare în domeniul artelor şi care, având 
resurse financiare, strâng legăturile cu artiştii, îi cultivă, fac expoziţii şi 
dezvoltă un climat extrem de favorabil artelor frumoase. 
 Încă de la 1851, fraţii Macaire fac o serie de dagherotipii, 
expoziţia lor, organizată în clădirea Muzeului Luxembourg, deschizându-
se chiar cu „Nave părăsind portul Havre”, pentru ca numai cinci ani mai 
târziu, Goustave Le Gray să execute o serie de fotografii ale portului şi 
ale muzeului. 
 Oraşul are două faţete de interes. În primul rând plaja, de altfel în 
preajmă aflâdu-se două staţiuni balneare care se vor dezvolta rapid ca şi 
oraşul însuşi, cu acea lumină a estuarului, cu variatele posibilităţi de 
petrecere a timpului liber şi în special cu marile resurse balneare; iar pe 
de altă parte, portul gigant, în plină înflorire, ceea ce conferă localităţii 
caracteristicile unei metropole industriale într-o dinamică şi continuă 
dezvoltare. 
 Un tânăr salariat la o papetărie din localitate, el însuşi pictor 
amator, va intra în legătură cu Millet, Courbet sau Troyon. Îl atrage apoi 
pe Monet ca să picteze în regiune „sur le motif”. Acesta va face 
obişnuitele sale studii de peisaj la diferitele ore ale zilei şi aici va lucra 
binecunoscuta pânză „Impression, soleil levant”, la 1874, ceea ce va 
marca în istoria picturii o nouă epocă, impresionismul. Nu putem să nu 
amintim de achiziţia acestei lucrări, făcută de către un medic român 
stabilit la Paris, Georges de Bellio, varianta franceză a numelui Bellu.  
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 Viaţa culturală havreză marchează un impuls remarcabil în 1896, 
prin comercianţii Olivier Senn, Charles-Auguste Marande şi Pieter van 
der Velde. Aceştia se află în contact strâns cu trei pictori localnici: Raoul 
Duffy, Georges Braque şi Othon Friesz. Aceştia, împreună cu 
colecţionarii, vor forma Cercul artei moderne. Acum se va declanşa 
adevărata viaţă artistică a localităţii, care se instalează în prim planul 
activităţii plastice din Franţa. Cercul artistic va deveni un fenomen 
singular care va descentraliza scena artistică a picturii franceze. 
 Atmosfera este înfloritoare pentru artişti. Colecţionarii investesc 
cu entuziasm. Cel mai important dintre ei va fi Oliver Senn. În 1903, 
Camille Pissaro va veni să întărească grupul şi va picta 24 de pânze, 
dintre care pe două le va vinde imediat muzeului şi patru colecţionarilor. 
În 1906 va fi creat Cercul amatorilor, cu mari ambiţii, ceea ce pentru un 
oraş care nu era capitală părea de neconceput. Marquet şi Dufy pictează 
şi la Havre, în timp ce la Anvers îi vom găsi pe Friesz şi pe Braque. Are 
loc organizarea a patru saloane colective şi a două expoziţii personale. 
Dar e greu de rezistat ofensivei capitalei franceze, unde sunt deschise 
frecvent saloane şi unde există un număr mare de amatori de artă, de 
galerii. Apoi, disputele şi tulburările politice macină bunele intenţii. 
Activitatea marelui port dictează activitatea artistică, de aceea Eugene 
Boudin a spus „Pas de cotton, pas de tableaux!” (Fără bumbac, adio 
tablouri!). 
 Totuşi această activitate – pe care am putea-o caracteriza ca 
efemeră – reprezintă un moment important în istoria artei franceze. Între 
colecţionarii din Le Havre, indiscutabil că Olivier Senn este cel mai 
important, colecţia sa fiind foarte bine conservată, pe când ale celorlalţi 
fie s-au dispersat, fie au fost transportate în ţările de origine a 
proprietarilor. Deşi cumpăra de la marii negustori parizieni (de exemplu, 
portretul lui Nini Lopez, executat de Renoir, ca şi multe opere ale lui 
Degas), O. Senn avea o atitudine prudentă în faţa unor opere cubiste sau 
foviste, el preferându-i pe pionierii modernităţii, cum ar fi Courbet sau 
Delacroix. Colecţia lui figurează astăzi în Muzeul de Artă Modernă 
„André Malraux” (MuMa) al oraşului, cu nu mai puţin de 268 de opere, 
între care adevărate picturi-fetiş de Camille Pissarro, Felix Valloton, 
Renoir. 
 O viaţă culturală activă, chiar dacă a durat o perioadă extrem de 
scurtă (doar patru ani), a marcat un punct luminos în lumea 
colecţionarilor şi artei din Le Havre, demonstrând emanciparea lumii 
artistice de sub patronajul centralizat al marii capitale. Să nu uităm un 
amănunt deloc lipsit de interes şi anecdotică: Muzeul Luxembourg, adică 
tocmai cel care a fost gazda expoziţiei (în perioada 19 sept. 2012 – 6 ian. 
2013), a refuzat până în 1896 să expună anumite pânze impresioniste, iar 
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foviştii au fost huiduiţi în octombrie 1905 în celebra sală cu numărul 7 a 
salonului de toamnă! Cu toate astea, Cercul de la Le Havre s-a străduit să 
concentreze marile figuri ale impresionismului şi fovismului, jucând pe o 
carte câştigătoare în istoria picturii moderne. 
 De aceea, explozia de culoare revărsată din lucrările unor 
Pissarro, Derin, Modigliani, Albert Marquet, Alfred Sisley, Henri 
Edmond Cross, Renoir, Van Dongen, Pierre Bonnard, Edouard Vuillard 
face din expoziţia adusă din oraşul port o splendidă şi grandioasă 
manifestare a convingerilor unor oameni care au crezut în destinul 
acestor pictori şi a creaţiei lor. 
       

Paris, octombrie 2012 
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Editorul lui Eugen Ionesco se confesează 
 

Jean-Pierre Delarge în dialog cu Nicolae Popa 
 

Avocat, doctor în drept, co-fondator şi profesor la 
prestigioasa instituţie de învăţământ superior L’Ecole des Hautes 
Etudes de Bruxelles,  Jean-Pierre Delarge a fost  una din 
personalităţile importante ale vieţii editoriale pariziene între anii 
1960-1980. 
 

-Ce v-a determinat, Jean-Pierre Delarge, să părăsiţi Belgia 
natală, să vă rupeţi de o carieră strălucită  în magistratură şi 
învăţământul universitar, pentru a vă stabili în Franţa? 

R: Motivul, de fapt motivele, au fost mai multe: Franţa cunoştea 
în anii ’60 un adevărat “boom” economic şi cultural, deci oferea 
oportunităţi cu totul excepţionale celor care îndrăzneau să se implice în 
aceste domenii. Belgia natală  trecea atunci printr-o perioadă extrem de 
agitată, marcată de un lung proces de reforme instituţionale care au dus, 
după părerea mea, la o destabilizare progresivă a statului naţional central. 

-Vă referiţi la problema flamandă? 
R: Printre altele. Se promova ideea întăririi  regiunilor şi a 

comunităţilor locale. Asistam cu toţii la o instabilitate instituţională 
cronică, la conflicte deschise între catolici şi partida anticlericală, între  
social-creştini, socialişti şi liberali. Era o atmosferă de-a dreptul 
suprarealistă, a la Magritte. 

-Atunci v-aţi hotărât să plecaţi… 
R: Nu a fost chiar aşa. Problemele politice din Belgia anilor’50 nu 

au influenţat deloc decizia mea de a părăsi Bruxelles-ul. Problema 
flamandă? Ţin să precizez că, în calitate de avocat, nu eram confruntat cu 
această problemă. Am pledat chiar la un moment dat în neerlandeză 
uzând, desigur, de multe cuvinte franţuzeşti. Când trebuia să pledez în 
flamandă, o făceam, deşi nu era limba mea maternă. Unchiul meu, 
Leopold Soenens, m-ar fi putut absolvi de această obligaţie în calitatea 
lui de Preşedinte al Curţii de Casaţie. Nu a făcut-o niciodată. Nu eram 
favorizat deloc! Fiindcă aţi deschis subiectul, ţin să precizez că, după 
părerea mea, problema flamandă merita mai multă atenţie de interpretare. 

-Nu o asociaţi riscului federalizării statului belgian? 
R: A ţine cu orice preţ la unitatea Belgiei mi se pare acum, la  88 

de ani ai mei,o escrocherie morală cu trimitere la istoricul Henri Pirenne 
şi la mentalitatea tipică a secolului al XIX lea, când toate tările europene 
îşi afirmau identitatea lor naţională. 
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-Vi se pare eronată această aspiraţie istorică? 
R: Pentru ţările unde exista unitate de limbă, de cultură şi idealuri 

comune, nu. 
În Belgia a existat însă întotdeauna o situaţie paradoxală, 

suprarealistă. 
20% din ceea ce numim astăzi Valonia, nu s-a identificat 

niciodată cu celelalte provincii francofone deoarece, teritorii cum ar fi 
Batoustan şi Nivelles, ţineau de Prinţul episcop de Liege, vasal al 
Sfântului Imperiu Roman al Ţărilor de Jos. Cum clasa conducătoare din 
Flandra vorbea franceza, exista ideea de unitate, inclusiv cea lingvistică. 
Această falsă idee a continuat şi după constituirea  statului belgian. 
La început, limba elitelor şi a burgheziei  flamande, era franceza. 
Intelectualii de origine flamandă erau bilingvi. Ce exemplu mai bun vreţi 
decât Maeterlinck, Emile Verhaeren,Van  Leerberghe s.a… 

-În cele din urmă s-a ajuns  la o “federalizare lingvistică” 
precedată, dacă nu mă înşel, de faimosul “Pact şcolar” ce datează 
tocmai din perioada  instalării dv. la Paris. Atunci s-a decis, odată  
pentru totdeauna, statutul instituţiilor de învăţământ din Belgia şi sursele 
lor de finanţare. Am putea spune că  flamanzii au invins… 

R: Unul din prietenii 
mei, De Somer, personalitate 
ştiintifică marcantă şi primul 
rector al Universităţii  din 
Louven îmi spunea: ”dacă 
limba franceză ar fi învins, 
nu am mai fi avut toate 
aceste probleme”. De fapt, 
revendicarea flamanzilor a 
avut ca punct de plecare 
“lumea de jos”, ca să mă 
exprim  a la Raffarin… Eu 
eram deja pe picior de 
plecare... Părăsisem baroul 
încă din anul 1955. 
Preluasem conducerea unei edituri muribunde din Bruxelles, Edition 
Universitaire. Înţelesesem, între timp, că sucursala pariziană a editurii 
respective urma să devină sediul principal, decizional. Atunci am părăsit 
Belgia, punând capăt şi carierei mele pedagogice. Mi-am dat  seama că 
centrul de greutate al vieţii editoriale europene era Parisul, Belgia fiind 
considerată provincie. Am avut în Belgia o existenţa demnă şi liberă 
înaintea acestei perioade de convulsii politice. Mi-am zis ca voi avea 
aceeaşi existenţă în Franţa. După câteva luni de navetă Paris-Bruxelles, 
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m-am stabilit cu familia la Paris. Câţiva ani mai târziu, în 1967, am optat 
chiar pentru naţionalitatea franceză. 

-Cum a fost debutul în lumea editorială pariziană? 
R: Să devii editor în 1962 la Paris, nu era chiar aşa de simplu. 

Trebuia în primul rând să ţii seama de  patrimoniul literar copleşitor din 
secolul XX: Celine, Mauriac, Morand, Montherland erau încă foarte 
prezenţi în memoria colectivă; dacă trăia, Proust ar fi avut atunci 95 de 
ani. A fost o adevarată “competiţie” care a presupus rigoare, luciditate, 
profesionalism… 
. -Plus cultura livrescă, dacă pot spune asa, dar şi un remarcabil 
talent de marketing… 

R: Exact. Când m-am instalat eu la Paris, editura  scotea colecţia 
“Clasicii secolului XX”. O coordona Pierre de Boisdeffre, nepotul 
generalului anti-Dreyfus, colecţie în care figurau autorii pe care i-am 
menţionat mai înainte. Personal, m-am implicat în difuzarea cărţii. Am 
creat, aşadar, o casă de difuzare  între editori a cărei caracteristică era - 
fară romane şi o cifră de afaceri medie. 

-Ce loc ocupau intelectualii în societatea franceză din anii’60? 
R: Mult mai important decât astăzi. Pe atunci erau adevăraţi 

arbitri ai vieţii politice franceze. Astăzi le este teamă să nu fie 
“recuperaţi”politic, de aceea se situeaza undeva, între turnul lor de fildeş 
şi platourile de televiziune. 

-Puteţi cita câteva evenimente literare şi intelectuale care au 
marcat viaţa pariziană între anii 1958-1970. Cum  “ilustra”o editură 
aceste evenimente? 

R: Au fost mai multe. Aş cita însă unul singur. La iniţiativa mea, 
regina Elisabeta a Belgiei a venit să prezideze în anul 1962, dacă nu mă 
înşeală memoria, prezentarea unei colecţii de poeţi belgieni. Tocmai o 
editasem împreună cu prietenul meu Simon Pierre, preşedintele Cercului 
Richelieu din Paris. Recepţia avea loc la reşedinţa ambasadorului Belgiei. 
Regina, atinsă deja de primele semne ale paraliziei, a sosit la braţul 
ambasadorului. S-a aşezat pe o canapea, drept, fără să se sprijine de 
spătar. A început apoi să primească omagiile personalităţilor prezente. 
Amicul şi colegul meu Pierre de Boisdeffre a fost făcut cavaler al 
Ordinului Coroanei. Erau prezenţi Cocteau, prinţul Napoleon, Malreaux, 
Mauriac… şi doamne din înalta societate pariziană, de exemplu ducesa 
de la Rochefoucauld care i-a făcut o reverenţă în trei mişcări. A fost un 
eveniment cu totul deosebit deoarece regina era o personalitate de prim 
rang în viaţa culturală belgiană şi o mare admiratoare a lui Emile 
Verhaeren. 
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-Faceţi un portret magnific reginei Elizabetha a Belgiei. Lumea 
contemporană asociază numele ei mai degrabă  faimosului Concurs 
muzical internaţional “Reine Elizabeth”. 

R: Într-adevăr. Regina a fost, ea însăşi, violinist amator. 
Posteritatea a păstrat amintirea unei prietene a artelor. Emile Verhaeren, 
Eugene Ysaye, Georges Enesco, Yehudi Menuhin, Gide, Cocteau erau 
familiari ai Curţii. Circula la un moment dat legenda că regina a plătit 
facturile camerei de la hotelul unde a murit Enesco. Era o persoană 
extrem de generoasă. 

-Şi numele de “regina roşie”? 
R: Este adevărat, a fost supranumită la un moment dat “regina 

roşie” datorită călătoriilor pe care le-a făcut în ţări cu regim comunist 
precum Polonia, China şi URSS. Călătoriile ei aveau însă scop umanitar  
şi cultural. Intervenţiile reginei au permis tinerilor muzicieni din ţări cu 
regim comunist (URSS de exemplu) să participe la prestigiosul concurs 
muzical care-i purta numele. Unei regine nu i se refuzau solicitările  de 
vize… 

-Aţi trăit şi aţi cunoscut starea de spirit a anilor ’68 din Franţa. 
În “Dimensiuni ale conştiintei umane” Raymond Aron vorbea de 
“responsabilitatea socială a filozofiei”, insistând asupra faptului că 
intelectualul “are nevoie de istorie, dar trebuie în acelaşi timp să şi 
marcheze istoria prin acţiunile lui”. În calitate de intelectual şi editor aţi 
simţit această nevoie de a marca istoria? 

R: În primul rând ţin să precizez că, eu însumi, am fost un 
participant la evenimentele istorice ale epocii. Am luat parte la 
evenimentele din ’68 pe baricade, împreună cu amicul meu Michel 
Moure, autorul faimosului ”Dictionnaire d’Histoire Universelle”. Jean-
Paul Sartre (pe care-l întâlneam des în Montparnasse la restaurantul 
brasserie” Coupole” unde invitam tineri autori) vorbea studenţilor. 
Simone de Beauvoir era şi ea prezentă. Da, cred că intelectualii din 
anii’60 au avut un rol benefic în evoluţia societăţii şi a istoriei. 

-Şi totuşi, cu trecerea timpului, nu vi se pare că unii intelectuali s-
au compromis cu angajamente politice ridicule, de exemplu Sartre cu 
stalinismul, Malraux cu Brigăzile Internaţionale? 

R: Să nu uităm că au lăsat posterităţii o operă grandioasă tocmai 
prin aceste reflexe de libertate construite pe negare şi îndoilă… 

-Revenind la activitatea dv. pariziană, editorul  Jean Pierre 
Delarge a fost un spirit cartezian sau  a dat dovadă în activitatea sa 
profesională de multă sensibilitate umanistă care vine tocmai din 
respectul pentru cuvântul scris? M-am întrebat întotdeauna care a fost 
relaţia editor- Soljenitsyne sau Nabokov. 
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R: Fiţi sigur că a fost vorba de o relaţie cu totul particulară. 
Personal, l-am simpatizat mult pe Ionesco. Locuia în acelaşi imobil unde 
se afla sediul editurii. Am fost unul dintre primii spectatori ai celebrei lui 
piese “Cântăreaţa cheală” care se juca în acel faimos “teatru de buzunar” 
de la Huchette, în Cartierul Latin. Era pe vremea când făceam naveta 
Bruxelles-Paris. 

-L-aţi cunoscut personal? 
R: Da. Am cinat de câteva ori împreună. I-am publicat “Poveşti 

pentru copii” în colecţia pe care o dirija Bernadette, soţia mea. Este vorba 
de patru plachete într-o prezentare grafică superbă. 

-Cum era omul Ionesco? 
R: Eram editor şi nu scriitor, de aceea încercam întotdeauna să 

văd în caracterul interlocutorului aspecte pozitive dar mai ales partea de 
adevăr.  Deci şi slăbiciuni, fără să gândesc de altfel c-ar fi chiar 
slăbiciuni. Ionesco era o persoană simpatică, volubilă. Urma să ne 
revedem pentru o cina în familie, la mine acasă. Stabilisem chiar ziua. L-
am aşteptat  câţiva ani la rând… Sunt convins  că avea o existenţă extrem 
de activă. Era dramaturgul celebru, autorul de avangardă, un “modern” în 
accepţiunea cea mai nobilă a cuvântului. Cred că avangardismul lui se 
datora şi faptului că a rupt cu tradiţia de până atunci, a inventat un alt gen 
de literatură, laconic, ironic, sobru, lucid în acelaşi timp. Era în felul său 
un “profet halucinat” în timp ce compatriotul lui Cioran era un “sceptic 
apocaliptic”. De cine mă simţeam mai aproape? Evident, de Ionesco. 
Amestecul de sinceritate, de exigenţă dar şi de toleranţă, îl făceau un fel 
de ghid spiritual şi intelectual. De el mă simţeam aproape, atât ca om cât 
şi în calitate de editor. Doream atunci să fim prieteni…. 

-Şi universul lui literar? 
R: Fraze simple, atitudini eroice nefinalizate, întrebări fără 

răspuns, pe scurt dulcea absurditate a existenţei cotidiene. Nu vi se pare 
genial?! 

-Printre operele de referinţă editate de editura dv. se numără 
lucrarea lui Michel Moure “Dictionnaire d’Histoire Universelle”. Un 
dicţionar de istorie universală în două volume. Cum aţi luat o asemenea 
decizie?A fost vorba de un proiect ce ţinea de marketingul editorial  sau 
dorinţa de a readuce opera istorică în mişcarea de idei a lumii 
contemporane? 

R: A fost mult mai simplu. Moştenisem un dicţionar DICTO de la 
străbunicul meu. Am constatat că de atunci nu a mai fost editat nimic în 
genul acestei lucrări, motiv pentru care m-am gândit la lucrarea  lui 
Michel Moure. Nu a fost însă singura carte de succes pe care am editat-o. 
Soţia mea, Bernadette Delarge, conducea colecţia de pedagogie “Pour 
mieux vivre”. Bernadette era în acelaşi timp terapeut şi autor. Cartea ei 
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“La Vie et l’amour” a fost publicată în mai multe limbi, inclusiv în 
japoneză şi arabă. Poveştile lui Ionesco au apărut în colecţia pe care o 
coordona Bernadette. Soţia mea era foarte bună prietenă cu Francoise 
Dolto, amica şi colaboratoarea lui Lacan. Francoise Dolto era o 
celebritate, figura emblematică a psihanalizei copilăriei. Împreună cu 
Simone de Beauvoir a jucat un rol important în mişcarea feminismului 
politic din Franţa. Cartea ei “L’evangile au risque de la psychanalise” a 
fost un alt mare succes al editurii pe care o coordonam. A fost tradusă în 
peste zece limbi. 

-Şi lumea editorială de astăzi? Nu găsiţi că imperialismul cultural 
american are  o influenţa categorică  asupra întregii lumi, la fel ca 
muzica made in USA, filmele sau foiletoanele TV? 

R: Din păcate, aşa este. Marea problemă de astăzi nu mai e 
greutatea, valoarea  operelor susceptibile de a marca istoria omenirii: e 
posibil ca  şi judecata posterităţii să fie surprinzătoare…Dorinţa 
intelectualilor de astăzi este să rămână în afara jocului fără a fi bănuiţi de 
iresponsabilitate, să evite “recuperarea” indiferent de capcanele întinse de 
societatea mediatică, la fel izolarea în turnul  de fildeş. Complicată 
atitudine, nu-i aşa?! Sunt convins însă că marea lor majoritate (cel puţin 
cei pe care-i cunosc) doresc să promoveze valorile universale, fără a ceda  
consensualismului moralizator din jur, doresc să  redea istoriei tragismul 
ei (gen cartea lui Michel Moure) fără a cade în comedie. A rezolva toate 
aceste contradicţii nu este chiar uşor… 
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”Unul dintre punctele forte ale convingerilor 
proprii cu care lucrează Harold Bloom, dîndu-le însă drept 
concepte operaţionale, ar trebui să fie cel potrivit căruia 
ironia, ˂în sensul ei originar de alegorie, [sic!] de-a spune 
ceva sugerând însă altceva, este tropul tropilor din punct de 
vedere epistemologic˃”. 

 
 

Despre conceptul de alegorie ironică (ratată), 
cu permanentă referire la Harold Bloom 

şi doar incidental la Socrate (IV) 
 

un eseu de Viorel Ştefănescu 
 

asta ne-a povestit-o mopete. dar poate ne minte de la obraz. 
 

Mircea Ivănescu – O ipostază rea a cîinelui de aer 
 

          N-ar trebui uitat însă că T.S Eliot nu se considera vreun 
inventator sau vreun original, necum un Modernist, cum fusese catalogat 
de unii critici (și așa cum îl găsim, și azi, încadrat în orice istorie a 
literaturii), ci un clasicist, știind foarte bine că nu făcea decît să re-
introducă explicit în circuitul literar contemporan lui, prin poezie, un 
procedeu compozițional antic, deci clasic. Ca să ofer un exemplu de 
tehnică veche a citării ironice „cu alt înțeles” a unor termeni scoși din 
„poemul-părinte”, cum zice freudian Bloom că se comportă tessera, iar 
Kristeva, „secvența (de coduri) luate din alte texte”, vă invit la re-citirea 
unei secvențe textuale din poemul ‘The Hollow Men’ („Oamenii 
găunoși”), spre a vedea cum „performează” intertextul la Eliot: 

Between the idea 
And the reality 
Between the motion 
And the act 
Falls the Shadow 

                       For Thine is the Kingdom1 

         Cititorului creștinat sau dus, cît de cît, pe la biserică nu-i trebuie 
prea mult ca să recunoască în refrenul “For Thine is The Kingdom” 
(„Căci a Ta este Împărăția”) un fragment din rugăciunea Tatăl nostru. 

                                                 
1 T.S. Eliot, Selected Poems, ed.cit., p. 80:  „Între idee și/ Și realitate/ Între mișcare/ Și lege/ Cade 
Umbra// Căci a Ta este Împărăția.”   [trad. V.Ș.]. 
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Problema acestui cititor, însă, ar fi să accepte, prin intermediul 
(con)textului literar re-elaborat astfel, viziunea deloc măgulitoare a lui 
Eliot asupra „oamenilor găunoși”, adică varianta occidentală a 
„oamenilor noi” de tip sovietic, devalorizați prin desacralizare și, în 
consecință, calpi ca și idolii la care se închină „la ora cinci dimineața”, 
prin formula “prickly pear/ Prickly pear prickly pear”, para „țepoasă” 
fetișizată verbal prin această mantra fiind (cred eu, sper că nu prin 
misprision) becul, cu întreaga simbolistică a luminii artificiale, adică 
false, „care vine de la răsărit”, luată aici de poet în răspăr, fiindcă pentru 
el de la răsărit venea barbaria roșie – purtînd, eventual, și o bandiera de 
aceeași culoare (după ce trecea mai întîi peste noi, adaug eu), de unde şi 
valoarea de avertisment nonficțional a mesajului din structura de 
adîncime. Iar tonul parodic (adică pseudo-infantil) al noului text, aparent 
ireverențios față de vechiul text din care a fost extras fragmentul re-
contextualizat (perspectiva locuționară dezvăluind o forma mentis de 
moralist creștin, mascată la prima vedere – adică-n structura de 
suprafață, bre! – prin ironie), este perfect adecvat cu atitudinea propriu-
zisă a locutorului față de acest referent indirect, respectiv occidentalii de 
„stînga”, luați peste picior pentru faptul că sînt inconștienți de pericolul 
care-i paște prin asaltul politico-ideologic barbar la care se expun și, 
drept urmare, nepregătiți să-i facă față.2  

      În același fel, dar în alt registru stilistic, Eliot își permite să 
utilizeze intertextul ca mijloc de expresie literară chiar și în poezia pentru 
copii din Old Possum’s Book  of Practical Cats (1939), adaptîndu-l la 
universul cultural și la nivelul de înțelegere proprii vîrstei cititorilor-țintă, 
prin evocarea altei opere literare pentru copii, în spirit ludic și în expresie 
„de joc”, deopotrivă social și textual (adică „dînd-o pe glumă”, cum se 
zice): 

The naming of Cats is a difficult matter, 
It isn’t just one of your holiday games; 
You may think at first I’m as mad as a hatter 
        When I tell you, a Cat must have THREE 
DIFFERENT NAMES.3 

 

                                                 
2 Am discutat pe tema asta cu Ion Dumitru, fosta voce de la Europa liberă. Răspunsul lui, la 
întrebarea mea „De ce îl prețuiesc occidentalii pe Marx în asemenea hal?”, a fost neașteptat: 
„Poate că, spre deosebire de noi, cei din Est, care percepem marxismul ca pe un corp străin, 
impus de ruși, prin Lenin, Stalin și acoliții acestora, pentru majoritatea occidentalilor, Marx e 
unul de-al lor.” În legătură cu acest aspect, a se vedea şi Toma Pavel, Mirajul lingvistic, Univers, 
Bucureşti, 1993, p. 170-172  
3 „Să dai nume Pisicii e treabă grea, vă spun,/ Nu-i vreun joc de vacanță, ca leapșa pe ghicite –/ 
Mă veți crede întâi pălărierul nebun/ De zic că-i trebuie TREI NUME DIFERITE.” Cf., T.S Eliot, 
Cartea lui Moș Oposum despre Pisicile Poznașe, Humanitas & Humanitas Fiction, București, 
2009, p. 1 – traducere de Tudor Cristian Roșca și Viorel Ștefănescu [s.m.]. 
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          Aici, trimiterea sau evocarea vizează Alice în Țara Minunilor, de 
Lewis Carroll, o capodoperă a literaturii pentru copii, și este realizată 
prin auto-compararea locutorului, Moș Oposum, „adevăratul autor”, 
chipurile, al poemelor cărții, cu Pălărierul Nebun (Mad Hatter), prietenul 
Iepurelui de Martie (March Hare)4 – dacă Old Possum n-ar fi fost chiar 
porecla prin care îl apela Ezra Pound în glumă pe amicul său Tom Eliot, 
folosită de cel din urmă în titlul acestei cărți ca re-nume. Acuma, că omul 
care a dat nume tuturor animalelor a fost biblicul Adam e deja un loc 
comun al culturii de masă, cum este de fapt cultura europeană creștină de 
mai bine de două milenii – (americanul) Bob Dylan are şi un cîntec care 
începe chiar așa: “The Man gave name to all the animals/ In the 
Beginning,/ In the Beginning”. De aici, orice conferire de nume 
ulterioară celei adamice implică o componentă semantică sacră, fiindcă 
deși textul acestui poem eliotian se referă la o asemenea situație ca la un 
posibil joc verbal autoironic, prin care locutorul textului se ia peste 
picior pentru faptul că se află, împreună cu receptorii săi copii (introduși, 
implicit, în jocul fabulator, prin adresare directă: ‘You may think at 
first…’), în ipostaza oarecum adamică de a da nume proprii, umane, unor 
pisici, în fapt nu este numai un joc „de vacanță”, ci o resuscitare a 
sacrului latent din profan, prin repetarea unui gest sau act mitic originar 
și, prin asta, adevărat,5 cum ar spune Mircea Eliade (pe urma lui Fraser), 
fie și în cadrul unui joc. Aici se verifică și o observație a lui Johan 
Huizinga, din perspectivă opusă, anume că în atitudinea omului față de 
sacru se manifestă, prin ritual, și o parte a spiritului ludic.6 Conexînd 
afirmațiile acestor cercetători cu teza de fond a lui Empson despre 
ambiguitate, concluzia logică pe care o desprind eu e că sacrul însuși are 
un statut ambiguu (adică fuzzy) în manifestare, la fel ca poezia bună. În 
aceste condiții, mi-aș permite să adaug că repetiția „asianică” 
postalexandrină, fie ea și ironică, reiterează sacrul în arta literară 
veritabilă prin jocuri de tip intertextual, asigurînd astfel continuitatea 
vechiului, a primordialului canonic în nou, în vreme ce abia pretenția 
„originalității” romanticilor și a imitatorilor ulteriori ai acestora instituie 
(virtualmente) ruptura creativității de sacralitate.     

În plus, despre modul în care „un text citește istoria și se inserează în 
ea”, cu aplicare pe domeniul istoriei literaturii, Eliot însuși abordase in 
nuce problema, în Tradiția și talentul individual (1919 – deci, cu 
patruzeci și nouă de ani înaintea Juliei Kristeva), teoretizînd despre 

                                                 
4 Vezi capitolul ‘A Mad Tea-Party’, în Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland (note, 
vocabular, prefață și tabel cronologic de Hermina Iacobescu și Ștefan Stoenescu), Editura 
didactică și pedagogică, București, 1971, p. 87-100. 
5 Cf., Mircea Eliade, Aspecte ale mitului, Univers, București, 1978, p. 13-15. 
6 Cf., Johan Huizinga, Homo ludens, Humanitas, București, 2007, p. 218-226.  
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percepția intertextuală individuală prin simțul istoriei de care un autor ar 
trebui să fie animat și care, ca efect, îl obligă   

să scrie avînd în sînge nu doar propria generaţie, ci şi senzaţia că întregul 
literaturii europene, de la Homer încoace, împreună cu toată literatura din ţara lui, 
are o existenţă simultană, alcătuind o ordine simultană.7  
 

Dar ce altceva poare fi ordinea simultană a operelor literare dacă nu 
o rețea de texte [constituită cronologic]„de la Homer încoace”, bazată, 
cum e și firesc, pe o relație intertextuală percepută intrinsec de un 
subiect cunoscător, care, fără a fi numită așa explicit, a fost concepută și 
descrisă ca atare de Eliot, respectiva organizare presupunînd – sau 
„generînd”– și o ierarhie mobilă de capodopere, aflată în continuă 
reașezare, adică un canon mobil, înţeleg eu, azi – mirîndu-mă, cu 
admiraţie, recunosc, de ceea ce putea concepe, atunci, acest intelectual 
american (revenit în Europa):  

 
Monumentele existente alcătuiesc o ordine ideală, care este modificată prin 
introducerea unei opere noi (cu adevărat noi) între ele. Ordinea existenă este 
completă înainte ca noua operă să apară; penru ca ordinea să persiste şi după 
intervenţia noutăţii, întreaga ordine existentă trebuie să fie alterată, oricît de 
puţin; şi astfel, relaţiile, proporţiile, valorile fiecărei opere de artă, faţă de întreg, 
sînt reorganizate [...].8  

 
 De şi mai mare mirare însă pentru unul ca mine, care şi-aruncă 

privirea de pe malul Dunării de Jos spre vestul Europei (na, că mă dau și 
eu mare prin satul meu global, ca Periplectomenus prin Efes), este faptul  
că, asemenea lui Bloom, nici Kristeva nu-l indică pe Eliot ca precursor9 
extrem de apropiat pentru ea, ca să nu zic imediat, în timp măcar, dacă nu 
și în context cultural-lingvistic strict, așa că întreb: din necunoaştere 
genuină (ceea ce ar fi un imens paradox tocmai la atotștiutoarea autoare 
oficială în Occident a teoriei intertextului), sau prin ascunderea deliberată 
a surselor acestei idei? Spun asta, fiindcă, de vreme ce se inspiră explicit 
din Aspects of the Theory of Syntax și din alte lucrări ale lui Noam 
Chomsky (de peste Atlantic), e clar că pentru Kristeva engleza nu era o 
barieră de netrecut, pe de o parte, iar de pe malul Senei pînă pe malul 
Tamisei, pe de altă parte, distanţa a fost dintotdeauna, totuși, mai scurtă 
decît de la Galați la Londra, sau – mai ales – de la Sorbona la MIT,10 
unde a predat o vreme Chomsky. În plus, accesul la informaţie nu-i era 

                                                 
7 T.S. Eliot, Selected Esays, p. 14. 
8 T.S. Eliot, idem, p. 15 (s.a.). 
9 Ci numai pe Bahtin (corect, slavă Domnului) – dar nici pe el imediat. Bizar, nici Cristina 
Hăulică, prea fidelă Kristevei, nu o face, în Textul ca intertextualitate, Editura Eminescu, 
București, 1981.  
10 Massachussets Institute of Technology .  
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nicicum obstrucţionat unui intelectual adult și profesionist, rezident în 
occidentul european al anilor ’60-’70, precum Kristeva, așa cum îi era 
unui tînăr abia ieşit din adolescenţă, aflat în curs de formare intelectuală 
și total nesigur în privința viitorului său, în genere, nu doar a celui 
profesional, de la noi, din Europa de Est, cum eram eu pe atunci. Sau, ca 
un fel de revers al medaliei, mă-ntreb dacă nu cumva oi fi avînd eu 
avantajul perspectivei mai largi sau pe al vederii mai clare date de 
simplitatea privirii îndreptate direct asupra problemei, perspectivă 
datorată, paradoxal, distanței față de „obiectivul” vizat, că de timp nici nu 
poate fi vorba, majoritatea observațiilor proprii pe care le transcriu aici și 
din memorie nefiind recente, ci de prin anii ’60-’80, eu nefăcînd acum 
decît să le re-organizez și să le completez, pe ici, pe colo, cu informații 
relevante, despre ipoteze proprii mai vechi, doar (re)confirmate mai de 
curînd prin lecturi care în trecut mi-au fost interzise.  

Spre exemplu, dacă despre intertextualitatea literaturii de ficțiune 
știam de mai demult, mai recent am aflat că practica intertextuală este 
„un joc” intelectual obișnuit și într-una dintre cele mai vechi forme de 
eseu, cunoscută sub numele de midrașim11 (i.e., comentariu biblic). Dat 
fiind că unul dintre cei mai respectabili eseiști ai antichității este Philon 
din Alexandria12 (adesea pomenit ca precursor în eseul pe care îl citiți 
acum), s-ar putea spune, spre scuza Juliei Kristeva, că ea o fi presupus 
acest aspect cultural ca fiind binecunoscut intelighenției. Pentru mine, 
însă, un astfel de argument nu prea stă în picioare, din cauză că văd cum 
iluzia originalității din nimic, lansată de romantici, a făcut și face destule 
valuri și victime pînă în zilele noastre, unii scriitori, ne prea duși pe la 
bibliotecă, fiind sincer convinși că dacă le-a trecut lor ceva (care nu e un 
glonţ) prin cap, sînt originali,13 deși, în realitate, „o mulțime de lume se 
                                                 
11 Sau midraș, cf., Zenaida Anamaria Luca, „Introducere”, în Philon din Alexandria, Comentariu 
alegoric al Legilor Sfinte după lucrarea de șase zile, Editura Herald, București, 2006, p. 9-10, în 
special, dar și următoarele, pînă la p. 14. Cine știe, poate că tot de la Philon (citit, eventual, într-o 
ediție străină modernă) i-o fi venit și lui Nichita Stănescu ideea de a teoretiza conceptul de poem-
eseu în relație cu Eliot, în „Prefața” sus-menționată, experimentîndu-l apoi și în propria poezie. 
12 Ibidem, p. 7.  
13 De exemplu, iată ce crede sincer despre sine domnul Virgil Diaconu, care-l critică și el pe 
Harold Bloom (dar în alți termeni și, paradoxal, din perspectivă „aticistă”): „Opera literară este 
creaţia imaginaţiei mele, a daimonului meu, care prelucrează estetic (canonic) prin limbaj atât o 
substanţă afectiv-intelectuală proprie cât şi existenţa, realitatea, iar nu o colecţie de idei ce nu-mi 
aparţin, de idei şi trăiri extrase din textele de factură clasică ale altor scriitori, texte pe care le 
«interpretez greşit». Scriitorul autentic nu interpretează, nu reciclează opere deja existente. 
Scriitorul autentic nu este o fabrică de reciclat literatura – el creează literatura; şi o creează chiar 
din substanţa sa gânditoare, care se raportează la realitatea în care trăieşte şi la marea realitate.” 
Cf., „Canonul literar occidental bloomian”, în Conta, nr. 10, aprilie-iunie, Piatra-Neamț, 2012, p. 
149 [s.a]. Am o întrebare de logică foaaarte simplă: cum poate fi original cineva care 
„prelucrează estetic (canonic) o substanță afectiv-intelectuală”, fie și „proprie”, dar deja (adică 
anterior) existentă în conștiința subiectului prelucrător la momentul prelucrării? Întreb, fiindcă, 
odată ce este prelucrată în funcție de un canon estetic, adică de o poetică, respectiv conform unui 
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gîndise/ mai înainte la asta”, cum zice Mihai Ursachi14, doar că, precum 
„gîștele toamnei” din alt poem celebru al Magistrului, în loc să se ducă la 
origini sau prin țările calde, „originalii” rămân să „gîgîie duios”, vai, tot 
pe capul nostru.15   

De-a dreptul imoral, însă, îmi pare faptul că Harold Bloom, după – 
sau în timp – ce-i ridiculizează cu orice ocazie pe telquelişti (deşi nu 
spune exact şi de ce o face) pentru păcatele lor – unele reale, precum 
marxismul în primul rînd, ca premisă ideologică a demersurilor din 
lingvistică şi din semiotică (chiar, ce treabă o fi avut Marx cu astea, 
Dumenzeu știe!) –, fură un concept de la o „pariziancă”, unde mai pui, şi 
marxistă şi feministă, deşi el dispreţuieşte deopotrivă marxismul şi 
feminismul, spre a-l da mai apoi drept o mare descoperire de-a lui, fie şi 
„tradus” şi „rupt” în mai multe pălării, că Măria intertextuală e tot aia şi, 
ca tessera, se vede al naibii de bine (sau de rău). Pentru mine, faptul că-i 
învinuieşte, aşa, difuz şi la grămadă, de moartea autorului pe toţi cei care 
folosesc conceptul de intertextualitate, asociind această culpabilizare cu 
împrumutarea unor termeni savanţi din mai multe surse (indicate expres 
şi cu sublinieri în propriul text, să-ţi sară în ochi), altele decît textele 
eliotiene, dar pentru ideile eliotiene, trădează intenţia lui Bloom de a 
deturna atenţia cititorilor neexperimentaţi de la sursele esențiale 
adevărate (Știința nouă a lui Vico, de exemplu) în ansamblu, şi de la 
sursa primară pentru el (adică eseistica lui Eliot) cu precădere, întru 
mascarea propriilor „împrumuturi” de proprietate intelectuală. Totodată, 
ce nu văd eu la Bloom e calitatea diferită intelectiv, în sens pozitiv, nici 
faţă de scrisul lui Eliot, nici de al lui Derrida, nici de al Kristevei, că de-
al lui Bahtin nici vorbă – ba dimpotrivă – şi nici eventualul alt înţeles al 
noilor „săi” termeni din noul lui context, ci doar un chin permanent de 
„traducere” a celor vechi „în alţi termeni”, aşa încît teoria „lui” ar putea 
                                                                                                                        
set de reguli teoretice preexestente și elaborate anterior de altcineva, „substanța” încetează să mai 
fie proprie subiectului prelucrător, adică artistului, devenind-i „improprie” sau „impersonală”, 
odată ce a fost „obiectivată” într-o operă. Și încă un lucru: a văzut cineva realitatea materială 
„prelucrată” efectiv, nu imaginativ, prin limbaj? Să-mi arate și mie unde și cum. Aici mai sînt și 
probleme de proprietate a termenilor, am impresia, precum estetic și canonic, paranteza autorului 
indicînd sintactic o apoziție generată de o similitudine – dacă nu chiar de o identitate – semantică 
(potrivit regulilor gramaticale și de punctuație ale limbii române). Or, întrebarea mea următoare 
este: sînt estetic și canonic termeni echivalenți, măcar, dacă nu identici, din punct de vedere 
semantic? Mira-m-aș! Și atunci, despre ce este vorba în pasajul reprodus?  
14 „Acesta era visul nostru, să deschidem/ un pension pentru fluturi; și din naivitate nici nu știam/ 
că o mulțime de lume se gîndise/ cu mult înainte la asta.” – Mihai Ursachi, „Proiecte 
primăvăratice”, în Poemul de purpură și alte poeme, Dacia, Cluj, 1974, p. 21. 
15 „Se duc găștele toamnei, și gîgîie duios/ și gîgîie departe și plîng zburînd în șir/ spre steaua 
dimineții”, cf., „Punct de vedere”, idem, p. 24. Întrebare didactică: da’ ce combinație de poeme 
clasice românești din canon evocă ironic textul lui Mihai Ursachi aici, prin secvența intertextuală 
„steaua dimineții”? Vă dau un element al „balamalei” sintagmatice: „steaua singurătății” e din 
„Odă (în metru antic)”, de Mihai Eminescu. Cerință: găsiți-l pe-al doilea, scrieți un scurt eseu pe 
tema asta, publicați-l și trimiteți-mi și mie un exemplar din revista în care va apărea. 
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alcătui, cel mult, nişte palide note de subsol la toată seria de formulări 
anterioare pe aceeași temă.  

Ca o paranteză, mă întreb totodată: da’ dacă tot iubea Julia Kristeva 
într-atîta marxismul (văleu, și, împreună cu ceilalți telqueliști, chiar 
leninismul!16), măcar din consecvență cu sine, dacă nu de altceva, de ce 
n-o fi rămas – sau de ce nu s-o fi întors înainte de ’89 – în Bulgaria, să-i 
simtă din plin „binefacerile” în acţiune socială, direct de la faţa locului și 
în le con-text historique în care a fost pus în practică? Sau, la fel, dacă în 
Franţa era sau se simţea „oprimat”, de ce n-o fi cerut Roland Barthes azil 
politic în Europa de Est – de pildă în România –, unde, ca diplomat, 
avusese ocazia să-l vadă aplicat efectiv, prin anii „obsedantului deceniu”, 
firesc fiind, conform propriei logici a plăcerii… pentru marxism, să-i fi şi 
plăcut ce-a văzut, ca efect al „implementării” acestui textem în practica 
socio-politică – pentru a nu mai vorbi şi de Lucien Goldman, parizianu’ 
postbelic numero un cu critica marxistă17 (că londonezu’ echivalent e 
Terry Eagleton, care, în 1984 – interesant an! – , își „botează”, 
„intertextualist”, o carte, The Function of Criticism,18 furînd ca atare 
acest titlu de la un eseu de-al lui Eliot, din 192319), altă „faţă tristă” 
comunistă, plecată chiar din România. Erau masochişti cu toții şi aveau 
plăcerea să se lase chinuiţi de „monstrul” capitalist şi democrat-pluralist, 
sau era mai profitabil aşa, să înjure capitalismul în mod liber (fiindcă 
acesta o permitea) şi pe banii lui (că mai și plătea – și încă bine)? Şi cum 
se cheamă asta în termeni de etică (de care unii dintre ei – precum Sartre, 
agent sovietic dovedit, adică plătit din altă sursă bugetară decît una 
franceză – făceau mare caz)? Pentru a respecta adevărul istoric, trebuie 
spus, totuși, că toarșa Kristeva și-a abandonat, după vreo două decenii, 
poziția teoretico-politică de stînga din perioada telquelistă, devenind, 
dimpotrivă, adepta unor concepții și „vederi” pronunțat de dreapta.20 Unii 
ar considera asta drept trezire la realitate, odată cu maturizarea: dat fiind, 
însă, că nici pe cînd se dădea marxistă nu era vreo mironosiță clorotică și 
neștiutoare de ceea ce se întîmpla dincoace de cortina de fier sub 
oblăduirea marxiștilor, că doar din Estul comunist, adică din Republica 
Populară Bulgaria, plecase la Paris, nu din Patagonia, și presupun că nu 
de bine ce se simțea acasă „și-a luat lumea-n cap”, eu cred că această 
„convertire” nu e decît o ilustrare a oportunismului funciar al Kristevei, 
care s-a dat mereu „după cum a bătut vîntul”, așa încît, văzînd ea că, de 
                                                 
16 Vezi, în acest sens, referirile la și citatele din „tovarășul” Lenin, în Idem,  p. 10, 44, 179, 180, 
298, 370, 373-375, 452. 
17 Cf., Lucien Glodman, Sociologia literaturii, Editura Politică, 1972 
18 Terry Eagleton, The Function of Criticism, Verso, London, 1984 (reprinted 2000). 
19 T.S. Eliot, ‘The Function of Criticism’, Selected Essays, ed. cit., p. 23-34.  
20 Cf., David Lodge & Nigel Woods (editori coordonatori), Modern Criticism and Theory – A 
Reader, second edition, Longman, 2000, p. 206.              
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la o vreme, nu prea mai e de bon ton să fii leftist…, pardon, gauchist, 
după ce a fost sigură că, oricum, e „cu sacii în căruță”, a schimbat 
textul…ăăă, barca, fără probleme, în baza unor misterioase trasforms-uri 
etice proprii. În concluzie, mai bine să nu pretindem conștiință morală 
acolo unde nici Dumnezeu nu dă. 

Unul dintre punctele forte ale convingerilor proprii cu care lucrează 
Harold Bloom, dîndu-le însă drept concepte operaţionale, ar trebui să fie 
cel potrivit căruia ironia, „în sensul ei originar de alegorie, [sic!] de-a 
spune ceva sugerând însă altceva, este tropul tropilor din punct de vedere 
epistemologic”.21 După propria mărturisire, la convingerea asta el a ajuns 
„după o ceartă de decenii” cu prietenul său Paul de Man22, care considera 
că ironia constituie „condiţia limbajului literar însuşi” (idee la care 
subscriu, dar tot cu măsură – sau cu nuanţe). Nu e rău că, măcar uneori, 
Bloom indică în mod clar sursele ideilor „sale”, dar iată ce adaugă de 
Man însuşi asupra chestiunii on hand, în clasica sa deconstrucţie a 
esteticii hegeliene: 

 
Alegoriile sînt alegorii ale celei mai proprii categorii lingvistice (ca opuse 
fenomenalului): gramatica. Pe de altă parte, alegoria îşi ratează total scopul dacă nu 
e în stare să facă recognoscibilă abstracţia alegorizată; aceasta ar trebui să fie, în 
termenii lui Hegel, uşor de recunoscut.23  
 
Problematică e şi cealaltă convingere a lui Bloom, derivată tot din 

polemica lui cu de Man, anume că orice „poziţie adoptată faţă de o operă 
metaforică va fi ea însăşi metaforică” sau că, prin generalizare, nu poate 
fi, „nici mai mult nici mai puţin decât un trop ca oricare altul”24. Asta e 
destul de adevărat, nu însă întru totul, ci numai în „traducerea” pe 
înţelesul tuturor a poziţiei în cauză, adică în expresia ei verbală din 
critica „obişnuită” – şi doar atunci cînd aceea e una care ţine morţiş să fie 
aşa, caz în care, ca text, nu devine, într-adevăr, decît o alegorie 
alternativă, de grad secund, să zicem, faţă alegoria primară, care este 
opera comentată, ajungînd, în concluzie, o altă ficţiune, paralelă. 

                                                 
21 Cf., Anxietatea influenţei, p. 16-17. Nu ştiu dacă anacolutul îi aparţine lui Bloom, traducătorului 
sau editorului de carte, și nici nu pot verifica, fiindcă ediția mea în engleză e mai veche decît cea 
după care s-a făcut traducerea versiunii românești. 
22 Și el e un caz politic bizar, cu atitudine pro-nazistă exprimată în presă pe cînd era tînăr, înainte 
de a se expatria în SUA (cam la fel ca în cazul lui Mircea Eliade). Din cîte știu, printre cei care i-
au luat, public, apărarea cînd a fost atacat în media pe tema colaboraționismului se numără (spre 
onoarea lui) și Haroold Bloom. 
23 Cf., Paul de Man, „Sign and Symbol in Hegel’s Aesthetics“, în Critical Inquiry, The University 
of Chicago Press (Journals Division), vol. 8, Nr. 4 (Summer 1982), p.761–775.  
24 Harold Bloom, ibidem, p. 16.  



 256

Hitchcock. Frica între etic şi estetic 
 

un eseu de Traian-Ioan Geană 
 

 În ciuda caracterului său impredictibil şi a condiţiilor speciale în 
care se manifestă, frica este o senzaţie cât se poate de umană. Un fapt pe 
care majoritatea filmelor horror / thriller îl exploatează fie până la 
banalizare (şi atunci filmul este de o categorie inferioară), fie până la 
obţinerea unui contrast violent între disperarea celui ameninţat şi 
siguranţa de sine a celui care ameninţă (indiferent dacă personajul 
negativ este un monstru, un psihopat cu mască, sau un simplu agresor). 
Consecinţa unei astfel de abordări este următoarea: frica străbate 
personajele principale de la început până la sfârşit, fără ca acestea să 
evolueze cu adevărat. Ceea ce vor, de regulă, personajele unui film de 
groază / thriller este să scape cât mai iute de frică, nu să o înfrunte cu 
adevărat şi să o asimileze. Răul este învins prin recurgerea la gesturi 
exasperate, peripeţiile nu descriu decât rareori o traiectorie iniţiatică 
propriu-zisă şi spaima subzistă latent în minţile supravieţuitorilor după 
consumarea momentului final, fără posibilitatea de a fi cu adevărat 
depăşită. Pe scurt, înfrângerea sau uciderea antagoniştilor nu implică 
ideea de curaj decât la un nivel al gestului. Sensibilitatea psihică a 
personajelor care iau parte la naraţiune rămâne însă neschimbată, în aşa 
fel încât revenirea la normalitate survine ca o uşurare (bineînţeles, dacă 
revenirea are loc). 
 Este perfect normal ca filmele de groază şi thrillerele să se 
centreze în jurul oamenilor obişnuiţi, dispuşi la reacţii extreme în situaţii 
limită – pe baza acestui contrast mizează majoritatea filmelor de gen. 
Transportarea personajelor dintr-o situaţie obişnuită în una neobişnuită se 
înregistrează cel mai eficient prin intermediul fricii. Frica izolează treptat 
personajele de contextul lor firesc şi devine un potenţial stimul pentru 
transcendenţă. Personajelor li se oferă „şansa” de a deveni „eroi” – 
„şansă” de care nu „profită” însă prea mulţi.  
 Poate părea paradoxal, şi totuşi m-am întrebat în dese rânduri de 
ce atâtea filme ale lui Hitchcock se termină sec şi prozaic, după ce 
suspansul a fost construit gradual cu o meticuloasă răbdare. Luaţi, de 
pildă, Omul care ştia prea multe, Notorious, Îndoiala, Fereastra din 
spate şi chiar La nord prin nord-vest sau Psycho şi veţi constata cu ce 
soluţii banale vine „maestrul suspansului” ca să rezolve dilemele 
personajelor sale în punctul culminant al naraţiunii. (Sigur, nu toate 
filmele lui Hitchcock au happy-end, e bine de amintit acest lucru; dar 
culmea este că şi în filme din această categorie, precum Vertigo, 
elementul banal poate contribui din plin la finalul neaşteptat.) Să ne 
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gândim numai la confruntările fizice inegale din Îndoiala sau Fereastra 
din spate din care personajele pozitive, iniţial în dezavantaj, scapă tefere; 
sau la scena finală din Notorious cu cei doi protagonişti (interpretaţi de 
Cary Grant şi Ingrid Bergman) păşind prin holul casei antagonistului, de 
faţă cu acesta, fără a păţi nimic. Privit cu detaşare, momentul este de o 
simplitate dezarmantă, însă ritmul lent în care se desfăşoară evadarea 
încarcă întreaga secvenţă cu o tensiune viscerală, neaşteptată. Prin 
urmare, ceea ce pare să confere forţă filmelor lui Hitchcock în numeroase 
cazuri este tocmai banalitatea gestului decisiv, salvator, care încununează 
reuşita eroului / eroinei.  
 Exact. Personaje precum 
Roger Thornhill, Richard Hannay, 
doctorul Ben McKenna sunt eroi. 
Frica nu reprezintă decât un stadiu 
în dezvoltarea lor individuală. Atât. 
Ea îi aruncă în afara cotidianului, îi 
înstrăinează de societatea 
autosuficientă în care trăiesc şi în 
care continuă, în mod paradoxal, să 
se deplaseze. Am putea să ne întrebăm, desigur, de unde beneficiază eroii 
lui Hitchcock de atâtea resurse pentru a-şi continua peripeţiile, având în 
vedere că şi ei sunt „oameni obişnuiţi puşi în situaţii neobişnuite”. 
Probabil că marele şi enigmaticul regizor nu s-ar fi preocupat să dea un 
răspuns. Cine ştie, poate că atunci când ţi se adresează o provocare, 
ultimul lucru care contează e meseria... Crucial este caracterul. Iar 
filmele lui Hitchcock sunt adevărate studii de caracter.  
 Pentru început, să observăm că în multe pelicule ale britanicului 
fascinat de psihanaliză şi ocultism se pune un accent deosebit pe 
formarea personajului principal, pe capacitatea sa de adaptare la situaţiile 
insolite care îl copleşesc. Eroii hitchcockieni dau adeseori dovadă de un 
neobişnuit sânge rece şi de autocontrol. Adevăratul conflict este cel 
psihologic, nu cel extern (cu adversarii). Frica joacă cel mult rolul unui 
catalizator al spontaneităţii şi curiozităţii umane, ţinut în permanenţă sub 
control; atitudinea în faţa pericolului contează mai mult decât felul în 
care se termină totul. De aici derivă şi simplitatea finalurilor pentru care 
Hitchcock optează de cele mai multe ori. Gestul trece în plan secund şi 
devine o proiecţie exterioară a lucidităţii personajelor. Atâta timp cât 
eroii sau eroinele sale şi-au depăşit complexele, pe Hitchcock nu îl mai 
interesează modul în care bătălia este câştigată: regizorul este dispus să 
ofere răsplata maximă pentru dârzenie şi curaj. Nu mai are rost să ne 
întrebăm de ce  fotograful din Fereastra din spate scapă „ieftin” după ce 
a căzut de la etaj, sau de norocul eroinei din Îndoiala în confruntarea 
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finală cu ucigaşul. Aşa cum, de pildă, Faustul goetheean este mântuit în 
urma intenţiei sale de a-i ajuta pe alţii – intenţie ce nu apucă să se 
concretizeze în faptă –, Hitchcock îşi judecă eroii tot din interior şi, 
neinfluenţat de aspectul exterior al problemei, îi „salvează” în ultimul 
moment printr-o economie surprinzătoare de mişcări. Asta, bineînţeles, 
dacă situaţia este una fără scăpare, precum în La nord prin nord-vest. În 
acest fel, regizorul britanic ne aminteşte „cine e cu adevărat şeful în 
lumea lui”. Un asemenea deznodământ de tip deus ex machina reflectă pe 
deplin ironia lui Hitchcock, amintindu-ne şi nouă, spectatorilor, că 
personajele nu sunt mai puternice decât par. Meritul lor unic constă 
exclusiv în depăşirea conflictului intern. Dar este mai mult decât suficient 
pentru ca regizorul să se înduplece şi să intervină în mod salutar atunci 
când e nevoie, zâmbind eventual discret din culise. 
 În concluzie, modul în care personajele se raportează la frică în 
forul lor interior este principalul lucru care îl interesează pe Hitchcock. 
Angoasele şi neliniştile nu trebuie exagerate pentru a produce suspansul. 
Este preferabil ca spaima să fie înfăţişată cât se poate de natural: ca 
senzaţie izvorâtă din situaţii-limită, din presimţirea morţii, stârnind însă o 
reacţie din partea protagonistului, mai precis un contraatac şi nu o fugă. 
Este vorba de o senzaţie profund umană, aşa cum afirmam de la început, 
dar care în cazul lui Hitchcock este umană pentru că poate fi depăşită. 
Din nou trebuie punctat: depăşită sau controlată, nu şi înţeleasă. Aura de 
mister a fricii este potenţată de forţele insondabile ale necunoscutului. 
Din fericire, arta nu trebuie să explice nimic. Ea lucrează cu reprezentări. 
În cazul unui film de suspans, frica trebuie doar „scoasă de la naftalină” 
şi eventual izolată estetic sub forma clasică a ţipătului. Aşa cum am 
sugerat privitor la filmele lui Hitchcock, punctul culminant este tranşat cu 
un calm şi o precizie ce pavează cu nonşalanţă drumul către mult-
aşteptatul şi romantizatul happy-end. Dar tocmai punctele culminante 
concentrează întreaga măiestrie a britanicului în a capta şi reda senzaţia 
de spaimă cât mai fidel cu putinţă. Nu contează cât de scurt este 
momentul-cheie al naraţiunii dacă regizorul simte cu acurateţe momentul 
în care frica trebuie să îşi facă apariţia. Aici iese în evidenţă talentul lui 
Hitchcock, iar Psycho este indubitabil cel mai strălucit exemplu de 
izolare estetică a fricii.* Celebrul ţipăt al lui Janet Leigh ar putea concura 

                                                 
* În opinia noastră, Hitchcock mai izbuteşte o performanţă notabilă în Psycho: reuşeşte să redea, 
ca nimeni altul, tragedia omului care moare neştiut de nimeni. După scena crimei de la motel, 
Norman Bates, proprietarul locului, înghesuie cadavrul şi lucrurile victimei în maşina acesteia. 
Maşina este ulterior scufundată într-o mlaştină din apropiere. De remarcat că regizorul insistă 
minute bune asupra lui Bates în demersul acestuia de a înlătura dovezile incriminatoare. Înfăţişată 
aici ca devalorizare a existenţei umane, moartea atrage după sine şi devalorizarea conţinuturilor 
de existenţă, adică a obiectelor şi locurilor care au făcut parte din viaţa individului respectiv. De 
asemenea, motelul, în calitate de spaţiu rezidenţial tranzitoriu, sugerează perfect statutul de 
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oricând cu Ţipătul lui Edvard Munch în materie de impresie artistică. La 
fel de importantă este însă şi secvenţa din finalul filmului, un eveniment 
care se consumă extrem de rapid: când camera se mută de la imaginea 
femeii înfricoşate pe figura criminalului, confruntarea este brusc 
soluţionată şi suspansul eliminat. Ce a urmărit, de fapt, Hitchcock? 
Evident, ţipătul...   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        
incertitudine (sau de nedeterminare) al fiinţei umane. Practic, moartea şterge tot, în urma ei nu 
mai rămâne nimic. Privite din această perspectivă, secvenţele cu Bates curăţând meticulos locul 
crimei şi împingând automobilul în mlaştină devin cu adevărat deranjante. Abia la sfârşit, maşina 
este scoasă din mlaştină şi trupul femeii recuperat. Acest lucru îl linişteşte însă prea puţin pe 
spectator. 
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DEBUT 
 

Elena Donea 
 

 
         Elena Donea s-a născut la 12 octombrie, 
1993, în Galaţi, unde a absolvit Colegiul Național 
„Mihail Kogălniceanu”, în prezent fiind studentă 
în anul al doilea la Facultatea de Litere (secţia 
română-engleză) a Universităţii din București. 

 
Elena Donea are deschidere spre toate genurile şi spre diverse experimente 

(inclusiv cel de scrierie colectivă, în colaborare cu alţi scriitori prieteni). Poezia ei se 
articulează prin scenarii epic-lirice care conferă textelor o soliditate expresivă de mare 
forţă, ca efect, deopotrivă, al unui vizionarism oniric, ce denotă o mentalitate de flaneur 
lucid, cum spune, intertextual, ea însăşi despre sine. Tema favorită a poetei este erotica, 
pusă în act în mod truculent într-o multitudine de ipostaze, „vocile” ei divulgînd cele 
mai diverse atitudini, de la evocarea tandră, pînă la ironie şi la sarcasm. Prin diversele 
strategii de seducţie comunicaţională puse în joc de autoare, lectorul e „captivat” în 
fiecare poem, sub fascinaţia anticipării unei mari suprize, care, atunci cînd vine, este 
mereu alta decît aceea la care acesta se aşteaptă. (Viorel Ştefănescu) 

 
    
și Iisus a fost copil  
 
fie vorba între noi, Dumnezeu există în spațiul acesta 
dintre mine și tine, dintre noi. 
Iisus s-a jucat cu lopățica în nisip, ca și noi. 
se așeza, își făcea conturul trupului pe nisip. se ridica. 
măsura soarele cu degetul mare, își acoperea ochii. 
colecționa pietre, le alinia alfabetic. 
își iubea tatăl, îl striga, și El era împrejurul său. 
 
eu credeam că-s orfană. când eram copil, 
tata se juca de-a v-ați ascunselea. 
mă lua în brațe, închideam ochii, plângeam. 
citea ziarul, mirosul de cafea se împrăștia. 
tata nu mai era, fugeam, aliniam soldățeii alfabetic. 
jucăriile fugeau de mine, credeam că am un frate 
pe care îl uitasem în buzunarul de la haina tatălui meu. 
 
nimeni nu mai repară chiuveta, apa curge, 
soldățeii mor în neștire, ca în armată. 
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mă urc pe șifonier, îmi scald picioarele mici, sângerez. 
fredonez cântece vechi, îl strig pe tata. 
telefonul se aude sunând cu bulbuci sub canapea 
„ne pare rău, dar abonatul nu răspunde.” 
fie vorba între noi, Dumnezeu există în spațiul acesta... 
 
 
o busolă orientată către noi 
 
 
mâinele lor joacă mimicry la apus 
el aleargă după umbra ei, 
de parcă ar alerga după lumină. 
iubirea are şi ea patternurile ei 
încifrate în fiecare plămân al cerului. 
reşedinţa iubirii e încă nemărturisită 
și încă ilegală. 
 
„care-s mai frumoase: îmbrăţişările noastre –  
sau ale celor din umbră?” 
când o să mă prinzi iar pe sub iarbă 
îmi vei spune că sunt şireată 
dar eu o să te înfăşor în mâinile mele 
o să-ţi ating obrazul tău pistruiat 
o să te cert şi am să-ţi spun: nu-i adevărat! 
 
nu ştii cum alunecă vântul 
şi umbrele noastre alungite 
se rostogolesc pe verticală. 
în reşedinţa noastră miroase a măr verde 
mă rostogolesc pe oricare parte absentă a patului 
 
când mă trezesc mă abţin să te mai privesc 
de teama pleoapelor obosite    
care ar putea să cadă învinse, 
pierzându-te din ochi  
definitiv. 
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străzile vagon 
 
 
străzile acestea poartă urmele 
atâtor amanți 
care s-au îmbrățișat îndelung, 
s-au așezat obraznic 
printre taxiuri, 
și-au lăsat urma tocului încins 
s-au sărutat 
până când dinții lor au devenit 
totuna cu trecerea de pietoni. 
 
pupilele-semafor s-au rostogolit                
și-au căutat pleoapele care cunosc 
și ascund atât de bine 
aceste străzi-vagon. 
 
 
și                                                                                   
 
ochii tăi sunt peste tot, 
și, când spun tot, 
mă refer la oglinzile în care 
îmi e frică să mă uit 
în întregime 
poate m-aș privi prin ochii tăi, 
m-aș seduce, trăda sau ucide. 
 
tu spui că măcar asta m-ar face să râd, 
pupilele noastre ar crește precum iarba, 
când s-ar întâlni 
genele noastre s-ar îmbrățișa 
atât de tare, că 
am avea dureri în loc de ochi.  
 
 
septembrie, marea 
 
septembrie, toate geamurile din mozaic chicotesc 
e momentul lor de cumpănă 
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momentul lor să prindă frunzele între cioburi 
și să le strângă de gât.  
 
până de curând, tata se dădea pe balansoar 
prin metrouri, peste scaune ocupate de sacoșe  
și râdea de vuietul din spatele nostru  
ca de râșnița mamei când alintă nuci  
mama va mai merge puțin cu noi la cules struguri 
își va prinde părul coc într-o parte 
nu va mai avea cercei, tata a iubit-o  
pesemne că mama semăna cu mine pe-atunci 
știu asta, am văzut pozele când țineam mâinile ca ea 
și rochia ei subțire de vară se potrivește ca plicul pe scrisoare 
acum, se mai îmbracă în răcoare uneori 
pe picioare i se văd puțin vergeturile. 
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Cenaclul de joi 
(„Cultură la liber şi numai de plăcere”) 

 
Am aşteptat de mulți ani să avem un spațiu dedicat unui 

atelier literar. Simțeam că e un loc necesar, mai ales că eu, cel puțin, prin 
natura profesiei, cunoșteam în jur tineri care se ocupau de scris fără să-i 
știe nimeni. Era bine să mai găsim din aceștia, să-i valorizăm, să-i 
ascultăm citindu-și textele, să-i asculte și alții, să fie comentați, să afle ce 
e bine și ce nu în scrisul lor, să vadă ce înseamnă literatură de calitate 
(eventual, alta decât aceea din școală) și, acolo unde e cazul, să-i ajutăm 
să debuteze. Voiam ceea ce se numește, clasic, un ”cenaclu”, o instituție 
extrem de utilă și foarte frecventată de junimea literată, de la noi și de 
aiurea. Tradiția cenaclurilor în arealul autohton e consistentă și s-a 
dovedit dintotdeauna (se dovedește încă, din plin!) eficientă în 
descoperirea de nume care să se impună și în menținerea unei anume 
atmosfere culturale publice.   

Un asemenea spațiu a putut deveni, de prin octombrie, spre 
bucuria noastră, sala ”Veronica Micle” la Biblioteca Județeană ”G.T. 
Kirileanu”. Programul de înnoire managerială a instituției a permis o 
reorganizare a sălilor și a activităților, astfel încât să se facă loc, pe lângă 
altele, unui cenaclu literar. Cu o sală la dispoziție și un bibliotecar 
desemnat ca secretar permanent (Dan Iacob), am primit mână liberă de la 
Adrian Alui Gheorghe, proaspătul director, să-i dau formă. Așa s-a 
născut ”Cenaclul de joi”, impulsionat de un angrenaj uman care a 
presupus atât prezența unui nucleu scriitoricesc autentic, la Piatra-Neamț, 
cât și voința de a așeza literatura sub egida unei continuități și a unei 
permanențe gratuite. Am conceput o deviză (”Cultură la liber și numai de 
plăcere!”), un afiș, o pagină de facebook (administrată de promițătoarea 
Irina Nuțu), am convenit o zi (joia, la două săptămâni), o oră (17) și o 
strategie: vom citi și comenta poeziile celor care se înscriu (selectate 
anterior de mine), vom avea, când se ivește ocazia, invitați, vom fi 
prezenți la manifestări literare locale, vom viziona filme de artă și, sub 
aceleași auspicii poetice, le vom discuta. Totul a decurs conform 
așteptărilor, căci am avut public de la prima ședință, tineri pasionați, 
inteligenți, deferenți și deschiși, și am format deja o ”familie” cenaclieră 
care asigură minunate seri de lectură și dialog. Se discută foarte serios și 
aplicat, cu textele în față, se încrucișează concepte, analogii și impresii, 
în polemici din care nu lipsesc relaxarea și spiritul ludic. Totul se 
desfășoară firesc, fără crispare și poză intelectuală, într-o atmosferă care 
a redescoperit libertatea binefăcătoare a frumuseților din cuvinte, idei, 
afecte și simboluri. Având în spate experiența unor asemenea întâlniri 
încă din studenție, am observat cu încântare că literatura e încă o opțiune 
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de viață pentru mulți adolescenți (deși avem și oameni în toată firea 
printre participați!), că școala nu satisface nici pe departe nevoile și 
căutările lor spirituale și că, dacă nu toți vor deveni, poate, scriitori, 
măcar vor forma un public care să demonstreze că esența ultimă a unei 
societăți rezidă în nivelul ei cultural.   

Nu-mi rămâne decât să sper că ”Cenaclul de joi” va dăinui 
cât mai mult și că-și va atinge scopurile pentru care l-am făcut posibil și 
l-am susținut. În nebunia zgomotoasă și meschină, din jur, ”cultura la 
liber și de plăcere”, cărțile, scrisul sunt, încă, opțiuni viabile. E foarte 
reconfortant să știi și să vezi că-i așa!  

Adrian G. Romila 
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IRINA NUȚU, 17 ani, Colegiul Național 
”Calistrat Hogaș”, Piatra-Neamț 

 
 
 
 
 
 

pianistul 
 
plângea în braţele mele şi 
odată cu umerii ei se cutremura pământul 
iar pereţii lumii noastre se dărâmau unul 
câte unul 
de parcă universul ar fi făcut din noi 
un joc de domino. 
şi ea, plângând, atât de frumoasă era că 
tot ce mi-am mai dorit înainte 
ca pământul 
să se prăbuşească peste cer 
a fost să mai facem o dată dragoste 
şi să apăs clapele coastelor ei până când 
carnea ar fi început să îi cânte 
din nou. 

contre-jour 

cursele de lacrimi ale Irinei încep pe obraji; 
linia de sosire e bine ascunsă în 
sânul cald 
acolo de unde lacrimile nu-i mai pleacă niciodată. 
din când în când mă mai primește la ea 
în inimă iar 
acolo le văd pe toate 
păstrate-ntr-o menghină. 
și cu fiecare maraton de plânset mut 
pe care îl adună în piept 
Irina devine din ce în ce mai diafană 
mai fragilă decât însuși cuvântul 
fra 
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gil 
pe care i l-am frânt în două silabe 
când i l-am șoptit în ureche. 
la cursele de lacrimi ale Irinei 
eu nu am pariat niciodată 
de teamă să nu care cumva să câștig 
și să pierd totul. 
 
4:56 a.m. 
 
cu fruntea sprijinită de umerii pereților, 
ticăitul ceasului îmi sună ca un puls al 
casei acesteia în care 
niciun creion colorat nu depășește conturul negru 
deși afară cerul geme de păsări călătoare 
iar pomii abia de se mai văd de propriile roade. 
în casa asta, cu toții își urează o noapte bună 
(numai mie îmi spun o noapte frumoasă, pentru că eu am insomnii) 
fără să se mai întrebe dacă noaptea a avut 
la rândul ei o zi bună 
dacă mai poate, dacă vrea să fie ,,bună" și astăzi 
ori dacă și-a făcut somnul de frumusețe peste zi 
(căci nu poți ști niciodată când soarele are iar trac 
și luna trebuie să îi mai țină locul o vreme) 
     sunt nopți ca acestea când 
în casa asta aerul trebuie să tragă oameni în piept 
ca să îi țină în viață 
în timp ce afară orașul inspiră adânc 
ca o metaforă cu aripi de fenix; 
și singurul loc în care îți mai dorești să fii 
e afară 
acolo unde străzile fac dragoste 
cu toate mașinile 
ale căror șoferi nu vor să știe ce-i aia destinație, 
cât mai departe de 
casa asta 
în care tăcerea îți roade unghiile 
în care somnul meu bântuie 
ascuns 
undeva între ce nu ar fi trebuit vreodată rostit 
și ce a rămas nespus ;  
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tot eu / m-am întors 
 
da 
mă rog 
doar când 
mi se pare că 
am nevoie de ceva 
atunci când îmi mușc buza inferioară 
atât de tare 
încât deschid în ea portaluri spre trecut 
cu gustul tuturor celorlalte buze pe care le-am 
sărutat vreodată deși eu 
le caut doar pe acelea după care m-am întins 
ca marea spre lună după maree 
acum mulți copaci în urmă 
         o mai fac și în zilele în care 
îmi rod unghiile până nu mai rămâne nimic din mine 
în timp ce-mi feresc privirea 
de perechea de ochi care mă caută 
disperați ca un pătrat care nu își mai 
găsește două dintre laturi 
nu-i vreau, țin minte 
era o vreme 
când puteai și tu să te rogi ca tot omul în liniște 
dar nu       
asta a fost demult 
de atunci tăcerea a fost 
asurzitor redusă 
la zgomot 
 
 
roată de hamsteri 
 
  sunt bine 
e propoziţia pe care o 
spun   automat 
de-atâtea ori pe zi 
de parcă aş apăsa pe un 
buton şi ar răsări soarele la miezul nopţii 
când cineva mă prinde de 
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încheietură şi nu-mi mai dă 
drumul în timp ce alergam pe culoarul 
liceului cu părul pe faţă şi fruntea plecată 
la goană după linia orizontului ! cu mâinile întinse 
degeaba doar privirea o poate atinge mi-a spus cineva 
de încredere 
cu braţele deschise s-o cuprind 
zadarnic singura contopire e doar reflexia-i de pe retină 
mă-nvârt inefabil în cerc 
forma aia geometrică fără început sau sfârşit 
despre care m-au învăţat la matematică tot 
numai ce trebuia nu 
în fundătura asta rotundă mişcarea de rotaţie şi mişcarea de revoluţie 
mi-s tot una 
m-agăţ de garduri şi plâng tot ce mi-a părăsit mintea dar mi-a rămas în 
suflet 
şi până le urlă de durere rugina nou-născută 
mă izbesc de ziduri şi le lovesc cu pumnii 
până li se rupe şi lor inima şi ne prăbuşim împreună 
de-aş avea un cuţit aş 
tăia norul ăsta care mă urmăreşte 
fără niciun strop de remuşcare 
deşi îmi place ploaia şi mi-e tot timpul sete 
mai degrabă aş mânca cenuşă de umbră 
azi noapte voiam să arunc cu funia spre cer 
şi să pescuiesc stele 
dar ceva îmi spune că furia mea parşivă sperie peştii 
şi poate că 
la urma urmei 
dorinţa nu-i o momeală suficient de bună 
Hansel şi Gretel 
nu o să înţelegeţi niciodată cum e să fii singur 
şi mâncat de propriile firmituri 
n-ai cum să fii plin când tot ce-a rămas din tine sunt găuri 
 
lui eu îi e prea greu fără mine 
nu sunt bine 
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DELIA TĂRCĂOANU, 16 ani,  
Liceul de Arte ”Victor Brauner”, Piatra-Neamț 

                                                                                                                 
 
 

 
De fum 
 
Am încercat să iubesc şi eu o dată.  
Spălam tenişii de poezii în apa mării ce îmi cerea, 
vai mie, o ţigară. 
Dorea să sfârşească în fum. 
Eu (poate) aş săruta un fir de iarbă şi l-aş trimite 
la tine. 
Ştii, marea a fost virgină, 
înainte ca 
îndragostiţii să-şi fi înecat amorul în ea.                                                                 
 
Zâmbet, ochi şi.. 
 
Întuneric. 
Nu eşti pictor, nu vezi dar, te-aş lăsa să îmi faci portrete ziua 
ca noapte să o putem pierde printre oglinzi. 
Să îmi zici că mă prinde bine rochia nouă-să nu port rochii. 
Să nu port nimic 
şi să realizezi asta de-abia atunci când, ridicându-mă de pe scaunul 
putred,  
paşi mai uşori cu câteva grame vor  face piruiete penibile. 
Poate ai fi vrut să-mi transformi coastele în clape, 
să-mi săruţi călcâiele, pleoapele…dar nu le-ai găsit. 
Şi totuşi suflul meu  îţi aburea chipul din oglindă. 
Îţi desenam un zâmbet, riduri adânci la colţul gurii… 
Poate şi ochi ce văd... 
 
Ţi-aş oferi ţigări doar pentru a ţi le fura dintre buze când te vei chinui să 
le aprinzi. 
Printre fire de iarbă ce gem, ai asculta aţintit stelele în speranţa că 
vei vedea  ,totuşi, ceva. 
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Zadarnic  vei număra aluniţele de pe umerii mei pierzându-te într-o 
constelaţie. 
Ţi-aş pune o carte în mână şi te-aş obliga să-mi citeşti poezii la răsărit. 
Aş urmări cu frică privirile tale ce se ondulează printre litere  ca 
cerşetorii după nori şi 
aş încerca să văd cum e acolo unde TU începe. 
 
Dacă tot eşti orb, 
iubeşte partea nevăzută din mine. 
Poate o va vedea un înger. 
 
Linişte perfectă 
 
Planetele au murit. 
A început un al treilea război mondial. 
Pământul se dezbracă de noi, cei ce credem că 
fericirea se află în direcţia în care a zburat buburuza . 
Sufletul la ora ceaiului nu mai e suflet. E poate, un claxon 
urmat de o înjurătură. 
Pereţii cerului sunt mâjiţi de smoală topită,ce curge spre izvor. 
Pietonii sălbatici fac parte dintr-un cor ce are ca dirijor  
un afiş la o serată jazz. 
Auzi? 
Bat clopotele bisericii de sub asfalt. 
Fluturi de zaţ se aprind şi înfometaţi, muşcă din copiii ce se 
chinuiesc  să-şi amintească o rugăciune. 
Pe treptele cinematografului s-au spânzurat îndrăgostiţii cu filme proaste. 
Ziarele trec strada şi încep a-şi căuta creatorii printre blocurile  
ce prind a se curba elegant. 
Închisorile îşi deschid porţile cu zvon de nai , iar îngerii asemeni 
turiştilor, 
 cu aparate foto, 
se bucură de orice fir de carne. 
Umbrele încep să obosească şi rămân din ce în ce mai des 
pe unde apucă... 
Îmi spui că vrei să mori perfect. 
Îmi tai părul şi îţi faci din el o pernă pe care o iei cu tine în mormânt, 
neştiind că părul ăsta a crescut cât  te-am aşteptat. 
Tu iar ai uitat că valsu-i pentru doi. 
Auzi? 
Liniştea astupă goluri. 
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INGRID BOTESCU, 17 ani, Colegiul Național de 

Informatică, Piatra-Neamț 
 
 
 
 
 

 
 
Porneşte muzica 
 
Porneşte muzica,  
lasă să curgă 
urme de lacrimi pe dunga 
de la haina ta. 
  
Pe portativ de frică 
te-ai împiedicat de-o terţă 
a scăpat un semiton - sună fals; 
porneşte muzica. 
  
Mi-ai pierdut ochii 
Să nu mai sărut 
Nici cântece, nici note 
Ori vocea ta. 
 
Mi-ai curs prin vene, 
te-ai înecat în mare 
şi ai apus pe cine ştie unde -  
  
Porneşte muzica. 
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Sigur că... 
 
Atât de sigur 
că roțile mașinilor scârțâie când te-ntâlnesc. 
că te-ai pierdut 
și ți-ai imprimat pe tricouri 
urmele primelor iubiri 
prea grele sa le cari în rucsac. 
Atât de sigur  
că soarele din capul tău 
ți-a trântit bulgărele în față, 
că ți s-au rupt clapele, 
și corzile, și bețele sub notele unui trianglu rece. 
Sigur, auzeai ce scriam 
când te-ntindeam pe foaie ca pe-o escortă 
în camera de hotel. 
Priveai prin mine 
și-mi smulgeai din atrii și din ventricule 
deznodămintele. 
Sigur 
suntem niște străini  
Într-o cutie de chibrituri. 
Sunt de nelipsit, 
altfel, cum ai putea măcar respira fără mine? 
 
Atât de sigur 
că te-ai  vândut 
preț de-un poem 
străzii 
ca să mai guste asfaltul 
ultima gură de cauciuc ars - 
poem de-o eternitate. 
 
Atât de sigură sunt  
Că tu acum ești aici. 
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PAVEL SAVA, 14 ani, 
Școala Nr. 2, Săvinești, Neamţ 

 
 

 
 

Locuitorul balenei albastre 
 

Mesreh purta costumul de la ziua Gregoriei şi cravata în formă de 
lăstun de câmp când a căzut peste bord şi a pătruns în cavitatea bucală a 
unei balene albastre împreună cu mulţimea aceea de alge şi peşti 
minusculi. i-a văzut pe Thein Sein şi Xi Jinping bând o cafea şi urmărind 
un meci de fotbal la televizor aşezaţi pe fotolii din piele în esofagul mare 
cât salonul unui hotel. o doamnă pe care Mesreh a recunoscut-o ca fiind 
Ri Sol-Ju îi comunica ceva în coreeană consilierului său. 

Mesreh a ieşit din încăpere şi a ajuns în sala de mese unde tot 
felul de personalităţi, de la fotbalişti la diplomaţi americani şi preşedinţii 
Institutului Antropologic German, serveau cina. chelnerii, majoritatea 
filipinezi, păşeau printre mese ducând platouri cu tot felul de mâncăruri 
sofisticate: Ayatollahul Khamenei a plătit 5000 de dolari pentru un 
FleurBurger cu sos de trufe şi o sticlă de vin Chateau Petrus, iar 
Khoumale Sayasone a ales pentru desert un Frrrozen Haute Chocholate 
din 28 de tipuri de cacao, decorat cu foiţă de aur comestibil în valoare de 
25000 de dolari. a avut surpriza să găsească pe fundul bolului o brăţară 
din diamante şi aur de 18 carate, iar un ospătar i-a oferit şi o linguriţă de 
aur pe care o putea păstra.  

Mesreh a asistat la o dispută pe teme ştiinţifice între decanul 
Universităţii din Ohio şi un lingvist de la un institut important din Olanda 
pe tema influenţei germanice din limbile islandeză şi feroeză, în discuţie 
a intervenit şi un istoric francez care a amintit că teritoriile Islandei şi 
Insulelor Feroe au fost locuite în vechime de câţiva călugări irlandezi 
până la invazia vikingă şi principala influenţă atât pe plan lingvistic, cât 
şi a obiceiurilor şi tradiţiilor le aparţine celor din urmă. Mesreh a părăsit 
discret sala de mese ajungând, cum s-ar spune, în stomac, unde în lumina 
stroboscoapelor, l-a recunoscut pe David Beckam dansând asemeni unui 
vraci din Uganda în timpul melodiei Watch out for this a lui Major Lazer, 
însă pe Mesreh l-au uimit mişcările pe care Robert Wagner le executa în 
ciuda vârstei şi s-a deplasat spre tejghea unde, i s-au înmânat două săgeţi 
de darts în schimbul unei sume mici de bani. a câştigat 100 de puncte şi i-
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au oferit un ursuleţ de pluş ca recompensă. un angajat japonez binevoitor 
l-a cazat pe Mesreh la camera 23 în jurul orei douăsprezece p.m. 
dormitoarele de alături era ocupate de către acţionarul principal al BMW 
şi Naser Al-Kharafi, emirul Kuwaitului. 

A doua zi, un inginer chinez i-a arătat lui Mesreh schiţa unui 
sistem performant de filtrare a apei care intră în componenţa balenei, el a 
făcut parte din echipa care l-a proiectat, i-a explicat rolul fiecărei piese, 
de la şuruburi la sisteme bielă-manivelă, pârghii, pistoane, bolţuri, dar 
balena nu a avut un parcurs perfect, în ciuda prezentării oarecum 
bombastice: înainta din ce în ce mai încet, huruia ca un marfar soios, iar 
Thein Sein, cu simţul umorului mai dezvoltat, şi-a permis să compare 
zgomotele cu un cântec de sirenă într-o discuţie cu nişte lideri europeni. 
în ciuda eforturilor inginerilor de a rezolva situaţia, simptomele acestei 
boli încă necunoscute continuau să se manifeste asupra balenei, abia după 
două săptămâni tehnicienii au descoperit că problemele provin din zona 
stomacului, "un fel de indigestie" a concluzionat un inginer. această 
indigestie a durat încă o lună. într-o zi, Mesreh a străbătut esofagul până 
în laringe, dar acolo a simţit o forţă neobişuită care îl împinge în faringe, 
din faringe în cavitatea bucală, din cavitatea bucală în Oceanul Atlantic. 
 

Căderea 
 

a repetat câteva pasaje din Biblie înainte de a se arunca pe fereastră. clipi 
să se asigure că nu visează, inspiră, expiră, îşi schimonosi faţa, limba îi 
încremeni în gura strâmbă, plină de dinţi, sprâncenele se arcuiră. un sunet 
se desprinse din gâtul lui aşa ca torsul unei pisici. broboane se adunau pe 
frunte, la baza nasului, între sprâncene. se prinse de marginea pervazului, 
încercă să-şi amintească ce l-a determinat să ia această decizie. intenţiona 
să-şi doneze barba unei persoane de bună-credinţă, era singurul lucru la 
care mai ţinea pe lume. o barbă aşa neagră, aşa îngrijită, aşa lungă nu 
putea ajunge la oricine. trebuia neapărat ca respectivul să aibă 
conformaţia feţei asemănătoare cu a lui, ochii albaştri. nu voia ca barba 
să aibă aceiaşi soartă cu trupul lui afurisit, de pildă cu mâinile. a dat 
anunţul la ziar, dar nu a primit niciun telefon. a scris VÂND BARBĂ pe 
un stâlp, sub anunţul CUMPĂR PĂR al unei doamne, cu majuscule. 
momentul când şi-a tuns barba a fost unul din cele mai groaznice din 
viaţa lui. văzu smocurile pe gresia din baie, avu o strâmbătură ce-l făcu 
să arate ca o bufniţă. 
nu mai avea rost să trăiască fără barbă. cel mai avantajos era să se arunce 
de la balcon. putea să îşi taie venele, dar va fi conştient pe perioada 
sângerării dacă nu va nimeri o venă importantă, să se arunce în faţa 
metroului, dar ar fi încurcat circulaţia şi risca să fie înjurat de 
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participanţii la trafic chiar şi după moarte, să se spânzure, însă dura 10 
minute până îşi pierdea cunoştinţa şi avea să fie hulit de ceilalţi cetăţeni. 
încălecă pe pervaz la bustul gol. îşi imagină că se va zdrobi de asfalt ca o 
roşie. verifică să aibă Biblia la el. voia să citească câteva pasaje în aer. 
puse piciorul stâng la un centimetru în faţa celui drept, cum sari de pe 
bloc-start la înot, închise ochii şi plonjă. ochii i se plimbară de câteva ori 
pe filele galbene, dar nu izbutiră să prindă nimic din cauza lacrimilor. 
trebuia să se obişnuiască cu presiunea ridicată a aerului. uneori vântul îi 
răsfoia rapid cartea şi-l încurca când trebuia să stabilească la ce pagină a 
rămas. 
strănută. îi luă ceva timp să conştientizeze că era în aer. uitase că nu mai 
are barbă, că peste nu-ştiu-cât timp se va zdrobi de asfalt. nu mai auzea 
nimic. a crezut că a surzit şi că va muri de singurătate. 
nu vedea nicio diferenţă între el şi cerşetorii ce se adunau în curtea 
mitropoliei. fusese un Ignatius V Reilly, un gândac al lui Kafka în viaţă.  
îşi dădu seama că va muri în foarte scurt timp. se resemnă. vedea oameni 
plecând şi venind, câini lătrând, maşini claxonând sub el.  
se construiau blocuri noi. se înfiinţa un cabinet stomatologic la parter. 
vecina de la trei se muta. garajul domnului de la doi se dărâma. soţia 
administratorului de bloc era dusă agale spre cimitir. 
şi el îmbătrânea în aer. barba îi crescu la loc, dar nu la fel de frumoasă, în 
smocuri imperfect poziţionate, albe. ochii îi orbiră cu timpul, pielea se 
zbârci. nu mai vedea locul de parcare deşi se apropia de el. nici maşina 
personală, ruginită, uitată nu şi-o mai vedea. degetele i se subţiaseră, 
albiră, venele erau proeminente. 
şi lumea îl uita. el aştepta asfaltul. 

 
execuţia lui Ungh 

 
Ungh, jucător de golf amator, deţinătorul mingii cu autograf utilizată în 
meciul de la inaugurarea primului teren conform standardelor americane 
în cadrul meciului dintre Tiger Woods şi ocupantul locului 2 la US. Open 
Championship, neozeelandezul care s-a retras în mod suspect din lumea 
golfului la apogeul carierei, a ajuns pe teren cu cinci minute după 
adversarul său, Rutc. acesta era poreclit "regele golfului amator" sau mai 
simplu "regele", administratorul a trei dintre cele opt cluburi de golf 
participante la Campionatul European şi membru de onoare a Federaţiei 
Internaţionale de Golf. conform unei înţelegeri prealabile, Ungh urma să 
execute primul. Rutc dispunea de un set obişnuit de crose, în schimb 
adversarul comandase unul chiar din India, de la un lider religios sikh, 
lucrul prin care se distingea era mânerul de aur al croselor şi lungimea 
reglabilă automat. s-a postat în faţa mingii, a ridicat crosa, a tras aer în 
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piept şi, cu mutra crispată a lui Thein Sein în timpul discursului susţinut 
la Yangon în faţa reprezentanţilor ONU, a executat, iar mingea a trecut 
milimetric pe lângă gaură, s-a oprit la câţiva metri distanţă. Ungh era 
conştient de superioritatea adversarului său, dar, beneficiind de acel set 
neobişnuit de crose şi de lecţiile de golf pe care, în prealabil, le-a urmat 
sub supravegherea ocupantului locului trei la US Open Championship, pe 
care l-a cunoscut pe vremea când reprezenta cluburile româneşti de golf 
în străinătate, bucurându-se chiar şi de un sejur în Maldive împreună cu 
omologul său lituanian. incredibil, a ratat şi a doua lovitură, mingea s-a 
oprit aproape de marginea găurii, o împingea puţin cu crosa şi gata, 
trecea la următoarea gaură, situată la 50 de metri distanţă, dar  niciodată 
nu a jucat atât de prost şi Rutc jubila, iar susţinătorii săi părăseau terenul 
unul câte unul, "azi am ghinion! cu siguranţă Rutc va nimeri din prima! 
gata! trebuie să nimeresc acum!" gândea Ungh, după următoarea lovitură 
a murmurat o înjurătură observând rostogolirea mingii pe marginea găurii 
şi zâmbetul de pe faţa lui Rutc, "mai am două lovituri, trebuie să o execut 
perfect pe asta, dacă nu, nu mai am nicio şansă!" şi-a spus, dar degeaba, a 
ratat şi a protestat exact ca fiul cel mare lui Hirohito, Naruhito când 
Akihito a fost încoronat împărat al Japoniei - împotriva destinului, a lui 
Shiva sau a lui Guru Nanak, care, din fotoliile lor din piele Eco sau chiar 
imitaţie se amuzau pe seama lui, îl puneau într-o situaţie atât de ridicolă 
încât ar renunţa pe loc, pentru totdeauna la crosele pe care a plătit o 
avere, ar vinde terenurile şi cluburile de golf pe care le deţine, şi-ar 
schimba numele şi s-ar retrage definitiv din lumea golfului, sau măcar să 
fi ales nişte crose comune, în situaţia asta, nu ar mai fi fost nevoit să facă 
faţă obiecţiilor reprezentanţilor federaţiei care nu l-ar fi lăsat să intre pe 
teren dacă nu le-ar fi oferit o sumă considerabilă de bani fiecăruia şi 
înfrângerea ar fi fost, neîndoielnic, mult mai uşor de suportat.  
"mai am o lovitură, cu siguranţă nu o să câştig!" a gândit, a oftat, a privit 
o clipă gaura apoi a lovit cu toată forţa, mingea s-a înălţat atât de tare 
încât a dispărut din câmpul vizual al lui Ungh după câteva secunde, iar el 
a privit crosa, nu a apăsat pe niciun buton, niciodată nu a lovit atât de tare 
şi pentru o clipă s-a gândit că va lua foc ca în desenele animate, şi acestei 
imagini i-a ataşat o urmare tragică, mingea în flăcări aterizând pe o 
plantaţie de ceai din Ceylon, Sri Lanka, producând pagube uriaşe atât 
pentru proprietar, cât şi pentru firmele producătoare de ceaiuri care se 
aprovizionau de acolo, dar asta se întâmpla doar în mintea lui, nu luase 
foc, dar se afla în aer, sub ea hoţii de fier bengalezi demontau o navă pe 
coastele Indiei, o încărcau bucată cu bucată în remorcile unor camioane 
MAN model 1990 şi le transportau către cel mai apropiat depozit, iar 
nişte agenţi CIA montau dispozitive de urmărire în automobilul unui 
miliardar din Colorado şi mingea a lovit un satelit de-al lor ascuns 
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undeva în zona periapsisului orbitei noastre şi a provocat panică în sediul 
ce se ocupa cu transmisiunile directe de acolo situat în jungla 
amazoniană. 
a avut primele pierderi de altitudine după câteva minute de la execuţia lui 
Ungh, astfel încât, tocmai când se pregăteau să schimbe mingea, deşi 
spectatorii manifestaseră dorinţa de a se aştepta căderea ei, ea a căzut pe 
parbrizul unui Wartburg şi l-a spart, un câine a purtat-o în fălci până pe 
un teren viran unde un copil a găsit-o, s-a jucat cu ea până a aruncat-o 
peste gard, iar cel al grădinii vecine a găsit-o şi a scăpat de ea în acelaşi 
mod, a zburat deasupra parapetului, s-a rostogolit pe un deal, a devenit 
jucărie pentru o pisică, a ajuns  pe alt teren de golf unde jucătorii au 
confundat-o cu mingea lor, unul a executat şi a trecut deasupra 
spectatorilor, pomilor, iar arbitrul, spectatorii de pe terenul de unde 
provenea au văzut ceva alb în zare, iar din capul lui Nig a ricoşat în 
gaură.  
 
Egidiu la întâlnirea antropologilor de la Institutul F Rainer 
 
un sandviş şi durerea de burtă s-a extins în zona rinichilor sub forma unei 
înţepături cu fluctuaţii scurte de intensitate, a cuprins o parte din 
apendice, s-a retras şi a revenit cu o forţă impresionantă, a urcat în coşul 
pieptului, a coborât şi s-a canalizat cu toată puterea asupra stomacului, s-
a disipat, scăzându-i automat intensitatea, ajungând chiar în zona sânilor, 
a dispărut în scurt timp. 
Egidiu va prezenta raportul despre populaţiile antice din obcina 
Pipirigului, o echipă de arheologi a dezgropat oase umane neobişnuit de 
mari şi nu se simte în stare, transpiră, respiră greu, îşi imaginează lupta 
desfăşurată acum în stomac: imaginea intestinului se profila în minte 
când a ameţit şi s-a încruntat după o senzaţie de greaţă, a urmat o 
contracţie învoluntară în zona bicepsului, nu şi-a mai putut mişca degetul 
mijlociu, iar în încercarea de a-l readuce la normal, l-a ridicat în direcţia 
lui Broerd Ogel, nu l-a mai putut coborî, noroc că Broerd îl privea pe 
Kaen în momentul acela şi Egidiu a avut timp să-şi ascundă mâna sub 
masă.  
în scurt timp i-a înţepenit gâtul, iar durerile de stomac se menţineau la un 
nivel deloc de neglijat. a urmat o crampă dintre cele mai intense simţite 
de Egidiu în 47 de ani din cauza căreia a lăcrimat. celelalte crampe nu au 
avut aceeaşi forţă până un val de contracţii involuntare şi prelungite 
aproape l-a adus la disperare, însă a gândit că durerea constantă, liniară 
ce a urmat e forma supremă de tortură. 
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a lăcrimat, şi-a şters lacrima, a închis ochii, dar a constatat că nu-i mai 
poate deschide. situaţia nu a durat mult, apoi durerile au ajuns în aria 
pelvisului. a resimţit pe limbă gustul suspect al parizerului. 
ce poate fi mai rău de atât? s-a întrebat şi atunci l-a săgetat prin genunchi 
după ce scăpase de un cârcel la umăr. 
l-a gâdilat în lobul urechii dar nu a avut timp să se scarpine căci durerea 
insuportabilă care i-a lovit stomacul l-a determinat să icnească foarte 
încet şi să-şi aşeze mâna pe burtă. s-a scărpinat pe bărbie, dar a uitat că 
acolo avea un neg pe care l-a zgândărit. o durere i-a străbătut maxilarul, a 
urcat până la osul nazal. 
s-a imaginat în postura de pacient la Spitalul Judeţean apoi înaintând o 
plângere la Organizaţia pentru Protecţia Consumatorului. trei valuri de 
crampe stomacale au urmat, apoi o durere aproape insuportabilă de 10 
secunde. 
ochii i s-au afundat în orbite, a devenit palid. durerea care s-a canalizat 
din nou cu toată forţa asupra stomacului aproape l-a determinat să 
clacheze. 
îi înțepeneau părţi ale corpului, a vrut să-şi roadă unghia, dar i s-a blocat 
maxilarul, iar când a reuşit să smulgă un colţ, sângele a ţâşnit din acel loc 
şi a avut o durere, într-adevăr, incomparabilă ca intensitate cu cele de 
stomac. 
atunci şi-a amintit momentul în care aşeza bucata aproape circulară de 
parizer între feliile de pâine şi transporta sandvişul către cavitatea bucală, 
era uimitor cum într-un lucru aparent inofensiv, parizerul, se ascundeau 
bacterii în stare să provoace asemenea dureri şi să dea total peste cap 
digestia unui om ca Egidiu. 
s-a gândit la banii pe care trebuia să-i dea pe pastile, că va trebui să ţină 
regim. 
nu a înţeles numele pe care preşedintele institutului l-a pronunţat, însă 
Drabiniu a prezentat studiul despre rezistenţa anticomunistă maghiară 
refugiată în munţii României înainte de intervenţia armatei noastre în 
acea clipă. 
Drabiniu a terminat prezentarea, preşedintele institutului a exclamat: 
"impresionant!", apoi au urmat câteva clipe de linişte. foşnetul unei foi a 
fost urmat de bâzâitul unei muşte, iar limba lui Antoniu, mişcându-se în 
cavitatea bucală, a clefăit scuipatul într-un zgomot pe care l-a auzit toată 
lumea. 
un avion de hârtie, trecând pe lângă fereastra deschisă a institutului, a 
emis un fâşâit care a întors câteva capete şi, apoi, o adiere de vânt şi 
căderea unei frunze din copac au produs alte sunete ce au trezit înfiorare 
în sală. 
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la etajul superior al institutului, Eugen a desprins o bandă scotch cu care 
era lipit un afiş pe perete şi ecoul sunetului provocat astfel a răsunat în 
încăpere. 
bicepsul lui Hojannson a provocat şi el un zgomot încordându-se, a urmat 
genunchiul lui Jidah care a pocnit şi gestul de a-şi strânge pumnul al lui 
Keivn care a emis un sunet asemănător mototolirii unui carton. s-a auzit 
ticăitul ceasului. 
descheierea nasturelui de la cămaşa lui Arnold de către posesor s-a auzit 
ca şi cum s-ar fi spart o bulă de nailon, iar bâzâitul unei muşte a fost 
urmat de sunetul fin produs de aterizarea ei pe chelia lui Unoino, 
aterizare cumva forţată auzindu-se de parcă musca s-ar fi lovit de-un 
geam. 
degetul mare de la picior a produs un scârţâit înfundat mişcându-se în 
pantofii lui Geniloni, iar încruntătura lui Flavian a sunat ca un foşnet, 
apoi Golog a întors capul spre dreapta şi rotirea lui a vâjâit prin aer. 
gestul de a se scărpina la baza nasului al lui Holdivian a produs un fel de 
scârţâit, iar întinderea mâinii lui Dominic după un pix a emis un mic vânt 
şi vuiet. 
pişcătura unui purice asupra lui Horonius s-a auzit ca un pocnet din 
degete, iar urechile lui Olivian au perceput un mic bolborosit: era 
pricinuit de transpiraţia eliberată prin porii lui Virgiliu. Octavianotti şi-a 
dezlipit cu greu spatele de spătarul scaunului, iar sunetul cauzat semăna 
cu cel de parcă ar fi dezlipit bandă scotch. 
Hesiodian s-a scărpinat în zona sprâncenei şi acest gest a provocat un 
zgomot foarte, foarte scurt ce a răzbătut în liniştea din încăpere, iar 
degetul lui Filipiu scobind în nas a determinat un sunet de parcă ar fi avut 
nasul din cauciuc. 
închiderea pleoapelor lui Joliavin a produs un sunet asemănător cu 
închiderea unei capse, iar ridicarea colţurilor gurii lui Hased într-un 
zâmbet a cauzat un fâşâit fin ca atunci când îmbraci o pelerină de ploaie. 
Noiovisk şi-a supt burta scremându-se în urechile tuturor, apoi o geană s-
a desprins de pe marginea pleoapei lui Sifiovic şi a produs un sunet scurt 
de parcă ar fi căzut un ac cu gămălie. 
s-a auzit organul lui Marco crescând, un foşnet necunoscut, apoi aerul 
pătrunzând în nările lui Richard, s-a auzit fâlfâitul aripilor unui fluture 
care trecea pe lângă geam, încreţirea ca de hârtie a frunţii lui Hinem şi 
respiraţia adâncă a lui Egidiu. 
apoi, în liniştea care a urmat, s-a auzit clar părul lui Nikol crescând şi 
când urechile participanţilor s-au obişnuit cu el, iar crampele care-l 
chinuiau pe Egidiu au atins o intensitate maximă, s-a auzit clar un fâsâit 
din direcţia acestuia din urmă. 
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musca 
 

nu mai era niciun loc liber în sală, în afară de cele din primul rând unde 
trebuiau să vină Thein Sein şi familia lui. 
spectacolul a început cu un sfert de oră întârziere, un domn gras a venit în 
faţa microfonului şi a anunţat publicul că Rita şi Sina, două cântăreţe 
celebre, vor intona imnul Birmaniei, apoi vor sosi pe scenă gimnastele 
din lotul naţional. cântecul a stârnit valuri de aplauze, numărul la sol a 
fost executat fără greşeală. 
15 mongoli înalţi, cu braţe puternice au urcat scările şi s-au postat în linie 
în faţa publicului. au zâmbit, au făcut o plecăciune, erau foarte relaxaţi. 
cinci dintre ei s-au aşezat în şir indian. al doilea a pus mâinile pe umerii 
primului, i-a sărit în spinare. al treilea a venit în faţa lor. cel de jos a 
îndoit genunchii şi a întins palmele la câţiva centimetri de corp. al treilea 
a i-a pus piciorul pe genunchiul drept, mâinile pe umeri, s-a ridicat, i-a 
păşit în palmă. publicul aplauda, preşedintele Thein Sein a zâmbit. al 
treilea a pus mâinile pe genunchii celui de-al doilea, i-a păşit în creştet 
primului. Thein Sein s-a ridicat şi a aplaudat. al doilea a întins palmele pe 
lângă corp, al treilea i-a pus piciorul în palma dreaptă. s-a ridicat, s-a 
întors la o sută optzeci de grade şi i s-a aşezat în spinare. publicul i-a 
încurajat prin scandări şi aplauze. al patrulea a înaintat la fel, din 
genunchi în genunchi, din palmă în palmă, din umăr în umăr. al optulea, 
când a păşit pe creştetul celui de-al şaselea, s-a întors la 45 de grade şi a 
făcut un semn de salut cu mâna spre public. Thein Sein s-a ridicat şi a 
făcut o plecăciune. "nu se poate, a spus, cât echilibru!" "e foarte greu să 
stea aşa, cum pot?" a întrebat soţia lui Sai Mauk Kham, la care acesta a 
răspuns: "sunt nişte gimnaşti adevăraţi! câtă forţă, cât exerciţiu!". al 
cincisprezecelea a dat cele mai multe emoţii publicului. nu s-a 
dezechilibrat nici măcar o dată, iar când a ajuns în spinarea celui de-al 
paisprezecelea, a zâmbit spre public. "nu se poate!", "e ceva 
nemaipomenit!", femeile acopereau ochii copiilor, "bravooooo!" 
"uraaaaaa!". 
cel de jos stătea nemişcat, cu un zâmbet strâmb pe chip. "vă daţi seama 
ce greutate suportă" se auzea din public. privea indicatorul din spatele 
sălii pe care scria EXIT. avea fruntea încreţită. o muscă i s-a aşezat pe 
vârful nasului. a scuturat discret capul. musca nu a plecat. l-a mai 
scuturat o dată. musca a plecat după câteva secunde şi i-a intrat în ureche. 
a ieşit apoi a început să se rotească în jurul capului lui. i-a intrat în nară şi 
s-a dezechilibrat. 
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EVENIMENTE LA  
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „G. T. KIRILEANU” 
 

Desant poetic Tracus Arte 
 

Editura Tracus Arte din Bucureşti a deschis seria manifestărilor 
de toamnă de la Biblioteca Judeţeană cu un Desant de poezie,  joi, 17 
octombrie 2013, ora 17.00, în Sala „Teatrul de Joacă”. Au fost invitaţi 
poeţi importanţi din galeria liricii contemporane româneşti: Ioan Es. 
Pop, Eugen Suciu, Pavel Şuşară şi Cosmin Perţa. Profilele critice ale 
poeţilor invitaţi au fost realizate de criticul literar Răzvan Voncu şi de 
directorul Editurii Tracus Arte, dl. Ioan Cristescu.  

Adrian Alui Gheorghe: Vom permanentiza prezenţa scriitorilor în 
spaţiul bibliotecii, vom încerca să apropiem publicul de valorile reale ale 
literaturii vremii noastre. Avem o literatură bogată, diversă, europeană 
în conţinut şi valoare, din păcate prea puţin cunoscută chiar în propria 
ţară. Poeţii invitaţi la acest „desant poetic” sunt voci lirice distincte, din 
promoţii literare diferite, valori certificate de prezenţa în istoriile 
literare recente, în topurile poetice actuale. Vom face o demonstraţie 
prin această seară de poezie că lirismul e o necesitate pentru educaţia 
gustului artistic, că omul e întreg în măsura în care simte vibraţia 
materiei şi a gîndului. Am ales editura Tracus Arte din Bucureşti pentru 
că este o editură care are curajul să promoveze literatura românească 
contemporană împotriva curentului de tabloidizare a societăţii 
româneşti. Vă garantez, prin calitatea invitaţilor, o seară memorabilă. 

Şi credem că aşa a şi fost…! 
 

 
Sadoveanu în postmodernitate 

 
Marţi 5 noiembrie, de la ora 17.00, în Sala „Teatrul de Joacă”  

a avut loc Colocviul „Sadoveanu în postmodernitate”.  Invitaţi: prof. 
univ. dr. Antonio Patraş, conf. univ. dr. Bogdan Creţu şi Doris 
Mironescu, toţi de la Catedra de Litere a Universităţii „Al. I. Cuza” din 
Iaşi. Au fost lansate, ilustrativ pentru doemniul de specialitate al fiecărui 
invitat, volumele ”Scriitorul şi umbra sa. Geneza formei în literatura lui 
Lovinescu” (Institutul European, Iaşi, 2013) de Antonio Patraş; „Viaţa 
lui M. Blecher. Împotriva biografiei” (Iaşi, Editura Timpul, 2011) de 
Doris Mironescu şi “Inorogul la Porţile Orientului. Bestiarul lui Dimitrie 
Cantemir” (Institutul European, 2013) de Bogdan Creţu. 
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Un consistent moment muzical a fost susţinut de TRIO ARSIS 
(Ioan Jîiu, Dragoş Mîrţ şi Ovidiu Vizireanu) şi Cristian Tanaseva, 
studenţi ai Facultăţii de Muzică din Piatra Neamţ, secţie a Academiei de 
Muzică “George Dima” din Cluj Napoca. 
            Adrian Alui Gheorghe: Evocarea personalităţilor literare şi 
culturale naţionale dar şi care au însemnat prin biografie şi operă 
spaţiul nemţean trebuie să fie o permanenţă. Mai mult, trebuie să punem 
la un loc valorile timpului nostru cu publicul din Neamţ, e singura 
modalitate de a educa tînăra generaţie prin modele. Cei trei invitaţi la 
Zilele Sadoveanu de la instituţia noastră reprezintă noua generaţie de 
critici şi profesori de la Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi, cei care au dat 
o nouă energie unui domeniu extrem de important pentru cultura 
română.  
 

 
Antologia Scriitorilor Români Contemporani. 

Întîlnire cu scriitorul Gellu Dorian 
 

        Biblioteca judeţeană G. T. Kirileanu a iniţiat o serie de întîlniri cu 
scriitorii dintr-o posibilă antologie a scriitorilor români de azi. Scriitorul 
Gellu Dorian, invitat la această primă ediţie, este unul dintre poeţii 
străluciţi ai momentului literar actual, prozator cu cărţi de succes, 
dramaturg. Manifestarea este şi un omagiu, la împlinirea unei vîrste 
rotunde, pentru scriitorul căruia i  se datorează manifestările dedicate lui 
Mihai Eminescu în ultimele decenii, realizarea uneia dintre cele mai bune 
reviste de cultură din România, Hyperion.      

Au vorbit despre opera lui Gellu Dorian: criticul literar Mircea A. 
Diaconu, prorector al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, 
Cassian Maria Spiridon, preşedintele Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor 
din România, scriitorii Emil Nicolae, Adrian G. Romila, Nicolae Sava, 
Radu Florescu.  
               Au susţinut momente muzicale studenţi ai Academiei de 
Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca, filiala Piatra Neamţ: Roxana 
Văideanu, Lorena Maria Muntenaş, Corina Zotta, Cristi Laiu, 
acompaniaţi la pian de prof. Doru Sascău.  
 

Expoziţia: Omagiu lui Nichita Stănescu 
 

Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ a deschis pentru 
toată luna decembrie expoziţia „Omagiu lui Nichita Stănescu” care 
reuneşte 19 medalioane poetice, lucrări grafice tip afiş ce reproduc 
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fragmente din manuscrise ale poetului, imagini şi ipostaze din biografia 
sa, poeme în limbi de circulaţie universală,  puse la dispoziţie prin 
generozitatea Muzeului Literaturii Române din Bucureşti, pe baza unui 
parteneriat stabilit recent între cele două instituţii.  

Amplasată în holul principal al bibliotecii, expoziţia îşi propune să 
redeschidă drumul spre poezia lui Nichita Stănescu, acum, la 30 de ani de 
la plecarea lui în veşnicie, în acest an împlinindu-se şi 80 de ani de la 
naştere. 

Aşadar, pe tot parcursul lunii decembrie, poezia va putea fi 
„privită” la Biblioteca Judeţeană, iar reprezentanţii instituţiei îşi propun 
ca, începând cu luna ianuarie, expoziţia să devină itinerantă, oferind şi 
instituţiilor de învăţământ din Piatra Neamţ şansa să o găzduiască. 

Adrian Alui Gheorghe: Am deschis cu bucurie spaţiul bibliotecii 
imaginii lui Nichita Stănescu, poetului care a marcat decisiv secolul XX 
atît la nivelul poeziei române, cît şi la nivelul poeziei europene. Nichita 
este poetul total, dincolo de operă există un mit al celui care s-a risipit 
generos în fiecare pagină scrisă, care a trăit pentru inefabil la modul 
exemplar. Parteneriatul cu Muzeul Române din Bucureşti, stabilit recent, 
va genera şi alte expoziţii tematice, de la copii ale manuscriselor 
eminesciene, la expoziţii de fotografie tematice care vor face referire la 
etape importante din cultura română. Întîlnirea cu Nichita Stănescu, de 
această dată, sperăm să fie şi un îndemn la lectura poeziei sale. Acesta 
este, de fapt, supremul omagiu.          

 
Crearea Fondului documentar şi de carte  

„Prof. dr. Petru Ursache” 
 

           Prin bunăvoinţa doamnei Magda Ursache, la Biblioteca „G. T. 
Kirileanu” din Piatra Neamţ este în curs de constituire Fondul 
documentar şi de carte prof. dr. Petru Ursache, care va conserva 
documentele şi va păstra ordinea interioară a unei biblioteci valoroase, 
din care s-a nutrit unul dintre cărturarii aleşi ai vremii noastre. Fondul de 
carte, în care predomină cartea de etnologie şi folclor, cărţile de estetică 
şi de eseistică generală vor fi puse la dispoziţia celor interesaţi, elevi, 
studenţi, cercetători, profesori.  
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GEOPOETICA 
 

Mike Gordon (Anglia) 
 

          Mike Gordon s-a născut la Glasgow în 
Scoţia în anul 1947 şi de peste 35 de ani 
trăieşte la Londra. Tinereţea şi-a petrecut-o 
alături de familia sa, călătorind prin diferite 
oraşe din Australia şi Sud Estul Asiei. A avut 
şansa să lucreze în foarte multe domenii de 
activitate: muncitor în construcţii, barman, 
apoi după terminarea studiilor de teatru şi film 
a fost angajat ca actor la Sydney Opera House. 
Cochetînd şi cu muzica, fiind un iubitor al 
genului "POP" cîteva din compoziţiile sale pot 
fi ascultate pe 
http://www.alchemymusicltd.com/. Cărţile 

care îl recomandă, bucurîndu-se de aprecieri critice în spaţiul culturii 
engleze sînt cele de poezie "În absenţa purităţii" şi "Dormind în public"  
cît şi un volum de povestiri "...si toate lucrurile frumoase". 
          În anul 2012 a fost invitat la Piatra Neamt, la Festivalul de Film 
pentru Copii şi Tineret "Punguţa cu doi bani", ediţia a X-a, fiind membru 
al juriului. Total captivat de frumuseţea oraşului şi a oamenilor de aici, 
îşi face noi prieteni cu care a rămas în contact şi acum. 

prezentare şi traducere de Ionuţ Cucoară 
 

Conducătoarea autobuzului "Pasărea albastră"  
(The conductress on the bluebird bus)      

 
Prima mea dragoste 
a fost pentru conducătoarea autobuzului "Pasărea Albastră".  
Eu la cei unsprezece ani ai mei şi 
ea la ora unsprezece a fiecărei zile 
ne întîlneam în casa bunicii  
pentru un ceai. 
Rujul de pe buze  
şi părul castaniu ondulat 
ce aştepta să fie mîngîiat  
ochii căprui 
şi rîsul acela  
m-au cucerit . 
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Parfumul ei 
m-a învăluit. 
Eram încremenit 
inima mea ardea  
în timp ce-mi savuram 
ceaiul în linişte. 
Am îndrăznit s-o întreb:  
ar putea să oprească vreodată 
autobuzul numai şi numai 
pentru mine? 
 

Lăsaţi-mă dezgolit 
(Let me stand bare) 

  
Să sfîşiem  
Drumurile 
să smulgem 
pămîntul de                          
dedesubt. 
Dezbrăcaţi-mă 
de haine 
lăsaţi-mă 
dezgolit. 
Luaţi din 
mintea mea 
intelectul    
aruncaţi-l la gunoi şi uitaţi. 
Lăsaţi-mă să fiu unica fiinţă 
pe cale de dispariţie. 
Descoperiţi-mă 
şi uitaţi-mă aşa. 
 

La nord de Alice 
(North of Alice) 

  
În timpul visului 
pămîntul doarme     
pînă 
este trezit 
de ploaia curcubeului. 
Nemişcatele 
firicele roşii de nisip 
devin 
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confuze 
din cauza culorii, 
sărbătorind 
şi izbucnind 
în firave firicele de iarbă verde; 
aşa cum cerul 
albastru apăsat 
stă spînzurat deasupra în timp ce 
fantome albe, 
arbori de cauciuc, 
se dezbracă zilnic 
pentru ouţină 
dragoste; 
înaintea soarelui 
nimic 
nu este lăsat neterminat 
în această tăcută     
arşiţa ca şi cum 
privesc 
Pămîntul 
alergînd disperat în urma lui. 
  

The Rowan Tree 
  
Cînd eram copil 
mă jucam  
lîngă Rowan Tree 
întotdeauna încercînd să-i  
ating crengile şi să le 
îndoi spre mine. 
Dar niciodată n-am putut 
să le ating. 
Pînă într-o zi cînd m-am 
urcat în Rowan Tree 
iar acolo înăuntru           
am găsit o mulţime de 
seminţe de vise  
mai multe decît aş fi putut 
eu să visez într-o viaţă. 
Acum c-am îmbătrînit 
pot atinge crengile 
dar nu mai pot urca 
într-un Rowan Tree.   
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 LITERA – TURA – VURA 
 

Petiţie împotriva eliminării din grila de programe a 
Radioului Naţional a emisiunii REVISTA LITERARĂ 
RADIO, una dintre cele mai vechi şi mai importante 

repere ale radioului românesc 
 
        Am aflat cu stupoare de eliminarea din grila de programe a radioului 
naţional a emisiunii de tradiţie şi de largă respiraţie culturală, REVISTA 
LITERARĂ RADIO, un etalon de profesionalism şi de promovare a 
valorilor culturale reale din societatea românească. Considerăm că 
această decizie a conducerii Radioului Naţional, a directorului acesteia, 
doamna Oltea Şerban Pârău personal, este una abuzivă, fără o consultare 
firească a publicului, fără discernămîntul profesional necesar care să 
evalueze corect potenţialul şi orizontul de aşteptare din partea publicului  
românesc. Realizatorii emisiunii din ultimii ani, doamna Teodora Stanciu 
şi domnul Constantin-Cristian Bleotu, s-au dovedit între cei mai inspiraţi 
şi mai adevăraţi profesionişti realizatori radio în domeniul culturii, demni 
continuatori ai iniţiatorului acestei emisiuni, scriitorul Vasile Voiculescu, 
care a înfiinţat această emisiune la nivelul anului 1939. 
         Cerem revenirea de urgenţă în grila de programe a Radio România 
Cultural a emisiunii REVISTA LITERARĂ RADIO şi repunerea în 
drepturile profesionale a celor care au realizat-o strălucit în ultimii ani.  
 
Notă: Petiţia de mai sus, pe care am iniţiat-o, a fost semnată de peste o mie de 
intelectuali din România, academicieni, scriitori cu operă de rezonanţă, şefi de revistă, 
cetăţeni indignaţi, oameni nedumeriţi, ascultători de radio etc. etc. şi nu, nu a avut nici 
un efect. Dimpotrivă, pîrăul s-a făcut rîu iar rîul s-a făcut fluviu care s-a revărsat în 
marea de indiferenţă, ignoranţă, tupeu şi mult sos de prostie care a cuprins societatea 
noastră. Să nu ne mai plîngem că a început deşertificarea României, acolo unde 
Dumnezeu vede că lipseşte caracterul mai dă şi Dînsul un pic de pîrjol. Să ne ajungă! 
(AAG) 

 
Facebook 

   
- Adu-mi, te rog, un pahar cu vin !... Aşa ... e un vin bun !... Tare îmi 

plac vinurile de ţară. Uşor acrişoare ... uite, ce culoare rubinie are !... 
Noroc ! Ce mai zici ? Ce mai faci ?  

- Hmm ! Cu ale mele. Şcoală. Nimic interesant. ... Ştii, a fost aici 
Vera ?!  

- Cum, a fost Vera ? Aici ?... Şi de ce nu m-ai chemat ?  
- Ba da, te-am strigat !  
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- Şi ?  
- Ai spus, imediat !... Erai pe facebook ! Am stat o oră în sufragerie. 

S-a uitat îndelung la tablouri ... Mai zâmbea, uneori era încruntată ... 
Odată a şi chicotit ! Dar, nu mi-a spus de ce. Apoi, a plecat.  

- Ei, ... poate-i mai bine aşa !...  
- Cum a fost pe facebook ?  
- Pentru mine, e o relaxare. Ştii cum e facebook-ul ? E o lume în care 

năvăleşti fără să te vadă cineva. Eşti ca o panteră. Te simţi Big Brother. 
O lume pe care o ai la picioare. Am aproape două mii de prieteni. Unii la 
capăt de lume.  

Alţii la capăt de drum …  
Pe cei mai mulţi nici nu-i cunosc, dar dacă îmi trimit cereri nu-i pot 

refuza. Am un prieten, care stă perete în perete cu noi. Nu ne vedem cu 
săptămânile, dar ne like-uim în fiece seară. Are un umor nebun !  

- Vrei să spui că morocănosul de la 13 are umor ? Am intrat şi eu de 
câteva ori, dar mi se pare timp pierdut. Numai piţipoance, care îşi 
postează figurile şi-şi dau tot timpul cu mâna prin păr. Care de care mai 
inteligentă ! Altele se dau rău de tot în stambă. Foarte multe romanţioase. 
Cu vise nemărturisite … postează imagini ce spun totul despre ele. Iar 
băieţii …  

- Vezi, aici e magia lumii virtuale. Crezi că nu te ştie nimeni şi-ţi dai 
drumul. Nu ştii că după colţ e cineva, care te analizează, te judecă. 
Uneori, chiar îţi face plăcere să te dai în stambă. Să vezi reacţii. ”Vai, 
domnule, se poate ! Nu mă aşteptam !” Încet-încet se formează habitatul 
tău. Ştii ce fac copiii Cristinei, nepoţii doamnei Ileana, ce a făcut la 
fitness Adriana, ce-a mai pictat Luminitza. Sunt seri când asist la 
adevărate vernisaje. Marianne din Marseille îşi prezintă produsele 
culinare, la fel ca Maria de la Suceava ... aflu cum stă cu stocul de 
bere Hans ! Are arsenic sau nu !? Concentraţia admisă !  

E ziua Danei, like, a lui Marius, like, Baudelaire, like … sau treci în 
revistă parada pisicilor şi câinilor personali. Mulţi aidoma stăpânilor ... 
Ai şansa să cunoşti toate florile lumii. Invitaţii la teatru şi tot felul de 
întruniri …  

Totul e să nu devii dependent. O oră, e arhisuficient pe Strasse FB !  
- Mda !... La mine sunt doar obsedaţi de sex, maşini şi cum să facă 

bani.  
- Normal ! Asta e vârsta. Astea sunt valorile tinerii generaţii. Alte 

vremuri, alte standarde !  
- Dacă ridici o problemă  mai serioasă, încep toţi să facă mişto !  
- Ai toată viaţa înainte ! În curând, intră generaţia ta la bătaie. Văd că 

sunt mulţi îngrijoraţi de ce se întâmplă în ţară şi în lume. Să-i vezi când 
se aprind ! Iese o horă din Noua Zeelandă până în Canada. Poiana lui 
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Iocan la scară planetară. Ştii cum suntem noi, românii !?! Ne pricepem la 
toate. Avem soluţii şi pentru coreeni şi pentru africani. Pentru noi, nu 
prea avem soluţii. Viabile. Numai radicale. Cezar ţine ridicat steagul. 
Luiza se luptă cu gazele de şist. Mirela tot restaurează monarhia. Carmen 
şi Silvia luptă pentru cauze nobile ...  

Găseşti moralişti şi sfătuitori cu duiumul. Se dau texte aluzive din 
Cioran, Eliade, Ion Ionesco, Ţuţea ... Numai că avem alte treburi ! 
Avantajul e că poţi posta imagini. Nici nu trebuie să foloseşti multe 
cuvinte. Să vezi cum se lucrează în photoshop ! De crezi că ai de-a face 
cu specialişti de la Silicon Walley. La care se adaugă umorul. Specific 
nouă. Dacă ar vedea clasa 0 cum e tratată pe FB, s-ar mai naşte odată ! 
Unii, caţavenci sadea, chiar o merită !  

Un singur lucru mă deranjează. Că se scrie din ce în ce mai puţin 
corect. De multe ori textele, fără diacritice, sună anapopda. O fi atât de 
greau să selectezi limba română ? Culmea e că primesc materiale despre 
limba strămoşească, scrise ditirambic, în acelaşi mod păsăresc !?!  

- Lasă, nu mai fi şi tu atât de pretenţios!    (Sergiu Găbureac) 
 

Fondul național de manuscrise 
 
         Biblioteca Judeţeană « G. T. Kirileanu » din Piatra Neamţ invită 
scriitorii români, membri ai Uniunii Scriitorilor din România, să participe 
la crearea Fondului Naţional de Manuscrise. În acest scop invităm pe toţi 
scriitorii din România şi din diaspora să ne ofere cîte 10 – 15 pagini de 
manuscris (poezie, proză, eseu, reflecţii etc.) care se vor regăsi în 
colecţiile Bibliotecii « G. T. Kirileanu ».  
         De asemenea, solicităm deţinătorilor de manuscrise ale unor autori 
dipăruţi să aibă bunăvoinţa şi să ne ofere pagini de manuscris (poezie, 
proză, corespondenţă, jurnal ş.a.), obligîndu-ne să le conservăm şi să le 
valorificăm spre celebrarea şi promovarea operei şi numelor în discuţie. 
         Într-o perioadă în care manuscrisul în format clasic este pe cale de 
dipariţie, înlocuit de forme şi variante electronice, considerăm că 
amprenta individualităţii fiecărui scriitor trebuie păstrată, conservată şi 
valorificată prin metode specifice. 
         Biblioteca Judeţeană « G. T. Kirileanu » se obigă să păstreze în 
bune condiţii manuscrisele, să le valorifice prin expoziţii tematice, 
aniversare, omagiale, să le promoveze în cărţi, albume, în alte programe 
documentare. 
          Numele donatorilor vor fi făcute publice, manuscrisele vor intra în 
patrimoniul cultural naţional.  
           Adresa la care primim manuscrisele este următoarea: B-dul 
Republicii, n. 15, Piatra Neamţ, cod postal 610005, Judeţul Neamţ. 
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TREI ANECDOTE DIN LUMEA LITERARĂ 
 

Autografele lui Brumaru 
 
        În perioada 1983 - 1986 am fost profesor la Pipirig, locul din care 
provenea mama lui Ion Creangă, acolo păstrîndu-se încă “brînzăria lui 
David Creangă” dar şi o sumedenie de nume de prunci şi maturi care se 
numesc Creangă. De acolo am aflat şi varianta ca Ion Creangă să se fi 
născut, de fapt, la Pipirig, după care mama sa, apriga Smaranda, fiica 
clopotarului David Creangă, s-ar fi lăsat sedusă de humuleşteanul Ştefan 
a Petrei Ciubotariul ca să facă uitat păcatul pruncului „din flori” ...! 
Varianta a fost enunţată şi de Mihai Coloşenco cu ceva vreme în urmă, 
dar a rămas fără urmări, datorită slabei demonstraţii cu documente. Dar 
nu despre asta vreau să vorbesc acum...! 
        În acea perioadă, predînd limba şi literatura română unor elevi, care 
în majoritate erau mai frate cu codrul din preajmă, decît cu şcoala, am 
încercat să le fac plăcut obiectul meu de studiu cetindu-le poezii 
frumoase, texte deosebite. Mai mult, mă şi credeam un (biet) apostol al 
literaturii vremii mele, care avea misiunea de a face cunoscute valorile 
contemporane şcolarilor din Pipirig care duceau lipsă de această infuzie 
de lirism. Le citeam poezii „frumoase”, rimate, din Mircea Dinescu, din 
Emil Brumaru, din Adrian Popescu, din Cezar Ivănescu, din Adrian 
Păunescu, din Ovidiu Genaru, din Gheorghe Azap, din Ioanid 
Romanescu, din Nicolae Turtureanu etc., mergînd pînă la confraţii 
optzecişti care erau foarte prezenţi în dialogul meu cu şcolarii. Văzînd că 
am succes printre şcolari cu asemenea metodă de lucru, am extins 
„moda” momentelor poetice şi în cancelarie, făcîndu-i curioşi pe mulţi 
colegi să deschidă şi să răsfoiască cărţi de poezie. Cum librăriile 
„cooperaţiei de consum”, cele din sate şi comune, erau active pe vremea 
aceea, am descoperit la Pipirig pe un raft, în o mulţime de exemplare, o 
antologie de poezie de Emil Brumaru, „Dulapul îndrăgostit”, alături de 
mai noul volum „Ruina unui samovar”, pe care le-am promovat în şcoală. 
Aflînd că îl cunosc pe poet, pe Emil Brumaru, pe care îl căutam mai tot 
timpul cînd treceam prin Iaşi, la redacţia revistei „Convorbiri literare”, 
unde era corector, alături de Nichita Danilov, vreo patru colege de-ale 
mele din cancelarie au cumpărat antologia şi m-au rugat, la prima ieşire, 
să le aduc cîte un „inegalabil” autograf. Desigur că era un lucru plăcut 
pentru mine să îl reîntîlnesc pe Brumaru şi, mai ales, să vadă că îl 
promovez în comuna Pipirig. N-o fi fost Pipirigul Paris, dar tot era ceva!  
        L-am căutat pe Emil Brumaru şi l-am invitat la o vodka undeva la o 
terasă din spatele hotelului Continental din Iaşi. O spun pentru rigoarea 



 292

relatării. Poetul avea pe vremea aceea un obicei, pe care poate că îl are şi 
azi. Nu bea vodci mari, ci numai vodci mici. Aşa că dacă voiai să îl 
tratezi cu o vodkă mare, îi cumpărai două vodci mici. Aşa că, cu de două, 
trei ori cîte două vodci mici l-am supus la supliciul (sau plăcerea) de a 
scrie autografe pentru colegele mele de cancelarie, onorabile şi distinse 
doamne profesoare din Pipirig. Sesiunea de autografe nu a fost una 
uşoară. Poetul a luat cărţile, s-a scufundat într-o semnificativă muţenie 
întreruptă de sorbituri mici din pahare, scriind din cînd în cînd pe 
paginile de gardă ale exemplarelor din carte. Între timp eu îi mai 
povesteam despre fiecare doamnă profesoară în parte cîte ceva, 
descriind-o, ca să îl ajut în operaţiunea sa, pe care am văzut că a luat-o în 
seamă la modul foarte serios. Eram şi eu mulţumit, aveam cu ce mă 
întoarce în cancelarie a doua zi, mulţumind astfel doamnelor care îmi 
„ţineau” orele ca eu să mă plimb la Iaşi.      
        După ce a terminat trebuşoara, am pus preţioasele cărţi în geanta 
mea de umăr doldora de cărţi cumpărate de la anticariatele şi librăriile 
din Iaşi şi am luat-o spre autobuz. Aici, după ce am trecut în revistă 
captura care urma să-mi fie hrană spirituală o vreme, am curiozitatea să 
citesc şi autografele scrise de Emil Brumaru pentru colegele mele. De la 
primul autograf încremenesc. Doamnei Eleonora, de exemplu, o 
stimabilă fiică a satului, profesoară de română cu statut bine definit, soţie 
inegalabilă, Emil Brumaru îi făcuse următoarea dedicaţie, cred că cea 
mai blîndă dintre toate, pe care mi-o mai amintesc acum: “La Lorica sub 
ceardac, sub un ciuf de liliac, stau cu stimă…! Emil Brumaru”. Rima 
lipsă, dar care era prezentă prin sugestia fonică, era destul de nelalocul ei. 
La următoarele dedicaţii erau prezente, în formele cele mai neaoşe, 
trimiteri rimate spre vagin, sîni, clitoris, pulpe şi alte lucruri din panoplia 
de voluptăţi ale vieţii. Brusc mi-am dat seama că dacă m-aş prezenta cu 
asemenea dedicaţii în cancelarie, în faţa unor doamne bine măritate, cu 
soţi şi copii, locul meu în societatea (conservatoare) pipirigeană ar fi fost 
zdravăn zdruncinat. Poate că soţii ultragiaţi m-ar fi trecut şi la hărţuire 
sexuală a nevestelor, cine mai ştie. Aşa că am căzut pe gînduri şi ca 
Lenin pe vremuri, faţă în faţă cu balaurul capitalist, m-am întrebat: Ce-i 
de făcut? 
        Nu erau multe de făcut, dar ceva, ceva trebuia să întreprind. Un gînd 
răzleţ mi-a încolţit, totuşi, în minte pentru a ieşi din situaţia disperată. 
Ajuns la Tîrgu Neamţ m-am repezit la librăria “cooperaţiei” din urbe. Da, 
mai erau cărţi de Emil Brumaru. Am cumpărat patru exemplare şi retras 
la o cafea la terasa de la motelul Plăieşu am “redactat” patru autografe în 
care nu m-am zgîrcit cu adjectivele, ceva de genul: “Distinsei 
doamne….., în semn de omagiu pentru misiunea nobilă de a promova 
limba şi literatura,… prietenia şi afecţiunea lui …”. Oricum, erau cele 
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mai generoase omagii ale unui scriitor către cititorii săi. Am “meşterit” şi 
nişte semnături care să aducă cu ale “originalului”.  
        A doua zi, în cancelarie, doamnele care au primit cărţile cu autograf 
au roşit de plăcere.   

           
 

Alexandru Philippide,  
ruda mea care se ocupa cu “lumina” 

 
         Mi-a fost dată să lupt pentru pace, în cruda tinereţe, făcînd armata 
la trupă, prima parte, la Caracal, oraşul tuturor minunilor imaginate sau 
neimaginate. Dar nu despre Caracal vreau să vorbesc, pentru că nu mi-a 
fost dat atunci să-i cunosc pe vreunul dintre cetăţenii de vază şi bază, 
precum Marius Tucă (show), Dan Diaconescu (OTV) sau Paul Aretzu 
(poet, pur şi simplu), ci despre altceva, mai vesel.  
           Am fost încorporat în octombrie 1978 şi timp de cinci, şase luni 
nu am văzut libertatea decît prin găurile din gard, sau din mers, cu un 
harnaşament de cîteva zeci de kilograme pe umeri, plecînd în marşuri 
fără noimă pe nişte cîmpuri pline de scaieţi, pe la Deveselu (azi, bază 
NATO). În această atmosferă scrisorile care mai ajungeau la noi erau 
singurele ferestre spre lumea lăsată în urmă. Dar ca să poţi intra în 
posesia scrisorii primite, nu era aşa de simplu, caporalii şi sergenţii 
puneau la cale seara un întreg spectacol : executai cîteva zeci de flotări, o 
porneai în mersul piticului pînă la baie ca să aduci un pahar cu apă 
gradatului, erai pus să pălmuieşti un coleg mai solid sau unul din ciclul 
doi, ca să se lase apoi cu bătaie în toată regula etc. Era un zumzet şi un 
freamăt de mai mare dragul! Apoi îţi primeai, meritat, scrisoarea sau 
scrisorile care erau, în cea mai mare parte, citite în avans fie de ofiţerul 
de la contrainformaţii, care voia să afle starea de spirit a soldatului, fie de 
gradaţii de la companie, ca să se amuze pe seama intimităţii tale. Şi cum 
eu eram unul dintre cei care scria multe scrisori şi primea pe măsură, vă 
daţi seama cîte flotări, cîte alergări în jurul pavilionului şi cîte alte 
umilinţe nu trebuia să îndur. Într-o seară însă, după ce caporalul şi-a făcut 
numărul, m-a chemat şi pe mine, cu ultima scrisoare scoasă din taşcă : 
       - Soldat, azi nu mai faci nici o flotare, nimic. Văd că ţi-a murit un 
neam, o rudă, nu ştiu cine… ! Unul care a lucrat la vreo hidrocentrală de-
a voastră, de acolo, de pe Bistriţa, că se ocupa cu lumina ! Dacă ai de 
bocit, marş la baie! Şi mi-a aruncat scrisoarea. Am tresărit, mutra vag 
îndurerată a gradatului m-a lăsat fără aer. Presimţeam ceva rău. 
       Era o scrisoare de la Aurel Dumitraşcu care suna aşa : Borca, marţi 
13 febr. 1979/ Adrian, /A murit Alexandru Philippide!/ Sîmbătă!/ Eu 
plîng! Şi tu să plîngi! EL a dat atîta lumină OAMENILOR./ Eu plîng!/ Să 
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plîngi şi tu!/ Aurel » (scrisoarea apare şi în volumul « Frig », 
corespondenţă Aurel Dumitraşcu-Adrian Alui Gheorghe, Editura Conta, 
2008).  
 

 
Cum a făcut cinste Nichita Stănescu cu un bilet de tren 

 
În anul 1984, la un an de la moartea lui Nichita Stănescu, la 

Ploieşti a fost organizat ceea ce ar fi trebuit să fie, în intenţiile 
iniţiatorilor, cel mai important festival de poezie din România şi din Estul 
Europei, care urma să devină replica festivalului de poezie de la Struga. 
Dar cum noi avem doar vocaţia începuturilor şi o jalnică preocupare 
pentru finalizarea proiectelor,  era limpede că nu se va ajunge prea 
departe. Şi nici nu s-a ajuns… ! Între iniţiatori şi susţinători, în elanul 
emoţiei la un an de la dispariţia miticului poet, se aflau, din cîte îmi 
amintesc, Eugen Simion, D.R. Popescu, Laurenţiu Ulici, Adrian 
Păunescu,  Eusebiu Ştefănescu, Nino Stratan, sora poetului, mama lui… 
Au fost evocări, pelerinaje, recitaluri, filme cu poetul în acţiune. La 
prima ediţie premiul festivalului, pentru întreaga operă, l-a primit, 
oarecum motivat de apropierea de Nichita, poetul Gheorghe Tomozei. 
Premiul pentru un debutant – după ce am trimis un consistent grupaj de 
versuri unui juriu prestigios – mi-a revenit. În acele vremuri însemna 
mult, ieşeai din fundul provinciei mai spre centru, paria cineva pe tine. 
Pînă la Ploieşti trenul a levitat, ducîndu-mă la manifestare. Ajuns la Casa 
de Cultură am făcut joncţiunea cu prietenii de acolo, Dan David, Nicolae 
Alexandru-Vest, Ion Stratan (Dumnezeu să îi ierte, toţi sînt morţi !), dar 
şi cu ceilalţi musafiri din Bucureşti şi din ţară. Era o mulţime de monştri 
literari şi nu numai. Ştiind că o să iau premiu, pînă seara am tot făcut 
cinste, dădeam vodci cu ambele mîini, zvonul fiind că premiul e cu 
adevărat consistent material. Merita să fiu generos. Şi a urmat 
premierea… ! A primit premiul « opera omnia » Gheorghe Tomozei care 
a urcat pe scena Casei de Cultură unde a îmbrăţişat un buchet de flori, a 
primit o plachetă cu efigia lui Nichita şi un plic. Poetul a lăcrimat. Apoi 
am fost premiat eu. Am primit o diplomă şi două plase cu cărţi şi albume. 
După ce s-au stins aplauzele mi-am ţinut micul meu discurs, de 
mulţumiri, am spus poezeaua ilustrativă şi am coborît din înaltul scenei 
între oameni. Distanţa era mare. Apoi lucrurile s-au precipitat, toată 
adunătura de academicieni, de nemuritori, de amici ai lui Nichita trebuia 
să meargă la masă undeva în afara oraşului, la nu ştiu ce gospodărie de 
partid. Localnicii s-au împrăştiat la casele şi la treburile lor. Eu aveam 
tren de întoarcere la o oră potrivită, spre miezul nopţii, aşa că am decis să 
merg la gară, mai ales că aveam de cărat şi două sacoşe de cărţi. Numai 
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că după ce au plecat toţi şi vertijurile de pe scenă s-au atenuat, mi-am dat 
seama că nu primisem totuşi, promisul premiu în bani, că evaluate cărţile 
în lei ar fi însemnat, poate, mult, dar mie nu-mi folosea cu mai nimic 
acest lucru. Pentru că în buzunar nu aveam mai mult de zece, cinsprezece 
lei, insuficient pentru un retur cu trenul pe varianta Ploieşti-Piatra Neamţ, 
preţul real fiind undeva pe la optzeci de lei. Telefoane mobile nu prea 
erau atunci, să suni un prieten să vină să te ajute. Am sunat cu o fisă de 
(cred) douăzeci şi cinci de bani, de la un telefon public de pe stradă, la 
Nicolae Alexandru – Vest. Nu, nu sosise acasă şi nici nu era aşteptat prea 
devreme “… că era plecat cu scriitorii, pe undeva”. Dan David plecase 
cu o maşină cu un grafician, poreclit Uriaşul, spre Bertea lui, din preajma 
oraşului Slănic Prahova. Nino Stratan, gazdă fiind, era cu bucureştenii la 
masă. M-am repliat, am oftat, mi-am trecut în revistă sacoşele cu cărţi. 
Erau cărţi de toată mîna, cele mai groase erau nişte ghiduri foarte utile 
pentru un amărît ca mine, în acel moment, de vizitare a frumuseţilor 
judeţului Prahova. Altele erau broşuri din Cîntarea României, o culegere 
de folclor muzical din zona Prahova, un vas ceramic care nemurea nu ştiu 
ce vatră meşteşugărească din zona Făgăraş. Am făcut o selecţie la sînge 
între cărţile primite, am renunţat la jumătate dintre ele, abandonîndu-le 
pe o bancă din faţa unui bloc, am lăsat şi vasul ceramic, ca să-l 
folosească localnicii, să pună în el apă şi mîncare pentru cîinii vagabonzi 
şi am pornit-o spre gară. Pentru că mai aveam ceva timp şi pentru că 
furtuna din creier nu se lăsa domolită cu nici o idee, am intrat într-un 
băruleţ unde am luat o cafea, cu doi, trei lei şi mi-am aprins o ţigară. 
Reflectam. Şi pe cînd reflectam aşa la trista soartă a poetului premiat, 
invocînd spiritul lui Nichita Stănescu să mă bage şi pe mine în seamă, am 
văzut într-un colţ cîteva aparate cu ceea ce se cheamă azi (poate că şi 
atunci !) păcănele, unul dintre ele fiind liber. M-am băgat în joc cu cele 
cîteva monede pe care le aveam. Oricum şi aşa erau prea puţine ca să mă 
ajute în situaţia nenorocită în care mă aflam. Era prima oară în viaţa mea 
cînd jucam la aşa ceva. La a doua tragere trei prune mari, brumate s-au 
aliniat una mai mîndră decît alta, eliberînd casa întreagă, ceva la vreo 
sută şi cincizeci de lei. Era dublu decît aveam nevoie. Cu inima în gît am 
privit în jur, temîndu-mă că averea mea ar putea atrage fie mînia 
proprietarului aparatelor, fie gînduri necurate din partea vreunui individ 
din preajmă. Oricum, zăngănitul monedelor a atras toate privirile asupra 
mea, în timp ce în urechile mele ecoul banilor era similar zgomotului de 
la Niagara… ! De asta, ca un fin psiholog ce eram în acel moment, am 
continuat să joc, imperturbabil, sacrificînd cîteva monede, am înjurat în 
barbă cam cum ştiam eu că înjură « durii », am mai comandat o cafea, am 
mai tras trei ţigări după care am luat-o legănat spre gară. Nu era prea 
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departe. Şi apoi, vorba din popor : Cînd ai bani în buzunar eşti mîndru, 
eşti frumos şi cînţi şi bine.  
     Cînd trenul s-a pus în mişcare, am ridicat o mînă în direcţia casei lui 
Nichita Stănescu şi i-am spus: Bătrîne, mulţumesc pentru premiu. Dar 
mai ales, pentru bilet… !   (Adrian Alui Gheorghe) 

 
Abstrăgând de la tors 

 
 În marginea unui text kantian despre timp din „Critica raţiunii 
pure“, pe care încerca să o traducă în româneşte, Eminescu notează: 
„Representaţia e un ghem absolut unul şi dat simultan. Resfirarea acestui 
ghem simultan e timpul şi – esperienţa. Sau şi un fuior, din care toarcem 
firul timpului, văzând numai astfel ce conţine. Din nefericire atât torsul 
cât şi fuiorul ţin într’una. Cine poate privi fuiorul abstrăgând de la tors, 
are predispoziţie filosofică“. Nu vom deschide în aceste rânduri orizontul 
filosofiei kantiene, nici pe cel al modului în care s-a apropiat Eminescu 
de opera marelui gânditor german, ci vom încerca, stârniţi de comentariul 
eminescian, să spunem câteva lucruri despre omul de astăzi. 
 Ne plângem cu toţii că nu avem timp, că nu ne putem opri din 
alergarea de zi cu zi, că trăim sub presiunea unor probleme ce trebuie 
rezolvate urgent şi că, astfel, ratăm întâlnirea cu viaţa. Cu alte cuvinte, ca 
să folosesc exprimarea lui Eminescu, toarcem firul timpului fără să 
putem abstrage de la tors, spre a privi fuiorul. Dar abstrasul de la tors 
poate da seamă nu numai de predispoziţia către filosofie, ci de orice 
deschidere care presupune creaţia şi creativitatea. A fi, s-a spus, este a fi 
creator, „a spori realul în sânul realului“, cum definea filosoful 
Constantin Noica procesul creaţiei.  
 Dar nu tu alegi să fii creator, ci plămada de cuget şi simţire cu 
care ai venit pe lume. De cele mai multe ori, a trăi sub orizontul creaţiei 
nu implică şi o bună aşezare în social, în lumea ce gravitează în jurul 
banului, a valorilor materiale. S-a vorbit îndelung de „vita activa“ versus 
„vita contemplativa“ şi cred că cei hărăziţi pentru „vita contemplativa“ 
trebuie să aibă înţelepciunea să-şi asume locul în lumea reală, conturată 
de cei a căror fiinţă este mobilizată pe drumul vieţii active, a vieţii în care 
banul are rolul cel mai important. Poţi să-ţi asumi o viaţă care să aibă o 
puternică componentă ascetică, însemnând renunţarea la plăcerile acestei 
lumi, din lipsa posibilităţii de a le susţine financiar, sau ajungi să trăieşti 
cu resentimente, crispat, respingând lumea şi izolându-te în turnul tău de 
fildeş. Se întâmplă ca în anii tineri să fii animat de ţinte spirituale. 
„Atunci lumea cea gândită pentru noi avea fiinţă/ Şi din contra, cea aevea 
ne părea cu neputinţă“ spune Eminescu într-un vers. Dar energia 
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canalizată ani şi ani în direcţii creatoare nu mai poate fi recuperată apoi, 
spre a fi direcţionată în direcţii ce aduc un substanţial câştig material.  

Atunci, deodată, te trezeşti copleşit de singurătate, asemenea 
eroului din romanul „Martin Eden“ al lui Jack London. De câtva timp îmi 
vine des în minte acest personaj care poartă şi amprenta biografiei 
autorului. Martin, vă amintesc, este un om sărac ce a vrut să intre într-o 
lume pe care o credea ideală: lumea celor culţi, educaţi, bogaţi. Motivat 
de iubirea pentru o fată dintr-o familie înstărită, el începe să viziteze 
bibliotecile, ajunge să facă critică şi să scrie cărţi. Trece prin tot felul de 
situaţii limită, dar până la urmă izbuteşte să-şi facă un loc în lumea la 
care aspirase. Şi atunci, deodată, își dă seama de minciuna în care 
trăiește. Descoperă falsitatea și ipocrizia înaltei societăţii în care ajunsese 
să aibă un loc, consideră că nu are rost să mai continue drumul şi se 
sinucide.  
 Povestea lui ne poate învăţa măcar un lucru: chiar dacă, prin 
educaţie, creaţie, muncă, vrei să accezi la o lume pe care ţi-o doreşti, să 
nu-ţi faci mari iluzii în legătură cu înălţimea orizontului uman pe care ea 
ţi-l poate deschide. Lumea oamenilor de cultură sau a oamenilor bogaţi 
nu este, dincolo de pojghiţa operei sau a bogăţiei, diferită de lumea 
celorlalţi oameni. A abstrage de la tors, cum spune Eminescu, este un 
dar, însă el nu te face nici mai bun nici mai îngăduitor cu ceilalţi, nici mai 
înţelept. Există şi excepţii, cazuri în care cultura sau banul cizelează, 
îmbunătăţesc natura umană, oamenii ajunşi la acest nivel înţelegând că 
mai bine este a dărui decât a aştepta să primeşti de la alţii. În rest, lumea 
este aceeaşi în esenţă, iar dorinţa de a accede la un grup sau altul, 
legitimă pentru fiecare dintre noi, sfârşeşte în dezamăgire (fără a ajunge 
totuşi la soluţia extremă a lui Martin Eden) dacă nu înţelegem din capul 
locului că, folosindu-ne talanţii, nu facem decât să împlinim o 
potenţialitate a fiinţei noastre, fără să avem mari aşteptări de la cercurile 
sociale pe care împlinirile creatoare ni le pot deschide.  
 Nu există o lume ideală, un loc ideal în care să trăim, oameni 
ideali de care să fim înconjuraţi. Există însă, pentru fiecare dintre noi, 
putinţa de a ne schimba felul în care privim lumea în care trăim, locul în 
care începem fiecare zi, oamenii de care suntem înconjuraţi. Pentru 
ochiul curat, s-a spus, toate sunt curate. Iar această posibilitate de 
schimbare ţine cred de ceea ce Eminescu numea „abstragere de la tors“.  
 În romanul „Magicianul“ John Fowles istoriseşte la un moment 
dat povestea Prinţului şi a Magicianului. A fost odată un tânăr prinţ care 
credea în toate lucrurile în afară de trei: nu credea în prinţese, în insule şi 
în Dumnezeu. Tatăl său îi spusese că aceste lucruri nu există, şi cum nu 
erau nici prinţese, nici insule, nici vreun semn al existenţei lui Dumnezeu 
în împărăţia tatălui său, îi dădu crezare. Ajuns, într-o zi, în împărăţia 
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vecină, văzu insule în largul coastelor şi pe ele făpturii stranii şi 
tulburătoare cărora nu îndrăzni să le dea un nume. De el se apropie un 
bărbat în haine de seară care-i spuse că acelea sunt insule, făpturile stranii 
şi tulburătoare sunt prinţese iar el este Dumnezeu. Întors acasă, tânărul 
mărturisi tatălui său ce a văzut, iar acesta îi descoperi faptul că cel ce se 
pretindea a fi Dumnezeu era de fapt un magician, care-l păcălise. Prinţul 
plecă din nou în împărăţia vecină, se întâlni cu omul în haine de seară, şi-
i spuse:  

- Ştiu că insulele nu sunt reale şi nici prinţesele, pentru că tu nu 
eşti decât un magician.  

- În împărăţia tatălui tău, îi spuse omul în haine de seară, există multe 
insule şi prinţese, dar tatăl tău te ţine sub vraja lui şi nu le poţi vedea.  

Întors acasă prinţul află că tatăl său era doar un alt magician şi năzui 
să afle adevărul de dincolo de magie.  

- Nu există adevăr dincolo de magie, îi spuse împăratul. 
Cuprins de tristeţe, prinţul voi atunci să se omoare iar împăratul, prin 

farmecele sale, chemă moartea. Aceasta apăru şi-i făcu semn să vină. 
Înfiorat de iminenţa morţii, prinţul îşi aminti de insulele frumoase, dar 
ireale şi de prinţesele ireale, dar frumoase.  

- Prea bine, zise, voi putea îndura totul.  
- Vezi fiule, spuse atunci împăratul, acum eşti şi tu magician.  
Se pare că marea artă este să acceptăm să devenim noi înşine 

magicieni, spre a putea trece, suportabil, prin această viaţă.  (Dan D. 
Iacob) 
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