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Revista CONTA,  
la început de drum 

 
 
 
 

Revista de cultură, arte şi spirit critic, purtand numele filosofului 
Vasile Conta, el însuşi născut la Neamţ, reprezintă o necesitate pentru 
ţinutul Neamţului. Zonă care are deopotrivă „combustia” tradiţiei dar şi 
valori certe în modernitatea culturală a României, ţinutul Neamţului 
poate contribui decisiv la redefinirea culturii române în Europa. De asta 
considerăm că revista de cultură, arte şi spiritualitate, CONTA, va fi 
scena pe care se vor întîlni valorile locului cu cele naţionale şi europene, 
va oferi modele culturale tinerei generaţii, va fixa în tipare durabile 
actualitatea culturală românească. 

Şcoala de literatură de la Neamţ, care cuprinde nume cu 
sonoritate naţională, gruparea plastică de prestigiu, viaţa muzicală sau 
teatrală, de mare rezonanţă în trecutul şi prezentul zonei, reprezintă 
repere şi certitudini pentru un act artistic de calitate. 

Urăm succes echipei redacţionale şi revistei viaţă lungă şi să fie 
un mesager demn al culturii nemţene la nivelul culturii naţionale şi 
europene. 
 

Prof. Vasile Pruteanu, 
Preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ 
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”O revistă la început de drum e deopotrivă corabia cu pînze care 
ajunge să cucerească un continent nou, sau e un 
supertehnologizat „Titanic” care se sparge de primul aisberg. 
Depinde de chibzuinţa celor care o fac, de solicitudinea celor 
care o primesc, de mulţimea aisbergurilor de care se pot sparge 
intenţiile bune.” 
 

 

Cine mai are nevoie de cultură? 
 

Adrian Alui Gheorghe 
 
 

O definiţie abruptă şi des folosită, atribuită lui Edouard Herriot, 
un fost prim ministru al Franţei în perioada celei de-a treia Republici, 
spune despre cultură că este ceea ce rămîne după ce ai uitat totul. 
Recunoaştem că definiţia e paradoxală şi că generaţii întregi au verificat 
să vadă cu ce au mai rămas după ce au uitat... totul. În virtutea acestui 
paradox, putem spune că recunoaştem gradul de civilizaţie al unei 
societăţi privind pur şi simplu strada. Aici intră comportamentul 
indivizilor: cum, ce şi cu ce intensitate vorbesc, cum îşi zîmbesc, cum se 
îmbracă, cum şi ce mănîncă, cum şofează, cum poartă cravata, cum îşi 
strîng mîinile, cum respectă timpul propriu dar şi pe al celor din preajmă. 
Cultura nu e numai în cărţi şi în sala de expoziţii sau de spectacole, 
efectele ei se regăsesc, mai ales, în societate. Adică: produsul cel mai 
vizibil al culturii este educaţia. Cum arată strada românească? Un peisaj 
„cu specific”, cu gropi în asfalt, cu gunoaie care îneacă spaţiile verzi şi 
apele curgătoare, cu cîini vagabonzi peste tot, cu cerşetorie în intersecţii, 
în metrou. Apoi zeci de crime zilnic “reliefate” la nişte guri 
televizionistice care întreţin derizoriul în societate, atacuri banditeşti în 
plină zi, o nejustificată agresivitate a şoferilor pe drumurile publice, o 
nerăbdare a oamenilor care nu mai au nici o înţelegere pentru semenii lor. 
Cultura e, astfel, o chestiune (de) morală. Iar un popor care refuză cultura 
şi efectele ei riscă să se autodistrugă.  

Şi cum obişnuinţa este a doua natură, inerţia căpătată în „procesul 
supravieţuirii” ne determină să judecăm cu toleranţă propria societate, să 
ascundem sub preş gunoiul, să ne prefacem că lucrurile sînt în ordine, sau 
tolerabile, cînd ele sînt mizerabile, dacă nu catastrofale. Cosmetizăm prin 
omisiune sau din inerţia cu care ne-am obişnuit, încă de pe vremea 
comunistă, să spunem că (ne) e bine, cînd (ne) e, de fapt, rău.    

Pe acest fond, îmi este frică (cînd nu-mi este jenă!), de multe ori, 
să mai pronunţ cuvîntul cultură în societatea noastră. Consumul de 
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cultură? Spre zero. Cine ar trebui, totuşi, să fie consumatorul de cultură 
într-o societate cît de cît normală? Împătimiţii, oamenii cu oarece stare, 
clasa de mijloc, dacă există, snobii...! Oamenii cu stare de la noi sînt, din 
păcate, într-o copleşitoare majoritate, nişte fiinţe aculturale. Au în sînge 
doar cultura banului, politica hîrciogului care adună, care monopolizează 
tot ce înseamnă ban ca să-l transforme în plăceri proprii. Clasa de mijloc 
e o iluzie, într-o societate „indienizată”, care împarte societatea în 
„putred de bogaţi” şi „inimaginabil de săraci”. La mijloc e un abur de 
clasă intelectuală care este taxată la orice curbă de sacrificiu, ca vinovată 
de mersul alandala al societăţii. 

Dacă circarul de pe vremea perceptului “pîine şi circ” era bine 
plătit, de mai multe decenii dispreţul societăţii şi al politicii se lasă ca o 
flegmă în creştetul artistului român. Prost îmbrăcat, cu haine de la kil, el 
însuşi om second hand, stresat de alternanţele politice formale care 
bălăngăne viitorul între Est şi Vest, omul de cultură român se simte ca un 
clopot fără limbă într-o ţară de surzi. De cîte ori ţi-a fost ruşine, în aceste 
vremuri, să spui că eşti poet, dragul meu coleg de metaforă? Cum să spui 
că eşti poet unui politician agramat care-ţi explică obsesia lui, schemele 
diabolice prin care va prinde din nou Senatul la viitoarele alegeri? Dar 
cum să-i explici că eşti pictor unui afacerist veros care îţi rîde în nas cînd 
îi vorbeşti de picturile tale care te costă? Patria? Patria e o cifră din cont! 
Spune-mi cît ai în cont ca să-ţi spun cît ţine patria la tine, ar suna un 
proverb al zilelor noastre. 

Poate că noţiunea de consum cultural, ca barometru al 
„subzistenţei culturale”, se pretează la statistici. Din păcate, la noi 
statisticile mimează normalitatea, fără să aibă o acoperire în realitate.  

Ce înseamnă, de fapt, consum cultural? Cărţi cumpărate şi citite, 
ca să iau un exemplu din literatură. La noi tirajele cărţilor sînt cele mai 
mici din Europa. Un roman de Nicolae Breban, potenţial laureat Nobel, 
de exemplu, se tipăreşte în cinci sute de exemplare. Dacă împarţi tirajul 
la populaţia din statistici, de douăzeci de milioane de locuitori, iese o 
implicare de lectură de un exemplar la patruzeci de mii de locuitori!  

După alfabetizarea forţată din comunism, societatea românească 
se îndreaptă, pare-se, spre o liber aleasă analfabetizare!  

Pe acest fond venim cu o revistă nouă în peisajul cultural 
românesc. E un risc? E o gratuitate? “Orice-nceput se vrea fecund…”, 
spunea poetul. O revistă la început de drum e deopotrivă corabia cu pînze 
care ajunge să cucerească un continent nou, sau e un supertehnologizat 
„Titanic” care se sparge de primul aisberg. Depinde de chibzuinţa celor 
care o fac, de solicitudinea celor care o primesc, de mulţimea 
aisbergurilor de care se pot sparge intenţiile bune. 
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ANCHETA REVISTEI 

 
 
 
 

Literatura română: provincie şi provincialism 
 
 
 
 
1. Cum puteţi deslipi eticheta „Literatură mică, orgolii mari”, spusă, 
între alţii şi de Macedonski, de pe literatura română de ieri, de azi, 
dintotdeauna? 
 
2. Avem un bun cititor de literatură universală şi un prost cititor de 
literatură română, după opiniile multor specialişti în statistici de acest 
gen. Cine e de vină? Autorul? Editorul? Politicile educaţionale? 
Cititorul?  

 
 
3. De la naţional la universal nu e decît un singur pas, sugera un critic 
important. Cît de ferm a făcut acest pas literatura română? Cît de 
important e acest pas pentru cultura europeană? 
 
4. Unde începe şi unde sfîrşeşte provincia în (din) interiorul literaturii 
(culturii) române? 

 
 
5. Cum ar trebui să scrie (şi să fie?) autorul român ca să intre într-o 
Europă care pare saturată de cultură?  
 

(Ad.Al.Gh ) 
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„Literatura noastră va fi mereu mică, 
dar orgoliile au început să crească 

exponenţial…”  
 

Sorin Antohi 
 (Bucureşti) 

 
1. Nu se poate face nimic. Formula evocă un izomorfism cu 
autoimaginea de ansamblu a românilor: împreună, ne considerăm mici 
pînă la ura-de-sine, pînă la stigmatul etnic, pînă la neant ; luaţi în parte, 
cei mai mulţi dintre noi sînt orgolioşi pînă la megalomanie şi autism. 
Combinaţia pare stabilă : experienţa insignifianţei prelungite are cu 
siguranţă efecte durabile. Numai fuga din România, « exilul », pare să 
promită unele excepţii, cum ar fi în ultimul deceniu Norman Manea, 
Herta Müller, Mircea Cărtărescu (plecat mai recent şi mai discret, fără să-
şi tematizeze literar şi să-şi exploateze strategic desţărarea). Literatura 
noastră va fi probabil mereu mică, dar orgoliile au început să crească 
exponenţial după ce unii autori români au intrat, adesea doar marginal, pe 
piaţa internaţională (mai ales pe cea europeană, stimulată de efortul 
birocratic al făuririi unei « culturi comune » politic corecte, în care 
naţiunile, deşi în teorie topite în metanaţiunea UE, îşi înscriu pe baze 
declarat egalitare « reprezentanţii » într-un ipocrit panteon continental). 
 
2. Nu ştiu. Nu am văzut studii serioase de piaţă. Din discuţii cu mai mulţi 
editori, cronicari literari şi cadre didactice, precum şi din analiza a ceea 
ce am putut urmări din producţia culturală autohtonă (de la literatură la 
jurnalism), am observat că nici cei care scriu nu mai prea citesc. (Sau 
poate nu sînt atenţi, nu ţin minte ? Limba română mi se pare într-o 
decădere accelerată, oricum. Iar eu am fost obişnuit să leg strîns 
« cititura » de scriitură.) Dar, cine ştie, poate numai cititorii « puri », care 
nu scriu şi care nu vorbesc la televizor, continuă să citească. În tăcere… 
 
3. Nu cred că noţiunile « naţional » şi « universal », inseparabile după 
Lumini şi idealismul german, esenţiale pentru a construi o lume de state 
naţionale (pentru a uita, adică, tot ce e sub-naţional – local, regional – şi 
pentru a şterge potenţial periculoasele mezo-regionalisme articulate în 
lumea crepusculară a imperiilor) mai înseamnă azi ce însemnau fie şi 
acum douăzeci de ani. Ciclul cultural, civilizaţional şi geopolitic din care 
făceau parte aceste două categorii s-a sfîrşit. Acum se trăieşte/gîndeşte 
într-o topologie simbolică eterogenă, fragmentară, ezitantă, adesea la fel 
de mobilă şi instabilă ca purtătorii-creatorii ei, nomazi postistorici 
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pe/dincolo de hărţi mentale tulburi, hibride, evanescente. « Naţionalul » a 
fost înlocuit de « tribal » şi « glocal », topindu-se în milioane de 
subiectivităţi individuale idiosincratice şi incomensurabile (ştim că toate 
sînt, la rîndu-le, intersubiective, dar puţini subiecţi au cultura şi 
inteligenţa, detaşarea şi umilinţa de a se imagina ca funcţii complexe, 
mereu în flux, modelate de interacţiunea cu Ceilalţi), ori de 
fundamentalisme comunitariste (unele « clonează » sau pastişează 
« naţionalul » sau anumite sisteme de credinţă, ideologii etc.), pe cînd 
« universalul », pierzîndu-şi, odată cu siguranţa de sine a Occidentului 
care l-a gîndit, esenţiala sa dimensiune normativă, chemarea lui către 
înălţimi (şi profunzimi, fiindcă nu numai « naţionalul » produce o 
ontologie completă, ci şi « universalul », urcînd spre « bolta înstelată », 
înrădăcinează), a regresat pînă la « global ». Spun « regresat », fiindcă 
deocamdată « globalul » nu e decît o categorie a capitalismului 
postmodern, preponderent speculativ şi programatic transfrontalier, 
infinit în extensia lui orizontală (fiindcă se poate roti la infinit în jurul 
globului), nul în aspiraţia sa verticală (fiindcă a înlocuit cultura 
« universalului » -- pe care nu o idealizez, dar o prefer – cu orizontul 
bidimensional a ceea ce Thomas L. Friedman numea, înşelîndu-se 
complet în toate celelalte privinţe, « lumea plată »). În această « mîndră 
lume nouă », pe care abia învăţăm s-o privim, şi europenii (adică 
occidentalii), şi românii (ale căror cadre vechi de existenţă, inclusiv cele 
premoderne, sînt relativ intacte sub pojghiţa mimetismelor), şi alţii sînt 
încă dezorientaţi. Experimentează, tatonează, se schimbă, fug înainte 
către consumism ori încearcă să-şi recompună intercultural umanitatea. 
 
4. Din cele mai de sus decurge şi că provincia este/poate fi pretutindeni 
ori nicăieri. Am scris în alt loc despre provincialismul culturilor mari, 
care ar trebui să ne mai mîngîie atunci cînd suferim la gîndul că avem o 
cultură mică şi provincială (şi avem , ceea ce nu înseamnă că nu am dat şi 
nu vom mai da personalităţi care fie transfigurează provincialismul – în 
sensul propus de Goethe, construiesc « provincii pedagogice » ; în sensul 
lui Hesse, « Castalii » --, fie îl transcend). Provincialismul unei culturi 
mici are unele avantaje : îl descoperi destul de lesne şi din interior ; dacă 
eşti înzestrat cu spirit critic şi o oarecare instrucţie, ajungi repede la 
claustrofobie, marginile sale sînt prea apropiate, tavanul – deşi cu 
spărturi către stele – e jos, pipăi după tot felul de ingrediente pe care 
socoţi că o cultură trebuie neapărat să le aibă şi urli « nu este ! » (unde 
« ni sunt » filozofii analitici ? filozofii, pur şi simplu ? specialiştii în 
asiriană ? specialiştii, pur şi simplu ? etc. ).  Provincialismul culturilor 
mari, care nu o dată a reuşit să se universalizeze, strecurîndu-se ambiţios 
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(adesea, folosind « cozi de topor » locale, tertipuri, strategii viclene ; 
uneori, manu militari) în locul unde înainte domnea o altă ordine 
simbolică, poate fi perfect autarhic. Pur şi simplu, ai nevoie de geniu sau 
de un enorm noroc pentru a-i descoperi faliile, viciile structurale, 
« punctele moarte ». Cu alte cuvinte, pentru a-l da în vileag, pentru a-l 
arăta aşa cum este (dacă nu are conştiinţa propriilor carenţe şi eşecuri) : 
un provincialism care a reuşit, « s-a ajuns ». 
 
5. Europa devine treptat, poate chiar accelerat, postculturală, după cum a 
devenit postistorică. Pentru a avea succes de public, autorul român 
trebuie să urmărească piaţa, singurul orizont de aşteptare rămas activ în 
Occident. Avantajul său competitiv poate veni tocmai de la ceea ce el 
percepe la început drept obstacol : este « exotic » (şi ar fi inteligent să se 
cultive ca atare). Pentru a scrie bine, din păcate, nu există reţete la fel de 
facile.                                                     (Bucureşti, 25 ianuarie 2010) 
 
 

 ” Provincia în literatura română începe pe 
Calea Victoriei şi sfîrşeşte tot acolo… „ 

 
Constantin Arcu  

 (Suceava) 
 

1. Păi nu se prea poate deslipi, pe bune. E lipită zdravăn pe fruntea 
literaturii române. Probabil că răul trebuie stîrpit din rădăcină, nu-i altă 
cale. În legătură cu acest subiect, eu obişnuiesc să dau celebrul exemplu 
al chiuvetei. În urmă cu cîteva luni mi-am schimbat chiuveta din baie şi 
nu reuşesc sub nici o formă să înlătur o parte din eticheta pe care scrie 
„MONDIAL”! Am folosit tot felul de detergenți şi prafuri de curățat, am 
răşpăluit cu unghiile, degeaba. Și, repet, nu-i decît un petecuț de etichetă 
rămas, dar ce te faci dacă ai de-a face cu eticheta întreagă?! Nu ştiu ce să 
zic, există o singură soluție pentru ca omul să-şi facă ordine în toaletă. 
Nu scapi de necaz decît dacă arunci la containerul cu gunoi inclusiv… 
chiuveta! Lăsînd gluma la o parte, orgolii mari există pretutindeni. 
Problema constă în… „dimensiunea” literaturii noastre de ieri, de azi şi 
dintotdeauna. Poate este vreun remediu, totuşi. Iată, bunăoară, chirurgia 
plastică, rudă bună cu estetica, apelează la silicon pentru a mări diferite… 
dimensiuni. Dincoace nu s-ar putea găsi ceva asemănător? 
 
2. Acum aflu despre studiile acestor specialişti în statistici, aşa că voi 
încerca să răspund cum cred eu că stau lucrurile. Mai întîi, e bizară 
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distincția pe care o propun „specialiştii” sau măcar sînt improprii 
termenii folosiți. De ce-am folosi sintagma „prost cititor de literatură 
română” ? Probabil pentru că bietul de el nu citeşte literatura română, 
altceva nu-mi trece prin cap. OK, şi acceptînd că aşa este, de ce l-am 
categorisi drept „prost cititor” ? N-are nici o logică, decît dacă întoarcem 
puțin lucrurile şi ne întrebăm cine citeşte literatură română ? Românii, în 
nici un caz elvețienii, francezii sau tadjicii; celelalte nații lecturează cu 
totul altceva, nu literatură română. Și ce s-a spus şi se tot spune despre 
români? Că sunt un popor stupid, Brucan a fost tranşant în chestiune. Pe 
şleau spus, că românii e… Nu-i cazul să insist. Dar sintagma „bun 
cititor” chiar îmi place. Probabil tot specialiştii în statistici de acest gen 
au propus-o. Nu ştiu de ce mă duce cu gîndul la „bunul samaritean” ! 
Bun cititor de literatură universală, cică. Există deci un domeniu la care 
şi românii sînt buni !  Cît priveşte vinovăția, păi toată treaba asta de la 
Brucan ni se trage. Domnul ăsta şi, cu tot respectul, politicile 
educaționale ale guvernanților sunt de vină. Ceilalți n-au nici o culpă. Iar 
scriitorul, săracul, face şi el ce poate !   
 
3. Iată nişte întrebări de-a dreptul delicioase. Și mă văd nevoit să pornesc 
invers cu răspunsurile parafrazîndu-l pe Neil Armstrong: Un pas mic 
pentru literatura română, dar un pas uriaş pentru literatura europeană şi 
chiar universală. Numai că în ultima vreme acelaşi distins critic, o 
autoritate recunoscută în materie, şi-a reconsiderat substanțial punctul de 
vedere. Nici măcar un pas, spune el în prezent, sunt de ajuns doi-trei cm, 
nu mai mult. Dar de unde scot „criticii importanți” unitățile astea de 
măsură, chiar nu-mi dau seama. Cît priveşte literatura română, constatăm 
că există o ezitare serioasă. Dată fiind distanța neînsemnată de la național 
la universal, mulți autori au rețineri de a face saltul acesta calitativ, luînd 
în calcul pericolul ca, în virtutea inerției, să nu se reverse prin partea 
opusă a universalului, exact cum în fotografia stroboscopică glontele 
pluteşte prin spațiu, străpunge portocala şi iese prin cealaltă parte. Ei, ce 
te faci atunci ? Ca să evite riscul, scriitorii ar trebui să aibă cunoştințe 
serioase de fizică pentru a calcula frecările şi inerția, sistemele de 
referință, mişcarea uniformă a aspirantului la universal etc. etc. 
 
4. Interesantă întrebare ! Mulți intelectuali din Occident îşi bat capul tot 
încercînd să găsească un răspuns. Pentru că cele două entități nu au 
forme fixe, ci pulsează dilatîndu-se şi contractîndu-se permanent, se 
întrepătrund orgiastic, dacă mi se permite să mă exprim astfel. Se 
devorează vorace (atenție la aliterație!) una pe alta. Putem spune că ele 
se află într-o sublimă, perfectă simbioză, hrănindu-se cu voluptate una 
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din alta, fiecare - trup şi hrană celeilalte. Dar, repet, occidentalii transpiră 
de ani şi ani încercînd să clarifice definitiv problema. Dar să nu mă tot 
eschivez de la răspuns. Ca metaforă a stîngăciei şi naivității literare, cum 
traduc sensul acestei întrebări, provincia în literatura (cultura) română 
începe pe Calea Victoriei şi sfîrşeşte tot acolo, micile excepții neavînd 
vreo legătură cu anumite zone geografice sau cu distanța față de capitală. 
De fapt, eu cred că noi românii avem un complex pregnant al provinciei. 
În urmă cu vreo zece ani, la Assen, un orăşel aflat pe drumul de costişă 
ce duce la Groningen, am cunoscut cîțiva scriitori olandezi care nu se 
înghesuiau să publice vreo carte la Amsterdam. Pentru ei lucrul de căpătîi 
îl constituia dialectul ce se vorbea în provincie (acelaşi dialect ca şi în 
nord-vestul Germaniei), aveau contracte de traducere cu edituri din 
Anglia, îi durea drept în cot de ceea ce se întîmplă în capitala lor. Numai 
la noi scriitorii se dau cu capul de pereți pentru a fi publicați în nu ştiu ce 
revistă din Bucureşti, să zicem. Cît ne priveşte, sentimentul ăsta trist şi 
caraghios deopotrivă al provincialismului e inoculat o dată cu laptele supt 
din țîța mamei şi capătă forme de-a dreptul monstruoase, un fel de omidă 
coborînd pe o întreagă filieră jegoasă. Numai să-l vezi pe cel din Iaşi sau 
din Cluj cum se uită de sus la individul din Hîrlău sau din Beiuş, să 
zicem, iar cei din urmă cum adoptă aceeaşi morgă față de inşii din 
comunele din jur. Nu sentimentul valorii, cît impresia bizară că simpla 
apartenență la o colectivitate mai mare îți conferă automat un statut 
special. Sofisticarea şi ifosele depind de rangul localității din care 
provine fiecare sclifosit. Oare cînd ne vom dezbăra de prejudecățile 
astea ? Mai există un aspect în strînsă legătură cu orgoliul exacerbat la 
care v-ați referit mai sus. Numai ce vezi cîte un critic şi estet care 
împarte şi clasifică valorile literare după criterii obscure sau numai de el 
ştiute, dar dacă te interesezi peste granițe vei constata că nimeni n-a aflat 
de el şi nu dă doi bani pe teoriile lui.   
 
5. Pe bune ? Eu m-am tot vînturat prin Europa asta şi n-am băgat de 
seamă că ar fi saturată de cultură. Există o fascinantă cultură (în înțelesul 
cel mai larg al cuvîntului), dar nu mi se pare că dă peste margini. Mă rog, 
dar să iau lucrurile aşa cum sînt date. Și revenind la autorul român care 
ține el morțiş să intre în Europa… De ce vrea el să intre în Europa şi nu 
în Asia, să zicem ? Dacă vrea să fie cunoscut de cît mai multă lume, păi 
ar trebui să se dea şi peste cap pentru a fi tradus în chineză. Vă dați 
seama cîți chinezi sînt în lumea asta ? Un chinez din zece dacă te citeşte 
şi eşti vedetă, poți vinde cărți în neştire. La ce bun să te traducă franțujii 
sau nemții ? Nu-i nici un chichirez, serios. Dar să revin la scriitorul 
român. Cum să scrie ? El ar trebui să scrie apăsat. Și să fie… uşor şi 
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vesel, adică să nu fie constipat. Chiar puțin cufurit, chestia asta dă bine. 
Dar degeaba, asta e neşansa noastră istorică. Exact cînd autorii români se 
pregăteau să-şi ia avînt pentru a pătrunde vijelios în Europa, poftim, 
cucoana asta a început să rîgîie taman acum de atîta cultură ! Cică îi pică 
greu la stomac, unde să mai bage şi cultura română? Vedeți cum sîntem 
„traduşi”? Să le fie ruşine occidentalilor ăstora perverşi!   
 
 

„Provincia începe şi se sfîrşeşte la scriitorii 
provinciali, indiferent unde trăiesc ăştia...” 

 
Attila F. Balázs  

(Slovacia) 
 

1. Nu sunt literaturi mari şi mici, numai scriitori mari şi mici. Marquez e 
un scriitor mare, literatura ţării sale se poate numi mare? Milan Kundera 
şi Bohumil Hrabal  sunt scriitori cunoscuţi şi iubiţi de cititori, dar 
literatura cehă este o literatură mare? Nu ştiu cum să numesc literatura 
română: mare sau mică, însă avem scriitori şi poeţi de talie mondială. Şi 
din păcate cu orgolii prea mici. Fără conştiinţă, fără ambiţii mari, în 
oceanul fără sfîrşit a literaturii mondiale se pierde fără urme literatura 
română.  
  
2. Din fericire mai avem cititori. Toţi cititorii sunt buni, însă majoritatea 
lor sunt manipulaţi de reclame, de „ţinutul tipografic”, de medii şi alte 
influenţe. Se citeşte foarte puţin literatură bună, indiferent că e universală 
sau românească. Autorul ar trebui să participe la mai multe lansări, 
editorul ar trebui să facă reclamă cărţilor, să distribuie mai consecvent, 
însă n-are finanţe, cititorul e pierdut în faţa dompingului de titluri, 
politica educaţională face foarte puţin pentru promovarea literaturii 
române, pentru propagarea cărţilor, a scriitorilor români în ţară şi în 
străinătate. Ar fii o greşeală utilizarea concepţiei de economie de piaţă în 
relaţia artă şi literatură. 
  
3. De la naţional la universal nu e decît un singur pas, care nu sa făcut 
însă numai de foarte puţini scriitori români. Scriitorii încearcă ce pot, fac 
eforturi, însă traducerile făcute în diferite limbi sunt în majoritatea 
cazurilor de proastă calitate, făcută de români care cunosc limbi de 
circulaţie largă. O mare parte a cărţilor traduse au apărut în România şi n-
au fost distribuite în străinătate. Unele cărţi apărute cu sprijinul ICR, ori 
n-au reuşit să redea nivelul operei originale, ori n-au fost distribuite 
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corespunzător, au rămas fără ecou. Există şi un grilaj, o selecţie a 
autorilor, operelor, care nu mi se pare corect. De gustibus…! 
Cultura europeană se clădeşte din culturile ţărilor europene. Deci orice 
contribuţie din partea culturilor naţionale este binevenită. Însă cultura 
este margianalizată în politica europeană. Sunt foarte puţine proiecte 
pentru această ramură şi fonduri minime. Se finanţează mai mult 
propaganda culturală şi multiculturală, decît cultura propriu zisă. 
Întrebaţi-i şi pe parlamentarii UE, delegaţi de partidele din România, 
despre ce cred ei despre cultura română în Europa!? Să vedeţi atunci cît îi 
frămîntă chestiunea...! 
  
4. De la Satu Mare la Constanţa, de la Timişoara la Iaşi, de la Cluj la 
Bucureşti, sunt reviste literare importante şi grupuri de scriitori 
importanţi. Provincia începe şi se sfîrşeşte la scriitorii provinciali 
indiferent unde trăiesc ăştia. Poate la Bucureşti, sau la Vama Veche, sau 
in Berlin, nu contează. Provincia e în capul creatorilor nu pe harta 
României. 
 
5. Autorul român ar trebui să fie mai conştient. Să scrie cum îi vine, cum 
crede că e bine, să nu-i dăm indicaţii preţioase ca pe vremuri. Doamne 
fereşte să preluăm curente, mode, de la alte literaturi. Literatura română e 
pe cale bună, în comparaţie cu aşa zise literaturi mari, aş spune: chiar mai 
interesantă. Europa trebuie să fie mai primitoare, mai deschisă, mai 
generoasă faţă de cultură, de literatură, prin finanţare în primul rînd. 
Cultura europeană ar trebui să aibă un lobby ca agricultura sau alte 
ramuri. Europa este saturată de subcultură.  
  

 
 „Nu-i o fericire să fii scriitor în România!” 

Dumitru Chioaru 
(Sibiu) 

 
 
1. Orgoliul omului care creează este legitim, indiferent 

dacă se manifestă într-o literatură mare sau mică. Nu cred că cineva poate 
crea – căci de scris, scriu şi grafomanii – fără încrederea că are talent. 
Modestia este o mască în viaţa socială, pe care nu toţi scriitorii şi-o 
asumă. Într-o literatură mică precum a noastră, se întîmplă însă pe dos: 
scriitorul este nesigur în singurătatea creaţiei, dar încrezut în lume. Asta 
dovedeşte un vechi complex al scriitorului român, care transformă 
orgoliul în vanitate. De fapt, scriitor eşti cînd scrii, în societate eşti ca toţi 
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ceilalţi. Chiar şi atunci cînd societatea îi recunoaşte statutul, scriitorul 
român îşi deplînge soarta de a se fi născut într-o literatură mică. Dintr-o 
frustrare în alta, el dă pînă la urmă ori în mania grandorii ori în mania 
persecuţiei. Nu-i o fericire să fii scriitor în România! 
 
2. Invazia traducerilor în perioada postdecembristă a găsit un public 
cititor mai curios faţă de ce se întîmplă în alte literaturi – de regulă, 
occidentale, dar şi exotice – decît în cea naţională. Editorul are interesele 
lui economice să publice scriitori străini cu un succes garantat de alte 
pieţe ale cărţii, decît autori români ale căror cărţi îngălbenesc  pe rafturi. 
Iar cititorul are prejudecăţile lui, dacă nu vanitatea – de obicei, dublată de 
snobism –, pe care literatura noastră nu i-o satisface. În ochii săi, o 
literatură care n-a luat nici un premiu Nobel este de valoare îndoielnică. 
Citeşte, eventual, marii scriitori români din diaspora ale căror opere, după 
ce au înconjurat planeta, devin interesante şi acasă. Cred însă că, în 
relaţia cititorului cu literatura naţională, trebuie să intervină educaţia – 
desigur, nu una naţionalistă - , cultivîndu-i prin şcoală sau mass-media 
încrederea în valorile tradiţionale sau contemporane în care şi-ar putea 
regăsi identitatea. 
 
3. Pentru români, universalul se confundă cu valorile europene, mai 
precis cu cele occidentale. De două secole de cînd există o literatură în 
limba română, adică de la romantism încoace, ne europenizăm în mod 
specific, imitîndu-i pe francezi, pe nemţi şi, actualmente, pe anglo-
americani. Chiar dacă am realizat opere literare de calitate asemănătoare 
modelelor, tot imitaţii rămîn, valoroase numai pentru noi. Nu avem 
vocaţia universalităţii, ca popoarele pomenite, dar nici n-am descoperit şi 
cultivat acel filon autohton de o stranie originalitate care să devină un 
brand, ca să folosesc un cuvînt la modă, menit să pătrundă pe piaţa 
mondială printr-o pleiadă de autori traduşi şi citiţi în toate limbile 
importante. Căci cu cît este mai specific naţională o literatură, cu atît e 
mai universală, credea Garabet Ibrăileanu, criticul la care probabil vă 
referiţi, dar cu condiţia de-a gîndi universal.  
 
4. Provincia este o stare de spirit a omului cu atît mai “pierdut” ca 
Bacovia, cu cît se simte mai departe de centru. Dar poţi să fii provincial 
nu numai la Sibiu sau Piatra Neamţ, ci şi la Bucureşti, Paris sau New 
York. După cum, tot spiritual, poţi să fii central într-un cătun sau într-un 
vîrf de munte. Provincia începe şi sfîrşeşte în imitaţia şi recunoaşterea 
centrului. Acolo unde se întîmplă ceva nou, extraordinar în cultură, se 
creează alt centru. Noi am fost provinciali imitînd Parisul sau Viena. 
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Rămînem provinciali raportîndu-ne azi la New York. Deşi în perioada 
interbelică un scriitor francez trăia impresia că în curînd axa culturii 
umane va trece pe la Bucureşti, “cum am fost – vorba lui Eminescu – aşa 
rămînem”. 
 
5. Cred că avem o singură şansă: să fim europeni în civilizaţie şi barbari 
în cultură. Adică, într-o Europă saturată de cultură, cum precizează 
întrebarea dvs., o literatură încă tînără ca a noastră ar trebui să 
depăşească faza imitaţiei şi să propună, într-o explozie de vitalitate 
creatoare, ceva original. Să devină din larvă fluture. Vom scrie şi vom 
vedea. 
 
 

„Provincia în cultură e o noţiune care ţine de 
talent, şi nu de geografie” 

 
Nicolae Dabija 

(Chişinău) 
 

1. Cu cîţiva ani în urmă în Carolina de Nord mi s-a vorbit că în SUA sunt 
importanţi doar scriitorii de succes, că în Franţa sunt importanţi toţi 
scriitorii, că în Anglia nu e important niciunul, iar în Australia trebuie să 
explici ce-i asta un scriitor. Literatura română are mai multe complexe: a 
unei literaturi de provincie, de provincie a Europei, apoi şi de provincie a 
provinciei, în măsura în care un scriitor scrie dincolo de barierele 
Bucureştilor, sau, vorbesc aici de scriitorul român, dincolo de graniţele 
României. 

În România s-a scris o literatură mare în perioada interbelică, cînd 
ţara era mare. Şi alte literaturi – rusă, engleză etc. −  au devenit imperiale 
pe măsura creşterii ţărilor de care au aparţinut scriitorii acestora. O părere 
la care ţin: să facem tot ce depinde de noi ca să dăm la o parte graniţele 
despărţitoare care trec prin inima limbii române, dacă pe cele politice nu 
le putem înlătura deocamdată, şi atunci vom avea şi o literatură pe 
potrivă. 
 
2. Cititorul de azi citeşte foarte mult: titrele filmelor străine, la televizor 
şi în cinematografe, publicitatea stradală ş.a.m.d., lui pur şi simplu nu-i 
mai ajunge timp pentru literatura propriu-zisă. Asta nu înseamnă că ea nu 
există. Tirajele unor cărţi de poezie tipărite în RSS Moldovenească pînă 
la 1990 ajungeau şi la 100 000 exemplare. (Săptămînalul scriitoricesc 
Literatura şi Arta avea în 1989 260.000 abonaţi). Unde au dispărut acei 
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cititori?! Ce s-a întîmplat cu ei?! Cine ni i-a furat?! Azi, cărţi tipărite în 
cîteva sute de exemplare zac nevîndute în librării. Evident, de vină sunt şi 
editorii, pentru că într-o perioadă au tipărit totul delaolaltă. De vină sunt 
şi cititorii, pentru că, după 1990, au citit totul delaolaltă. De vină sunt şi 
autorii, care şi-au tipărit, unii, lucrările înainte de a le scrie. Dar şi 
politicile educaţionale. 

Acum cîţiva ani, cînd am fost în SUA, am găsit societatea de 
acolo citind o singură carte! Oficialităţile oraşului Chicago avuseseră o 
iniţiativă: toată lumea să citească aceeaşi carte concomitent. Această 
lecturare în acelaşi timp a unei cărţi desemnate cea mai bună, făcea parte 
dintr-o cultură a lecturii, cultivată şi stimulată la nivel oficial, însoţită de 
discuţii, lansări de carte ş.a. Prietenii americani mă invitaseră să citesc 
romanul „Să nu ucizi o pasăre cîntătoare” de Herper Lee, care cîştigase 
recent Premiul Pulitzer, recomandată pentru săptămîna cînd poposisem în 
SUA. Apoi, în săptămîna următoare, toată America a citit „Anna 
Karenina” de Lev Tolstoi. M-a impresionat faptul că în metrou, în 
autobuz, în locuri de aşteptare, la coafor ş.a. puteau fi  văzuţi oameni de 
diferite vîrste, de la elevi la pensionari, citind concomitent această carte.  

Am propus o iniţiativă asemănătoare şi pentru Republica 
Moldova, care, deocamdată, nu s-a bucurat de prea multă înţelegere, 
reproşîndu-mi-se că o fac pentru cărţile mele, deşi eu prezentasem o listă 
de 52 de scriitori, pentru un an, din care numele meu lipsea. 
 
3.  Literatura română e una universală. Doar că ea e prost tradusă. Şi 
insuficient popularizată.  Noi, cititorii de limba română din R. Moldova, 
care avem acces şi la literaturile de expresie slavonă, putem compara. 
Puţine literaturi, mai ales la capitolul poezie, din această parte a Europei, 
pot concura cu autori români contemporani nouă, doar că aceştia rămîn 
necunoscuţi şi în România, din motiv că ţara nu are o politică de 
promovare a valorilor ei, aşa cum au alte ţări – Federaţia Rusă, Ucraina, 
Armenia ş.a. 

 
4.   Provincia  e o stare sufletească.  De la un timp, aşa cum toate satele 
basarabene au aspect de periferie a oraşului, oricît de departe ar fi situate 
de acesta, ele mărginindu-se cu oraşul prin intermediul televizorului sau 
internetului, există un complex al receptării pentru literatura care se scrie 
dincolo de capitale. Este multă provincie şi la Bucureşti. Ca şi la 
Chişinău. Cum de multe ori centrul unei literaturi poate fi însemnat de un 
Daniel Corbu sau Casian Maria Spiridon la Iaşi, de  un Adrian Alui 
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Gheorghe la Neamţ, de un Ovidiu Genaru la Bacău, de un Gheorghe Pîrja 
la Baia Mare, de un Gellu Dorian la Botoşani, de un George Vulturescu  
la Satu-Mare, ca să recurg doar la cîteva exemple.  

Partea e un întreg, ea are puterea întregului, completîndu-l şi, de 
multe ori, ajutîndu-l să fie receptat ca atare. 

Limba română nu are provincii  şi, implicit, nici literatura ei. 
Provincia în cultură e o noţiune care ţine de talent, şi nu de 

geografie. 
 

5.  Conceptul şi proiectul realizării unei Europe unite îi aparţine unui 
român: George Ciorănescu, care în 1946 a lansat ideea ca deputat în 
primul parlament european. Ideea unei Europe unite din punct de vedere 
politic a fost realizată. Nu şi cea a unei Europe culturale. Care, se pare, 
era mult mai uşor a fi înfăptuită. 
Europa culturii e fără frontiere. Sau − ar trebui să fie. Cei care trag 
graniţe între unele părţi şi alte părţi ale ei nu sunt oamenii de cultură, ci 
politicienii. Anume aceştia afirmă, că omenirea s-a săturat de cultură, că 
aceasta s-ar opune progresului, că există o saturaţie de poezie, literatură, 
artă. Greşit. Europa aşa cum e concepută azi a fost precedată de o Europă 
a culturii. Pentru a fi observat, autorul român nu trebuie decît să scrie 
foarte bine, „bine” scriind toţi creatorii care fac parte din ea şi care o 
ajută astfel să fie. 

  
 

„Provincialismul? Refuzul superior de a citi 
colegii de generaţie, de literatură...” 

 
Dumitru Augustin Doman 

(Piteşti) 
 

1. Mai mult, eticheta aceasta este lipită pe o alta în fundal: literatură 
tînără scrisă într-o limbă de restrînsă circulaţie. În mare măsură corectă, 
eticheta suportă nişte nuanţe. Cît de mică este literatura română e relativ, 
e de discutat; poate că e mică, dar are şi nişte vîrfuri, şi a avut şi perioade 
faste. Ei, dar  chiar şi-n neagra dictatură, tot s-a scris literatură; ca să 
facem slogane. Problema cred că e alta, că literatura aceasta, mare, mică, 
nu e vizibilă. Înainte de 1989 nu era vizibilă decît în ţară, în…cercul 
nostru strîmt, pentru că afară trebuia să fie vizibilă doar „opera politică” a 
tovarăşului şi „opera ştiinţifică” a tovarăşei. Acum, literatura română nu 
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mai este vizibilă nici în ţară şi cred că dintr-un motiv simplu: nu se mai 
văd copacii din cauza pădurii. În amestecul aiuritor de cărţi şi autori de 
toată mîna, e greu să mai decelezi curente, orientări, grupări, capodopere, 
scriitorii de primă mînă. Asta, şi în lipsa unor probi critici de întîmpinare, 
a unor instanţe critice veritabile care să facă ierarhii. Ca să nu mai 
vorbim că noi imităm şi importăm orice în afară de nişte instituţii 
serioase cum, în cazul nostru, ar fi impresarul, agentul literar. Nu unul, ci 
zece agenţi ar trebui să angajeze Uniunea Scriitorilor, măcar pînă s-ar 
urni lucrurile, apoi aceştia să lucreze pe cont propriu, liber, ca avocaţii, 
ca agenţii …de vînzări. Dar trebuie neapărat un început în acest sens. 
Cum putem dezlipi eticheta aceasta? Probabil că printr-o legitimaţie care 
ar fi un Premiu Nobel luat de un autor român. Nu ne putem îmbăta cu apă 
rece că premiul Hertei Muller ar fi al literaturii române. Sigur că Nobelul 
încununează un scriitor, nu o literatură, dar la a noastră i-ar prinde bine o 
asemenea distincţie, ar fi o deschidere nemaipomenită. Pînă atunci, însă, 
trebuie schimbat uşor-uşor raportul: orgolii reduse şi ridicat nivelul 
literaturii. 
 
2. Toţi cei patru, de la caz la caz, mai mult sau mai puţin. Dar, sigur toţi 
aceşti factori. Şi poate că şi încă alţii. De pildă, dispariţia centrelor de 
librării este dur resimţită de piaţa de carte. Oricît a fost dictatura de 
nenorocită, structura centrelor judeţene era foarte bună, difuzarea de carte 
se făcea lesnicios pînă-n cel mai umil fund de ţară. Atunci şi cititorul de 
literatură română era bun, aştepta romanele obsedantului deceniu şi le 
citea fascinat. Cum nu vom mai avea „norocul” să ne întoarcem la 
totalitarism, tot aşa întoarcerea cititorului preponderent la literatura 
română este imposibilă. Mă îndoiesc totuşi că am avea un cititor mai bun 
de literatură universală. Mai curînd, nu prea mai avem cititor. 
 
3.  Un pas, zic zău! Dar, ce pas! Cît pasul pe Lună al lui Armstrong, nu 
pasul lui mic, desigur, ci pasul cel mare pentru omenire! El, pasul, încă 
nu e făcut, vai!, traducerea cîtorva cărţi româneşti pe an şi tot atîtea 
turnee ale unor grupuri de autori fiind apă de ploaie. Trebuie găsiţi 
scriitorii reprezentativi, trebuie găsiţi traducătorii potriviţi, editurile 
importante. Marketing, nu glumă, te doare capul. Eugen Uricaru tot dă 
exemplul ţarului care suporta din bugetul Imperiului de la Răsărit sume 
importante pentru traducerea şi publicarea la Paris a lui Tolstoi, 
Dostoievski, Turgheniev…! Şi nu doar pentru publicare, dar şi pentru 
publicitatea de rigoare, fără de care cititorul francez nu s-ar fi dedulcit la 
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măreaţa proză slavă. Aşa s-a ieşit din anonimatul imensei şi sterpei stepe 
ruseşti, aşa s-a legitimat o literatură mare, dar invizibilă pînă atunci.  
 
4. Aspectele provinciei literare româneşti arată cam aşa: publicarea cărţii 
pe cont propriu, fără redactor, lansată între prieteni,”difuzată” la 
cunoştinţe şi rude, ferită ca femeia musulmană de ochii criticilor; 
decernarea derizorie de premii de tot felul de instituţii şi festivaluri de 
interes judeţean, orăşenesc şi comunal, cu discursuri de mulţumire ca la 
Nobel sau Pulitzer; elogierea reciprocă în cronici ditirambice de eseişti 
improvizaţi; întîlniri cu cititori aduşi cu şcoala, cu grupul, cu grădiniţa ale 
unor autori fără operă, dar mai solemni decît Maiorescu, Sadoveanu, 
Călinescu la un loc; autopropunerea insistentă şi uneori agresivă la elogii, 
la premii, la mese tovărăşeşti în postura musai de protagonist; fervoarea 
şi făloşenia de a imita ce e de bon ton pe la francezi, americani, englezi 
sau sud-americani, aerul superior că nu te amesteci cu cei care-şi 
plasează acţiunea nuvelelor lor la Paşcani; refuzul superior de a citi 
colegii de generaţie, de literatură şi în general refuzul suficient de a citi 
ceva, că dacă ai deprins scrisul, ce rost are să mai citeşti! Aşa începe 
provincia noastră literară şi nu se mai sfîrşeşte. 
 
5. Să găsească măsura potrivită dintre specificul naţional şi cel universal, 
să nu se ruşineze de lumea noastră, dar să-i găsească acel ceva care să le 
transmită europenilor o atmosferă de nou, de insolit, chiar de uşor 
senzaţional. Nu pentru asta este citit Kadare în Europa? Nu pentru lumea 
lui albaneză cu toate ale ei, de la cele ancestrale pînă la cele din istoria 
mai recentă? Sau, noi de ce-l citim pe Llosa? Pentru o lume puternică şi 
insolită şi impresionantă. Ca un Radu Aldulescu ar trebui scris. Eu cred, 
de pildă,  că Proorocii Ierusalimului, romanul celui de mai sus, cu puţină 
promovare, ar fi bine citit et bine vîndut la Paris. Asta fiind valabil cînd 
vorbim despre proză. În poezie cred că lucrurile ar fi mult mai simple, 
dar şi mai complicate, în acelaşi timp. Mai simple, pentru că avem o 
poezie contemporană performantă, trebuie doar selecţionaţi bine autorii. 
Mai complicate, însă, pentru că nu ştiu cîţi cititori de poezie mai are 
Europa. Dar, iar ne ia ameţeala reamintind că e nevoie de buget pentru 
cultură nu decent, dar chiar mare, de management înţelept al consilierilor 
culturali din Ministerul de Externe, al celor din ICR etc. Iar de unde nu 
e… 
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„Numele adevărat al provincialismului 

literaturii române este, de fapt, autismul” 
 

Igor Mocanu 
(Chişinău) 

 
1. Ne mai facînd astfel de anchete, cu titlul „Literatura română: provincie 
şi provincialism”, şi, în genere, ocolind discuţiile despre margine, 
marginalitate etc., etc. Lăsînd gluma la o parte, o temă se impune prin 
discutarea ei obsesivă şi ajunge în unele cazuri, ca in cel de faţă, să se 
transforme în complex naţional. Oricît de mult am dezaproba un astfel de 
complex, el va ajunge întotdeauna să se transforme într-un exerciţiu de 
legitimare teoretică & conceptuală. O astfel de temă trebuie tratată 
polemic, nu contradictoriu, nu aderent de dragul simulării obiectivităţii 
critice, nu placid, ci polemic. Poţi să vorbeşti despre, să zicem, 
„complexele literaturii române”, cum a făcut-o Mircea Martin într-o carte 
din 1981 despre şi pornind de la G. Călinescu, sau despre „complexul 
periferiei” al avangardei româneşti, cum a făcut-o Paul Cernat în două 
cărţi mai recente, însă înainte de a fi nişte exegeze critice, foarte 
valoroase de altfel, cărţile acestea încep prin a fi nişte lungi demersuri de 
legitimare a temei şi, inevitabil, de importare a ei în contemporaneitate. 
Dovadă că aceeaşi teoreticieni, mai mult al doilea decît primul, trec 
literatura contemporană prin acelaşi filtru conceptual ca şi tema de mai 
înainte. 
Dacă Macedonski, între alţii, a lipit acea etichetă pe literatura română de 
ieri, de azi, dintotdeauna, e problema lui. În calitate de potenţial exeget al 
lui Macedonski, voi constata această etichetă în discursul lui, o voi 
descrie, voi căuta să vă de ce a lipit-o şi care sunt consecinţele acestui 
abţibild în opera lui de după dar şi dinaintea încleierii. Dar voi mai căuta 
ceva. Două lucruri. Primul, dacă există şi alte etichete lipite de el pe 
literatura română, al doilea, dacă există şi alţi scriitori (din România şi de 
aiurea, apropiată sau îndepărtată) care să fi făcut uz de aceeaşi etichetă în 
contextul literaturilor lor. Şi ele există. E suficient să citim observaţiile 
lui Adrian Marino despre Macedonski încît să ne convingem. 
 
2. De vină e cel care face astfel de statistici pentru a da vina pe cititor cu 
scopul de a scuza obtuzitatea unei culturi întregi. Eu nu cred că avem un 
bun cititor de literatură universală şi un prost cititor de literatură română. 
Cred că, într-adevăr, se citeşte mai multă literatură universală, decît 
literatură română, dar asta înseamnă că avem, pe lîngă nişte scriitori 
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foarte buni, şi nişte traducători excelenţi, de reuşesc să devanseze 
producţia autohtonă de carte. Cititorul nu poate fi decît avantajat din 
acest punct de vedere. Cum arată, de-o pildă, literatura universală a 
cititorului german? Sau francez? Foarte săracă. Mi-e milă de el, că-n loc 
să-l citească pe Dan Lungu sau pe Constantin Cheianu, stă şi-şi pierde 
timpul cu Beigbeder. 
 
3.  Cine a sugerat chestia asta? De la naţional la universal nu e nici un 
pas, de la naţional la universal, astăzi, e o distanţă de transfer bancar sau 
de răsucire de robinet la conducta cu petrol. Atît. Acest pas nu trebuie să 
fie important pentru cultura europeană, el trebuie să fie important pentru 
tine, adică pentru cultura naţională. Dacă e important pentru tine, atunci e 
important şi pentru cea europeană. Numai că s-ar putea ca tu să nu fii 
important pentru Europa. Şi-aici ne-ntoarcem din nou la transferul bancar 
şi la robinet. 
 
4. În literaturocentrism. Numele adevărat al provincialismului literaturii 
române este, de fapt, autismul. Nu de puţine ori se întîmplă să citeşti în 
presa culturală actuală anchete privind starea culturii româneşti, în care 
se vorbeşte exclusiv despre literatura română, ca şi cum înafară de 
literatură, cultura asta n-ar mai produce nimic. Daţi-mi, vă rog, numele a 
doi pictori, un sculptor, trei muzicieni şi patru fotografi contemporani cu 
Macedonski. Problema nu e că nu puteţi să o faceţi, aici dăm vina pe 
critică, ci că nici măcar Macedonski nu ar fi putut-o face la vremea lui. Şi 
nu pentru că aceşti doi pictori, un sculptor, trei muzicieni şi patru 
fotografi contemporani cu Macedonski nu ar fi existat (altminteri de unde 
am avea astăzi portrete picturale sau fotografice cu ei înşişi?), ci pentru 
că nu au trezit interesul, nici al lui Macedonski, dar nici al celorlalţi 
scriitori. Cred că observaţia e valabilă pentru orice epocă literară de la 
noi. Excepţie făcînd, poate, avangarda, numai că la vremea cînd 
avangarda făcea această excepţie, cultura română era în continuare 
obsedată de propriu-şi provincialism şi a început să-şi numere evreii, ne 
mai băgînd de seamă că-i are pe Chirico, Paul Klee & Kandinski expuşi 
în buricul Bucureştiului, iar pe Benjamin Fondane – în Argentina, unde 
monta un film. 
 
5.  Autorul român n-ar trebui să fie ca să. Scriitorul român ar trebui să 
privească mai des în jurul său, să arunce o privire şi în interior şi să se 
apuce de scris, cu pauze lungi în care citeşte alţi scriitori, merge la film, 
la spectacole de teatru sau de dans, la o expoziţie. 
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„Cît despre orgoliile mari, ele există 
totdeauna în preajma lucrurilor mărunte” 

 
Andrei Moldovan 
(Bistriţa Năsăud) 

 
1. Trebuie să fim de acord că orice literatură este un peisaj complex, cu 
componente ce se impun imediat percepţiei, de valoare mai mare sau mai 
mică, alteori avînd spaţii mai puţin vizibile, dar poate că nu lipsite de 
sensuri adînci, cu multe alte elemente de decor, durabile sau trecătoare, 
conjuncturale sau esenţiale, fiecare cu rostul său sub privirea generoasă a 
celui care contemplă. Iată că, într-un asemenea context, „literatura mică” 
există inevitabil şi însoţeşte marea literatură. Nu este doar cazul nostru, ci 
al tuturor literaturilor care au avut totdeauna continuînd să aibă şi o 
„literatură mică” însoţind operele care contează. Chestiunea, însă, pare să 
fie alta, aceea a creditului ce i se acordă unei asemenea producţii 
mediocre în contextul vieţii culturale româneşti. Aici avem de-a face nu 
doar cu o problemă sensibilă, ci şi cu una foarte complexă. E greu să 
stabileşti cu claritate „vinovăţiile”, dar nici nu poţi să treci cu vederea 
numeroasele texte mediocre ce îşi găsesc locul în paginile multor 
publicaţii literare, cît şi uşurinţa cu care se intră în Uniunea Scriitorilor, 
uniune pe punctul de a deveni organizaţie de masă, la concurenţă cu 
răposatul utemeu. Cît despre orgoliile mari, ele există totdeauna în 
preajma lucrurilor mărunte, ca o lege a firii. Excepţiile sunt rare, pînă şi 
în literatură (pentru că tot l-aţi amintit pe Macedonski). O etichetă nu poţi 
să o desprinzi, decît atunci cînd nu mai reprezintă conţinutul. În privinţa 
literaturii române, eticheta va cădea singură, cînd vom avea voinţa (de 
existenţa putinţei nu mă îndoiesc) să perfecţionăm un sistem de 
promovare a valorilor autentice, de care nu ducem lipsă. 

Apoi, dacă aţi adus vorba de Al. Macedonski, nu pot să uit că 
pînă şi el, pe lîngă multe lucruri lăudabile, a promovat „mica literatură”. 
Am în faţă un număr din revista „Albina Carpaţilor” (An. II, nr. 35, 
1878), cu textul unei conferinţe ţinută de poet la Sala Atheneului „Asupra 
mişcării literare din cei din urmă zece ani”, la 8 martie al aceluiaşi an. 
Trecînd la scriitori „cu nume ceva mai cunoscute”, are grijă să impună 
atenţiei pe d-na Chrisi Asenescu, precum şi pe d-na Flechtenmacher 
(„distinsa noastră artistă”), pe d-na Elefterescu („graţioasa noastră 
poetă”), d-l G. G. Meitani („poet în tinereţea sa, poet încă”), citînd cu 
generozitate din „opera” lor, fără să mai vorbim de „cel mai simpatic 
dintre tinerii noştri poeţi”, „suavul” Şerbănescu, din care nu mă pot 
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abţine să nu ofer şi eu cititorilor o mostră de poezie, în selecţia lui 
Macedonski: „O coardă în orchestră se aude plesnind:/ Un ţipăt în sală 
se-nalţă murind!/ Şi toţi se aruncă către biata fată,/ Ce cade la pieptul 
iubit leşinată!/ Rumenele-i buze au îngălbenit,/ Moartea plană-n faţa care 
ne-a zîmbit!/ O!... Ce trist spectacol!... Ea moare!... Ea-i moartă!.../ Însă, 
nu, nu-i plîngeţi fericita soartă,/ Căci muri atunci cînd a trebuit;…” etc. 
Şi dacă ne gîndim că în literatura română la acea vreme exista şi 
Eminescu, pomenit doar, în treacăt, pentru Epigonii! Iată că nu am 
inventat noi butelia de oxigen pentru literatura măruntă. 

Dar pentru că poetul rondelurilor nu merită la rîndu-i o etichetă, 
propun să îl reintroducem în miezul problemei ce ne interesează cu 
versurile: „Oraşul mic te fură-ncet/ Cu ale lui tăcute strade,/ Cu oameni 
proşti, dar cumsecade,/ Ce nici nu ştiu că sunt poet.” (Rondelul oraşului 
mic) Ei, nu-i aşa, datele ecuaţiei par uşor diferite. 
 
2 - 3. Nu aş spune că specialiştii în statistici nu au dreptate. Preferinţa 
pentru literatura universală provine, însă, şi din raportul cantitativ şi 
calitativ al acesteia faţă de literatura română, fără să mai vorbim şi de 
accesul tot mai neîngrădit azi spre valorile de orice fel ale lumii, iar 
cititorul român crede că mai are încă de recuperat. De fapt, el preferă 
textele ce vin în întîmpinarea aşteptărilor ce le are (cum bine 
argumentează Hans Robert Jauss), iar acestea nu se pot impune, rămînînd 
doar posibilitatea educării lor. Tot atît de adevărat este că proximitatea, 
inclusiv cea literară, crează un interes accentuat, de aceea raportul 
cantitativ şi valorc trebuie corectat cu această coordonată, favorabilă 
orientării spre propria-ne literatură. Dacă spunem că avem o nefireasă 
alegere a lecturii, e nevoie să căutăm disfuncţionalităţi acolo unde se 
educă gustul cititului. Cea mai mare responsabilitate – e o evidenţă – o au 
mediile universitare, care formează profesori de literatură pentru 
învăţămîntul preuniversitar, cu menirea de formatori la rîndul lor. Nu e 
lipsit de importanţă să ştim că de puţină vreme, în 2007, Tzvetan 
Todorov publica la Flammarion un eseu incendiar: La littérature en péril, 
volum în care, pe lîngă faptul că îşi revizuieşte concepţiile anterioare, 
ridică şi problema responsabilităţii ce o are critica universitară în aşa-
numita criză a lecturii, cu efecte negative asupra existenţei însăşi a 
literaturii. El condamnă egotismul, de natură să ofere iluzia unei 
autosuficienţe, structuralismul exagerat şi practica analizelor ce 
îndepărtează cititorul de esenţa comunicării prin text, precum şi practica 
adoptării prin lectură a ideilor altora, marcă a „educaţiei negative” 
(Rousseau). Criticul responsabilizează mediile universitare şi propune o 
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accepţie a lecturii prin care nu trebuie să cauţi cu orice preţ adevărul, 
cunoaşterea, ci mai degrabă comunicarea cu semenii tăi, „iubirea ca 
formă supremă a raporturilor umane” (Revista „Verso”, nr. 34 din 2008, 
a publicat un interesant dosar asupra cărţii lui Todorov, dar o variantă în 
limba română ar putea genera fructuoase dezbateri.). Dacă la toate astea, 
valabile şi în spaţiul cultural românesc, mai adăugăm şi diluarea la care a 
ajuns învăţămîntul nostru universitar, nu suntem departe de unele 
concluzii. Fireşte, nu putem absolvi o parte dintre autorii care publică la 
edituri ce nu au şi o activitate de promovare a apariţiilor, precum nu 
putem să ne facem că nu vedem incoerenţa politicilor educaţionale.  
 
4 - 5. În privinţa provinciei şi a provincialismului, lucrurile sunt, cred eu, 
mult mai simple decît par. Pînă la urmă, totul este o problemă de 
seriozitate. Cînd Miron Costin afirma în Predoslovia sa la De neamul 
moldovenilor: „Eu voi da seama de ale mele, cîte scriu”, pentru că 
„scrisoarea este un lucru vecinic”, nu era deloc provincial. Respectul faţă 
de cuvîntul scris înseamnă fără doar şi poate situarea înafara 
provincialismului. La începuturile literaturii noastre, cronicarul 
moldovean este cît se poate de explicit, didactic chiar, în a evidenţia 
relaţia dintre autor şi text. Dacă mai plutim uneori în provincialism, 
indiferent în care parte a ţării locuim şi scriem, este pentru faptul că nu 
dăm totdeauna dovadă de destulă seriozitate faţă de ceea ce aşternem pe 
hîrtie, pentru că nu totdeauna scrisul e viaţa noastră (cum ne place să 
declarăm), pentru că nu totdeauna suntem gata să sacrificăm din bucuriile 
noastre trecătoare pentru scris, pentru că uneori ne complacem să luăm 
„în şagă” propriul nostru destin şi nu disperăm cînd cădem în derizoriu. 
Nu aş vrea să confunde cineva seriozitatea cu sobrietatea. I. L. Caragiale, 
spre exemplu, nu este sobru, dar precum toţi scriitorii mari, e serios şi 
responsabil faţă de propria-i literatură. 

Eu nu aş asocia provincia cu provincialismul, pentru că, în ce ne 
priveşte, au două înţelesuri total diferite: dacă primul termen desemnează 
o realitate geografică şi administrativă, cel de-al doilea înseamnă o 
atitudine, ceea ce e total diferit. A avut cineva curiozitatea să redacteze o 
listă – aproximativă şi subiectivă, desigur – cu scriitori provinciali 
locuind în Bucureşti? Nu cred că ar avea prea multe dificultăţi să o 
întocmească, după cum putem spune că există şi înafara Capitalei multe 
valori literare, fără de care „inventarul” naţional ar fi incomplet, pentru 
că – din nou la cuvintele cronicarului! – „Nasc şi la Moldova oameni!”. 
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„Literatura noastră e dezavantajată, 
o ştim, de limba română” 

 
Adrian Popescu 

(Cluj Napoca) 
 

1 - 5. Orgoliile oricarui artist, ale celui român nu mai puţin, sunt desigur 
mari, dar altfel ar putea exista arta, literatura, competiţia, în anumite 
limite, totuşi? 

Literatura noastră e dezavantajată, o ştim, de limba română care 
mai are o circulaţie restrînsă, dar, în ultimele decenii, traducerile unor 
tineri prozatori din noul val, de la ,,Polirom'', mai ales, infirmă izolarea, 
minimalizarea sau pretenţiile exagerate de universalitate ale scriitorului 
român. 

Oferta de carte, este, azi, abundentă, suprabundentă, chiar, iar noi 
alegem potrivit gustului nostru, format prin educatie sau deformat prin 
publicitate.  

Scriitorii lumii sunt mii şi mii, ofertanţi, fascinanţi, profesionişti 
fără cusur, satisfăcînd toate gusturile, unii geniali, alţii excelenţi, alţii 
meseriaşi impecabili. Cred că, spre deosebire de alte literaturi, la noi 
extremele domină. Avem autori genialoizi, sau submediocri. Dar numai 
existenţa humusului scriitorilor oneşti, buni meseriaşi, cu orizont larg, 
cum se întampla în Europa clasică, face posibilă tîşnirea capodoperelor, a 
plantelor rare, splendoarea lor universală. 
 

 
„Provincia începe chiar în acei scriitori care nu 

citesc literatura timpului lor” 
 

Ioan Es Pop 
(Bucureşti) 

 
1. Asistăm la un fenomen de impunere a unor scriitori români 
contemporani în Europa, graţie uneori şansei, alteori politicii unor 
instituţii (Institutul Cultural Român, edituri), dar mai ales graţie valorii 
autorilor înşişi. Cînd fenomenul va viza majoritatea scriitorilor valoroşi 
din România, literatura română va ajunge la înălţimea orgoliilor care o 
acompaniază. Şi asta va CONTA cel mai mult.   
 



25 
 

2. Un bun cititor de literatură universală poate fi convins să citească 
literatură română bună, dar pentru asta trebuie puse la lucru mai multe 
instanţe, între care criticii literari, presa, editurile, Uniunea Scriitorilor.  
 
3. Se spune că există în Europa culturi autosuficiente, care cred că 
scriitorii lor au spus totul, aşa că nu au nevoie de experienţe din exterior. 
Dacă ar fi să rezum ce-am trăit eu însumi, aş afirma că, de pildă, cultura 
suedeză NU este una autosuficientă, cantitatea de literatură română pe 
care a absorbit-o în aceşti ultimi ani fiind de-a dreptul considerabilă. Dar 
e acolo o echipă ICR fără dăruirea căreia acest lucru n-ar fi fost posibil.    
 
4. Provincia începe chiar în acei scriitori care nu citesc literatura timpului 
lor, a confraţilor lor de valoare, de oriunde ar fi aceştia, care nu simt 
pulsul, trendul vremii, care nu se actualizează pe ei înşişi şi nu-şi 
înnoiesc propria literatură. 
 
5. Păi, ar trebui să fie sigur în primul rînd că este el însuşi. 
 
 

„Pentru scriitor, provincia începe acolo  
unde se termină literatura bună” 

 
Mircea Stâncel 

(Alba Iulia) 
 

1.  Eticheta asta nici nu este prea scandaloasă, pentru noi. Nu-mi 
amintesc cine a spus-o primul! De pildă, eticheta „Literatură extrem de 
mică şi orgolii extrem de mari” ar fi mult mai scandaloasă şi mai greu se 
suportat. Eticheta cu pricina nu se poate dezlipi singură. Macedonski a 
scris ceva mult mai simplu şi mai convingător, şi în cazul acesta: „În cer 
s-ajunge dintr-un salt.”  
Din păcate, nu ştiu cu precizie cît de mică sau cît de mare poate fi o 
literatură, în comparaţie cu altă literatură. O literatură mare este creată, 
de obicei, de un imperiu, de forţa lui. Şi cum nu avem imperiu, nu am 
avut, şi nici nu se întrevede acest lucru, se pare că nu prea avem de ales. 
Pe de altă parte, nu ştiu ce destin va avea literatura noastră în raport cu 
cea bulgară, de pildă, că tot avem de-o vreme ceva în comun. Constantin 
Noica a pariat pe Eminescu, dar Eminescu nu a avut orgolii, dar a avut 
dreptate pentru cîteva secole. Nu ştiu cîte! Orgoliul trebuie tradus în cărţi, 
după cum ştii, Adrian. Părerile nejustificate sunt amendate imediat. 
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Vanităţile nu fac niciun serviciu literaturilor fără valori excepţionale. 
Orgoliul, dacă există cu adevărat, ar trebui să te scoată din limba ta mică, 
de „periferie”, şi să te introducă în alte limbi de mare circulaţie, în care 
să-ţi scrii opera, unde poţi să-ţi probezi forţa. Acest lucru s-a întîmplat cu 
Cioran, cu Ionescu, cu Eliade, cu Vintilă Horea, cu Ioan Petru Culianu, şi 
se întîmplă şi azi, prin Matei Vişniec. Apoi, orgoliul mai e şi un păcat…      

 
2.  Nu ştiu cine e de vină! Cititorul nostru de literatură, începînd chiar cu 
secolul al XIX-lea, şi acum din ce în ce mai mult, şi-a format gustul pe 
literatură străină, apoi acest gust s-a transmis din generaţie în generaţie. 
El nu mai poate fi schimbat curînd. Produsele culturale occidentale au 
fost întotdeauna mai atractive. McDonald’s - rile invadează lumea… Dar, 
oare, întotdeauna ce este atractiv este şi adevărat ? 
Dacă ai (ne)şansa să te naşti într-o limbă de „periferie”, adică o limbă de 
care nu se interesează multă lume, acum, atunci trebuie să aştepţi să vină 
vremuri mai bune şi să te mulţumeşti cu cititorii pe care această limbă ţi-i 
oferă. Se fac traduceri, e adevărat, dar fragmentar. Dacă suntem vreo 
treizeci de milioane de români în toată lumea, e bine să-i activăm într-un 
fel. Dar cum?  
(Dar în ciuda celor spuse pînă acum de mine, postmodernitatea pare a 
face, printre altele, un lucru interesant, acela de a pune la rang de 
egalitate toate culturile, toate religiile, toate tradiţiile lumii… Prin 
urmare, se spune că nu există un criteriu de apreciere absolut în cultură… 
Chiar dacă nu avem o literatură importantă, pentru o viziune modernă de 
apreciere, poate că vom avea o literatură importantă, pentru o viziune 
postmodernă de a descifra valorile! Cine ştie…)   
Avem, prin urmare, un cititor („mult”) de literatură universală şi un 
cititor („puţin”) de literatură română. Literatura universală trece peste noi 
cu tăvălugul. Cine poate opri această forţă „armată”? Gustul cititorului 
nostru este marcat de spaţii literare vaste, iar scriitorul român nu 
calchiază astfel de toposuri, şi nici nu le tratează luxuriant. Mimesis-ul 
nostru funcţionează doar estetic, nu şi tematic. 
       
3.  Nu intrăm în problemele şi disputele literaturii comparate actuale. 
Chestiunile cu Eul, cu Alteritatea, cu Celălalt etc., etc. Eu zic că între 
naţional şi universal nu e nici un pas, cînd naţionalul ajunge pe mîini 
bune! Iar cultura noastră a trecut de faza asta, de mult. Trist este cînd 
instituţia universalului, culturocentrismul, ignoră sumedenia de opere 
naţionale. La modul general vorbind, prin generaţia lui Lucian Blaga s-au 
şters diferenţele în plan european, privind cultura română. De aceea, 



27 
 

scriitori mai tineri, din perioada interbelică, au devenit profesori în mari 
centre universitare din lume. Au provocat universalul, vreau să spun. Nu 
e cazul să stărui şi eu asupra lor, au fost citaţi în diverse studii. O operă 
bine scrisă în limba română este, pînă la urmă, şi universală. Prin urmare, 
„naţionalul” actualizat estetic, sinecdocal vorbind, este o parte din 
„universal”. Cred că stăm prost şi la nivelul promovării valorilor 
naţionale în literatură.  
 
4.  E o temă mult discutată, mai ales după 1990. Pentru scriitor, provincia 
începe acolo unde se termină literatura (bună); acolo unde apar 
amatorismul şi inadecvarea la nou. Provincia are conotaţii peiorative 
numai atunci cînd cel care scrie cărţi nu se află în centrul actualităţii 
estetice. Iar esteticul cald are calitatea de a fi omniprezent. Avem o serie 
de scriitori foarte importanţi care trăiesc în provincie. Iată cîţiva din 
generaţia optzeci: Aurel Pantea trăieşte la Alba Iulia; Al. Cistelecan, 
Virgil Podoabă sunt la Tîrgu Mureş; Marta Petreu, Ion Mureşan, Ion 
Cristofor, Mircea Petean şi alţii trăiesc în Cluj-Napoca; Ioan Moldovan, 
Ion Simuţ, Traian Ştef, la Oradea; Dumitru Chioaru, la Sibiu; Adrian 
Alui Gheorghe, la Piatra Neamţ; Dumitru Augustin Doman, Mircea 
Bîrsilă, Nicolae Oprea, la Piteşti; George Vulturescu, la Satu Mare… 
Şirul scriitorilor care trăiesc în provincie nu se poate încheia aici, el este 
mult mai lung. Ce să mai spun de scriitorii din Iaşi, de cei din Timişoara, 
de cei din Braşov. Toţi aceştia sunt ei provinciali pentru că trăiesc în 
provincie? Apoi, provincia se sfîrşeşte acolo unde începe literatura…      
 
5.  Orgolios de bine! Smerit de adevărat! Europa este un burete uriaş ce 
nu se umple niciodată de cultură. Europeanul consumă din ce în ce mai 
mult. Avem, oare, forţa să practicăm şi noi un imperialism cultural ? 
 

 
„Literatura română asta mică şi cu coada pe 

sus s-a dovedit a fi o afacere sigură” 
 

Liviu Ioan Stoiciu 
(Bucureşti) 

 
1. Ce tot aveţi, domnule, cu literatura română? Ce e cu eticheta asta pusă 
de frustraţi, precum Macedonski? Cum adică literatura română e mică: 
vreţi să spuneţi că are scriitori de maximum 1 metru şi 50 de centimetri 
înălţime? Şi că pe cît e de mică, pe atît e de orgolioasă? Sau vreţi să 
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spuneţi că e plină de scriitori cu orgolii mari, tocmai fiindcă ea e mică. 
Veniţi cu chestii slabe… Ia gîndiţi-vă: de pe urma literaturii române au 
beneficiat şi beneficiază generaţii de milioane şi milioane de români, în 
secolul 20 explodînd (cine le mai poate inventaria cititorii?). Literatura 
română, „izvor nesecat”, fiind binecuvîntată de Dumnezeu cu generaţii 
de scriitori de toate calibrele, generaţii care şi-au predat una alteia ştafeta 
(sau steagul companiei militare la care slujesc). Ce s-ar face şcolile 
noastre preuniversitare şi facultăţile de profil fără literatura română? Le 
puteţi concepe fără marii noştri scriitori (care, e drept, sunt cam mici în 
comparaţie cu străinii, fie ei şi din ţările vecine României – odată ce ele 
se pot lăuda cu Premiul Nobel pentru Literatură, nu?). Ce s-ar face 
editurile fără literatura română, sau librăriile (e drept, se vinde numai 
„literatura clasică”)? Să fim serioşi: în timp, literatura română asta mică 
şi cu coada pe sus s-a dovedit a fi o afacere sigură. Iar azi, ce s-ar face 
Internetul fără literatura scrisă în limba română? De ce nu recunoaşteţi că 
lucrurile pot sta şi invers, depinde din ce direcţie priveşti (doar n-or fi 
fost chiar toţi critici noştri literari nişte tîmpiţi 150 de ani la rînd, ei au 
impus scriitorii noştri de valoare, care au lăsat literatura română drept 
moştenire): literatura română e mare şi modestă, frumoasă şi dulce „ca un 
fagure de miere”. Ce, literatura chineză (vă daţi seama cîţi scriitori are în 
istorie şi cîte miliarde de consumatori – tot aşa, la şcoală) e mare şi 
neorgolioasă, în comparaţie cu a noastră? Puneţi teme false în circulaţie, 
asta e realitatea. Apropo de realitate, nu cumva revista voastră e scoasă 
de unul Vîntu, de origine din Roman-Neamţ (venit într-o vacanţă acasă, 
i-o fi dat prin cap că merită să investească şi în literatura „provincială”, 
după ce a închis ziarul Cotidianul la Bucureşti)? Cred că la mijloc e 
aceeaşi blestemată corectitudine politică, ea distruge literaturile 
naţiunilor mici, dar orgolioase ca a noastră! 

Ştiu şi eu? Cred că eticheta „Literatură mică, orgolii mari” trebuie 
desprinsă de pe fruntea scriitorilor şi lipită pe spatele criticilor literari (să 
zică mersi că nu li se tatuează). La rîndul lor, criticii trebuie să 
dezlipească eticheta asta de pe spatele lor şi să o lipească pe televizorul 
cititorilor, iar cititorii să o dezlipească înjurînd şi să o lipească pe uşa de 
la intrare sau pe poartă (ea ţinînd loc de „Atenţie, Cîine rău”). Altfel, nu 
înţeleg: e un pericol public subliminal cuprins în eticheta asta? Ce dacă 
suntem literatură mică şi orgoliile scriitorilor sunt mari? Sau avem 
scriitori mici şi suntem o literatură orgolioasă mare? Pe mine, unul, nu 
mă deranjează. Cred că într-o literatură mai mare decît aceasta a noastră 
nu m-aş mai vedea nici pînă la glezne (că ziua mă văd, în literatura 
noastră mică, uneori, cînd nu e ceaţă sau viscol, pînă la genunchi). Aşa 
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că-mi convine evaziunea de la noi, cu interpretările critice greşite şi cu 
găştile colegiale care controlează orgoliile şi în provincie şi la centru. 
Natural, nu-mi fac iluzii că sunt mai breaz, ignorat. Eu sunt onorat că fac 
parte din această literatură mică (a orgoliilor mari) şi chiar „mă mîndresc 
cu ea”. Ce altceva să fac, fatalist, dacă atît mi-a fost dat? Ar fi fost 
altceva dacă mă năşteam aiurea într-o literatură mare şi cu orgolii mici, 
„peste hotare”? O fi limba română vinovată de etichetă?  

 
2. Vorbiţi serios? Avem cititor prost de literatură română, dar bun de 
literatură universală? Ce chestie, uite că mie nu mi-a dat prin cap asta. 
Dacă ecuaţia se rezumă la atît, rezolvarea e simplă: să ne transformăm 
într-o literatură de traduceri (de fapt, asta se şi întîmplă; datorită tocmai 
cititorilor, care nu mai cumpără carte de literatură originală românească). 
Adică, să ne lăsam de scris literatură originală în limba română, să-i 
facem pe plac cititorului bun… De altfel, s-a încercat să fie păcălit acest 
„cititor bun” (de literatură universală): sunt scriitori români care 
semnează cărţi cu un nume străin, ba chiar merg atît de departe încît scriu 
că ei le sunt traducătorii. Şi? Zero. Pe de altă parte, avem scriitori români 
emigraţi cu cetăţenia ţărilor în care s-au stabilit, care scriu în limbi 
internaţionale – au ei cititori în România? Dacă am ajuns să le traducem 
cărţile scriitorilor români emigraţi, înseamnă că le facem pe plac „bunilor 
cititori români”? Adevărul e că avem cititori plini de prejudecăţi (educaţi 
ca atare şi de profesorii postcomunişti, în principal de „optzecişti”), care 
nu cred în steaua literaturii române. Azi nu mai citeşte nimeni decît forţat 
de şcoală literatura scrisă dinainte de 1989 (deoarece aparţine „trecutului 
expirat”, comunist, nu?). Îndeosebi după Revoluţie s-a trecut la ştergerea 
memoriei cititorului de carte originală românească. Observaţi numai 
revistele conduse de „douămiişti”, care preferă să recenzeze cartea 
străină, deşi n-are nimeni nevoie de asemenea recenzii (şi exclud cu 
încăpăţînare promovarea cărţii scrise în limba română). Curios, însă, nici 
literatura română originală scrisă după 1989 nu are cititori. De fapt, 
repetăm povestea cititorului din ţările occidentale, unde cartea de poezie 
nu se mai cumpără deloc. Las la o parte faptul că pe cît se impune 
Internetul, pe atît „cartea de hîrtie”, tipărită, „print”, e înlăturată de la 
sine de pe piaţa culturală a ultimelor generaţii. Azi cartea nu e… 
sănătoasă (nu e nici ecologică), reţine praful şi provoacă alergii, nu e bine 
să o ţii în casă. Cel ce o cumpără (o traducere), o citeşte şi o aruncă. 

 
3. Aici trebuie să mă refer la „produsul în sine”, cartea – scriitorul român 
îşi face datoria şi o scrie, mai departe e treaba agentului literar, care în 
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România nu există decît pentru cei de succes (ei intră automat în grija 
editurilor cu distribuţie în toată ţara; agent literar în sine independent, 
după model occidental, nu cunosc). Ce naţional, ce universal? Scrii şi 
atît. Doar fiindcă scrii în limba română, la Bucureşti, e legat de 
„naţional”? Dacă ţi se traduce cartea de către ICR, pe bani publici (dacă 
eşti pe lista descurcăreţilor actuali), devii… „universal”? Dar Paul Goma, 
care scrie în limba română la Paris e „naţional” sau „universal”? Şi dacă 
Norman Manea scrie în engleză în SUA şi e tradus în româneşte, e 
„universal”, deşi scrie despre România „naţională”? Aţi auzit că Uniunea 
Europeană, ai căror membri suntem şi noi, cei ce scriem în limba română, 
e interesată de „universalizarea” literaturii noastre? UE e indiferentă, 
cum e şi autoritatea românească faţă de soarta cărţii „naţionale”. 
Personal, nu-mi bat capul cu „universalizarea” – mă face să rîd, eu nu 
sunt capabil să atrag atenţia cititorului nici pe plan naţional. 

 
4. Provincia e în fiecare dintre noi, o stare naturală de a fi. Ajungi la 
„centru” atunci cînd devii un scriitor de succes, „de valoare recunoscută”. 
Altfel, rămîi toată viaţa un provincial şi în Capitală şi oriunde în altă zonă 
a ţării. La fel e şi în „interiorul literaturii”, în general – provincia începe 
şi se sfîrşeşte în România dacă nu eşti un scriitor tradus „de impact 
universal”. E drept, mai grav, literatura română e percepută peste hotare 
ca provincială, marginală, nu prezintă interes. N-ai ce să reproşezi 
Occidentului (el e centrul, el te validează), de 150 de ani de literatură 
performantă originală românească n-am reuşit „să-i rupem gura”, să-i 
cucerim piaţa culturală. Nici măcar presiunea contabilităţii cititorilor de 
acasă nu contează. Nici cititorii din fostele imperii Rusia şi China nu te 
scot din anonimatul provinciei. Asta nu înseamnă că într-o zi n-o să dăm 
lovitura în Occident, individual. Avem mentalitate de provinciali: aşa ne 
năştem, e valabilă pentru toţi scriitorii din lume – ce nu avem în plus faţă 
de ei? 

 
5. Dimensiunea tragicului la autorul român e neconvingătoare. La teorie 
el se pricepe, practica îl omoară. Că n-are acces deplin la profunzimea 
existenţială? Cum să nu. Faptul că-şi ia în uşor condiţia şi se mulţumeşte 
cu puţin, e semnificativ. Dar şi aşa, autorul român trebuie să scrie în 
continuare natural, intuitiv, „aşa cum îi vine”, nu sincronizat după 
modelele de succes premiate de „Europa saturată de cultură”. El e oricum 
intrat în Europa (aşa se simte şi aşa e; ca turist), doar că nu e băgat în 
seamă. Încă? 
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„Rolul frunzei în provincii...” 
   

Nicolae Turtureanu 
(Iaşi) 

 
 
1 - 5. Eternul şi fascinantul Adrian... mă invită să-mi dau cu părerea 
despre Provincialismul culturii române. Deşi nu cred că, pentru virtualul 
cititor al publicaţiei nemţene, opinia mea în cestiunea arzătoare a 
provincialismului, ar conta, răspund, totuşi, provocării sale. De altfel, 
nici nu cred că asta-i problema care ne terorizează zilele şi nopţile şi din 
cauza ei nu putem ieşi din criza de... provincialism. Termenul este 
doldora de conotaţie negativă, nimic nu pare fi mai rău decît să fii 
provincial. Ideea de provincie emană de la un centru, de la un imperiu, 
fie el şi cultural. Ca de-un exemplu: pentru Imperiul Roman, mai toată 
Europa şi o bucată de Africa erau provincii. In afara romanilor, toţi 
locatarii – nu doar dacii – erau receptaţi ca barbari. Păi, cel puţin grecii, 
egiptenii şi persanii le-ar fi putut preda romanilor niscaiva lecţii de 
civilizaţie...Imperiile de peste veac au accentuat provincialismul. Secole 
la rînd spaniolii, englezii, franţujii, olandezii s-au nutrit din provinciile de 
peste mări. Cucerite. Otomanii şi ruşii, neavînd flotile puternice, au 
trebuit să se mulţumească cu provincii limitrofe, de unde dacă nu curgea, 
tot pica ceva... Nemţii lui Hitler au vrut şi ei să provincializeze Europa, 
dacă nu cumva chiar lumea. Şi i-am uitat pe mongoli, pe chinezi, pe 
japonezi, care au avut imperiile şi provinciile lor.    

La ora actuală, sub imperiul globalizării, omenirea e pe punctul 
de a deveni un conglomerat de provincii. Dar unde e centrul ? La New 
York ? La Bruxelles ? La Tokyo? La Beijing ?  La Moscova ? Cred că nu 
se mai poate vorbi de un centru de putere, ci de o multitudine, între care, 
tot mai presante, sînt cele islamice. Un englez observa recent, panicat, că 
în scurtă vreme, Anglia se va islamiza. E, mi se pare, un fenomen 
planetar, ca provinciile să cucerească, pe cale paşnică, centrul, ca o 
compensare tîrzie a faptului că au fost multă vreme sub papucul acestuia. 
Provincia s-a emancipat, în timp ce centrul s-a democratizat, suportînd o 
integrare masivă de elemente alogene. Erogene.  Africane. Indiene. Asta 
presupune şi o infuzie culturală, dinspre margine spre centru, ca o 
recompensă a impactului civilizator avut de acesta, cîndva, asupra 
marginii. Deşi, în ceea ce ne priveşte, dinspre partea imperiului bolşevic, 
care ne-a ţinut sub cizmă aproape o jumătate de secol, numai de 
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civilizaţie nu poate fi vorba. Acest impact ne-a blocat, ne-a tăiat 
respiraţia exact atunci cînd eram pregătiţi să arătăm lumii că nu avem 
doar – cum zis-a Macedonski, unul dintre cei mai orgolioşi scriitori 
români – „o literatură mică, orgolii mari”, ci chiar o literatură pe măsura 
orgoliului. Mateiu Caragiale, Urmuz, Rebreanu, Camil Petrescu – erau 
scriitori de talie europeană. În 1956, Blaga trebuia să primească premiul 
Nobel, dar a fost blocat de autorităţile comuniste. Tot aşa, Arghezi, 
înlocuit peste noapte cu Şolohov, autorul „Pămîntului desţelenit”. De ce 
nu Paul Goma, postat şi acum în exil, nu atît faţă de literatura română, cît 
faţă de cei care o ocîrmuiesc ?! Sau Vintilă Horia, premiat Goncourt şi 
exilat (exil în exil) dintr-un Paris al anilor ’60, stîngist şi revanşard ?! 
Şi ce pietricică ne mai aruncă poetul Adrian, trăitor la poalele muntelui 
Pietricica: „Unde începe şi unde sfîrşeşte provincia în (din) interiorul 
literaturii (culturii) române?” Răspunsul la îndemînă este: începe şi 
sfîrşeşte în noi. Eu unul am mentalitate „de provincie” şi mă complac în 
ea. Mai ales că, din ce în ce mai mult, provincia devine un centru de 
putere. Şi nu mă gîndesc doar la Sibiu – care a fost capitală culturală 
europeană – sau la marile oraşe (Cluj, Iaşi, Timişoara, Braşov, Craiova, 
Tîrgu Mureş), ci şi la oraşe precum Satu Mare, Piatra Neamţ, Piteşti, 
Arad, Oradea, Bacău, ce confirmă acel genius loci de care ne vorbea 
cîndva tot un „provincial”, profesorul de „Literatură universală” 
Alexandru Dima.     

Provincia este dorită, rîvnită, îndeosebi de „capitaliştii” sufocaţi 
de noxe, de paralaxe şi de taxe. De departe îmi fac semne scriitorii 
„provinciali” Bacovia, Blaga, Pillat, Fundoianu, iar de mai aproape, un 
Mircea Ivănescu, de la Sibiu, un Grigurcu, de la Tîrgu Jiu, un Adrian 
Popescu, de la Cluj, un Ovidiu Genaru, de la Bacău, un Şerban Foarţă, de 
la Timişoara, precum şi floarea cea vestită a poeţilor de la Piatra: Emil 
Nicolae şi Nicolae Sava, Radu Florescu şi Adrian Alui Gheorghe. Şi, 
desigur, îngerul blond şi pururi suferind şi pururi tînăr Aurel 
Dumitraşcu, la Bistriţa căruia şezum şi plînsem într-un miez de vară. 
Şi, din Bucureşti – cel mai provincial oraş al ţării – un Liviu Ioan Stoiciu, 
unul dintre puţinii scriitori de care nu s-a prins mentalitatea (şi meteahna) 
de capitalist.  

Scria Genaru, în urmă cu vreo 3-4 decenii: „Rolul frunzei în 
provincii / toamna este foarte mare / cînd răsună goarna tristă / la coconi 
şi domnişoare.” (Auto)ironia şi umorul se nasc şi se dezvoltă în 
provincie. Şi sarcasmul, şi exasperarea. Ce magnetism a avut / are 
„provincia” Iaşilor, ca un poet precum Mihai Ursachi să revină aici, 
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dintr-o Americă a tuturor posibilităţilor! (Mai demult, un Păstorel 
Teodoreanu postula că, la Iaşi, nu există decît două drumuri: la 
„Eternitate” sau la gară.)         
A trăi într-o provincie (culturală!)  nu mai e, la ora actuală, o frustrare, o 
marginalizare ci, aş spune, o favoare. Întrucît eşti scutit de stresul 
capitalei şi, totodată, ai la îndemînă toate instrumentele pentru a-ţi 
exprima şi, eventual, împlini vocaţia: edituri, media, reviste culturale, 
internet. Îţi mai trebuie o oarecare pricepere managerială şi un dram de 
noroc. Chestii pe care, eu unul, nu le am.  

Şi ne mai întreabă amicul de la Neamţ: „Cum ar trebui să scrie (şi 
să fie?) autorul român ca să intre într-o Europă care pare (şi este?) 
saturată de cultură?” Ar trebui să fie Matei Vişniec. A, dar el trăieşte, de 
peste două decenii, la Paris – centrul lumii culturale – unde atîţia alţii (s-
)au ratat. Chiar Vişniec, constructor şi beneficiar al unei notorietăţi 
reconfortante, ia în calcul, pentru propria-i carieră, norocul. „Norocul e 
cum şi-l face omul”, zice o vorbă din popor. Pentru asta, mai nou, nu-i 
neapărat nevoie să vieţuieşti la Paris, poţi intra „într-o Europă saturată de 
cultură” şi de la Iaşi, dacă te cheamă Dan Lungu, ori de la Bacău, dacă 
eşti Petru Cimpoieşu. Şi vor mai fi fiind şi alţii, nu mulţi, dar buni. Ei duc 
la acea masă europeană exact ceea ce-i lipseşte acesteia: savoarea 
„bucatelor” indigene, sarea şi piperul,  specificul...provincial, regional, 
local, dacă vreţi.    
Cît despre ceilalţi – ca-n finalul „Poveştii lui Harap Alb” – „se uită şi 
rabdă”.                                                                    (Iaşi, 24 ianuarie 2010) 
 

 
„Culturii europene nu-i pasă  

de bîlbîielile noastre” 
 

Radu Ulmeanu 
(Satu Mare) 

 
1. Singura soluţie pentru problemă este schimbarea raportului sau, dacă 
vreţi, transformarea orgoliilor mari în unele măcar normale, căci 
dispariţia lor totală e o utopie. Altfel, din perspectiva înceţoşată a lui 
„cine mi-s eu!”, riscăm să nu mai vedem lucrurile din jur, iar fără acestea 
nu există nici literatură, mică sau mare. 
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2. Nu ştiu unde e bunul cititor de literatură universală, dacă, de exemplu, 
absolvenţii facultăţilor de litere (chiar de pe la Bucureşti, mi se pare), şi 
dacă au auzit, ca prin vis, de nume ca Stendhal, Balzac, Tolstoi, 
Dostoievski sau altele de acelaşi calibru, nu le-au citit niciodată cărţile. 
Cine e de vină? Nu e prea greu de răspuns. Iar în privinţa literaturii 
române, nu uitaţi că Eminescu e prezentat ca un „produs expirat”, prin 
universităţi, reviste literare etc. 
 
3. Nu ştiu dacă literatura română a făcut de multe ori acest pas, iar dacă l-
a făcut, l-a făcut şovăielnic, prin doar cîteva nume. Obstacolul limbii e de 
luat în considerare, dar mai există, din păcate, prea multe altele, începînd 
cu politicile proaste, chiar ale I.C.R., de promovare. Culturii europene 
nu-i pasă de bîlbîielile noastre şi nu noi suntem cei chemaţi să-i stabilim 
priorităţile.  
 
4. Provincia începe, de multe ori, chiar din centrul capitalei, de la 
kilometrul zero. În ultimii ani, mai ales, s-a văzut că provincia geografică 
poate fi, în multe privinţe, o capitală veritabilă a culturii. 
 
5. Singura condiţie, într-un climat cultural normal, ar fi valoarea. Din 
păcate, există, pe lîngă aceasta, o mulţime de alte condiţionari care nu ţin 
de scriitor, ci de instituţiile culturale şi financiare ale statului român. 
 

 
„Literatura este sau nu este: în capitală, 

 în capitalism sau în… Capitoliu” 
 

Lucian Vasiliu 
(Iaşi) 

 
1. Mama mea, Elisabeta, era mare specialistă în dezlipiri de etichete (de 
pe borcane, de pe sticle, de pe clişeele de odinioară). Mama mea: 
literatura. Tatăl meu: literatorul… (sunt slobod, ştiu, să răspund serios 
întrebărilor, jucîndu-mă, în acelaşi timp, pe/ în/ sub prispa 
şturlubaticului junimist Ion Creangă). 

Humuleşteanul stabilit în Ţicăul ieşean scria pur şi simplu, fără să 
se gîndească nici la „Literatură mică, orgolii mari”, nici la ce va spune/ 
scrie Macedonski despre Eminescu (într-o anumită împrejurare). Nici 
junimiştii maiorescieni (Carp, Pogor, Gane, Negruzzi, Slavici, Caragiale 
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şi cîţi alţi… provinciali europeni) nu se raportau, mai mult sau mai puţin 
teoretic, la 1867 sau la 1887, la ceea ce numim acum „provincie şi 
provincialism”. 

Literatura este sau nu este: în capitală, în capitalism sau în… 
Capitoliu. Restul rămîne o pălăvrăgeală, o mare trăncăneală (vezi Mircea 
Iorgulescu şi Ion Luca Caragiale). 
 
2. Cel bun este bun. Cel prost este prost. Fie că vorbim despre autor, 
editor, cititor. Mie îmi place să vorbesc şi despre învăţător, preot 
(dascăli), librar, bibliotecar, anticar, muzeograf! Cine citeşte bine 
Abecedarul lui Creangă, îl parcurge în chip normal şi pe François Villon! 
 
3. Consacrarea, cred, vine dinspre universal spre naţional! Ne-am 
obişnuit (clişeu, osificare, lene în gîndire!), ne-am acomodat cu stadiul 
de… naţional. Cu ifose, fără argumente, ipocrit! Eminescu este, mai întîi, 
spirit universal. Poliglot. Hrănit cu volumele anticilor, ale filosofilor 
germani, ale operei lui Shakespeare. Uităm că a studiat la Cernăuţi, 
Berlin, Viena. Uităm alte multe lucruri (contextul romantismului 
european). Pe scurt, alimentat cultural de acasă, de la vatră, de/ din/ sub 
prispă ipoteştean-botoşăneană, Eminescu este universal, european, 
naţional! Geniile vin dinspre absolut spre acasă… 

 
4. Spiritual, provincia nu are nici puncte cardinale, nici uliţe, nici pivniţe. 
Nu începe de nicăieri. Nu se sfîrşeşte undeva. E doar un concept. O 
convenţie. Uneori o formă de a elogia. Alteori de a ironiza, discredita, 
marginaliza. Inutil! Poţi fi provincial în Paris şi deloc provincial la Lyon! 
George Bacovia (Vasiliu) în Bacău sau în Bucureşti nu este nici mai 
capitalist, nici mai provincial! Este POETUL! 
 
5. Există europeni inculţi, europeni erudiţi, europeni dezinteresaţi de 
cultură (fie că vorbim despre cultură politică, religioasă, gastronomică, 
economică, sportivă, civică…). Autorul român e asemănător celui danez, 
albanez sau portughez. Uneori obez! Alteori suplu!... Mulţi se străduiesc 
(vizibil) să fie europeni. Alţii doar scriu. Fără să dorească neapărat să 
intre, să iasă, să stea, să plece. Scriind, lucrînd, spiritul este european. 
De la Dimitrie Cantemir la Matei Vişniec. De la Emil Cioran spre Luca 
Piţu. Chiar aşa, simplu, curat, profund! 
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“Şansa culturilor mici? Construcţii locale,  
care să se vadă de pe Lună…” 

 
Ion Zubaşcu 
(Bucureşti) 

 
1. În  finalul spectaculoasei sale “Istorii secrete a literaturii române”, 
Cornel Ungureanu adresează un mesaj direct generaţiilor viitoare, tocmai 
în această privinţă a etichetei „Literatură mică, orgolii mari”, care s-ar 
putea traduce cam aşa în graiul nostru viu: fraţilor, lăsaţi tentaţiile 
spectacolului ieftin şi atît de trecător al jurnalisticii şi apucaţi-vă de 
marile construcţii cu care este datoare lumii literatura română! Mi-a mers 
la inimă acest îndemn şi mă străduiesc,  după puterile mele, să-l urmez. 
Dar cine mi se alătură? Nu contează ce şanse de reuşită avem, contează 
să  fim cît mai mulţi pe direcţia cea bună şi, măcar la modul statistic 
vorbind, unul dintre noi tot va reuşi să răzbească şi ne va răscumpăra, 
prin perpetua lui actualizare în istoria viitoare, investiţia majoră a unicei 
noastre vieţi. Nu e cît se poate de clar şi de evident faptul că în istoria 
mare a lumii rămîn doar marile construcţii, care se văd de pe Lună: 
Biblia, Piramida lui Keops, Zidul chinezesc, Iliada şi Odiseea, Divina 
comedie, Faust, Hamlet, Război şi pace etc, etc? Şi atunci ce mai 
aşteptăm, de „cinci sute de ani de literatură română” încoace, de ce ne 
risipim în jalnice zilnicăreli şi sclipitoare focuri de artificii, unde sunt 
marile noastre piramide literare, care să  ne legitimeze ca popor la 
intrarea în hora globalizată a satului planetar, cartea românească pe care 
s-o luăm nu doar la plecarea în America sau Australia, ci mai ales la 
mutarea noatră pe Lună sau pe Marte?  

O să dau două exemple de mari  şi orgolioşi specialişti în 
pulverizare, pe care îi cunosc foarte bine, sunt doi scriitori în preajma 
cărora m-am nimerit cu destinul în tinereţe, cu talente, capacităţi 
energetice şi putere de muncă uluitoare, dar care s-au împotmolit în 
lăcomia de sine şi pustiitoarea „netrebnicie românească”, e vorba de 
Adrian Păunescu şi Ion Cristoiu, oarecum asemănători prin anvergura 
risipei, dar situaţi ca structuri creatoare la poli diferiţi, unul al paranoiei, 
celălalt al cinismului. N-am cunoscut în toată viaţa mea, de pînă acum, 
om şi creator cu o putere de muncă, un talent şi o capacitate energetică de 
acţiune şi creaţie mai extinsă decît Adrian Păunescu şi, totuşi, scriitorul 
acesta se aneantizează pe an ce trece în contexte tot mai ridicole şi în loc 
să se retragă în singurătatea mesei sale de scris, avînd şi vîrsta firească a 
înţelepciunii, să dea literaturii române un Faust al său, ţinînd seama de 
experienţa  unică de viaţă şi de creaţie, sau măcar un Orlando furioso, îşi 
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diluează substanţa creativă şi vizionară în versificaţii tot mai palide şi 
sleite, pe măsura extensiunii lor pe orizontală şi a investiţiei sale 
falimentare,  ca om politic, în slăvirea voievodală a cîte unui nou 
candidat la vîrful puterii politce, de talia insignifiantă a unui Mircea 
Geoană, să zicem. La cealaltă extremă, Ion Cristoiu are şi el o putere de 
muncă uriaşă, a terminat o masivă istorie a literaturii române, care era pe 
punctul să apară la un moment dat, dar a  venit 1989 şi i-a răsturnat toate 
perspectivele hermeneutice, făcîndu-i inutilă munca de zeci de ani în 
Biblioteca Academiei, cum cred că a abandonat şi creaţia literară proprie, 
de altfel, risipindu-şi ambiţia şi puterea de muncă, ieşite din comun, doar 
pentru a-şi impune staniolul imaginii proprii pe micuţul ecran al fiecărei 
zile.  

Ei bine, cînd puteri energetice uriaşe ale literaturii române,  de 
tonajul şi talentele lui Adrian Păunescu şi Ion Cristoiu, care se nasc la 
răstimpuri mari în istoria unui popor, vor reuşi să se smulgă cu 
înţelepciune din devoratorul vîrtej al ieftinului spectacol cotidian şi se 
vor trezi din aşternuturile voluptoase ale devorarii de sine şi de alţii, dînd 
construcţii literare netrecătoare, comparabile măcar cu Mantaua lui 
Gogol, sau cu   epopeea bravului soldat Svejk, a lui Haşek,  ca să nu 
amintesc de piramidele lui Joyce, Musil, sau Kafka, vom putea zice şi noi 
că avem o literatură mare. Dar pînă se vor trezi aceşti coloşi cu picioare 
de lut, dacă se vor mai trezi vreodată, să ne străduim noi, cei neînsemnaţi, 
cu talente şi renume mai mărunţele, să le facem treaba, de fapt, să ne 
facem treaba, înhămîndu-ne la proiecte mari, în care să ne investim 
întregul destin, pe măsura vîrstei mature pe care o are literatura română, 
şi pe care nimeni nu le va termina vreodată în locul nostru. În istoria 
lumii nu intră întotdeauna cine trebuie, uneori intră şi unii doar pentru că 
nu s-au aflat alţii mai buni decît ei. Să fim noi mai buni decît ei, cam asta 
ar fi treaba noastră pentru o mie de ani de acum înainte! 

Iar în ceea ce priveşte orgoliile mai mari decît literatura pe care o 
facem, propun un exerciţiu practic de...des-orgolizare (prin analogie cu 
dezalcoolizare): În măsura în care arta are o puternică vocaţie 
anticipatoare, scriitorii de valoare ai României de azi şi de mîine ar putea 
lucra (în mod benevol, desigur), măcar o mie de ani de acum înainte, la o 
singură scriere, ca şi “tribul Cărţii Sfinte”, în timpurile Vechiului 
Testament. Ar fi o şansă mai mare să răzbim în cultura lumii, ca popor, 
decît să ne risipim destinele cu orgolii personale insaţiabile, luînd fiecare 
afirmarea universală pe cont propriu şi pulverizîndu-ne, astfel, energiile 
creatoare, mărturisitoare sau profetice. Evident, şi eşecul ar fi de proporţii 
istorice, cum se întîmplă de două mii de ani încoace cu literatura română, 
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dar măcar am şti şi noi ce avem de făcut, de la un punct încolo, pentru 
următoarele milenii. 

 
2. Păi, da! Cunosc o universitară tînără care exemplifică exact această 
situaţie. Specializată în literatură universală contemporană, la catedra 
respectivă a unei prestigioase universităţi, are performanţe remarcabile pe 
plan internaţional, publicîndu-şi articolele în reviste prestigioase  din 
New York, Mexic, Columbia etc, etc ( pe lîngă principalele reviste 
literare din România). Atît doar că toate textele sale, scrise în cîteva limbi 
de circulaţie, sunt analize excepţionale ale unor cărţi apărute în alte 
literaturi. Un ultim articol al său, publicat într-o revistă literară din New 
York, este dedicat unui roman japonez. Aşadar, o româncă  scrie în 
engleză despre creaţia la zi a unui romancier din Tokyo, într-o publicaţie 
din New York! Iată o bună cititoare din România, slujitoare de literatură 
străină! Toată problema e de ce această strălucită universitară refuză cu 
obstinaţe să scrie şi despre literatura română, putînd contribui astfel la 
afirmarea ei în contextele  internaţionale, pe care profesoara le-a cucerit 
cu greu şi, desigur, doar prin munca şi valoroasele sale merite personale?  

Am purtat o asiduă corespondenţă cu tînăra universitară ( fără 
succes, evident) şi iată ce i-aş mai putea scrie într-unul din mesajele 
viitoare: 

Din punctul meu de vedere, literatura nu se împarte în două: 
română şi străină. Într-o lume globalizată, e o singură literatură. Şi în faţa 
ei, barbaria! 

Acum scriitorii circulă, se întîlnesc, stau de vorbă. La Festivalul de 
Literatură  „Zile şi Nopţi”, de la Neptun, dar şi cu alte diverse prilejuri 
literare, am cunoscut de-a lungul anilor scriitori de pe toate meridianele, 
mulţi  scriitori importanţi din lume vin la Bucureşti să-şi lanseze 
volumele la Targurile de Carte, am stat de vorbă cu unii  dintre ei, am 
făcut interviuri, le-am scris, mi-au răspuns, nu sunt altfel de oameni decît 
scriitorii români, au avut doar alte şanse de cucerire a lumii. Doar atît. 

Cred că problema noastră, a tuturor, e ce facem pentru literatura 
română, ca ea să fie cunoscută în lume? 

Am citit nu demult romanul „Teroristul”, al lui John Updike, dar 
imediat mi-am adus aminte de cartea similară a lui Dan Stanca, „Noaptea 
lui Iuda”, apărută simultan la Humanias. În mod uluitor, deşi autorii 
celor două romane trăiesc în spaţii geografice atît de diferite, au vîrste şi 
experienţe literare diferite şi vin din lumi atît de distanţate una de alta, 
cele două romane au aceeaşi temă: atentatele teroriste. Viziunile celor doi 
romancieri, american şi român, se suprapun pînă aproape la identificare: 
societatea globală actuală, în punctul neliniştitor în care a ajuns ea, 
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predispune la terorism! Citind în paralel cele două romane, puteam să nu 
scriu despre ele în acelaşi eseu comparatist, doar pentru că unul era  
literatură străină, iar altul aparţinea literaturii române? 

Aşadar, întrebarea mea  e: ce am putea face împreună pentru 
literatura română? Ce putem face cu această mică solidaritatea literară  a 
noastră pentru tot mai vizibila literatură română? 

Românii au fascinaţia departelui, spune Noica, tot ce e departe 
luminează, asemenea stelelor. Ei bine, eu am fascinaţa aproapelui, ştiu că 
Pămîntul e o parte din cer, cu tot cu oamenii lui, apropiaţi sau depărtaţi 
unii de alţii, şi mă străduiesc să fiu lumina pe care o vor vedea cei de pe 
Lună cînd vor privi steaua de sub picioarele noastre. 
 
3. O să reamintesc cazul senzaţional al poetei Adela Popescu (n. 1936), 
soţia fostului scriitor şi om politic George Muntean, care a reuşit o 
performanţă internaţională ieşită din comun, unică în istoria literaturii 
române de pînă acum,  dar puţin cunoscută.  Poeta Adela Popescu a 
publicat într-o jumătate de secol de creaţie, doar 72 de poezii, adunate 
într-o singură carte de versuri, editată în patru ediţii succesive, de-a 
lungul anilor, în patru capitale diferite ale globului, toate purtînd acelaşi 
titlu, Între noi - timpul: „Dacă l-aş schimba, aş avea sentimentul că mi-aş 
schimba propriul nume, că aş împrumuta o altă existenţă”. Şi aici 
intervine partea cu totul ieşită din comun, pentru un creator român de 
literatură: prima ediţie, Entre-nous, le  temps, a apărut la Paris, în 1975, 
şi cuprinde 15 poeme, în versiune bilingvă; a doua ediţie, Between us – 
Time, a apărut în 1992, la Washington, şi cuprinde 25 de poeme, în 
limbile română, engleză, franceză, italiană, maghiară,  germană, rusă, 
spaniolă (formula editorială unică a acestui volum de versuri octolingv  a 
fost confirmată de o scriitoare de la Biblioteca Congresului American); 
abia la a treia ediţie a volumului, conţinînd 53 de poeme, cartea de 
versuri Între noi - timpul a Adelei Popescu este publicată pentru prima 
dată şi în România, într-o ediţie modestă, apărută la Editura Eminescu,  
în 1998;  în sfîrşit, a patra ediţie a volumului a apărut în 2003, la Tokyo, 
într-o ediţie ultraluxoasă, cu cinci ilustraţii superbe ale artistei japoneze 
Fusako Kodama, o bijuterie de carte cum numai niponii sunt în stare să 
finalizeze, în versiunile română şi japoneză, cuprinzînd  19 poeme în plus 
faţă  de ediţia română, cu două tiraje, unul pentru cititorii japonezi de 
poezie, altul pentru cititorii de limbă română dinafara Japoniei. Versiunea 
japoneză   Watashitachi no aida ni – toki este tradusă de Sumiya 
Haruaya, cel mai bun traducător de literatură română în Japonia, şi 
beneficiază  de prefaţa lui Shuichi Kato, cel mai prestigios critic şi istoric 
literar al literaturii nipone actuale.  Traducătorul consideră volumul 
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Adelei Popescu „prima carte de poezie a unei românce care a apărut la 
Tokyo, în versiune bilingvă română-japoneză”, autoarea fiind alăturată 
lui Rimbaud şi Emily Dickinson, supranumită „o Louis Labe modernă”, 
o replică la zi a Annei de Noailles şi chiar o „Doamnă Shakespeare”, de 
către unii dintre admiratorii ei entuziaşti. 

Parcurgînd acest pomelnic copleşitor pentru un necunoscător al 
poeziei române contemporane, nu-ţi vine decît să exclami: ei, şi? În 
România, poeta Adela Popescu este omisă de majoritatea istoriilor 
literare, din multele care au apărut în ultimul timp, abia în omniscienta 
„Istorie a literaturii române de azi pe mîine”, a lui Marian Popa, este 
clasată sub verdictul implacabil „Banalitatea rămîne banalitate şi-n 
strămutare” (II, p. 520, cu referire la versiunea franceză a volumului şi la 
perioada rezidenţei pariziene a poetei).  În mod paradoxal, la alt pol al 
carierei internaţionale, Mircea Cărtărescu pare să spună cam acelaşi 
lucru, în recentul interviu pe care Ioana Pîrvulescu i l-a luat în România 
literară, nr 1-2010, pierzînd socoteala limbilor în care a fost tradus şi a 
turneelor în străinătate: „Cine le mai ştie? Numai de trei luni încoace am 
făcut vreo douăsprezece călătorii pentru lecturi şi conferinţe în toate 
colţurile Germaniei şi-n plus la Paris şi la Ankara. Anul trecut am făcut, 
între altele, lecturi la Londra, Cambridge, Graz, Stuttgard, Stockholm şi 
pe insula Gotland. Nu-mi mai amintesc toate drumurile. Unele au fost 
obositoare şi fără mare cîştig, altele mi s-au părut binevenite. De la un 
timp, drumurile astea, care la început ţi se par mari realizări, devin cea 
mai teribilă rutină... Am ajuns şi eu o call-girls în jocul internaţional al 
întîlnirilor literare... Minunile nu vin cînd le ceri, ele se întîmplă”. 

Ce-ar fi de făcut ca minunile să se întîmple totuşi şi cu noi, dacă tot 
s-au întîmplat şi cu alţii? E nevoie, în primul rînd, de reaşezarea 
României pe instituţii misionare statornice, pentru un bun timp de 
stabilitate economică şi prosperitate culturală, astfel încît să se poată 
întrema familii aristocrate puternice, cu cîteva generaţii de oameni 
cultivaţi, iar acestea să-şi poată permite să-şi întreţină fiii talentaţi doar în 
cîmpul investiţiei culturale, cu bătaie lungă în timp, cum a fost posibil de 
exemplu cu fenomenala Marta Bibescu, despre care se ştiu prea puţine 
lucruri, în raport cu anvergura europeană a personalităţii sale. Nu cum s-a 
întîmplat cu vitala generaţie 80, cu personalităţi creatoare complexe şi 
puternice, dar ale căror biografii au fost sleite de anii dictaturii 
comuniste, cu navete extenuante, cu o sărăcie copleşitoare, fără acoperiş, 
slujbă sau buletin de Bucureşti,  context în marasmul căruia apariţia a 
unei cărţi hăcuite de cenzură părea o performanţă ieşită din comun.  Dacă 
tineri scriitori actuali, ca Dan Lungu, sau Petru Cimpoieşu, încep să fie 
traduşi în tot mai multe limbi de circulaţie, deşi aceşti prozatori trăiesc în 
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Iaşi, respectiv, Bacău, e pentru că au fost promovaţi de mecanismele 
manageriale ale profesionistei Edituri Polirom, la fel cum Filip Florian a 
cunoscut notorietatea mondială încă de la cartea sa  de debut, Degete 
mici,  doar prin intermediul celui mai experimentat şi eficient aget literar 
din România.  

Deci, solide instituţii intermediare de promovare, între artist şi 
publicul său, nicidecum afirmarea haiducească, de unul singur, cum a 
făcut cu un succes iluzoriu Adela Popescu, indiferent pe ce filiere 
personale şi în ce contexte favorizante, cu cărţi apărute pe axa 
Washington-Paris-Bucureşti-Tokyo! O va putea întrece cu adevărat 
cineva, înr-un viitor mai mult sau mai puţin apropiat?  

                         
4. Dacă îl socotim pe Ienăchiţă Văcărescu printre primii întemeietori, 
cultura română apare ca fiind extrem de tînără, în raport cu cele europene 
şi – în mod paradoxal – se prezintă cu rădăcinile la vedere, trăgîndu-şi 
sevele din culturile din jurul Atlantidei etnografice autohtone, din care ar 
fi fost firesc să se dezvolte, în cursul celor două milenii de istorie ale erei 
noastre. Dar literatura română optează pentru actualul alfabet latin abia în 
secolul al XIX-lea, statornicindu-se ireversibil în latinitate, într-un 
context istoric incert, dominat de amprenta imperială slavă, greacă, turcă, 
şi acesta e  un prim miracol al spiritualităţii noastre, care ne validează 
drept cetăţeni ai Europei Centrale. 

Dar încă din acest prim moment al unei opţiuni istorice 
întemeietoare, atît de tîrzii, urmează o succesiune de evenimente politice 
majore, care schimbă polarităţile, alternînd golurile cu plinurile culturii, 
conturele aripilor stolului de păsări devenind conture pentru aripioarele 
peştilor, ca în celebra gravură a lui Escher. Reaşezarea graniţelor la 
Unirea Moldovei cu Muntenia, în 1859, mută factorul politic decizional 
la Bucureşti, noul Centru operează propriile selecţii şi pentru noile 
Provincii, marginalizîndu-i pe bucovineni şi basarabeni, fenomen care se 
va amplifica după Marea Unire din 1918, extinzîndu-se la ardeleni şi 
bănăţeni. Numai în intervalul 1940-1989, au loc suficiente schimbări de 
polaritate, ca să valideze viziunea istorică a lui Cornel Ungureanu, din 
„Istoria secretă a literaturii române”:  în iunie 1940, scriitorii îl 
consideră pe Carol al II-lea “un adevărat rege al culturii”, dar după 
abdicarea sa din septembrie , aceiaşi îl huiduie “pe asasinul Carol”; 
venirea la putere a lui Antonescu, împreună cu legionarii, îi tabuizează pe 
scriitorii regalişti, dar peste 3 luni, dictatorul se rupe de legionari, 
tabuizîndu-i pe închinătorii arhanghelului Zelea-Codreanu; anul 1944 îi 
scoate din scenă pe antonescieni (unii, mari scriitori, de talia lui Ion 
Barbu, Arghezi, Rebreanu), ca în 1948, proletcultiştii bolşevici să 
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golească literatura română de valori; urmează dezgheţul de după 1965, 
dar cu excluderea literaturii antioficiale, susţinută de “Europa Liberă”; 
anul 1989 ridică toate aceste interdicţii, dar impune “dictatura imaginii”, 
cea economică şi mediatică, provincializînd alte valori, pe alte criterii 
decît cele geopolitice.  

În decursul a numai 50 de ani, corpul social-politic românesc s-a 
dat succesiv peste cap de 8 ori, cu urmări dramatice pe întreg palierul 
cultural. În acest context bulversant, schiţat foarte sumar, provincia 
literaturii române începe şi sfîrşeşete în propria mediocritate şi lipsă de 
anvergură istorică a creatorilor, dar mai ales a paginilor scrise de aceştia. 
Prozatorul Nicolae Breban, de exemplu (ca şi Paul Goma, de altfel), a 
avut lungi stagii în străinătate, pînă în 1989, fără să reuşească să se 
impună la editurile prestigioase din Franţa şi Germania, iar acum se 
plînge în „Trădarea criticii” că l-au părăsit toţi prietenii de generaţie, 
cînd de fapt nu l-au trădat decît propriile pagini şi propria sa inaptitudine 
de a-şi profesionaliza scrisul, la rigorile standardelor literaturii mondiale, 
lucru care le reuşeşte tot mai vizibil tinerilor prozatori din ultimul val, 
afirmat în jurul editurilor Polirom-Cartea Românească. 
 
5. Să treacă de la boemă la universitate,  din crîşmă la ambasadă, să fie el 
însuşi, cu toată cultura lumii în degetul mic, şi să semene în ceea ce scrie 
cu poporul român, mai mult decît cu el însuşi. 
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„A te privi pe tine însuţi e-o armă 

a privi pe altul e-o dezarmare 
a nu privi deloc e-o germinaţie.” 

 
 
 

 
Poeme de Gheorghe Grigurcu 

 
Trandafiriu pămîntul  

 
Trandafiriu pămîntul  
cum lenjeria ta intimă  
 
îţi muţi uşor degetele senzuale  
de colo-colo  
 
gîndul un ghem de sfoară  
ce nu se mai desface  
 
o mică vînătaie se evaporă  
cum un ochi de apă stătută  
 
îţi ştergi plămînii de praf  
cum o mobilă  
cu un smoc de pene  
 
literatura ţi se-agită-n creier  
asemenea unui miriapod.  
 

De-a lungul aleii  
 

De-a lungul aleii o dîră de scrum 
scuturat din ţigara de foi a soarelui  
la un capăt al ei un pulover roşu  
care-n cîteva clipe se-albăstreşte  
devine aproape negru  
la celălalt capăt un izvor miop  
care-aşteaptă chiar azi dimineaţă  
serviciile opticianului.  
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Etică  
 

A te privi pe tine însuţi e-o armă  
a privi pe altul e-o dezarmare  
a nu privi deloc e-o germinaţie. 

 
O-mplinire  

 
O-mplinire înmărmuritoare Femeia o perfecţiune  
pe care nimic n-o surprinde nepregătită  
 
nici furtuna răscolind faţa de masă  
cum o pădure  
soarele răscolindu-l  
cum pletele ei cînepii  
 
nici liniştea ce se lasă apoi  
cum braţele moi ca jerseul  
cum gleznele lungi cum genele dese pînă-n podele  
 
liniştea plină de firimiturile Adevărului  
atît de perfidă.  

 
Scriptică  

 
Atîtea călimări prematur părăsite  
cum bolovani cerneala bălteşte  
sub toate păşunile lumii păscută  
devine albă cum laptele.  
 

Iată recoltele gleznelor  
 

Iată recoltele gleznelor uneltele precum goluri  
cărora li se acordă o deplină încredere  
şoarecii care mişună nestingheriţi  
prin ungherele creierului  
pulberile ce te-au învăţat sîrguincios pe de rost  
mirosul de pîine proaspătă al condoleanţelor  
hainele pe un manechin  
în loc de ace prinse cu lacrimi  
o fereastră oarbă care cîntă toată ziua  
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s-ar spune că e un crepuscul nesfîrşit  
doar între degetele unei mîini.   
 

La marginea cîmpului  
 

La marginea cîmpului o halbă cu bere un tractor  
tractorul se face mic mic de tot  
bîzîie ca o viespe intră-n halbă  
cîmpul creşte uriaş halucinant.  

 
Metropolă  

 
Timp dur de-asigurări de nori  
cu fioroşi colţi lungi cum fiarele  
de cecuri de frunze care mor  
cum branhiile somonilor pe uscat 
de cambii purtate pe vînturi subţiri cum cenuşa  
trupurilor de copii carbonizate la Dachau  
timp dur de portărei agenţi de bursă consilieri  
între zări trandafirii cum şolduri de fecioară  
între suflete verzi cum gazonul în mai  
între respiraţiile celor pe care-i iubim  
poleindu-le chipul cu aur funerar.  
 

Pe pielea ta  
 

Pe pielea ta albă sălbatică  
întinsă o grotă  
 
o grotă din cînd în cînd  
întoarsă pe dos  
ca o mînecă  
 
ori dată la curăţitorie.  
 

Cronică  
 

O amintire ce se năruie-n  
exactităţi  
 
o nemurire care dăinuie  
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mai mult decît e nevoie  
 
povestiri devorate  
de propriile lor personaje  
 
munţi de lemn cioplit  
o mare de schelete transparente.  
 

De vacanţă  
 

Pe geologica piele a şalelor tale  
poate fi tatuată oricare din dinastiile vieţii  
izvorul e luat mereu prin surprindere hărţuit  
munţi mai nesiguri în depărtare decît  
mireasma lor albastră ce naufragiază-n mări  
glezna ta albă nălucind pe greaţa pietrei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DeSemn de Dinu Huminiuc: “Androgin” 
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„Doi moldoveni deţin topul în evocarea şi restaurarea 
paradisului copilăriei, Ion Creangă şi Ionel Teodoreanu, fie că 
ne conducem după impresii sensibile şi de gust, fie după judecăţi 
aşezate pe temeiurile analitice ale criticii şi istoriei literare. Lor 
li se poate alătură  Paul Goma, cu scrierea de maturitate Din 
calidor şi, în mare parte, cu Arta refugii.” 

 

„Mana”  
sau „zariştea copilăriei” la Paul Goma 

 
un eseu de Petru Ursache 

 
 Copilăria a căzut şi ea din repertoriul temelor creaţiei. Am în 
vedere copilăria ideală şi eternă, din „clipa ei cea repede”, cînd mica 
făptură, abia  deprinsă să meargă şi să vorbească se crede stăpînă pe 
dimensiunile universului, de la Măr pînă la Păr. Şi chiar este! Nu 
cunoaşte nici o restricţie cînd se decide să străbată lumea în lungiş şi- n 
curmeziş, după cum toate cunoştinţele posibile, dar absolut toate, îi ies în 
cale s- o adore şi să- i slujească. Un joc e viaţa, o privelişte încîntătoare 
tot ce se află în apropiere ori în depărtarea închipuită. Aşa se vede pe sine 
„copilul împărat” din mit şi din balada fantastică, personaj cunoscut pe 
meridianele vieţii sufleteşti, la asiatici, ca şi la europeni. Chiar în clipa 
naşterii, înţeleasă ca dar divin, după anumite semne corporale şi cosmice, 
„slugile”, „curtenii”, „noroadele” se înfăţişează cu umilinţă la casa 
părinţilor, rugîndu- i să – l aşeze neapărat pe tronul de domnie ca să- i 
călăuzească prin înţelepciune şi lumină venite şi ele „de sus”. În dorinţa 
lor se face simţită o lege îndătinată: „Dă-ni-l, maică, dă-ni-l! / Dă-ni-l, 
taică, dă-ni-l!”. Tot potrivit obiceiurilor tradiţionale (S. Fl. Marian, 
Naşterea la români), moaşa, la origine o preoteasă înzestrată cu puteri 
patronale, era prima care punea mîna pe noul născut ca să–l arate cu 
mîndrie lumii, ridicîndu-l în sus spre cele patru zări, răsărit, apus, miazăzi 
şi miazănoapte, să le ia în stăpînire şi rostind solemn cuvinte de bun 
augur pentru toată familia.  
 Într- un cuvînt, mitul copilăriei se iveşte din închipuiri şi speranţe, 
prea adesea spulberate în contact cu opacitatea vieţii concrete şi în 
devenire. Tocmai de aceea, repunerea în pagină, peste ani şi după 
experienţe ratate, dă multă bătaie de cap scriitorului şi memorialistului; 
fie că tema îşi alterează substanţa vie, fie că subiectivismul cîntăreşte 
greu şi riscă să facă rizibile secvenţele evocate. Se preferă tăcerea, ca o 
fugă ruşinoasă. Se înţelege, tacit, că povestea copilăriei stă la îndemîna 
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oricui, nimic de zis, dar puţini aleşi se învrednicesc s-o înfăţişeze cu 
farmec şi cu har. Se pare că şi ei coboară din mitul copilului-împărat. 
Poate naratorul să se nască într-un simplu bordei dintr-un cătun, departe 
de viaţa orăşănească, petecul de pămînt devine împărăţie nesfîrşită şi 
binecuvîntată, un loc fără seamăn pe lume şi în rînduiala cosmică.  Aşa se 
înscriu localităţile modeste, încă necunoscute, în marea geografie 
spirituală a umanităţii, ca şi numele obişnuite în constelaţii scriitoriceşti. 
 Doi moldoveni deţin topul în evocarea şi restaurarea paradisului 
copilăriei, Ion Creangă şi Ionel Teodoreanu, fie că ne conducem după 
impresii sensibile şi de gust, fie după judecăţi aşezate pe temeiurile 
analitice ale criticii şi istoriei literare. Lor li se poate alătură  Paul Goma, 
cu scrierea de maturitate Din calidor şi, în mare parte, cu Arta refugii. 
Multe forme stilistice şi modalităţi de gîndire îi despart pe cei trei. Dar 
cînd spui Creangă apare în minte imaginea satului natal, Humuleşti, cu 
„Ozana cea frumos curgătoare”, cu pupăza din tei, cu Cetatea Neamţului 
învăluită în ceaţă şi în istorie,  oglindindu- se neclintit în apele rîului de 
pe colina ei împădurită. Cînd spui Ionel Teodoreanu se asociază în minte 
satul Medeleni. Ţi se pare un loc nespus de apropiat, chiar dacă niciodată 
nu ţi- a călcat piciorul pe acolo. Cînd spui „Mana”, fără nici o prevenire, 
imposibil să faci legătura cu Paul Goma, cel închis la Gherla ori 
luptătorul pentru drepturile omului. Dar este suficient să parcurgi doar 
cîteva capitole ale volumului Din calidor ca să te crezi pe meleaguri 
humuleştene sau în satul copilăriei lui Ionel Teodoreanu; nu numai la 
Mana din Orheii sfintei noastre Basarabii, devenită astfel prin suferinţă 
grea, de decenii şi de secole.      
 Nu este vorba doar de reprezentarea lumii la nivelul puterii de 
înţelegere a copilului, în manieră simplistă şi naivă, cum obişnuim să 
spunem, noi, maturii; ci de luarea în stăpînire a existentului, în mod 
serios, grav, cu răspundere, din perspectivă pur morală şi idealistă. 
Copilul, deosebit de inventiv, îşi construieşte o lume proprie, paralelă şi 
fără cusur, vieţuieşte cu toată fiinţa potrivit orizontului ei şi se simte 
fericit. Înmulţirea anilor îl face să ia calea oamenilor mari, să încerce 
experienţe diferenţiate şi dure. Lumea lui, însă, nu cunoaşte „schimbare”, 
dovadă că aceleaşi secvenţe ale scenariului se repetă de la caz la caz şi 
din loc în loc; de unde impresia de unicitate a „primei”  expediţii la iazul 
din marginea satului ori la pădure cu Moş Iacob, a „primei” zile de 
şcoală, a „primei” întîlniri cu zăpada, întîmplări trăite năvalnic şi 
evenimenţial. Copilăria rămîne o chestiune de psihologie şi de imaginaţie 
iar amintirile grave – şăgalnice se păstrează în intimitate, ca valori 
proprii, intangibile. Se constată că din, ce în ce mai rar şi mai greu, 
oamenii se încumetă să se ridice în zariştea copilăriei, ca întoarcere 
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paradisiacă, aşa cum, pe vremuri, le era îngăduit să vieţuiască, 
„realmente”, în „zariştea mitului”.     
 Găsim la Paul Goma lămuriri de trebuinţă privind căderea din 
zariştea copilăriei; cădere după cădere: copilul din calidor care riscă să nu 
mai aibă vîrstă, se întîlneşte cu istoria terifiantă. Se vede nevoit să- şi 
împartă existenţa între secvenţe de viaţă specifice vîrstei, de uitare şi de 
joacă, şi datele concrete ale prezentului istoric, de memorare şi de 
moarte, cu tot imperiul său terestru şi cosmic din Mana. Vîrsta este 
întoarsă, copilăria pierdută. Îl ocroteşte doar familia, ea însăşi în luptă 
disperată cu vremurile. Asta îi permite, ca în anumite momente de 
„popas”, dacă se poate spune aşa, să privească întîmplările dramatice din 
jur cu ochii încă nedeformaţi ai copilăriei, izolîndu- le şi mai categoric în 
absurditatea lor. Maturii, atinşi de istorie, se agită zgomotos, se vaetă ori 
se entuziasmează peste fire, totul ca din senin şi cu ieşire din matcă; ceea 
ce, după judecata vie a copilului se traduce ca fiind jocuri deplasate, 
rizibile, pe care nu le înţelege şi, drept urmare, nu le agreează, deşi 
participă la toate, culegînd informaţii utile pentru mai tîrziu. 
 La Humuleşti şi Medeleni lucrurile erau rînduite cu înţelegere de 
la Dumnezeu şi după puterea oamenilor. Dacă Nic-a Petrei făcea vreo 
boacănă, primea papara cuvenită, fără supărare. Fiecare îşi vedea de 
treabă, după consemnul din străvechime, pomenit chiar de cei mari, cînd 
se iveau neînţelegeri, ca să se vadă rostul fiecăruia: „Dacă-i copil, să se 
joace; dacă–i cal, să tragă; şi dacă–i popă, să citească”. Între părinţi şi 
copii, ca şi între dascăli şi învăţăcei, hîrjoana şi bătăiţa erau deopotrivă de 
amuzante, dînd impresia unei pedagogii convenţionale şi jucate: 
          „Însă mama ne mai da atunci cîteva pe deasupra, şi mai îndesate, 
zicînd: 
- Na–vă de cheltuială, ghiavoli ce sunteţi! Nici noaptea să nu mă pot 
odihni de incotele voastre? 
Şi numai aşa se putea linişti biata mamă de răul nostru, biată să fie de 
păcate! Ş- apoi socoţi că se mîntuia numai cu- atîta? Ţi- ai găsit! A doua 
zi des- dimineaţă le începeam din capăt”.     
           Trei secvenţe narative sunt de reţinut, cu prioritate, la Paul Goma, 
cel Din calidor, pentru a înţelege înfăţişarea paradoxală a eului narator, la 
răscrucea dintre mitul copilăriei şi prezentul istoric. Spun „prezentul 
istoric”, subînţelegînd o succesiune de momente, de aceeaşi natură 
dramatică, unele în trecut, altele în derulare previzibilă ca direcţie, dar 
mereu de actualitate terifiantă. O secvenţă  reprezintă arderea Bibliotecii 
şcolare din Mana, la comandă bolşeo–comunistă. Asta s-a întîmplat la 
prima invazie a sovieticilor în Basarabia, după Pactul Riebbentrop–
Molotov. Primele obiective pe care ocupanţii le aveau în vedere pentru 
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exterminare erau Biserica, Şcoala  şi Limba română -, teme care şi astăzi 
se află pe agenda de lucru a „elitiştilor” de serviciu. Învăţătorul Eufimie 
Goma se afla  la program, în clasă cu elevii, cînd au năvălit peste el trei 
tineri în uniformă rusească şi înarmaţi cu automate, avînd ordine precise, 
direct de la Orhei. „Gde ucide – l”? a fost prima întrebare a unuia, înainte 
de a intra în clasă. Era adresată fiului, Paul Goma, pe atunci de 4- 5 ani, 
stînd de veghe în calidorul  de neuitat, din care făcuse, încă de pe atunci, 
punctul lui strategic de observaţie. 
 Să presupunem un joc de cuvinte în „Gde ucide–l” / „Gde ucitel”, 
în stilul bine cunoscut al lui Paul Goma; dar un joc prevestitor de rele, 
cum s-a şi dovedit: ucitelul (învăţătorul) trebuia ucis. Executarea 
ordinului şi-o asumase Sapşa, fost elev al învăţătorului Eufimie Goma şi 
instruit, între timp, peste Nistru, pentru acţiuni teroriste. De interes aici 
sunt acuzaţiile pe care Sapşa, devenit torţionar şi element NKVD, le 
aduce învăţătorului. Mai întîi pentru că îl bătuse la palmă cu ani în urmă. 
De precizat că bătaia ca formă de stimulare la învăţătură era permisă în 
şcoală. Părinţii nu se opuneau, din contra, cereau sprijinul învăţătorului 
cînd fiul se arăta recalcitrant. În Amintiri din copilărie ni se spune că 
părintele Ioan a încercat efectele sfîntului Neculai, „cel din cui”,  
începînd cu fiica lui, Smărăndiţa, probînd că şcoala e aceeaşi pentru toţi, 
şi cu bune, şi cu rele. „Acum te ştiu, eşti Sapşa al lui Avrum, dughenarul 
nostru; mi- ai fost elev prin '34, acum vreo doi ani ai fugit peste Nistru… 
Acum te- ai întors ca să mă ridici, fiindcă acum 6 – 7 ani te-am bătut la 
palmă? De ţi-a dat sîngele? Zice: şi fiindcă ai vrut să mă spînzuri – uite 
semnul pe gît; şi fiindcă ai necinstit-o pe soră-mea Roza–de asta s-a 
înnecat în iaz; şi fiindcă i-ai smuls tatălui meu barba – după ce ai spart 
geamurile casei… - găsim noi, n-ai grijă…”. În faţa bietului om Sapşa, 
reprezenta o realitate cutremurătoare: inventa pretexte dintre cele mai 
absurde din dorinţa de a ucide, ca orice criminal de meserie. Roza nu se 
înnecase; doar cu două zile mai înainte fusese la şcoala din Mana şi 
împrumutase cărţi dintre cele care urmau să fie condamnate la ardere. 
Greu de înţeles de unde a luat atîta ură acel tînăr care–l înghiontea cu 
automatul încărcat, în stilul soldatului eliberator, pe învăţătorul Goma, să 
care cărţile în curtea şcolii, ca să le transforme în rug de flăcări. O replică 
a lui Sapşa pare lămuritoare, dar destinată să augmenteze absurdul: „Eu 
vorbesc de cărţile voastre, fasciste şi reacţionare şi burgheze, cu opiu al 
popoarelor, fiindcă-s scrise cu litere de-ale voastre, româneşti! Tot ce-i 
tipărit cu litere româneşti e reacţionar! Duşmănos! Capitalist! Pe bună 
dreptate le- au interzis tovarăşii, pe astea să le scoţi şi să le predai!” 
Întreb: Predau şi traducerile din Gorki, tipărite cu litere româneşti?”. 
„Predai tot! Le ducem la Orhei, vedem noi, acolo, ce- i bun şi ce- i rău 
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pentru popor!”. Să se reţină termenii: reacţionar, capitalist, duşman, 
român. Deocamdată, făceau parte din limbajul injurios al tînărului cu 
automatul pregătit pentru tragere şi instruit, peste Nistru, să lupte în 
comandouri; ulterior au devenit instrumente de propagandă în 
vocabularul de partid şi de presă. Astăzi, în postbalconiadă, a rămas doar 
unul dintre cei incriminaţi cu predilecţie: român. Este un caz de etnocid 
ce se desfăşoară, cu aceeaşi energie „revoluţionară”, chiar sub ochii 
noştri şi ai Europei civilizate.     
 Sapşa se arată o singură dată în carte, dar reprezintă un tip de 
torţionar din prima generaţie, cu tot echipajul de termeni acuzatori şi 
injurioşi, în uniformă, bătăuş şi asasin. Va fi recunoscut peste tot în 
Săptămîna roşie, în aparatul administrativ al închisorilor, în reţeaua de 
domicilii forţate, în campaniile de bolşevizare a ţării, desfăşurate 
„revoluţionar” şi sîngeros pe toate planurile vieţii de la oraşe şi sate. 
După consolidarea puterii în anii satrapilor fără seamăn, Ana – Luca – 
Dej – Teohari – Nicolski şi lărgirea – întărirea sistemului 
concentraţionar, generaţia lui Sapşa a început să se bucure de mari 
privilegii, după serviciile prestate: să ocupe funcţii de conducere în baza 
experienţelor dobîndite, asemenea lui Pantiuşa, Zoller, Sepeanu, 
Dulbergher, Drăghici, Pleşiţă. Le – a urmat a doua generaţie de torţionari, 
să le ocupe locurile în funcţii administrative, de bătăuşi, gardieni, 
directori de închisori, fabricată pe parcurs după chipul şi asemănarea 
înaintaşilor, din elemente declasate moral şi social. Învăţătorul din Mana 
– Orhei a avut de – a face cu vîrf şi îndesat cu prima generaţie de 
profesionişti ai crimei organizate; fiul, Paul Goma, a intrat pe mîna celor 
din a doua generaţie. 
 Fiecare dintre cei doi, tată şi fiu, s-a ales cu ce i s-a dat, pe măsura 
vremurilor. „Ucide-l” a rămas în continuare, ucitel. Viu, dar vătămat. A 
trebuit să dea foc grămezii de cărţi „cu litere româneşti”, sub ameninţarea 
de moarte a celor trei fiare dezlănţuite în frunte cu fiul dughenarului din 
Mana; apoi, deportat în Siberia, din lagăr în lagăr, ca să ajungă pradă de 
război în mîinile nemţilor şi, în cele din urmă, predat românilor. Dar, 
culmea absurdului, ca agent sovietic! Aşa că fraţii proprii, în loc să- l 
salveze pe învăţătorul Goma, l- au afundat şi mai tare. Fiul s- a aşternut 
pe învăţat arta aşteptării în calidor, urmînd sfaturile meşteşugite ale lui 
Moş Iacob, care vorbea numai din experienţă trăită: „Dacă nu e azi, 
atunce e mîne!” Şi tot aşa, pînă cînd lucrurile s - ar desluşi de la sine, în 
bine ori în rău. În vremuri de izbelişte, nu este altă soluţie decît să te 
încrezi în ziua de mîine, „ziua cea mare”. Şi soldaţii îi dau  speranţe 
copilului prea încrezător: ei umblă peste tot şi-şi transmit veştile cu 
ajutorul unui fir lung şi misterios, spunîndu- şi cînd Carpenul, cînd Fagul, 
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cînd Ulmul. În ei era toată nădejdea. În pasajul cu pricina, copilul cuprins 
de mare nelinişte ar putea crede ( împreună cu cititorul ) că îi sună în auz 
note din Doina lui Eminescu, pusă într- o cheie nouă: „ – Aici Carpenul – 
mă auzi, Paltinule? Am lîngă mine un flăcău, pe tatăl lui l-au ridicat ruşii 
– nu l-aţi liberat voi cumva? Păi, cum să fie, nene, ca un tată: voinic, 
frumos, bun… Bine, Paltinule, dacă dai de el, mă ţii la curent – Paltinul a 
zis că încă nu – tu ştii, măi flăcău, ce înseamnă «încă nu»?” Ce se poate 
naşte în mintea cuiva, în situaţia dată? Iată: „Şi îl văd pe tata: voinic, 
frumos, bun – cum rătăceşte într-o pădure întunecoasă, cu arbori fără 
nume – dar eu ştiu că n-o să se rătăcească multă vreme, ci doar dacă- nu-
azi-atunci-mîine, fiindcă eu ştiu, mi-au spus-o toţi bieţii soldăţei, mie, 
personal, au pornit în căutarea lui toţi arborii buni care au un nume, în 
fruntea lor, Carpenul, care îl caută călare, povestindu – i mamei lui cum e 
la război şi cum a dat el, personal, de tatăl unui băiat olecuţă mai mititel 
decît el – îi văd Carpenului cizma dinspre mine, prăfuită şi stropită, mai 
întunecat, de spumă de la botul calului, iar sus, iată Albastrul. Galbenul. 
Roşul – şi, dacă nu azi, atunci mîine”.       
 A doua secvenţă care modelează semnificativ psihologia 
martorului din calidor poartă titlul de capitol şi de sumar Vin românii! 
Este descris momentul apariţiei ostaşilor în zona împădurită, pe atunci, a 
Orheiului şi a Manei, după celebrul „Vă ordon!”. Paul Goma s- a întrecut 
pe sine: pagina din viaţa satului basarabean e antologică. Locuitorii sunt 
surprinşi într- o stare explozivă de entuziasm: strigăte de bucurie, 
chemări patetice şi îndemnuri, care se revărsau ca dintr- un rezervor 
imens, aflat de multă vreme în pregătire şi în aşteptare. Uliţele căpătaseră 
glas, Carpenul, Fagul, Ulmul strigau pe la răspîntii, grupuri de bărbaţi şi 
de femei alergau dintr- o parte în alta, ducînd veşti care se înmulţeau şi se 
întăreau din clipă în clipă. Într- un fel, participau şi ei la bătălie, cu 
agitaţie, luînd- o prin grădini, pe văiugi, în direcţia avioanelor românilor,  
să le arate adăposturile ruseşti, să le nimicească mai repede, ca să se 
termine odată pentru totdeauna. 
 Fireşte, copilul ţinea hangul în toate, ba sărind în faţă ca să- şi 
arate vitejia, ba încurcîndu – i pe cei mari. Să reţinem un aspect narativ şi 
evocator, decupat cu mare rafinament artistic din vălmăşagul de imagini 
şi care constituie un indiciu pentru psihologia individuală, a copilului, 
chiar dacă e cuprinsă într- un tumult mai general. Se referă la şocul 
produs la vederea steagului tricolor, în momentul în care ostaşii români 
intră în sat, călări, caiii mirosind a sudoare iute, semn al oboselii şi al 
luptei. Iată pasajul: „Ciudat: nu am văzut (sau am uitat, iar mai tîrziu, 
nimeni nu s- a ostenit să- mi povestească) dacă drapelul se afla pe tanc, 
pe un afet de tun, într- o căruţă, dacă îl ducea un cavalerist. Mi- a rămas 
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doar drapelul. De parcă ar fi venit singur, şi s- ar fi menţinut, la oarecare 
înălţime de la pămînt, singur. Şi mi- a rămas, încremenit în fîlfîire, cu 
soarele în contre – jour, ca într-o fotografie. Colorată: lemnul lăncii  - 
alburiu; în vîrf – un vultur de aur; apoi culorile pînzei – ei,: albastrul, 
apoi roşul – dar altfel, altele numai ale mele. Toate aceste elemente – şi 
numai acelea de atunci – spun: Au venit ai noştri! Au venit românii!”. 
Elementele participante, active sau de decor, săteni, ostaşi, cai, tancuri, 
trec pe plan secund, ca să răsară o imagine mereu vie şi sintetică. În cazul 
de faţă, steagul. El ocupă loc privilegiat  în memoria afectivă, ca un 
document credibil, supus unui proces complicat de obiectivare.        
 O altă secvenţă memorabilă este aceea a ridicării pomului de 
Crăciun. Nu întîlnim la scriitorii români o evocare mai emoţionantă a 
sărbătorilor de iarnă, mai împlinită în înţelesuri religioase şi sărbătoreşti, 
mai tristă şi mai omenească. Eufimie Goma, un tip de adevărat învăţător 
– apostol, cum îşi spuneau cu mîndrie „luminătorii satelor” din perioada 
haretistă şi interbelică a făcut un pom uriaş chiar în curtea şcolii. Nu un 
pom oarecare, cum se obişnuieşte într- o familie credincioasă, ci unul 
pentru toată lumea, sub cerul liber şi pe locul unde fusese încins rugul 
cărţilor cu litere româneşti. Înţelesului religios i se alătură o anume 
semnificaţie simbolică sub presiunea „prezentului continuu”, din nou 
vestitor de rele pentru bieţii măneni şi pentru români în general. Ne spune 
autorul, după ani de veghe în calidor: „Colind, tremurat, cu ochii la 
bradul cît şcoala (adus de departe, de la munte), la bradul 'podobit, 
sticlind din toate globurile, şi stelele, arzînd din toate lumînărelele 
pîlpîind în vînt, arzînd înalt cît lumea  locul din mijlocul curţii, arzînd 
toate arderile de pînă atunci: rugul cărţilor, rugul crucii, rugul băieţilor şi 
al fetelor – arzînd. Pomul, el zice că, gata, de- acum s- a născut, de- 
acum, gata necazurile, ne- am întors de prin siberii şi suntem iarăşi, cu 
toţii, cu ale noastre”. Aşa „zice” Pomul. Şi Carpenul, Fagul, Ulmul 
dădeau încurajări. Dar satul întreg adunat grămadă presimţea că era 
„ultimul Crăciun al Bassarabenilor, în Basarabia, cel din '43, zice mama”.   
 La Paul Goma, ca şi la Ion Creangă, întîmplările sunt 
evenimenţiale, atît pentru comunitatea rurală, cît şi pentru individul 
integrat organic. Dispariţia pupezei din tei provoacă nelinişte în tot satul, 
ca şi tăierea salcîmului din cunoscuta naraţiune a lui Marin Preda ori 
arderea bibliotecii din Mana. Sunt semne destauratoare, prevestitoare de 
rău şi de altă lume. Dar cu interes restaurator se adună oamenii în jurul 
pomului de Crăciun, la Mana, sau cînd humuleştenii îl ascultă pe „Nic- a 
lui Ştefan a Petrei” cîntînd în biserică Îngerul a strigat. Ion Creangă şi 
Paul Goma sunt fii ai satului şi privesc „din interior” viaţa lui concretă, 
cu emoţie şi participare. 
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 Ionel Teodoreanu este orăşean get – beget. Aş putea spune, un 
urmaş cultivat al Coanei Chiriţa. El îi trimite pe Olguţa şi pe Dănuţ, copii 
cu ifose orăşăneşti, să – şi petreacă vacanţele şcolare la ţară. Nu este 
vorba de integrare organică, participativă. Copilăria: - prilej de vacanţă  - 
îşi găseşte, aici şi acum, spaţiul ideal de desfăşurare. Temerarilor eroi le 
este dat să se descopere pe ei înşişi. Pînă la urmă, vîrsta şi mirajul 
evenimentelor justifică apropierea dintre cele trei capodopere. Se poate 
vorbi chiar de elemente ale „copilăriei universale”; uneori cu dărnicie, 
alteori cu precauţie, de la caz la caz. La Ionel Teodoreanu, protagonişti se 
detaşează stilistic printr- o prezenţă jucăuşă. Peisajele rustice suportă 
rescrieri  ca în cărţi colorate; discuţiile dintre tineri ori cu cei mari imită 
maniere de salon; apariţia pe uliţă, în zi călduroasă de vară, cu vîrtejuri 
de praf, provoacă mirare şi murmur. Nu este o re – vedere aşteptată cu 
însufleţire. Vizita într- o casă cu chirpici de lut şi scurta odihnă pe o laiţă 
cu macat trezeşte o dispoziţie de moment, care se uită exact în clipele 
următoare. 
 Copilăria este, peste tot, împărăteasă la ea acasă, iar satul 
reprezintă locul ideal de desfăşurare. Aici şi numai aici, mica făptură se 
simte ca în apropierea raiului şi aptă de chemarea lui Hristos: „Lăsaţi 
copiii…!”. Dar împărăteasa are de luptat cu forţe malefice, cu zmei, 
balauri şi împăraţi roşii. Pentru buna îndrumare sar toţi, în chip de 
pedagogie colectivă. Se alătură un preot sătesc preocupat de învăţătură 
trebuitoare, asemenea părintelui Ioan „de sub deal”; sau un bătrîn înţelept 
ca Moş Iacob, cu grijă pentru alcătuirea morală, generoasă şi umană a 
tinerei generaţii. Pe cîtă vreme în La Medeleni, dat fiind că părinţii ocupă 
funcţii importante, îşi face apariţia o profesoară de pian, să dea tînărului 
educaţie în ton cu lumea bună; sau un Herr Doktor, care să- l poarte prin 
societatea aleasă. Primează, pe moment şi în perspectivă, profesiunea 
practică, situarea în ierarhia socială. Locul lui Moş Iacob este luat de 
Oncle Léon . Cît despre Moş Gheorghe, nume ce se dă, de la o vreme, 
vizitiilor şi grăjdarilor, Olguţa şi Dănuţ văd în el un personaj simpatic, 
pitoresc şi prosticel, pe socoteala căruia îşi permit să se distreze cu 
îngăduinţă şi fără supărare. Dar, trecînd peste denivelări şi stiluri de 
comportament, copilăria cu suport cîmpenesc, veche de la Dafnis şi 
Chloe, uneşte şi îmbunătăţeşte fiinţa omenească, atîta vreme cît nu este 
dirijată prin jocuri mecanice şi ideologii sofisticate.        
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In memoriam 

 
 

Cum nu l-am cunoscut pe 
Marin Mincu 

  
 
 

 
 
 Era într-o după-amiază de 
luni, cred, cînd, butonînd plictisită 
tastatura uzată a telecomenzii, fără 
să ştiu ce caut anume, m-am oprit 
involuntar pe chipul învăluit de-o 
coamă leonină albă înconjurînd 
figura altminteri mai tînără a unui 
bărbat. Habar n-aveam pe atunci 
cum arăta criticul ale cărui 
principale lucrări le conspectasem 
conştiincios, la sugestia 
conducătorului meu de doctorat, 
care mă anunţase cu doar cîteva 
săptămîni în urmă că Marin Mincu  
urma să facă parte din comisia de 
examen. Nu ştiu nici acum ce m-a 
oprit la figura aceea din prim-
planul ecranului; poate mobilitatea 
trăsăturilor şi felul în care vorbea, 
ferm şi cu o uşoară nervozitate 
reţinută, răspunzînd unei (blonde?) 
prezentatoare de la TVR Cultural 
cu o galanterie uşor desuetă. 
Vivacitatea privirii şi-a 
gesticulaţiei, mobilitatea 
grimaselor transmiteau dincolo de 
ecran, ca un fluid, vibraţia 
tensionată a ideilor... 

 Oricum, pentru mine a 
fost de mirare că, după doar cîteva 
secunde, l-am „recunoscut” – fără 
să-l fi văzut vreodată înainte – pe 
profesorul Marin Mincu. Şi toate 
temerile anterioare mi s-au 
spulberat subit: „Nu e doar 
inteligent – mi-am spus – e şi un 
om bun”. Şi m-a cuprins o linişte 
plină de încredere. 

 Ştiam despre el că este 
reputat critic şi istoric literar, poet, 
prozator, eseist şi fervent 
susţinător al semioticii (prieten, de 
altfel, cu Umberto Eco). Sigur că 
studiasem cu atenţie cunoscuta lui 
Panoramă critică a poeziei 
româneşti, precum şi volumul 
despre Avangarda românească. La 
sfatul binevenit al altui universitar 
care-mi împrumutase, plin de 
solicitudine, o geantă plină de cărţi 
ale lui Marin Mincu, citisem, tot 
mai interesată, o mulţime de 
articole pe cele mai diverse teme, 
care-l vădeau puternic implicat în 
multe probleme de aspect cultural, 
social şi chiar politic. Un om cu o 
opinie fermă şi-n orice caz 
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susţinută cu fermitate, extrem de 
vertical, niciodată „prudent” sau 
moderat în aprecieri, un om căruia 
cred că-i repugna latinescul aureea 
mediocritas... În fine, unul dintre 
acei rari intelectuali gata să se bată 
– la figurat şi chiar la propriu – în 
orice moment cu tot ceea ce 
considera nedrept, abuziv, 
incorect. Cîndva, poate chiar unul 
dintre „frumoşii nebuni” ai marilor 
şi micilor oraşe, ce refuzau să se 
lase „cuminţiţi” de vreo 
ameninţare sau (de vreo)... 
promisiune. Orgolios, fireşte, „mai 
peste marginile iertate”, şi 
conştient de valoarea sa, cu 
îndreptăţirea celor aproximativ 
patruzeci de cărţi publicate, a celor 
douăzeci de ani de carieră 
universitară în Italia şi a premiilor 
internaţionale obţinute (printre 
care şi Premiul Herder, în 1996). 

 O asemenea reputaţie 
era de natură să-l transforme pe 
Marin Mincu într-unul dintre cei 
mai respectaţi, dar şi mai temuţi 
profesori. Dacă nu cumva deţinea 
chiar recordul în ultima privinţă, 
cel puţin, căci faima sa de 
persoană... dificilă era cel puţin la 
fel de mare ca aceea de literat cu o 
impresionantă bibliografie. 

 
 *    

    
 Vestea că Marin Mincu 

urma să facă parte din comisia mea 
doctorală m-a readus la realitate; 
sau, cum ar fi spus Profesorul, mi-
a restabilit brusc „aderenţa la real”. 

Plutisem pînă atunci peste nişte 
zile „pustii ca nişte stepe” cu un 
soi de tristeţe aburoasă care nu 
voia să treacă decît la gîndul 
neliniştitor că se apropia susţinerea 
lucrării mele în şedinţă publică – 
gînd pe care, în chip inexplicabil 
pentru o timidă incurabilă, 
reuşeam totuşi să-l ţin mai departe 
de mine, printr-o ciudată 
echidistanţă între „ieri” şi „mîine”. 
Acum însă trebuia să-i telefonez 
profesorului Marin Mincu: în afara 
mulţumirilor pentru că acceptase 
să facă parte din comisia doctorală, 
era necesar să-l anunţ că lucrarea 
mea îi stătea la dispoziţie la 
secretariatul Şcolii Doctorale. Asta 
numai dacă nu ar fi preferat să vin 
la Bucureşti ca să i-o înmînez 
personal. Nu mi s-ar fi părut, în 
fond, exagerată o asemenea 
pretenţie: îmi respectam sincer 
profesorii pentru valoarea lor reală, 
care le îndreptăţea pe deplin 
exigenţa. Fusesem învăţată cu grijă 
nu doar la ce oră să-i telefonez 
pentru a nu-l deranja, ci şi cum să 
mă adresez, spunîndu-i, de îndată 
ce mă recomandam, în numele cui 
îi vorbesc. Mărturisesc că atîtea 
precauţii în modul de abordare şi 
reputaţia de persoană „dificilă” au 
avut ca efect asupra naturii mele, şi 
aşa uşor impresionabile, o 
crescîndă nelinişte (nejustificată, 
cum s-a dovedit ulterior). Aşa se 
face că, deşi zilele treceau fără 
milă, mă străduiam zadarnic să-mi 
înving teama de a-i telefona 
acestui profesor, a cărui faimă de 
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om „capricios” era cel puţin la fel 
de mare ca aceea de critic, istoric 
literar, semiolog şi eseist.  

 Am reuşit, în cele din 
urmă, să-i vorbesc, într-o seară, la 
numărul din Bucureşti. O 
convorbire de vreun minut şi ceva; 
profesorul Mincu  mă asigura, pe 
un ton pe care l-am bănuit ulterior 
uşor iritat de vocea mea 
tremurătoare, dar altfel foarte 
politicos, că nu era nevoie să vin în 
Bucureşti pentru a-i înmîna 
lucrarea. Ştia, de altfel, unde se 
afla şi urma să o ia în scurt timp ca 
s-o citească şi să-i facă un referat. 
Mi s-a părut amabil şi firesc, fără 
emfază şi cuvinte de prisos. 

  Nu se stabilise încă data 
exactă a examenului meu final, dar 
ştiam că va fi spre sfîrşitul lui 
ianuarie. Dincolo de tracul firesc, o 
parte din emoţiile febrile de pînă 
atunci se decantaseră în timp şi, la 
gîndul evenimentului aşteptat, 
începuse să se strecoare, timid la 
început, o mare bucurie: să-l 
cunosc personal pe profesorul 
Mincu, să-l ascult vorbind despre 
lucrarea mea, ale cărei scăderi 
sigur că nu le-ar fi cruţat, mi se 
părea de-a dreptul captivant. În 
fond, furtunile nu acţionează 
numai distructiv, ele aduc şi-un aer 
plin de prospeţime. Iar pentru 
mine, îmi spuneam, poate chiar noi 
moduri de a-mi privi tema, altfel 
decît din interior.  

 Stabilisem la telefon că 
ne vom vedea, inevitabil, la 
Bucureşti, în ziua susţinerii...   

 
* 
 

 Cînd am găsit, absolut 
întîmplător, un articol pe Net 
anunţînd vestea morţii lui Marin 
Mincu, am avut sentimentul că 
trăiesc o farsă sinistră. Simţeam 
impulsul de a telefona cuiva, 
profesorului meu coordonator 
(care-i era apropiat), ca să mă 
asigure că nu-i nimic adevărat. Din 
păcate, era. La interval de cîteva 
ore am găsit alte şi alte articole, 
ceva mai detaliate: un atac 
cerebral, scriau, şi asta chiar la 
sfîrşitul emisiunii în care-l 
„recunoscusem” fără a-l fi văzut 
vreodată. Emisiunea din care mai 
prinsesem ultimul sfert de oră...  

 – Dar părea atît de 
dezinvolt şi chiar lăsa impresia că 
se simţea în largul lui acolo, în 
studio – am protestat. 

 – Acumulări: nervi, 
stres, supărări. Multe... prea multe 
– mi-au răspuns cîţiva dintre cei 
care l-au cunoscut. 

 Aş fi vrut sincer să mă fi 
numărat printre ei. N-a fost să fie. 
A existat numai un singur telefon, 
de un minut sau poate două... Şi „o 
tristeţe mai mult”, vorba lui 
Bacovia. Una adevărată. O şansă 
anulată de a cunoaşte un om. Care 
a cunoscut şi sublimul, şi „toate 
micile mizerii unui suflet chinuit”, 
poate. Înainte de a-l descoperi la 
televizor, mi-l descrisese o fostă 
studentă a sa, oripilată de 
francheţea cu care profesorul 
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Mincu sancţionase la un curs unele 
omisiuni bibliografice şi nu numai; 
în schimb, un fost coleg al său de 
facultate îşi amintea, impresionat 
şi-acum, felul special în care 
studentul Marin Mincu îşi pregătea 
examenele: întocmea după criterii 
personale o bibliografie în paralel 
cu cea recomandată, şi-aducea 
geanta doldora de cărţi şi studia 
enorm... 

Nici articolele de pe Net 
nu aveau nimic din politeţea 
formală a unor necrologuri: „Un 
adevărat d'Artagnan al literaturii 
române, care i-a provocat la duel 
pe numeroşi confraţi semănînd 
panică dar şi admiraţie în rîndurile 
acestora” – scrie Gelu Vlaşin; „Un 
amestec năvalnic de orgoliu, 
ambiţie de-a fi iniţiatorul unei noi 
generaţii literare combinată cu 
mult fler autentic de a descoperi 
oameni care scriu bine, plus multă 
patimă în toate”, remarca Adriana 
Gheorghe, care încheia simplu: 
„Mie o să-mi fie dor de el”. 

 Într-un fel, şi mie o să-
mi fie dor de el. Ca de o şansă 
ratată de a cunoaşte un om cu 
siguranţă interesant, de mare forţă 
intelectuală. Şi, probabil, un suflet 
bun, aşa cum mi l-am imaginat 
doar. 

 Simţeam de mult nevoia 
să scriu despre toate astea, măcar 
aşa, pentru mine. Să caut un sens, 
o semnificaţie? Paradoxal, un 
adevăr absolut cum e moartea 
relativizează toate „certitudinile” 
legate de ea. Şi toate explicaţiile, 
motivaţiile, cauzele... 

 Aşa că, renunţînd la 
orice „filosofare”, am adoptat 
imediat inspirata idee a domnului 
profesor care, cunoscîndu-mi 
această experienţă a unei întîmplări 
neîntîmplate, mi-a sugerat să scriu 
despre ea... Despre „Cum nu l-am 
cunoscut pe Marin Mincu”. 

    
 Magda Iftimie 
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„Cu literatura română în Europa 
sîntem pe unde sîntem şi cu geografia: 
undeva la margine” 
 

 Mircea  A. Diaconu 
 în dialog cu Adrian Alui Gheorghe 

 
 
„Criticul îşi construieşte propria poveste pe seama autorilor 

şi a textelor interpretate” 
 
- De ce nu te-ai făcut poet, dragă Mircea A. Diaconu? Sau măcar 
prozator...! De ce, critic literar? Te-ai gîndit vreo clipă, oare, că nu vrei 
să fii la mîna altuia în momentul în care te expui cu un text în public? 
Cine cîştigă din confruntarea critic-poet? Sau din cea critic-prozator? 
Care e, de fapt, diferenţa dintre poezie, eseu şi proză, că mie, de o vreme, 
mi se cam şterg diferenţele...! După părerea ta, Homer a fost (mai mult) 
poet sau (mai mult) prozator?   
- Dragă prietene, fiecare dintre întrebări – fie ea insinuantă, gravă, pe 
jumătate ironică sau direct provocatoare – ar merita un răspuns distinct şi 
detaliat (adică pe măsură). Dar, la drept vorbind, atacînd poate inima 
taurului, cum să te faci ceva anume? Nu-i vorbă, de la un moment dat ar 
putea fi şi o chestiune de opţiune, dar e numai o iluzie să crezi că destinul 
urmează voinţei sau unei proiecţii deliberate. Voinţa poate interveni, 
eventual, în sens invers. Lui Rimbaud, ştim bine, i-a reuşit ruptura de 
scris. N-am citit vreo biografie de-a lui, dar orice biografie ar trebui să 
răspundă la următoarea întrebare: ce conotează această ruptură? A stat 
deopotrivă sub semnul fatalităţii, al unei alegeri înscrise, şi ea, în 
fatalitate? Dacă n-a lăsat urme şi dacă a fost nu o alegere uşoară, ci o 
uşoară soluţionare a unei alegeri, să deducem că poemul, construcţie 
fiind, adică text, iar eu fiind altul, poemul, deci, e altceva decît expresia 
fiinţei (fie ea şi dedublate)? Unui Eminescu nu i-a reuşit (poezia se naşte 
la el, uneori, chiar din blestemul cu care o neagă), nici altora. Aşa încît, 
nu-i nici un cîştig, e numai o pierdere. Nici vorbă de calcul. Pur şi simplu 
poezia nu m-a ales. Am stat în preajma ei, i-am repetat în scurt traiectul, 
dar cînd să ajung la mine însumi drumurile s-au întunecat, instinctul a 
dispărut. Aş fi snob să spun că decizia, şi în acest sens, al renunţării, mi-
ar fi aparţinut, deşi ştiam demult cuvintele lui Rilke către un tînăr poet. 
Nu, n-am ajuns pînă acolo încît să spun că n-am mai scris văzînd pur şi 
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simplu că asta nu mă duce în pragul sinuciderii. Ne-am despărţit, aşadar, 
blînd, liniştit, cu prietenie, poate doar pentru a ne reîntîlni. Aşadar, nu 
mi-am pus deloc problema dacă voi fi fiind sau nu la mîna altuia. În fapt, 
orice ai face, ca scriitor, eşti oricum la mîna cuiva (şi asta în cel mai bun 
caz) – dar tocmai lucrul acesta n-ar trebui să intereseze. Sau nu într-atît 
încît să devină obsesie şi să-ţi dirijeze existenţa. Şi de cîştigat ori nu 
cîştigă nimeni, ori cîştigă toată lumea. Critic fiind, nu poţi să-ţi angajezi 
forţa analitică şi capacitatea de a înţelege decît pe scrieri care să se 
deschidă. Aşa cum, poet sau prozator fiind, nu poate decît să te provoace 
o interpretare din care să se întrezărească un sens, unul care să 
depăşească chiar propriile-ţi bănuieli. În fond, nu există literatură fără 
interpretare (decît, eventual, sub forma de obiect aşezat în bibliotecă, de 
pe care trebuie şters praful) şi, prin urmare, cu cît interpretul are mai 
multă experienţă, cu atît mai bine. Dar, dacă deducem de aici că actul 
critic – nu doar un exerciţiu, ci o experienţă – înseamnă creaţie (obsesie 
veche, de autolegitimare), acest fapt m-ar duce ceva mai departe cu 
deducţiile: De ce să nu fie Homer critic literar? De ce să nu fie critic 
literar moş Nichifor Coţcariul?! Pentru că hermeneuţi, într-un sens foarte 
larg, oricum sînt. Şi aici, fireşte, am putea demonstra, pe de o parte, că 
operele lui Homer nu sînt literatură (chiar dacă noi nu mai vedem altceva 
în ele), pe de alta, că orice împărţire pe genuri, categorii, forme a 
creativităţii este formală şi cumva conuncturală. Pentru Croce, totul – la 
drept vorbind, nu ştiu dacă şi critica literară – era poezie. Aşadar, depinde 
de unde privim. Aş putea să susţin deopotrivă identitatea de esenţă a 
oricărei creativităţi, într-un excurs care să pornească de la impulsul 
originar, unul de natură ontologică chiar atunci cînd este proiectat în 
artificiu, text, construct, ipostază, ca şi ruptura dintre genuri, cu atît mai 
mult dintre critică literară şi restul literaturii. Căci, dincolo de impulsul 
originar, de va fi existînd cu adevărat, ce-şi propune un critic să facă? Or, 
tocmai lucrul acesta nu prea mai are legătură cu literatura, indiferent de 
formele pe care le poate îmbrăca amintita creativitate critică. În fine, dacă 
nu sînt diferenţe mari între critic şi poet, ce mi-ar lipsi să spun că, totuşi, 
sînt poet?!  
- Ştiu că ai început „viaţa literară” trudind peniţa cu poezie. Dacă ai fi 
fost poet, hotărît să dea piept cu marea literatură română (sau 
universală?), pe care raft crezi că te-ai fi situat în acest moment? 
Majoritatea criticilor români, însă, a atacat teritoriul poeziei, publicînd, 
unii, măcar cîte un volum...! Exemplele sînt nenumărate, începînd cu 
George Călinescu. Cînd vei ataca şi tu teritoriul poeziei cu un volum? 
Promit să scriu prefaţa....! 
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- Aşadar, sînt poet, aş spune, şi folosesc doar masca înşelătoare a criticii. 
Ba chiar a criticii de poezie. Şi, prin urmare, sînt chiar pe raftul pe care 
merit să stau. Deşi, trebuie s-o spun, mă aflu acum într-un oarecare 
impas. În cele mai bune momente ale mele, am căutat omul (eroul chiar) 
din spatele textului, felul în care el apare în sigiliul textului. Am înţeles 
tîrziu că în spatele oricărei angajări textuale se află o etică, ba, mai mult, 
că fiecare angajare de felul acesta propune o etică (una care nu are deloc 
de-a face cu etica omului civil) şi, prin urmare, am sperat ca experienţa 
critică, această îmbrăcare de măşti şi proiectare în heteronimi, să mă 
întemeieze. Probabil că am sperat prea mult, probabil că cer altceva 
literaturii – ceva care nu mai are de-a face cu teoriile mai noi despre ce e 
literatura. De altfel, de aici postura pe care mi-o asum, de marginal, de 
amator. De ins care, dacă trădează eventual critica, nu trădează literatura. 
(Vezi şi tu cît orgoliu încape în cîteva rînduri!) E aici, în această taină, 
micul lui orgoliu (iată că vorbesc despre mine la persoana a III-a), născut, 
nu ştiu dacă neapărat ca orice orgoliu, din neputinţă. Aşadar, poţi începe 
prefaţa... Ştii bine, Pseudokynegetikos e numai o prefaţă. Şi cum se va 
numi această prefaţă? Un ins, pretins poet... 
- Cît de creativ e criticul în confruntarea cu textele pe care le ia în 
răspăr, cu cele în curgerea cărora se lasă?  
- Ce trebuie să facă un critic? Să identifice în ţesătura labirintică un sens, 
să-l contextualizeze, să situeze sensul şi reţeaua care-l hrăneşte într-o 
perspectivă tipologică şi istorică şi să evalueze. Or, criticul e creativ pe 
toate aceste nivele. Căci toate, privite separat şi împreună, presupun o 
argumentaţie, o logică, o maieutică făcută nu atît pentru sine, cît pentru 
celălalt, care trebuie convins. În felul acesta, el îşi construieşte propria 
poveste sau, dacă vrei, povestea propriei fiinţe oglindite în şi de celălalt, 
sau, mai exact, în şi de text. Celălalt este el însuşi o proiecţie. Astfel, 
dimensiunea creativă a criticii se găseşte în orice interpretare, aşa cum se 
găseşte şi subiectivitatea lui, orizontul lui cultural, experienţa-i 
hermeneutică. Am spus despre critic, la începutul acestui răspuns, că 
trebuie să identifice un sens? E vorba despre un sens care există numai 
prin actul interpretării şi care nu pre-există acestui act. Ar trebui însă 
mers mai departe, căci mă gîndesc la criticul care poate să creeze o 
dispută între interpretări, între sensuri, gîndindu-le tuturor legitimitatea 
pe fondul nu al arbitrarităţii, ci al virtualităţii lor.  
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„Un compromis va fi fiind să scrii de bine despre 
 o carte în care nu crezi” 

 
- Ai făcut critică la cărţi din toate genurile literare, la scriitori din 
generaţii diferite, din spaţii culturale diferite. Ce îţi place „să critici” 
mai mult, poezia sau proza? Ce zici de critica criticii?  
- Critica criticii? Am să încep cu ea pentru că m-a atras acum cîţiva ani 
mai mult decît altă dată. Deşi, n-ar lipsi să faci aici puţină istorie: eram la 
un moment dat, în primul an de liceu, într-un impas: îl citisem pe Blaga, 
mă vrăjea dincolo de vreun sens pe care-l bănuiam doar, eram tentat să 
citesc cu voce, doar pentru mine, cuvintele acelea deodată stranii, 
răsfoisem fascinat unul-două volume de Dinescu pe care mi le arătase 
cineva (unul dintre colegi visa o reîntoarcere la poezia latină – eu pariam 
pe Dinescu), citisem antologia de poezie a lui Philippide, din literatura 
germană, dar a fost un moment cînd nu mă mai pasiona nimic. Nu 
găseam cartea, cărţile care să-mi placă. Să mă provoace. Să mă oblige – 
asemenea unui drog – să renunţ la mine. Şi, deodată, la anticariatul din 
Piatra Neamţ, din colţ, de lîngă casa Hogaş (tu îl ştii prea bine, îl vedeam 
uneori acolo pe Aurel Dumitraşcu – discuta întotdeauna aprins, 
înflăcărat), cineva, o colegă, mi-a arătat un volum de Ibrăileanu. Erau 
studii care m-au vrăjit. Apoi l-am descoperit pe Lovinescu. În 1980, ţin 
minte ca acum, prin mai-iunie, în preajma unui examen important pentru 
mine, a apărut primul volum din Arca lui Noe. Ce examene ?! Ce studiu 
serios ?! Eu făceam lecturi de plăcere. Critica m-a luat pe arca ei şi 
atunci, cînd nu se punea problema să scriu ceva pentru alţii, simţeam că îl 
invidiez pe Nicolae Manolescu. Or, ce vreau să spun este că citeam 
studiile lui Nicolae Manolescu despre autori care nu aveau deloc de-a 
face cu programa şcolară. Citeam critică literară pentru un tip de emoţie, 
de subjugare. Dar să revin: cu ceva vreme în urmă m-a atras din nou, mai 
mult decît orice altceva, critica literară. Poate pentru că literatura – mai 
ales poezia – despre care scriam nu-mi mai spunea mare lucru? Spun 
toate astea pentru a înţelege că practic un anumit fel de critică, care are 
drept consecinţă un fel de deprofesionalizare. Mă provoca cu adevărat 
Maestru şi Margareta, Toba de tinichea sau Calcanul. Dar cum să faci 
critică literară, în România, scriind despre Grass sau Bulgakov, după ce 
le-ai citit cărţile în traducere? M-au provocat, mai degrabă, nişte cărţi 
grele – semnate de Matei Vişniec, Caius Dobrescu, Gheorghe Crăciun 
sau Petru Cimpoeşu. Cărţi care îţi propun un pact, te obligă să descifrezi, 
îţi excită nevoia de analiză. În fine, aşa m-am întors la critică, dar, din 
nefericire pentru mine, nu ca la un teritoriu al ideilor, dezbaterilor, 
construcţiilor teoretice. Nu în polemică cu ele mă aflam. Pe mine mă 
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interesează logica lor internă, care începe să funcţioneze cumva de la 
sine, la intersecţia dintre construcţia teoretico-analitică şi obiectul care le-
a generat. Şi, în felul acesta, toate pot fi credibile. O carte de critică 
spune şi ea o poveste. Or, această poveste, formată din supoziţii, bănuieli, 
soluţii, ipoteze mă interesa pe mine. Citeam critica literară pentru a 
descoperi, finalmente, eroul din spatele ei, un autor – criticul – cu zona 
lui de neptunic. Aşadar, o nouă trădare a criticii, un fel de asumare 
anacronică a ei – nu vreau să par ceea ce nu sînt. Şi nici măcar nu e 
orgoliu în această afirmaţie. Pe de altă parte, nu e numai atît, căci există, 
totuşi, ideile, punctele de vedere, demonstraţiile – care pot fi credibile, 
sau nu. În fine, din punctul ăsta de vedere ceea ce mă deranjează cel mai 
mult e impostura. A apărut şi un gen de grafomanie critică. Dar să 
revenim: am scris ani de zile despre poezie – nu cred că din cauză că 
scrisesm eu cîndva ceva ce putea fi numit astfel –, m-am oprit şi la cîteva 
cărţi de proză, nu asta e problema. Problema este omul interior – 
proiectat în forme, în structuri, în materie. Există el? Ei, bine, scriu 
despre cărţile unde el începe măcar să se întrezărească. Restul e... 
construcţie critică, sau creaţie critică. 
- Faci compromisuri? Care e limita compromisului permisă unui critic? 
- Compromisuri...?! Nu am o poziţie centrală, nu fac canonul, am o vagă 
tristeţe în legătură cu această problemă, născută, dacă vrei, dintr-un 
anume narcisism. Dacă nu poţi să faci canonul, dacă nu-ţi stă în putinţă, 
găseşti, precum Cioran, tot felul de justificări şi soluţii, care mai de care 
mai sofisticare, şi construieşti o ţesătură a negativităţii. Adică, nu fac 
canonul, dar am o justificare solidă pentru asta, îmi legitimez poziţia în 
aşa fel încît cei care fac canonul să pară marginali. Un Adrian Marino, la 
noi, creatorul unei metode solide, tradus în lume, nu mai era interesat de 
creaţia literară propriu-zisă. O şi dispreţuia. N-am să vin cu o astfel de 
teorie. Ştii, la teorii din acestea toţi putem fi buni. Deci, dacă tot nu fac 
canonul şi fac o lectură de amator – de ins care citeşte din plăcere şi scrie 
cu iluzia că, la rîndu-i, construieşte un text care ar trebui să fie descifrat, 
căci nu spun nici eu chiar totul, unele idei reies din construcţia textului, 
altele sînt abia sugerate, ba chiar construiesc vagul. –, atunci ce fel de 
compromis să fac? Se poate să mai scriu uneori neutru şi despre cărţi care 
nu-mi plac. O fac foarte rar – dar cînd o fac, e o tristeţe. Nu sînt 
convingător, totul e plat, nu pot să înşel, să mă înşel, cu atît mai puţin. 
Sînt ca un personaj din Caragiale: ceva trebuie să mă  zgîndărească, în 
plăcere sau în ură (a se citi, simplu, nemulţumire). Altfel, nu prea scriu. 
Dar, pînă la urmă ce înseamnă compromis?! Probabil numai scrierea fără 
convingere. Dacă G. Călinescu l-a văzut pe Lovinescu cînd o autoritate a  
criticii, cînd o figură fără forţă, deplorabilă, şi asta la o distanţă aproape 
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imperceptibilă de timp, putem spune, asemenea lui Andrei Terian, că e 
„dezonorant” fără îndoială. Dar aici e la mijloc o contradicţie pe care nu 
pot să n-o invoc. Criticul interpretează şi construieşte o lume; mai nou, se 
spune că importantă nu e doza de adevăr implicată prin relaţia dintre 
interpret şi obiectul interpretat, ci coerenţa, forţa interpretării. Or, în acest 
caz, nu-i vorbă: ambele ipostaze ale lui Lovienscu sînt la fel de 
convingătoare, Călinescu vorbeşte cu aceeaşi pasiune, nu ai, în textul lui, 
indici pentru a suspecta una dintre poziţii de fals. Contextul ar putea oferi 
ceva detalii şi ar pune o anumită lumină pe lucruri... În fine, să însemne 
asta că G. Călinescu face aici un compromis? Luate separat, cele două 
portrete sînt vii, autentice... Dincolo de joacă, sigur că la mijloc este un 
compromis. Depinde poate cîte compromisuri face un critic şi ce loc 
ocupă ele în traiectoria scrisului său. 
- Dezvăluie public un compromis pe care l-ai făcut în cariera ta de critic 
literar şi care te frămîntă şi azi...! 
- Uite, de data asta o să construiesc o mică teorie. Ţi-am spus că un 
compromis va fi fiind să scrii de bine despre o carte în care nu crezi, să 
faci reclamă unui produs, ştiind din start că el e stricat. Nu revin. Eu cred 
că altfel de compromisuri am făcut, cel puţin din lene (ştii bine: nu există 
altă justificare pentru lipsa de timp). E lenea unui contemplativ. Un 
compromis e faptul că n-am scris despre multe din cărţile care mi-au 
plăcut, despre care simţeam că sînt obligat să scriu. Obligat de 
convingerea că aş fi spus lucruri diferite, distincte. Nespunîndu-le, e ca şi 
cum aş fi lăsat cartea neterminată. Spre ilustrare, corespondenţa ta cu 
Aurel Dumitraşcu – aminteşte-ţi (dacă vrei – nu ne aude nimeni), prin ’97 
îţi spuneam că ar fi păcat ca scrisorile lui Aurel să se piardă prin cine ştie 
ce joc al întîmplării. Orice text publicat intră în istorie, într-un fel sau 
altul o şi face. Tu ai găsit soluţia, mult mai bună, a unui volum în care 
scrisorile sînt în dialog. Mi se pare o carte tulburătoare, un roman – 
asemenea aceluia al lui Hesse numit Narcis şi Gură de aur (sau 
Goldmund, cum suna în ediţia de la BPT din anii ’70) – în care cei doi 
eroi ne oferă soluţii diferite de existenţă. Unul mizează pe o etică a 
austerităţii, curăţirii de sine, angajării radicale, celălalt pe voluptate, 
histrionism, ludic... Unde e adevărul? Prejudecăţile noastre se dărîmă, 
căci adevărul nu e numai într-o ipostază. În ambele, Dumnezeu a pus un 
sens care îl cuprinde. Or, dincolo de datele de istorie literară, dincolo de 
conjuncturile politice, cartea ta pune în faţă conştiinţa şi existenţa (ca şi 
cum ele s-ar exclude, deşi simt, ambele, o atracţie ciudată pentru 
celălalt). Dacă ar fi să mă joc, aş spune: nu întîmplător conştiinţa a murit, 
iar existenţa, vorba unui vers din Cărtărescu, da, existenţa există. Am 
acum pe masă cîteva cărţi în care cred (în treacăt fie spus: am avut uneori 
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orgoliul mascat totuşi că numai eu puteam spune anumite lucruri despre 
anumite cărţi – ce vanitate!) şi despre care probabil nu voi scrie. Da, cred 
că asta e forma mea majoră de compromis.  
 
 

„Cu literatura noastră e cam aceeaşi poveste precum 
 cu industria din comedia lui Caragiale” 

 
- Cum vezi noua literatură română? E chiar nouă? În ce constă 
noutatea? Ce e vechi la noii poeţi? Ce e nou la noii prozatori? Sau devin 
tot mai noi vechii prozatori?  
- Într-adevăr, cît de nou e Negruzzi cu scrisorile lui! Sau, nu prin 
conţinutul invocat adesea, cît de nou e Caragiale în schiţe! Dar aici sînt 
două adevăruri: Literatura e o permanentă metamorfoză, vitalitatea ei stă 
în schimbare sau, poate mai exact, în diferenţă. Totuşi, se produc 
metamorfoze la nivelul asumării limbajului, formelor, inteligenţei 
structurante, felului de a gîndi literatura prin raportare la societate, dar, 
pînă la urmă, literatura e un pariu individual (un pariu care construieşte 
destine). Aşadar, dincolo de mediu, cultură, rasă etc. – îmi amintesc 
Istoria literaturii engleze a lui Taine, era în anticariatul din Piatra Neamţ, 
mă tot învîrteam pe lîngă volumele acelea –, este individul. Dar care este 
libertatea lui? El vine cu puterea lui de a exprima, dar această putere n-ar 
arăta la fel fără tradiţie, o tradiţie intrată în sînge, generatoare de fiinţă, 
de sens. Ce e vechi la noii poeţi, la noii prozatori? Era să spun orgoliul, 
dar m-aş fi înşelat. Întotdeauna va fi fost suficient orgoliu, deşi acum 
cred că e şi un anumit dispreţ. Oricum, pariul lor cu literatura pare mai 
puţin inhibat şi parcă, deopotrivă, mai puţin elitist. Ca în pictură, o 
anumită redescoperire a figurativului, cu intenţia de a depăşi localul, 
autohtonul. Uneori e prea mult stil, alteori prea multă existenţă, dar cred 
că ar fi foarte bun un studiu – nu prea cred că se poate face la noi – care 
să compare concepţia despre literatură, motivaţia scrisului, felul 
scriitorului de a se construi din diferite epoci. Deşi cred în prezent, tare 
mi-e teamă că dinamismul acesta e abia cel de dinaintea unei provocări.  
 – Pe cînd „o istorie a literaturii române” în viziunea lui Mircea A. 
Diaconu? Este o asemenea „istorie...” o provocare pentru critic şi 
istoric? 
- Am publicat de curînd două texte despre cum e cu putinţă istoria 
literaturii. Unul dintre ele, din „Convorbiri”, intitulat iniţial chiar aşa, 
interogativ, a apărut pînă la urmă cu titlul Trei motive pentru a nu scrie o 
istorie a literaturii – şi o soluţie. Istoria lui Nicolae Manolescu m-a 
întristat, o tristeţe cumva personală, resimţită organic. Era, fireşte, 
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contradicţia dintre felul cum credeam eu că va arăta istoria lui Manolescu 
şi concretizarea propriu-zisă. Nu-i vorbă, s-ar putea ca aşteptările mele să 
nu aibă deloc de-a face cu viziunea lui Nicolae Manolescu. În sine mea, 
tind să cred că Nicolae Manolescu însuşi are conştiinţa umbrelor din 
cartea sa, a neîmplinirilor, a grabei care i-a deturnat proiectul. Dar poate 
că înţelegerea mea este greşită, felul cum îmi proiectam eu istoria prin 
puterile lui Manolescu era departe de poziţia lui. Oricum, era istoria pe 
care aş fi scris-o eu de-aş fi fost cu puterile lui Nicolae Manolescu, 
rămînînd în acelaşi timp eu însumi. În fine, cum să scrii o istorie a 
literaturii? Eu am scris instantanee critice, feţele poeziei, o altă carte, La 
sud de Dumnezeu, are subtitlul Exerciţii de luciditate... După cum vezi, 
nu scriu studii literare, nu am iluzia puterii sau, cel puţin, nu vînd ceea ce 
nu am. Şi oricum, nu-mi vînd marfa la suprapreţ. Mă bătea gîndul să 
scriu măcar o istorie a poeziei româneşti, fie şi numai a celei postbelice... 
Şi tot restrîngînd limitele, ajung să scriu despre o carte sau alta. În fine, 
care sînt dificultăţile sau, mai exact, care sînt întrebările pe care mi le 
pun? În primul rînd, dacă istoria aceasta e o succesiune de momente, 
dacă deci funcţionează pe baza unui principiu organic, aproape darwinist, 
sau, dimpotrivă, logica structurării evenimentelor din haosul vieţii 
concrete este alta. Dacă e valabilă prima dintre ipoteze, atunci, evident, 
trebuie căutat criteriul metamorfozelor. Oricum, opere pe care le 
consideri valoroase s-ar putea să nu se înscrie în coerenţa aceasta, care 
este, orice s-ar spune, o construcţie ipotetică. Adică selectezi din haosul 
evenimentelor un fir care trage după sine anumite opere, lăsînd altele pe 
dinafară. Aşa încît, n-ar fi mai bine să laşi haosul acesta ale 
evenimentelor să se desfăşoare cît mai autentic, fără să intervii din 
exterior cu o viziune unitar-organică? Dar în cazul acesta ajungem repede 
la soluţiile unui autor de dicţionare, chiar dacă evenimentele ar mai putea 
fi ordonate pe grupări, pe coordonate geografice sau altcum. Dar o istorie 
a literaturii presupune explorarea, totuşi, a fundalului, a ideologiilor, a 
formelor exterioare literaturii propriu-zise, dificultate cu atît mai mare cu 
cît deşi te interesează, la nivelul limbajului, o ordonare pe genuri, 
scriitorul este un complex unitar, care poate să scrie şi poezie, şi proză, şi 
teatru, ba chiar critică literară. În plus, trecutul e în permanentă 
metamorfoză. Privind în urmă, locurile, ierarhiile, situarea într-o anumită 
poziţie pe harta valorilor se schimbă. Prin urmare, o istorie ar trebui să 
vadă deopotrivă metamorfozele reale din timpul vieţii concrete a 
evenimentelor, dar şi perspectivele ulterioare. Două istorii, în paralel. Sau 
mai multe. În fond, Nicolae Manolescu are dreptate. Noi nu-l mai citim 
de mult pe Creangă, de exemplu, cu inocenţă. E la mijloc o istorie a 
receptării care, devenită bun comun, generează anumite coordonate ale 
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interpretării. Or, cum anume facem în mod real înscrierea receptării în 
propria-ne viziune? De fapt, lucrurile ar trebui să stea mult mai simplu: 
dincolo de toate întrebările, ar trebui pur şi simplu să trecem la fapte. Dar 
uite, deja vorbesc despre mine la persoana a II-a plural, semn al unei 
înstrăinări. Să-ţi mărturisesc că la un moment dat Gheorghe Crăciun îmi 
spunea că mă vede îndreptăţit să scriu o istorie a literaturii române pentru 
străini? Basil Munteano, istoric literar pe nedrept uitat, a scris în 1938 o 
panoramă a ei. A ajuns pînă la urmă să se dedice comparativismului, deşi 
a gîndit un concept, acela de constantă, care ar putea fi repus în 
circulaţie. Dacă e o provocare, aceasta ţine în primul rînd nu de felul în 
care proiectezi lumea, ci de felul în care te proiectezi pe tine însuţi. 
Oricum, a fost o vreme cînd mi se părea că istoria literară şi, mai ales, 
critica literară pot oferi instrumentele construirii de sine. Era prilejul unei 
împliniri a identităţii – în condiţiile în care ea părea să nu aibă alt suport 
–, în aşa fel încît să poţi spune, fără emfază: scriu pentru a mă construi şi 
pentru a fi. Vorbeam cîndva despre măştile criticului literar, despre 
heteronimele lui. Un fel de a-ţi asuma precaritatea şi de a explora sensuri. 
În fond, criticul caută unghiuri de vedere, poziţii favorabile articulării 
sensului, caută indicii, în fine, călătoreşte într-un muzeu viu, un 
contemplativ fiind căruia îi surîde să mai şi intervină în jocul faptelor... 
Aşa înţeleg de ce-mi place, amatoristic, să tot iau instantanee fotografice, 
să surprind chipuri, peisaje, şi de ce, deşi atras de cameră, de statul pe loc 
– urmaş de agricultori –, caut spaţiile largi, călătoresc, asemenea 
vînătorilor. Doar că e la o vreme orice călătorie îmi lasă un gust amar: 
cunoaşterea aceasta nu duce prea departe. Clipei nu-i urmează nimic. Nu 
se produce o metamorfoză de sine. Cam aşa şi cu critica, deşi la un alt 
nivel. Cînd devii sceptic, rămîi numai cu plăcerea şi cu tăcerea. De ce să 
le vorbeşti şi altora despre bucurie? Nu e o formă de dispreţ, sau nu cred, 
faţă de ceilalţi. Oricum, critica înseamnă dialog cu celălalt (de-o parte 
autorul, de cealaltă, cititorul), dar mai ales cu celălalt care eşti tu însuţi. 
Care devii. Or, pentru astfel de mutaţii, depinde ce cărţi citeşti... Sigur, a 
face critică pe aceste temeiuri nu-i chiar o formă de profesionalizare a ei. 
Asta e. 
– Mai poate face literatura română istorie în contextul europenizării 
societăţii? Vezi, Doamne fereşte!, vreo variantă în care literatura 
română ar fi înghiţită de marea literatură europeană? Cum ar arăta 
„apocalipsa literaturii române” în viziunea lui Mircea A. Diaconu? 
- Mai bine mă puneai să-mi imaginez cum ar arăta ultimul scriitor în 
limba română? Ar fi ca gîtul unei clepsidre – prin care se scurg Istoria 
ieroglifică, Ţiganiada, Eminescu – şi aici ar urma canonul meu, al unui 
epigon, singurul în stare să mai citească scrierile ultimului scriitor. Fără 
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îndoială, scriitorul ăla n-ar exista dacă n-ar fi însoţit, ca de umbra lui, de 
un critic. Şi dacă scriitorul (ultimul, totuşi, ar trebui să fie, ca şi primul, 
poet), deci dacă scriitorul ar fi disperat, criticul şi-ar spune: dar atunci pot 
să-l citesc pe Dante, sau pe Shakespeare... Bănuiesc că un critic, cinic 
fiind, ar privi cosmic: s-ar întrista ziua şi s-ar însenina noaptea. Altfel, ce 
ne lipseşte pentru a avea ecou european real? Cum să ajungă scriitorii 
noştri pe tarabele din gările Parisului? Poate că tot de un critic ar fi 
nevoie, care să propună modele teoretice pornind de la scriitorii români. 
De ce n-a făcut asta Matei Călinescu? De ce nu apar la Paris, la New 
York, la Budapesta istorii ale literaturii române care să proiecteze 
fenomenele în amplitudinea unor spectacole de idei, dezbateri, 
ideologii... ? Nu cred că de vină e doar faptul că astfel de idei, dezbateri, 
ideologii sînt prea localiste. Poate că de vină sînt tot felul de complexe, 
de care nu numai că nu reuşim să scăpăm, dar de care nici nu sîntem 
conştienţi. Cu literatura noastră e cam aceeaşi poveste precum cu 
industria din comedia lui Caragiale. 

 
 

„Orice generaţie literară e o degringoladă,  
dar ceea ce contează sînt cele cîteva nume  

care se impun prin ele însele...” 
 
– Există la noi „cumetrialitatea critică”? Cum vezi acest tip de 
întîmpinare a cărţilor?  
-  În momentul în care lucrurile sînt vizibile, ce efect poate să mai aibă o 
astfel de întîmpinare? – căci, sigur, nu ne referim la afinităţile de spirit, la 
ceea ce ţine de convingere. Nu cîştigă nimeni nimic; toată lumea pierde, 
deşi iluzia e un drog. În fond, critica e un fenomen social: poţi să sari în 
haită la gîtul unui scriitor sau, dimpotrivă, poţi ridica în slăvi o carte, dar 
la ce bun? Literatura (nu timpul, care e numai un context) îşi aşează 
singură, cumva, cărămizile – deşi nu la modul mistic, ci tot prin forţa 
unei argumentaţii, prin intervenţia cuiva care are puterea de a decide. 
Sigur, pînă acolo e multă agitaţie, se consumă multe energii – a fost 
dintotdeauna aşa. Unii se îmbată cu apă rece, alţii se îmbată cu vin. Nici 
nu ştii cum e mai bine, nu?! Dacă Maiorescu a scris despre Eminescu, 
despre Caragiale şi îi invoca pe Creangă ori pe Slavici, negîndu-i în grup 
pe paşoptişti, nevăzîndu-l pe Negruzzi (Costache, nu Iacob), nici pe 
Nicolae Filimon, cu atît mai puţin pe Macedonski, făcea 
„cumetrialitate”?!  
– Unde sîntem în Europa cu literatura română? Dar cu critica literară 
românescă? Cît mimetism există în eseistica de tip critic din România?  
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-  Păi unde sîntem şi cu geografia: undeva la margine sau la porţile 
Orientului (vezi bine, nu la acelea ale Europei). Cu critica, tot pe acolo, 
ba poate chiar mai jos. În cartea despre Călinescu, Andrei Terian face o 
analiză atentă, minuţioasă şi neconformistă asupra problemei. Să citez un 
fragment doar, o concluzie: „Prin urmare, spune criticul acesta de 
anvergură, trebuie spus că autorul Principiilor de estetică nu poate sta pe 
acelaşi plan cu Thibaudet. E drept că, în anumite privinţe, Opera lui 
Mihai Eminescu ar putea concura La poésie de Stéphane Mallarmé; în 
schimba, monografia Gustave Flaubert e net superioară volumului despre 
Creangă. [...] Nici argumentul cantităţii nu valorează mai mult: căci 
condensata Istorie  a lui Thibaudet respiră da capo al fine la o altitudine 
pe care Istoria lui Călinescu nu reuşeşte să o atingă decît cu mari 
intermitenţe (datorate citatelor uneori excesive sau amănuntelor 
biografice de o relevanţă critică adeseori îndoielnică)”. Or, dacă aşa stau 
lucrurile cu Călinescu, atunci despre ce să mai vorbim? Orice cuvînt în 
plus e de prisos. Deşi, l-aş cita tot pe Andrei Terian: „Pe scurt, limitele 
criticii lui G. Călinescu sînt, înainte de toate, limitele culturii române. 
Dacă s-ar fi născut francez, englez sau italian, fără îndoială că autorul 
Principiilor de estetică ar fi respirat în altă atmosferă intelectuală, şi-ar fi 
pus alte probleme, ar fi lucrat cu alte instrumente şi ar fi comentat alţi 
scriitori şi alte opere. Şi poate că el n-ar fi fost considerat astfel mai puţin 
«genial» (pentru că în critica literară occidentală nu contează «geniul» / 
facultatea creatoare, ci doar produsul efectiv al creaţiei), dar mai 
reprezentativ pentru ierarhia de valori a criticii europene moderne. [...] 
Dar asta nu înseamnă că o atare situaţie constituie o fatalitate. Căci 
nimeni nu ne poate interzice să sperăm că va veni o zi cînd criticii români 
vor fi (re)cunoscuţi în marile universităţi europene şi americane, cînd 
exegezele româneşti vor fi cerute şi publicate de editurile occidentale, 
cînd istoricii noştri literari vor vorbi la congresele şi seminariile 
internaţionale despre Eminescu şi Creangă şi, mai ales, că străinii ne vor 
asculta cu interes şi chiar cu dorinţa de a-i citi şi comenta pe scriitorii 
noştri”. Subscriu şi sper. 
– Evaluarea şi integrarea în cultura română a marilor scriitori din 
diaspora, din perioada comunistă, întîrzie sau e neglijată. Am să recurg 
la o întrebare care se regăseşte într-un titlu de carte de-al tău: Cui îi e 
frică de Emil Cioran? Dar de Mircea Eliade? Dar de ceilalţi? Există un 
complex al autohtonităţii în faţa literaturii române din afara graniţelor? 
- Scriitorii din diaspora rămîn cumva în afara evaluărilor. Dacă te uiţi în 
Dicţionarul publicat în ultimii ani sub egida Academiei constaţi că 
lipsesc nu neapărat scriitorii afirmaţi înainte de 1990, ci mai ales cei de 
după. Un Vitalie Ciobanu, un Emilian Galaicu-Păun, alţii, fie nu sînt 
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prezenţi, fie au o prezentare injustă. E aici şi efectul de... 
contemporaneitate. Depinde cine a fost cooptat în echipa de cercetători 
din respectivele zone (Basarabia, Bucovina, Voivodina etc.) şi cine a 
făcut la început lista mare. Cît despre scriitorii din exil, cei foarte mari 
sînt prezenţi în discuţii, în cărţi – deseori poate numai aşa, dintr-un fel de 
respect obligatoriu. Sînt, fără doar şi poate, şi scriitori nedreptăţiţi, 
ignoraţi uneori deliberat sau pur şi simplu, deşi publică în România, 
necitiţi. Un prozator de prim rang, Dumitru Radu Popa, e ca şi 
necunoscut. Sau aşa mi se pare. În urmă cu ani susţinusem nominalizarea 
unei cărţi de-a sale pentru premiile USR. N-a avut nici o şansă. Sînt 
multe cazuri. Pe de altă parte, sînt scriitori mari în România care trăiesc, 
aici, într-un fel de exil, într-o marginalitate asumată. Aminteşte-ţi de cîte 
nominalizări a avut nevoie Cristian Simionescu pentru a lua Premiul 
„Mihai Eminescu”. În urmă cu ceva vreme, cineva, profesor de filozofie 
la o universitate, mă întreba dacă Adrian Păunescu este nedreptăţit, vrînd 
să-i confirm aşteptările, supoziţia, ipoteza. Pur şi simplu am explodat. Ei, 
bine, dacă pe Adrian Păunescu îl ştie toată ţara, pe Cristian Simionescu 
abia dacă-l ştiu cîţiva. Valoarea n-are nici o legătura cu popularitatea. 
Nici măcar cu premiile sau cu prezenţa în dicţionare. A apărut, de altfel, 
o enciclopedie a exilului. Problema ester că, şi aici, scriitorii de valoare şi 
cei îndoielnici stau între coperţile aceleiaşi cărţi.  
– În România apar din ce în ce mai puţine cărţi de poezie adevărată, deşi 
am fost consideraţi (ne-am considerat?) o literatură bazată pe poezie. 
Acum constatăm, prin prezenţa în jurii, prin cărţile pe care le primim că 
e vorba de mult mimetism, mult infantilism, mult gregarism, multă 
prostie infatuată. Mult geamăt pentru nimic, ca să fiu mai plastic. Cînd 
apar cărţi semnate de optzecişti ele înseamnă cu adevărat „ceva”. E 
generaţia nouă în degringoladă? E necitită? A vrut să se rupă de 
„tradiţie” şi acum a ajuns în bălării? Cum vede criticul literar tînăr 
această aventură a contemporanităţii lirice? 
- Aşadar, ai vrea să facem apologia optzecismului... Nu-i vorbă, o facem 
dacă vrei. Dar, şi dintre optzecişti, unii au rezistat, alţii nu. Iar mimetism 
a existat în toate timpurile. Sau, dacă nu mimetism, poezie... terestră – şi 
mă refer la aceea plasată de Laurenţiu Ulici pe ultimul nivel al piramidei, 
cel care e in contact cu pămîntul. În fond, probabil că sînt azi cîteva sute 
de poeţi „consacraţi”, în sensul că posedă legitimaţia de membru USR. 
Mai sînt cîteva sute de inşi care tînjesc spre această consacrare – şi foarte 
mulţi tineri, unii nedebutaţi încă, promiţători cel puţin. Dar cîţi dintre 
aceştia au – sau vor reuşi să aibă – propria voce, inconfundabilă? Şi 
măcar dacă ar fi acest fapt semnul sigur al valorii! Dar cîţi dintre aceştia 
au o conştiinţă poetică pe măsură!? Astăzi, nu ştiu cîţi îl mai citesc, în 
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sens propriu, pe Poe sau pe Baudelaire. Oricum, sînt mult mai mulţi cei 
care apelează la afirmaţiile lor, din scrisori, din jurnale, afirmaţii care au 
mişcat dintr-o anume inerţie viziunea despre poezie. Nu ştiu dacă e bine 
aşa, deşi cred că orice fapt care se petrece are o anume legitimitate. Dar, 
se ştie: modernitatea a însemnat această conştiinţă poetică prin care s-a 
făcut trecerea de la natură la cultură, de la inspiraţie la artificiu, 
construcţie, idee. Dar, să trecem... Anul trecut au apărut cîteva cărţi bune 
de poezie, semnate de Şerban Foarţă, Angela Marinescu, Emilian 
Galaicu-Păun şi nu sînt singurele. Eu vin şi îmi pun problema 
europenităţii acestor volume, a cărţilor autorilor mari – cît de mult se 
înscriu ele în tendinţele momentului din lume? Nu mă nelinişteşte poezia 
mimeticilor care se văd, pe care îi recunoaştem sau nu dintr-o ochire, ci 
situarea poeziei româneşti pe care noi o considerăm valoroasă într-o 
marginalitate. Nici Hugo Friedrich, nici Harold Bloom, nici măcar Matei 
Călinescu nu trec în listele lor poeţi români. Văd mai nou, într-un articol 
al lui Gheorghe Grigurcu din „România Literară”, pare-mi-se e numărul 
doi din 2010, satisfacţia de a cita cuvintele lui Matei Călinescu care i-ar 
fi spus lui Nicolae Breban: „ – Ştii... eu cred că voi îi daţi o prea mare 
importanţă lui Nichita Stănescu. Nu, sincer, eu nu cred că valoarea lui... 
trece de Curtici!”. O fi adevărat, nu  zic, dar în acest caz două chestiuni 
trebuie puse: 1. în ce constă defazajul lui Nichita Stănescu şi, aplicat, 
aştept de la cineva competent să ne explice cum arată poezia de dincolo 
de Curtici. (În paranteză fie zis, dincolo de ton, întrebarea mea este 
onestă: a spune că valoarea lui Nichita Stănescu nu trece de Curtici e cam 
acelaşi lucru cu a spune, entuziast, că trece. O demonstraţie e necesară); 
2. dacă poezia lui Nichita Stănescu nu trece de Curtici, dacă nici poezia 
altora nu prea ajunge pe-acolo, atunci cum, cu ce entuziasm, cu ce miză 
mai poţi să scrii sute de pagini despre poezie ? Scepticismul mie îmi 
omoară inspiraţia critică, ba chiar îmi ucide curajul de a scrie. Sînt de-
acord că lucrurile pot sta cum zice Gheorghe Grigurcu, dar, în acest caz, 
ridicolul experienţei critice depăşeşte sublimul ei. În ce mă priveşte, 
scriam într-o vreme cu speranţa de a descoperi în spatele operei un om, 
ba chiar fiinţa, o anume ipostază a ei, plasată într-un nimb de 
exemplaritate. Citind, eram interesat să identific, să construiesc chiar în 
spatele operei, din ţesătura ei invizibilă, un erou, cu speranţa (nu 
nemărturisită, ci neconştientizată decît tîrziu) că faptul acesta îmi poate 
întemeia propria fiinţă, propria biografie interioară... Or, am descoperit 
că experienţa critică rămîne numai o mască şi că nimic nu se învaţă. Ştiu 
că principiile acestea erau greşite (nu în absolut – ci faţă de ceea ce cred 
azi) şi de aici scepticismul, abandonul, neputinţa. Dacă vrei, eşecul. 
Criticul nu trebuie să aibă astfel de angajări. Să revenim, însă, pentru a 
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doua oară: Degringolada generaţiilor? Orice generaţie e o degringoladă, 
dar ceea ce contează sînt cele cîteva nume care se impun prin ele însele, 
care construiesc eventual generaţia... E posibil ca noi să nu le vedem, să 
nu le înţelegem... Dacă revin la Nichita Stănescu, o fac pentru a schimba 
datele unui argument invocat, cred, de asemenea de Gheorghe Grigurcu: 
dacă Şerban Cioculescu n-a prea avut sensibilitate pentru Nichita 
Stănescu, problema nu e a poetului, ci a criticului. Cam aşa păţise şi 
Iorga, trimiţîndu-i pe Blaga, pe Barbu, pe Arghezi, mai ales, la balamuc. 
Eu, în orice caz, dau credit poetului – care o rupe întotdeauna cu clişeele, 
care se caută pe sine în ipostaze multiple, care încearcă să înţeleagă într-
un fel care îl domină. 
 

„Cred în criticul care se implică, fie în negare,  
fie în afirmare” 

 
- Te rog să faci portretul cititorului de critică literară din România. 
Cititorul cărţilor tale, al textelor critice semnate de tine, de exemplu. 
- Cine citeşte critică literară? Elevii de liceu, ba chiar şi studenţii cred că, 
dacă scriu, criticii o fac exclusiv sau înainte de toate pentru ei, pentru a-i 
ajuta la examene. Şi nu-i adevărat? Putem noi garanta că nu este 
adevărat? Dar ca să ajungi în manuale îţi trebuie o mulţime de lucruri. Pe 
mine m-ar bucura să ştiu că mă citesc autorii despre care scriu – dacă 
sînt, fireşte, în viaţă, apoi, criticii cu care intru, explicit sau implicit, într-
un anume dialog şi, finalmente, cei cîţiva apropiaţi pe care îi consider 
prieteni. N-am nici o încredere în colegi: ştiu că nu mă citesc. Altfel, 
probabil se mai găsesc cîţiva inşi care să citească critică literară de dragul 
ei – şi asta îţi mai poate da senzaţia sau orgoliul creativităţii. O vanitate 
hrănită. Există critici care joacă totul pe un fel de narcisism ca şi cum s-ar 
plasa într-un turn de fildeş – seamănă cu acei poeţi care spun că scriu, dar 
nu o fac pentru critici – ca şi cum cineva (autentic, adică adevărat) ar 
face-o. Or, critica e pentru oameni, are o funcţie socială, reglează cumva 
regulile jocului – numit literatură – care se construieşte din mers. Pînă la 
urmă, în literatură e ca în istorie. Ştii că se tot vorbeşte de neantul valah, 
de secolele acelea în care nu s-a întîmplat nimic cu noi. Fireşte, am 
supravieţuit, deci ceva s-a petrecut. În fond, ce spectaculos ar fi să 
descoperim ceva care să mărturisească asupra vieţii pe aceste locuri în 
urmă cu o mie de ani. Or, dacă ar fi existat scribul, insul ăsta care 
dublează faptele cu o conştiinţă ordonatoare, care să noteze, să evalueze, 
să judece, să ipostazieze faptele, atunci uite, n-am mai fi avut nici măcar 
neantul valah... 
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- Crezi în prietenia literară? Mai e posibilă într-o lume ca a noastră, 
pragmatică şi interesată, găşcară şi superficială prea adesea?  
- Cred în prietenie şi am nostalgia ei. Deşi – cine ştie? – s-ar putea ca 
prietenia să fie o formă de trădare. Ce prieteni are un schimnic, un 
sihastru, un călugăr? La ce e bună prietenia dacă nu pentru a înţelege ce 
este trădarea? Nu merg însă pînă acolo. Viziunea mea e cumva utopică, şi 
probabil că, pus într-o situaţie care să o ilustreze la modul absolut, 
singurul aş renega-o. Văd în prietenie forma de iubire care se bazează pe 
uitarea sinelui, pe negarea lui, ori, mai exact, pe o depăşirea care să 
însemne o altfel de întemeiere de care, orice s-ar spune, nu sîntem în 
stare. Altfel, ştii povestea cu Platon şi cu adevărul. Doar că nici aici 
lucrurile nu stau aşa de simplu cum ne învaţă dihotomia aceasta. Căci, 
stînd mult alături de Platon, s-ar putea să crezi, să fii convins deci că 
adevărul este tocmai ceea ce spune Platon. Înveţi ce este adevărul, ce este 
valoarea, din ceea ce se întîmplă în jurul tău, din experienţele avute, din 
cărţile citite. S-ar putea ca uneori o eroare de verdict critic, de exemplu, 
să fie consecinţa situării într-un astfel de orizont limitat ori deturnat. Dar 
să revenim: prietenia este posibilă, dar de cîte ori nu rămîne ea la stadiul 
epidermei excitate, a agitaţiei intereselor, a spectacolului histrion !? – un 
carnaval care ne dă sentimentul că existăm pentru şi prin celălalt. 
- Cît de mult iubeşte criticul cărţile pe care le critică? Ce crezi că e 
determinant în atitudinea unui critic, pentru a fi corect sau drept cu 
cărţile confraţilor, iubirea sau ura? Am văzut mulţi critici care 
dispreţuiesc literatura, creaţia, care se cred deasupra textelor pe care le 
critică? Este criticul un „re-creator” literar?  
- Da, ai impresia uneori că literatura a devenit pentru unii un simplu 
pretext – de promovare, de edificare a imaginii, de autoritarism. Că o şi 
dispreţuiesc, se poate. Aş putea invoca un caz-două. Dar eu cred în 
criticul care se implică, fie în negare, fie în afirmare. Într-un fel sau altul, 
dacă alege să scrie despre o carte, criticul găseşte în ea o provocare. 
Dincolo de marea provocare a radiografiei complete, exhaustive în care 
eu, cel puţin, nu mai cred. Nu că nu mi-ar fi plăcut, să se înţeleagă. 
Altfel, pentru a fi corect, un critic nu trebuie decît să fie corect. Ar trebui 
să privească cu acelaşi dispreţ cartea unui apropiat cu care priveşte 
eventual cartea unui inamic şi să privească cu aceeaşi simpatie cartea 
unui inamic cu care o priveşte pe aceea scrisă de un prieten. Sau, pentru 
că tot a fost întrebarea despre prieteni, pe aceea scrisă de un apropiat. Ori 
veceversa. 
– Ai făcut studiile generale într-un sat din Neamţ, cele liceale la Piatra 
Neamţ, facultatea de filologie la Iaşi, ai fost profesor în Harghita iar 
acum trăieşti la Suceava, unde eşti profesor universitar. Constat că ai 
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trăit şi trăieşti într-o „Românie periferică”. Te afectează în activitatea ta 
de scriitor? Te consideri în centru sau la periferie? Cît de periferică este 
provincia literară românească? Cît de important e centrul într-o 
cultură? 
- Primele două afirmaţii sînt cumva corecte, cea de-a treia nu: am făcut 
filologia la Suceava – cu un excelent profesor, Mihail Iordache, spirit 
viu, dinamic, provocator, pasionant, autorul unei cărţi despre Maniu. 
Oricum, aşa ai un argument în plus pentru periferic. La drept vorbind, la 
Odorheiul Secuiesc eram în inima secuimii. Dar n-am de ce să mă plîng. 
Suficient să spun că ani de zile visam că reveneam la Odorheiul Secuiesc, 
în zile însorite. Altfel, periferia – ca avantaj şi handicap ar merita un 
studiu serios, antropologic, sociologic etc. În ce mă priveşte, din margine 
vezi totul mai bine, mai clar, deşi, mai puţin implicat, pierzi spectacolul 
angajării directe. Marginea e bună pentru contemplativi şi pentru sceptici. 
Sînt unul dintre ei. Fiecare visează să fie măcar o dată centrul lumii, însă. 
În plus, miezul sau centrul, cum zici, e fundamental într-o cultură. Cioran 
a tot făcut apologia marginii, a ratării, a vieţii elementare, dar o făcea de 
la Paris – şi nu neapărat de la Paris, nu asta e important, ci faptul că o 
făcea ştiindu-se în centrul unui cîmp de interes şi de interferenţe. Cultura 
– adică altceva decît literatura – se face prin angajare, prin atitudine, prin 
situarea în centru. Nu prin fatalism. Sau măcar prin asumarea 
fatalismului şi proiectarea lui în concept. Cum să fie cunoscută o cultură 
care abandonează, care îşi părăseşte trecutul, care nu crede în tradiţie? Ai 
văzut, ca şi mine, unul din turnurile de pază de la Miclăuşeni... Păi locul 
acela plînge. 
- Prin studenţii tăi poţi să verifici, chiar să vezi „gustul cultural” al lumii 
de mîine, de poimîine. Cum va arăta, din punct de vedere al 
comportamentului cultural sau doar literar, românul de mîine? 
- Nu, despre românul de mîine mi-e greu să vorbesc. Schimbările sînt atît 
de lente, deşi decise, ferme, inevitabile... Dacă m-ai fi întrebat despre 
românul de poimîine, cine ştie, aş fi răspuns, nu în sensul că aş fi găsit o 
soluţie, sau că aş fi aproximat  o ipoteză, ci în sensul că aş fi făcut 
concesia să-ţi destăinui ceea ce numai eu ştiu... Dar deja e prea tîrziu. O 
întrebare ratată. 
– Eşti foarte prezent în juriile naţionale, la concursuri, la evaluări 
editoriale, asta însemnînd, desigur, că toată lumea e convinsă că tu chiar 
citeşti cărţile asupra cărora te pronunţi. În aceste condiţii, cînd poţi da 
seama asupra momentului literar actual, te rog să faci o listă a 
scriitorilor români care ar putea să ia premiul Nobel în anii care vin, 
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ştiind cam care e nivelul la care se cucereşte această „fată morgana” 
literară.  
- Deduc din ce spui, din logica internă a întrebărilor, că într-o zi – cine 
ştie? –, dacă n-o să ia un român premiul Nobel, eu aş avea şansa să fiu în 
juriul acela. Cum să nu-mi surîdă ideea? Sigur, cum şi cît aş citi atunci, e 
o altă poveste. Acuma, cine citeşte toate cărţile? Citeşti uneori douăzeci 
de pagini dintr-un roman şi vezi dacă există  cît de cît o anumită tensiune, 
citeşti cîteva poezii şi înţelegi pe ce raft se situează... Rămîn, la sfîrşit, 
cărţile care se bat pentru premiu. Dar cîtă pasiune pun oamenii aceştia 
care sînt scriitori pentru premii... Probabil se gîndeesc totuşi că juriul e 
format din oameni competenţi, că votul lor înseamnă valoare intrinsecă a 
operei, o confirmare a bănuielilor asupra cărora un scriitor poate că are 
propriile-i îndoieli.  Un premiu i le-ar infirma. E bine? E rău? Dar, dacă 
un juriu poate să greşească, istoria nu. Istoria, adică mecanismul acesta al 
timpului şi al valorii în care sînt implicaţi scriitori, critici, istorici literari 
şi care fac ca totul să avanseze, într-un metabolism uneori, vorba lui 
Călinescu, inefabil 
- Dar criticii literari de ce nu iau Premiul Nobel? Nu crezi că e vorba de 
o discriminare? O fi vreo discriminare pozitivă? Adică te fereşte de o 
confruntare din care poţi să ieşi învins?  
- Păi sigur, dacă tot susţin ei – sau măcar au făcut-o de vreo două sute de 
ani – că actul critic e unul de creaţie, de ce nu ia nimeni premiu pentru 
creativitate critică? Federmann, de altfel, romancier, vorbea de 
criticfiction. Poate o să vină şi vremea aceea.  
– Cititorul de literatură românească din tine, dacă ar eşua pe o insulă 
pustie, ce cărţi esenţiale din cultura noastră ar lua cu el pentru alinarea 
singurătăţii? Poţi să numeşti zece titluri? Mai multe, poate?  
- Eu cred că totuşi ar trebui să ia Biblia. Şi dacă ar mai putea lua şi 
altceva înainte ca barca să se scufunde, ar putea lua nişte cărţi semnate de 
Dostoievski, Shakespeare, Herman Hesse sau Gunter Grass. Nu  ştiu dacă 
n-aş lua O mie şi una de nopţi. În fond, ar trebui să iei cărţile pe care să le 
tot reciteşti fără să îmbătrîneşti. Şi dacă aş avea şi timp şi aş vrea să nu-
mi uit limba, eu aş lua un Eminescu, cu postume cu tot, un Caragiale, şi 
m-aş lua în fugă şi pe mine. Sub braţ cu Ion Creangă.  
– Te rog să laşi, pentru final, o poezie de-a ta, dintre cele pe care le mai 
descifrezi dintre manuscrisele tale vechi. Sau dintre cele mai noi?  
- Nu ţi-am spus? Sau încă nu ţi-am spus?! Ca orice autor care se respectă 
şi actualizează ipocrit mituri, mi-am ars toate manuscrisele. Să văd dacă 
pot ţîşni din cenuşă precum pasărea. Dar îţi voi spune un poem. De fapt, 
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e pariul meu: Cine va găsi sau (re)cunoaşte autorul? Să fim serioşi: nu 
contează. Iată-l, deci:  
 

Bocetul şi rugăciunea  
bucătăresei slugilor Amanda Woyke 

 
Cînd copilele ei 
(le chema Stine Trude Lovise) 
pentru că spicul putrezit de ploi, culcat de piatră, 
era ars de secetă şi ros de şoareci 
de nu mai rămînea nimic de treierat, 
meiul nu lega bob, păsatul nu se muia, 
terciul de ovăz nu se-ndulcea şi lipia nu creştea, 
au murit de foame toate trei, înainte de a se însera de două ori în martie –  
căci şi capra nimerise în cuţitul unui cazac,  
vaca o luaseră furierii prusieni,  
nici o găină nu mai scurma, 
de la porumbeii uguitori rămăsese numai găinaţul,  
cînd şi flăcăul cu mustaţa-n furculiţă 
care le făcuse pe copiliţele Stine Trude Lovise 
într-o doară cu ştremeleagul lui, 
căci Amanda fusese de fiecare dată receptivă, 
o părăsise şi fugise din nou după acont de soldă 
în Saxonia, Boemia, Hochkirch,  
pentru că regele-l chema – 
aşadar cînd cele trei păpuşi de zdrenţe 
numite Stine Trude Lovise, 
căzuseră fără viaţă, 
Amanda n-a vrut să creadă  
Şi să le părăsească. Şi cînd fetiţele 
Palide, învineţite, chircite de foame, 
Jalnice bătrîne timpurii 
Abia născute, abia înţărcate – curînd 
Lovise ar fi încercat să meargă – culcate într-o ladă 
Bătută-n cuie, au fost acoperite cu pămînt 
Amanda a bocit tare 
Cu glas prelung, în prag de geamăt: 
Un urlet tremurat, 
Cu multe aii, miaii, vaii, niaii, 
Care printre euhh şi uhhh prelungi 
Mai lăsa şi loc de fraze (ce spune omul la durere): 
Da’ aiasta nu-i de îndurat. 
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Da’ aiasta şi pe diavol l-ar fi muiat. 
Da’ aiasta numa’ pentru ticăloşi direptate s-ar chiema. 
Di bunu’ Dumniazău aiasta mă scîrbeşte 
Bocetu-mi prea slab El îl găseşte. 
Nu, bunu’ Dumnezeu nici nu-i, 
Chiar dac-aşa-i scris... 
 
Trei zile de martie senine şi-ngheţate a tot strigat 
Pînă cînd bocetul ei nu mai spunea decît iiiih. 
(Şi în celelalte colibe 
din Zuckau, Ramkau, Kokoschken, 
cînd cuiva îi murise de foame cineva 
se striga: ihhhh...) 
 
De asta nimănui nu-i păsa. 
Socul a înmugurit de parcă n-ar fi fost nimic. 
Meiul ovăzul au dat în spic. 
Prune de uscat, destule. 
Merita să te duci după ciuperci.  
Şi c-o vacă de funie, s-a-ntors flăcăul cu mustaţa-n furculiţă, 
Din taberele de iarnă, invalid şi acum, ca de fiecare dată. 
De la Zordorf avea două degete mai puţin, 
De la Torgau venea rîzînd cu un singur ochi, 
De la Hochkirch a rămas cu un semn pe scăfîrlie,  
Care-l făcea mai mult ţicnit decît nătărău. 
Şi iar s-a pus cu ştremeleagul pe ea,  
Pentru că îl primea 
Fătuci ca nimic să-i facă,  
Pe nume Lisbeth, Annchen, Martha şi Ernestine 
Şi au rămas în viaţă, 
Aşa că şi bunul Dumnezeu merita să fie iar rugat:  
El ştie doar de ce-i atîta suferinţă. 
Lui i-e dat să ducă veşnic crucea. 
El răsplăteşte suferinţa 
Şi are de iubire coveţile pline... 
 
Şi avea atît de multă dragoste adevărată-n ea 
Ca să găsească, mai tîrziu, rime la floarea de cartof – 
Şi un bob de nădejde 
Că Stine Trude Lovise sînt acum îngeri 
Şi sătule. 
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„...la baza exegezei din volumelor Ion Creangă. Nonconformism şi 
gratuitate (2002) și Calistrat Hogaş. Eseu monografic (2007) stă 
retrospectiva critică sau, mai bine spus, o metacritică ce include 
subiectul de abordat într-un context determinat biografic, 
sociologic, psihologic şi antropologic. „ 

 
 

MIRCEA A. DIACONU DESPRE  
„PERECHEA CLASICĂ“  

A LITERATURII NEMŢENE 
 

un studiu critic de Vasile Spiridon 
 
Pentru Mircea A. Diaconu, nici o orientare critică, mai veche sau 

mai nouă, nu poate altera prospeţimea şi bucuria lecturii „ingenue“ a unei 
opere. Nici măcar în cazul scrierilor clasicizate, ameninţate de clişeizare 
în litera şi spiritul textului lor, așa cum sunt acelea ale nemțenilor (în 
sens restrictiv biografic) Ion Creangă și Calistrat Hogaș. Iată o adevărată 
profesiune de credință pe care cred că am găsit-o în prefața la o carte 
proprie a criticului nemțean Mircea A. Diaconu, transplantat (nu doar în 
sens restrictiv botanic) la Suceava: „Dezavuez studiile docte, rigide, 
academice, în care nu sunt de găsit semnele prezenței concrete în lume. 
Scrisul mi se pare că este, și în cazul criticului, urma unei profunzimi. A 
unui eu altfel inaccesibil. Refuz înstrăinarea numită profesionalizare sau 
indiferență metodologică. Dar poate că nu sunt critic, ci doar un simplu 
cititor. Ori poate un ins care transformă scrisul în oglindă. [...] Așadar, 
refuz să fiu o instanță abstractă ori o «instituție». În felul acesta, înțeleg 
tot mai acut că, dacă poezia nu schimbă lumea, cu atît mai puțin ar putea-
o face critica literară. [...] Cît despre mine, dacă scriu, o fac sub apăsarea 
acestei ezitări – între finalitate și întîmplare, între sens și accident, între 
idee și existență. O ezitare care face ca, de la un moment dat, sensul și 
hazardul să coincidă“ (La sud de bunul Dumnezeu. Exerciții de 
luciditate, 2005, pp. 6–7). 

Şi totuşi, recitind opera lui Ion Creangă și Calistrat Hogaș şi 
propunîndu-şi să le comenteze, Mircea A. Diaconu nu a putut să rămînă 
indiferent la varietatea opiniilor critice emise asupra lor de-a lungul a o 
sută de ani de către evocatori sentimentali, folclorişti, lingvişti, 
stilisticieni, sursologi, monografişti, comparatişti, dar şi de către diletanţi, 
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omagiatori ocazionali etc. Aşa încît la baza exegezei din volumelor Ion 
Creangă. Nonconformism şi gratuitate (2002) și Calistrat Hogaş. Eseu 
monografic (2007) stă retrospectiva critică sau, mai bine spus, o 
metacritică ce include subiectul de abordat într-un context determinat 
biografic, sociologic, psihologic şi antropologic.  

În Ion Creangă. Nonconformism şi gratuitate, fidel metodei pe 
care G. Călinescu o numea „însufleţirea documentului“, Mircea A. 
Diaconu nu interpretează opera decît abia după ce s-a pus foarte bine la 
punct cu datele biografice ale autorului şi nu caută în textul literar 
neapărat desfăşurarea unui destin sau a unei realităţi istorice. Este 
motivul pentru care, deşi acceptă interpenetrarea eului profund (creator) 
cu cel social (empiric), nu este convins de reuşita studiului Ion Creangă. 
Mit şi adevăr, al lui Petru Rezuş, care eşuează în încercarea de a contura 
imaginea unui scriitor demitizat, reconstituind biografia prin intermediul 
operei, şi apreciază monografia lui Ion Bălu, Viaţa lui Ion Creangă, unde 
se conturează o viaţă mai puţin spectaculoasă, dar mai fidelă realităţii, 
prin pornirea în interpretare dinspre documente iar nu dinspre operă.  
 Se ştie că, în cadrul întîlnirilor de la societatea Junimea, mimarea 
prostiei îl ajută pe humuleştean să descopere mai lesnicios 
artificiozitatea, pedantismul şi snobismul unei societăţi care îl determină 
să aibă mari dubii asupra noii sale condiţii de orăşean. Autorul detectează 
aici un potenţial complex de inferioritate care a stimulat comportamentul 
duplicitar, o vocaţie a aluzivului şi a echivocului susţinute de o umilinţă 
histrionic-şireată. Ba se aduce în discuţie chiar şi o predilecţie pentru 
dedublările schizoide, pentru că, temperamental vorbind, Ion Creangă era 
destul de imprevizibil. Exegetul se întreabă dacă nu cumva acesta era 
pradă unei profunde crize de identitate şi aduce drept argument 
schimbarea de cîteva ori a numelor şi a datei de naştere, fie şi din raţiuni 
civil-administrative în primul rînd. Concluzia este că scriitorul intră astfel 
într-un cerc vicios: cu cît se automistifică, cu atît îşi vede esenţa 
înstrăinată şi, pentru a se închide cercul vicios, simte şi mai acut nevoia 
de a plusa pe falsificare cu cît îşi descoperă eul alterat.  

Ruralismul ostentatoriu şi mimarea prostiei – afirmă Mircea A. 
Diaconu – îi divulgă lui Ion Creangă nostalgiile şi dezvăluie o deloc 
explicitată conştiinţă scriitoricească. Nu-mi rămîne decît să-i dau 
dreptate, deoarece, în fapt, nu există mare scriitor fără o concepţie despre 
artă bine închegată, chiar dacă el nu şi-a conceptualizat viziunea nicăieri 
în scrierile sale şi nici în mărturiile către confraţi. Contemporaneitatea, cu 
excepţia lui Mihai Eminescu şi a lui Titu Maiorescu, nu a intuit conştiinţa 
scriitoricească şi valoarea estetică a operei lui Creangă din cauza lipsei de 
perspectivă istorică, dar şi a stadiului de (sub)dezvoltare la care se afla pe 
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atunci estetica noastră. Doar în astfel de condiţionări se putea vorbi 
despre „omul“ Ion Creangă ca bun reprezentant al şezătorilor săteşti sau 
ca fidel „fonator“ al tezaurului literaturii populare. 
 Ştiindu-se apreciat ca învăţător şi ca autor de manuale şcolare, 
diaconul nostru se simte nedreptăţit în privinţa deciziilor administrative 
luate împotriva lui şi se consideră jignit atunci cînd i se pune în cauză 
originea necorespunzătoare. Însă, înfruntarea ierarhiei bisericeşti se 
dovedeşte a fi zadarnică şi plină de urmări negative. Autorul opinează că, 
deşi se lansase în mica iniţiativă privată cu deschiderea debitului de tutun 
şi a continuat să lucreze la cărţile sale didactice, momentul acesta delicat 
al existenţei îl determină să acorde o mai mare importanţă creaţiei sale – 
atitudine ce poate fi psihanalizată: autorul lui Moş Nichifor Coţcariul 
vrea să seducă, nu neapărat în sens artistic, ci în plan social, fiind 
conştient că va putea cuceri astfel un anumit statut într-o lume în care se 
simţea un intrus şi faţă de care adoptă un comportament „barochizant“. 
Iar atmosfera carnavalescă prezentă în opera sa nu este străină de intenţia 
nemărturisită deschis, dar manifestă, de tulburare a ierarhiilor, de 
seducere a celor ce poartă însemnele autorităţii. În această sferă a 
anecdoticului care suspendă ierarhiile, axiologicul şi codurile sociale, 
gratuitatea gestului ludic dă sentimentul uniformizării tuturor nivelelor 
existenţei. 
 Înseşi metamorfozele identităţii, despre care am amintit (numele, 
data naşterii, comportamentul), ţin de lumea travestiului carnavalesc, 
întreţinut de caracterul dramatic şi de particularităţile narative. Conştiinţa 
teatrală explică prezenţa oralităţii, a „comediei“ de limbaj, a exhibării 
gratuite a sinelui (ce conţine şi puţin narcisism), printr-o dedublare care îi 
îngăduie prozatorului nostru să-şi dezvăluie superioritatea prin jucarea 
unui rol depreciativ. Omologarea umorului condiţionată exclusiv prin 
prezenţa satirei a fost un reflex prelungit al încrîncenatelor dar 
satisfăcutelor comentarii din perioada stalinistă care s-au prelungit pînă 
odinioară. Aici însă, făcînd o comparaţie cu scrierile lui I.L. Caragiale, 
autorul răstoarnă prejudecata exegezelor anterioare care vedeau în Ion 
Creangă un autor satiric şi delimitează satira de comic, precum şi umorul 
de comicul de caracter. 
 Nu numai prejudecăţile noastre încă actuale asupra neamestecului 
genurilor literare şi asupra specificului scrisului lui crengist îl împiedică 
pe universitarul sucevean să-l catalogheze pe autorul supus analizei drept 
un liric. Intră în discuţie şi nesupunerea acestei proze la canoanele 
existente atunci cînd trebuie abordat genul proxim al Amintirilor din 
copilărie. Eticheta de Bildungsroman, de exemplu. Departe de a alcătui o 
proză asupra formării, care ar presupune şi o conştiinţă în procesul 
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respectiv, Amintirile din copilărie nu pot fi considerate nici măcar un 
roman, aşa cum reiese din aserţiunile prolificei posterităţi maioresciene 
(Pompiliu Constantinescu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Liviu Călin, Al. 
Săndulescu, Al. Piru). Şi nici măcar dezvoltarea pe dimensiunea pactului 
autobiografic sau memorialistic nu poate fi susţinută cu tărie. Un 
memorialist sadea nu ar fi lăsat cititorul nelămurit asupra devenirii 
ulterioare a unor personaje. Mircea A. Diaconu este de acord cu Dumitru 
Micu, care spunea că Ion Creangă nu-şi retrăieşte „timpul pierdut“ pur şi 
simplu, ci îl face obiectiv, sensibil cititorului şi că el se exprimă pe sine 
într-un fel de lirism obiectiv deloc diferit de acela întîlnit în poezia lui 
George Coşbuc. Prin urmare, lirismul nu poate fi redus la o simplă 
atitudine subiectivă şi nostalgică. La drept vorbind, revizuirea trecutului 
din dorinţa de a se retrăi un timp şi un spaţiu paradiziace se face prin 
aduceri aminte uneori destul de gălăgioase care exaltă o retrăire senzitivă 
nostalgică. „Căutarea timpul pierdut" prin darea la iveală a florilegiului 
de anecdote-amintiri îl scoate pe Creangă din filiera proustiană, despre 
care vorbea Vladimir Streinu.  
 Prin analiză „contrastivă“, în volumul Ion Creangă. 
Nonconformism şi gratuitate se pun în mişcare diverse mecanisme 
hermeneutice pentru a se vedea situaţia în care se află moştenirea critică 
a lui Ion Creangă astăzi. Universitarul sucevean integrează în 
comentariul său inteligent, deloc arid în datele teoretice, diversele opinii 
critice pe care le-a ales ca punct de pornire şi instrument de lucru. Ceea 
ce-l interesează sunt aprecierile arhicunoscute şi devenite axiomatice, 
mortificate prin exactitatea clişeului şi prin formulări de manual. Ion 
Creangă. Nonconformism şi gratuitate este un studiu metacritic serios 
care înaintează din aproape în aproape pe traseele defrişate de cercetările 
anterioare. Se pun în discuţie, corectează şi chiar anulează cu un acid 
spirit polemic anumite opinii, caracteristica demersului fiind aceea de a 
revizui, de a verifica justeţea unor afirmaţii prin reinterpretarea textelor 
humuleşteanului. Chiar dacă Ion Creangă este în felul său un scriitor 
ermetic, bunul său simţ extras din filonul ruralifer ne obligă pe noi, 
comentatorii operei şi biografiei lui, la un bun simţ critic, de care Mircea 
A. Diaconu dă dovadă cu prisosinţă. 
 Se ştie că Hogaş, mai marele în vîrstă decît Mihai Eminescu (deși 
impresia primă este că ar fi cam din aceeași generație biologică a lui 
Mihail Sadoveanu), a debutat publicistic foarte tîrziu, aşijderea editorial, 
în condiţii tipografice deplorabile. La a doua tranşă a ars depozitul de 
carte, iar cînd a fost să fie cunoscut în lume şi să se publice în Italia 
traducerea unei teze de doctorat despre viaţa şi opera sa, a izbucnit cel 
de-al doilea război mondial. Și totuși, în cazul acestui „minor mare“ care 
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a fost Calistrat Hogaş, cel mai important lucru este că toţi criticii noştri 
de calibru şi-au spus părerea despre opera sa contrastantă şi izolată, fără 
imitatori, iar opiniile lor au fost divergente unele cu altele, însă fiecare 
dintre ele a fost pertinentă. 
 Prefaţa lui Calistrat Hogaş pregătită pentru volumul din 1912, 
neapărut atunci pe firava noastră piaţă literară din motivele cunoscute, nu 
poate fi ignorată ori văduvită de ceea ce criticul sucevean numeşte 
„superbie exegetică“. Mai mult, interpretarea operei hogaşiene chiar aici 
ar trebui să aibă punctul de plecare, întrucît prefaţa lansează nu doar idei 
cu valoare programatică şi sugestii hermeneutice, ci reprezintă şi o 
mărturie existenţială despre un spirit (auto)ironic rafinat iar nu pedant, 
aflat în complicitate cu potenţialul cititor. Mărturie, de asemenea, despre 
un spirit hedonist care îşi întreţine vocaţia scriitoricească tocmai prin 
cultivarea limbajului oblic, înclinat înspre teatralitate. Dacă nu ţinem cont 
de aspectul ironic al prefeţei – suntem avertizaţi de Mircea A. Diaconu 
încă de la începutul cărţii Calistrat Hogaş. Eseu monografic, opera 
hogaşiană însăşi va fi citită prin grile deformatoare. 
 Iscusitul histrion Calistrat Hogaş adoptă făţiş ipostaze ludice sub 
masca primitivismului. Naivitatea este una dintre ipostazele pe care le 
exhibă estetul Hogaş, iar „nevoeşul“ său volum ar fi ultima variantă a 
unui anevoios proces de rafinare. Prin urmare, auto-minimalizarea (el „se 
ţărăneşte“ precum Ion Creangă şi recunoaşte că este „cam mojic“) rămîne 
opţiunea unui marginal care cochetează cu prejudecăţile literare şi le 
contestă. Pentru eseist, această înclinaţie ludică şi darul înscenării îl 
plasează pe cultivatul şi pe alocuri artificialul Calistrat Hogaş în 
descendenţa lui Costache Negruzzi, Alexandru Odobescu şi Ion Creangă, 
însă din cu totul alte motive decît acelea care s-au adus în discuţie pînă 
acum. Aflăm din carte că între aceşti prozatori există – dincolo de 
fireasca specificitate a limbajului, viziunii şi umorului – afinităţi în felul 
de a avea vocaţia marginalităţii în acelaşi timp cu manifestarea orgoliului 
auctorial, care răbufneşte timid de sub crusta clasicismului academic.  

Se remarcă faptul că vocaţia creatoare iar nu vanitatea publicării 
şi apariţia numelui pe o carte îi vor fi dat imbold lui Calistrat Hogaş să se 
apuce de scris – un scris de factură livrescă şi rafinată, fără să frizeze 
uscăciunea şi proiectat cu prospeţime în lumea bucuriilor fruste. Vine şi 
precizarea că prozatorul se declară primitiv numai din raţiuni literare, că 
elementaritatea îl alarmează, el luîndu-şi atunci în sprijin reconfortanta 
siguranţă de sine că vine din lumea civilizată, că poate pune între Piatra-
Neamţ şi mănăstiri – după expresia lui G. Călinescu – distanţa dintre 
două continente. El năzuieşte înspre aspecte ale vieţii elementare, 
întrucît, altminteri, s-ar simţi înstrăinat de sine însuşi.  
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Mircea A. Diaconu îşi dă seama că este greu să-l cataloghezi pe 
heteroclitul Calistrat Hogaş unilateral drept primitiv ori, dimpotrivă, 
intelectual, din moment ce el este deopotrivă un „faun“ (aşa îl vedea 
undeva G. Ibrăileanu) şi un latinist, un farseur pus pe şotii şi un rafinat 
atras mai mult de spectacolul farsei decît de finalitatea ei. Dacă Hogaş se 
dovedeşte a fi, dincolo de clasicismul formator, un spirit baroc, acest fapt 
îl îndepărtează şi mai mult de primitivitate şi elementaritate, iar un critic 
precum Şerban Cioculescu, deşi vorbea despre clasicistul baroc Calistrat 
Hogaş, despre gestul caricaturizării opus regulatei frumuseţi clasice, nu 
vedea (i se reproşează aici pertinent) nici jocul, nici histrionismul, nici 
decorul teatral, care i-ar fi servit în argumentaţie.  

Preocupat de relevarea contrastelor derutantei opere analizate, 
autorul observă dreapta cumpănire între bucuria simţurilor şi reveriile 
intelectuale ce se degajă la citire. Calistrat Hogaş nu este neapărat 
paralizat de respect pentru clasici; el doar cochetează cu stilul neoclasic 
din perspectiva unui modern, în filiera lui Alexandru Odobescu (cu care 
formează „perechea clasică“, spunea G. Călinescu, dar de care îl 
deosebeşte preferinţa pentru natura vie). Avînd conştiinţa epigonică a 
unui modern, „întîrziatul“ Hogaş resimte lipsa de consistenţă şi sensul 
precar al lumii, pe care le înscenează ironic graţie scepticismului său bine 
temperat. Pe această opoziţie dintre natură şi cultură, dintre 
elementaritate şi rafinament, Calistrat Hogaş regizează revelaţia 
sublimului, doar că nu lumea reprezentată, ci textul devine o scenă 
semnificantă. O miză a eseului monografic o constituie faptul că Hogaş 
nu crede în arbitraritatea semnului lingvistic, astfel încît numirea lumii va 
fi şi o re-prezentare a ei prin spectacolul scenariului lingvistic. În centrul 
operei acestui autor înzestrat cu sensibilitate modernă şi cu o conştiinţă 
creatoare care îi impune să „oficieze“ literar nu se află evocarea naturii 
(ignorată ca un dat ambiental firesc în Amintiri din copilărie şi 
spiritualizată în scrierile sadoveniene). Focalizarea este proiectată pe 
personajul disimulat pus pe şotii şi întinzînd capcane, chiar dacă nu 
numai lingvistice. 

Lui Calistrat Hogaş îi place să se joace cu propria-i identitate 
chiar de dragul dedublării ironice. Devenit pentru o clipă sentimental, 
luciditatea îi este cenzurată prompt: fugind de sine, dă tot peste sine, din 
moment ce epicizarea nu are decît funcţia de liant al proiecţiilor 
subiective. Într-un loc, el mărturiseşte că este adeptul literaturii 
subiective şi că a scris numai raportîndu-se la propria persoană: „... dacă, 
mai cu seamă, ai condei cinstit, apoi în loc de o dată îţi trăieşti viaţa de 
două ori“. În pofida faptului că este format la şcoala culturii antice, 
Calistrat Hogaş rămîne pentru autorul eseului monografic un căutător de 
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aspecte contrastante şi de emoţii puternice, făcînd din jocul textual un 
mod de existenţă scripturală mai consistent decît „aventura“ însăşi prin 
munţii Moldovei, din care, ce-i drept, „nu se dă descrierea decît numai a 
o parte“, după spusa plină de efect comic din raportul lui I. Caragiani 
pentru Premiul „Adamachi“. Persoană cultivată care mimează sălbăticia, 
pornirile lui nu sunt de „sălbatic“ (aşa cum mărturiseşte în Spre Nichit). 
Nu în mediul natural trăieşte el neapărat, ci într-unul cultural, în arealul 
mitologic, printre cărţi şi eroi care îi întreţin aventura livrescă în chip 
ironic. Hogaş va fi fiind un „amant al naturii“, însă şi un regizor al ei, 
care stăpîneşte arta dialogului şi a limbajului aluziv, subtextual, savuros.  

Om de bibliotecă, dascăl de vocaţie în liberalizarea şi deschiderea 
învăţămîntului nostru spre Occident, iubitorul de spaţii deschise Calistrat 
Hogaş îşi refrigerează pasiunea prin inteligenţă şi patetismul prin umor, 
astfel încît simţurile nu copleşesc întotdeauna intelectualismul acestui 
clasic plin de vervă şi de sănătate exuberantă. Citind cartea Calistrat 
Hogaş. Eseu monografic, ivită după analiza unei prefeţe uitate, ne întărim 
convingerea că opera abordată aici, monocordă în privinţa expresiei, este 
edificată pe multiple şi dinamice tensiuni între contrarii, zămislită de o 
natură şi o cultură duale ce mizează pe pastişă, parodie şi naivitate 
contrafăcută. În deconcertanta diversitate a opiniilor nu neapărat 
contradictorii despre opera lui Calistrat Hogaş vin să se adauge 
mozaicului critic şi acelea ale lui Mircea A. Diaconu, despre care acum 
cred că nu întîmplător a scris şi un studiu despre Ion Creangă. 

Într-un dialog purtat cu Nicolae Coande, istoricul nostru literar 
mărturisea: „Nu sunt atît de serios încît să scriu fie și o istorie a 
literaturii. Trebuie să recunosc că am nostalgia unor astfel de proiecte... 
care să schimbe fața lumii. În ce mă privește, mă-ntorc spre trecut doar 
spre a reciti anumite opere cu o sensibilitate care este, fără voie chiar, 
ancorată în prezent. Sau spre a reciti interpretarea unor opere, pentru a 
înțelege de ce accentele au fost puse de-a lungul timpului într-un anumit 
fel. Sunt întrebări care mi se impun de la sine“. Sunt întrebări care se 
impun de la sine celui pe care Mircea Iorgulescu îl considera undeva că 
„este probabil cel mai serios istoric literar apărut în România după 1990“. 
O aserțiune serioasă despre un istoric literar care, autocaracterizîndu-se, 
nu se consideră chiar atît de serios. De unde se vede treaba că auto-
minimalizarea practicată de Creangă și Hogaș lasă urme și asupra 
exegeților operei lor.  
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„cu mănuşi fără mîini 
şi bocanci fără tălpi 

cu pieptari fără coaste 
şi lungi pantaloni descărnaţi 

aşa sîntem prezenţi la raport” 
 
 
 

 
 

Poeme de Cassian Maria Spiridon 
* * * 
 

am săpat şaizeci de trepte în trupul timpului 
şaizeci de cazemate blindate 
ca pentru un măcel atomic 

am adunat clipe zile luni săptămîni 
de viaţă continuă 

cu inima pe sfoara umilinţei 
suspendată 

într-un balans nestăpînit 
 
cît mă iubeşte disperarea 

cu venele umflate 
– am martor doar pe Faust 

cînd sînge se revarsă pe altar 
şi pîinea/ nedospită/ e din carne – 
 
din Septentrion/ în avalanşă vin 
 fulg după fulg 
sînt alungaţi de vînt 
  peste întreaga mea alcătuire 
 
sînt desenat în aerul de piatră 
  cu nepăsare 
fizică-ngheţată 
 
rup/ cu lopata inimii/ din zidul cazematei 
  sap în tranşeele clepsidrei 
un drum către tine 

Beatrice 
Îndrumătoarea prin lungul labirint 
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Trece un suflet 
 
să ai părul roşu revărsat peste umeri 

 plete în flăcări 
şi copii de jur împrejur 
 
printre munţi de zăpadă  
la porţi au năvălit barbarii 
ştii că sînt printre noi 
sîntem noi/ cu blană şi solzi 
peşti-tigru cu branhii şi gheare 

 
– umbre cu flăcări pe zidul de aer 
la vremea cînd pruncul primeşte 

 smirnă şi aur/ tămîie – 
 

lebede nemişcate 
 sub nouri de stronţiu 

 iradiind 
cu ciocul lor nobil 

apasă pe clape 
 

o tocată de Bach/ o fugă 
dintr-o lume care încă există 
spre altă lume 

 care nu va mai fi 
una 

cu mănuşi fără mîini 
şi bocanci fără tălpi 
cu pieptari fără coaste 

 şi lungi pantaloni descărnaţi 
aşa sîntem prezenţi la raport 

 
Dumnezeu ne înţelege absenţa 
pe genunchi pune semnul/ sub piele 
cu masca de cloroform peste gură 
purtăm dialog cu uriaşa roată a Destinului 
 
ce bărbi despicate 

ce frunţi dezgolite 
ce inimi golite 
 ce mîini îmblănite 
ne fac şi desfac viitorul 
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soarele roşu/ printre metereze  
cu nepăsare ridică grohăitoare spinarea 
clopoţeii abia se aud 
steaua plină de oglinzi se stinge 
  ca jarul aruncat în nămeţi 
 pată neagră pe muntele 

  înfricoşatei iubiri 
 

acum sînt şi nu sînt 
acum sînt şi nu sînt 
acum mă cutremur 

 sînt lac sau sînt piatră 
mîna ta/ mîna mea 

 se află sau nu se află 
sub stele/ printre videoclipuri 
exist/ existăm!? 
   mă întreb/ te întreb 
 
prin obscuritate şi lumină 
 urmărit de lanterna magică 
  viteaz înfricoşat 
trece un suflet 
 
Solstiţiu 
 
îţi numeri clipele 
 cum alţii monezile calpe 
izbeşti cazmaua în seceta pămîntului 
te cauţi 
 în noaptea cea mai scurtă 
întîlneşti doar umbra 
 
cu luciditate îngheţată 
 te judeci/ impersonal 
  ca un computer 
baţi 
 cu o falangă îndrăcită 
în/tîmplă(se) orice 
  şi bun şi rău 
nu are cine să deschidă 
 
porţile de os 
 doar ele/ un timp nu foarte lung 
  îmi vor purta amprenta 
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e un refren ce se repetă 
  ca pe un disc prea folosit 
 
ai clipe/ încă ai de numărat 
  secundă cu secundă 
cum se petrece 
  tot ce se trece 
 
pe faţa ascunsă a Lunii 
 îşi au adăpost 
  germenii nopţii 
de acolo/ viguroasă tulpină ridică 
 întunericul 
  Înghiţitorul de vieţi 
 
 
* * * 
 
o Lună preocupată 
 se ridică galben/ într-un halou roşu 
uriaşă pe ecranele cerului 
cu botul în mareele vieţii 
   / ale facerii 
un mesager hermetic 
 cu molatecă lumină 
îmblînzitoare a nopţii 
  vesteşte 
 
din adîncuri 
 din încremenitele izvoare hibernale 
se ridică iarba 
 cu lance ascuţită sfîşie platoşa 
mugurii îşi deschid ochii 
 au puteri nucleare 
 
astru veghetor/ tot mai aproape de stele 
cu aripi numeroase/  

ne îndrumă paşii 
ce calcă apăsat pe toba Lunii 
 
 accelerat bate inima cînd vii 
   Alergătoareo 
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Eglogă 
 
liber se plimbă 
  pe cerul tîrziu 
în noaptea senină şi rece 
carul cel mare 
  cu oiştea strîmbă 
 
stelele fixe 
 sînt şapte 
cît zilele facerii 
cu mult mai aproape 
 se-arată ochilor noştri 
cînd vine uşor tulburat 
  brumărel 
cu mustul ţepos 
 şi frunza în galben şi roşu  
şi cîmpul pustiu 
  părăsit de recoltă 
 
unde vă duceţi voi astre? 
  întrebă Dece-datul 
fantomatice mîini umblă 

printre vestminte 
caută inima 
ascult din adîncuri 
– sub brazdele toamnei 
 cum respiră ogorul 
va fi alb linţoliul/ 
cînd Luna/ printre nouri/ 

 va clipi însîngerată 
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* * * 
 
cînd stele şi greieri 
  în cor 
însoţesc ploaia ce fulgeră 
în luna gustar/ cu pietre de foc 
tu şi eu 
 ne sîntem aproape 
atît/ încît nu mai ştiu 
 împărţi/ despărţi 
eul de tu şi tu-ul de eu 
 
brazdă de foc 
 se-ntretaie pe cer 
ca sufletul meu cu al tău 
sub lumina de Lună 
doar jumătate urcată 
 pe corabia nopţii 
timid şi galben 
 crin muribund dimineaţa 
 
tu mîngîie-mi fruntea 
 cu mişcări de aripi 
de parcă aerul ar fi 
  / ca niciodată / 
pipăibil cu umărul tot 
 al meu şi al tău 
 
Luna îşi ţine jumătatea 
  în braţe de aur 
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„Oraşul gemea sub secerişul morţii. Ciuma făcuse 

ravagii. Străzile erau pline de soldaţi ruşi, care ocupaseră 
casele dinspre Popăuţi, să fie alături de cazarma husarilor, 
aciuaţi acolo de pe vremea retragerii lui Napoleon, ca buni 
chezaşi la graniţa imperială. „ 
 
 

 
 
 

CASA  GORGIAS* 
 

o proză de Gellu Dorian 
 
Nouă 
 

Palmele îi înconjurau cana în care vinul încă era cald. Pentru 
cîteva fracţiuni de secundă se gîndi la fiul lui şi-şi apropie buzele de gura 
acesteia ca şi cum l-ar fi sărutat pe frunte pe acesta, sorbind cea de a noua 
gură de vin fiert, în privirile îndepărtate şi goi ale lui Johann Gorgias. 
Stăruia de ceva timp acolo. Părea că se află în acel fotoliu din totdeauna. 
Ba chiar George Dorn credea că stătuse cu acesta de vorbă de cîteva ore 
bune, că tot ce-i trecuse prin cap îi fusese depănat de spiţer, în timp ce, de 
fapt, străinul din faţa lui nu deschisese gura şi se arătase în apartamentul 
lui de puţin timp în urmă, cînd de afară se pornise furia insului a cărui 
maşină fusese lovită de sloiul de gheaţă.  

Pe cînd stătea cocoţat pe acoperişul bibliotecii, îl văzuse pe 
Johann Gorgias în mai multe ipostaze, fie prin Oraş, fie în casă, fie la 
spital sau la Epitropie bătîndu-se cu cei mai încăpăţinaţi consilieri care nu 
voiau să înţeleagă nici în ruptul capului că valul de ciumă ce stătea să dea 
năvală în Oraş i-ar putea afecta şi pe ei, puşi la adăpost de averea ce o 
aveau şi al căror vot era necesar pentru banii de care avea nevoie pentru 
amenajarea spitalului şi a celor cîtorva case puse la dispoziţie de Teodor 
de Mustaţă, ramolit şi gata şi el de ducă. Era întors pe dos şi-l blestema 
pe Ianis Caraianis, acum, probabil departe, fără să-i fi trimis vreo veste 
despre el, din cauză căruia - că din alte motive nu avea - Rosalia lui, 
speriată în acea noapte, a dus sarcina foarte greu şi i l-a născut pe cel de 
al optulea copil mort. Şi era băiat. Cît de mult ar fi vrut să trăiască, să 
aibă încă un fiu pe lîngă Enachi, frate bun al celor două surori care 
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creşteau şi se făceau frumoase ca mama lor, a cărei sănătate o vedea pusă 
în pericol. Gertrude, venită să o ajute pe Rosalia, a decis să nu mai plece 
din Oraş, să stea alături de fiul ei, care, se vedea, era excedat de tot felul 
de treburi, iar casa plină a acestuia mai tot timpul de străini cerea o mînă 
de fier ca a ei. Krauss nu mai făcea faţă, iar rolul lui de valet de înaltă 
clasă se transformase în supraveghetor al celor care se perindau prin 
camerele mereu pline ale Casei Gorgias. Rashela ostenise şi ea. Cei patru 
copii o storseseră de puteri, iar afacerile din ce în ce mai prospere ale lui 
Şloim ar fi putut-o convinge să se retragă din slujba care i-a adus atîtea 
satisfacţii, dar o şi cocoşase. Nu o lăsa inima să o părăsească pe Rosalia, 
slăbită şi speriată că soţul ei, de atîtea eforturi şi mereu printre bolnavi, 
îşi vă găsi sfîrşitul şi o va lăsa fără ce-i era ei mai drag, prezenţa lui atît 
de tonifiantă şi dătătoare de viaţă. Gertrude i-a spus să nu mai rămînă 
gravidă, să ia prafuri, să se păzească, pentru că trupul ei nu mai avea 
puterea să dea viaţă, aşa cum ea voia, pentru că ştia cît de mult i-ar  
plăcea lui Johann al ei să mai aibă un băiat… Şi Johann era în forţă, 
iubitor, mereu dornic de dragoste, de carnea ei, de pielea ei rozalie, acum 
cu nuanţe palide, pe care i-o mîngîia cu atîta tandreţe că nu avea cum să 
nu-l primească în ea, atunci cînd îi simţea trupul fierbînd lîngă al ei. Dacă 
nu l-ar fi lăsat, s-ar fi dus la Marghioliţa, care, simţindu-i trupul Rosaliei 
măcinat de boală, era din ce în ce mai des în spiţerie, unde Lochman  
lucra, preparînd prafurile pe care i le cerea Johann, a cărui activitate 
socială îi lua foarte mult timp. Dar Johann, de cum se desprindea de 
Rosalia, nu se mai gîndea la altă femeie, chiar dacă în Oraş cîteva 
cucoane foarte frumoase i-ar fi oferit cu generozitate trupurile lor. Toate 
femeile erau pentru el paciente sau paciente viitoare. Sfaturile lui, din 
acea perioadă, pe care le-a văzut în cîteva dosare şi George Dorn, pe 
urma cărora a refăcut unele momente dramatice din acele zile, era ca ele 
să stea în casă, lîngă soţii lor, lîngă copii şi să nu iasă în oraş. Oraşul era 
plin de soldaţi din toate ţările din jur, purtători de boli, murdari, nespălaţi 
şi cu ochii pe fesele lor ca pe duşmani... La marginea oraşului erau 
colonii de ostaşi ruşi, de husari, de turci. Numai grecii nu ajunseseră pînă 
aici, deşi prezenţa unor emisari, deghizaţi în comercianţi turci, a simţit-o 
în casa lui, care, la intrare, pe stîlpii porţii principale, avea arborat steagul 
austriac, cu blazonul casei de Habsburg, care-i asigura o protecţie de care 
valetul Krauss se bucura mai mult decît prezenţa soldaţilor care stăteau 
ore în şir proţăpiţi în stradă, în faţa casei, pentru a urmări - ce dracii mai 
ştie, cum spunea acesta - că mai răi de cît ciuma cine să fie, doar turcii şi 
ruşii, doldora de tot felul de boli şi nesătui, că i se goleau beciurile 
stăpînului său, pe care trebuia să le umple acum la o săptămînă nu la o 
lună cum era în timp de pace. 
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În acea zi, cînd s-a urcat pe acoperişul bibliotecii să privească de 
acolo, de sus, cum se demola Casa Gorgias, prin ceaţa ce acoperea 
Oraşul, George Dorn a încercat să-şi imagineze cum ar fi putut arăta 
acesta în vremea ciumei. Trei epidemii de ciumă şi una de holeră 
trecuseră peste Oraş, din care - din două de ciumă şi din cea de holeră - 
Johann Gorgias ieşise cu brio, chiar dacă, în urma celei de holeră, din 
1831, populaţia se înjumătăţise. Nicio imaginaţie, îi spunea Titircă lui 
George Dorn, nu poate întrece realitatea acelei ciume care a bîntuit 
Oraşul înaintea războiului ruso-turc şi al Eteriei. Nici chiar el, Titircă, 
mereu pus pe fabulaţii ce ţineau ore în şir mesele de la Hanul Piraţilor cu 
urechile ciulite, nu-şi putea imagina. Ivaşciuc, nici atît. El vorbea din 
documentele pe care le avea şi pe care le-a adunat într-o carte plină de 
cifre, de statistici, că, văzîndu-le, te şi întrebai ce-a mai putut rămîne într-
un tîrg atît de decimat în urma acelor epidemii, sau dacă acele cifre sunt 
reale, că la doar cîţiva ani după eradicarea bolii tîrgul gemea iarăşi de 
lume, în special de evrei pe care, se vedea, spunea Titircă, nici ciuma nu-i 
putea fugări din ştetl, loc mănos şi aducător de alişverişuri după ravagii 
de acest fel.  

George Dorn ştia mult mai bine cum a fost. El văzuse toate acele 
întîmplări, urmărindu-l pe Johann Gorgias, care, acum, din fotoliu, îi 
confirma cele văzute atunci. Johann era, astfel, singurul martor pe care el 
se putea baza, chiar dacă, povestindu-i lui Ivaşciuc cele peste care a dat 
în peregrinările lui, acesta nu avea cum să-l creadă, chiar dacă unele 
dintre povestiri, că aşa le putea numi, păreau a fi scoase direct din 
terfeloagele sale, iar menţionat ca sursă directă pe Johann Gorgias i se 
părea a întrece orice limită a bunului simţ. Lui George Dorn, din acea 
seară cînd a rămas în depozitele arhivei din Oraş, orice document adus de 
Ivaşciuc, din acea perioadă, îi spunea mult mai mult. În jurul celor 
înscrise acolo se ivea o lume ce copia fidel un spaţiu de timp, în care 
numai el putea ajunge. Discuţiile astea îl enervau la culme pe arhivar, 
pentru că astfel de inşi, spunea el, care fabulează pe seama unor hîrtii, fac 
mult rău cercetării ştiinţifice cu care el era de acord şi pe baza cărora se 
putea reconstitui un timp istoric. Titircă, deşi nu putea fi de acord cu 
afirmaţiile de ordin ştiinţific ale lui Ivaşciuc, care secătuiau timpul, 
condesnîndu-l în jurul unor date mai mult sau mai puţin reale, nu se lăsa 
dominat de relatările de un realism istoric ieşit din comun cu care venea 
George Dorn după o noapte în care dormea cu terfeloagele sub cap. De 
aceea poveştile despre ciuma din acei ani par toate a fi fabulaţii ce pot 
mulţumi pe cei dornici de aşa ceva. Or de astfel de fabulaţii era ahtiat 
pînă la insaţietate doar Titircă, în timp ce George Dorn era convins că 
doar cele văzute de el cu ochii deschişi, fie în documente, fie în 
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călătoriile lui prin timp, pe care Ivaşciuc i le bagateliza, erau demne de 
redat, încît greu îi este unui ins dornic să scrie o carte despre acele 
vremuri, aşa cum dorea George Dorn, să aleagă doar o singură impresie 
sau relatare a doar unuia din cei trei. Pentru a-aşi imagina mai bine şi a se 
convinge că epidemia de ciumă din acei ani a fost una de mari proporţii, 
a recitit primele pagini din Boccaccio, arătîndu-i lui Ivaşciuc descrierile 
ciumei de acolo, la care Titircă, fiind  de faţă, a spus: fleacuri, să vă spun 
eu… Şi descrierea unei epidemii de ciumă făcută de Titircă atunci este 
aproape imposibil de povestit aici, cu detaliile pe care acesta le aducea 
foarte convingător, precum şi cu urmările unei astfel de epidemii care 
erau incomensurabile faţă de cele relatate în Decameronul…Nici de 
Camus, în Ciuma, n-a fost atît de impresionat George Dorn, pe cît a fost 
atunci lăsat cu gura căscată de povestea lui Titircă. Totuşi, pentru el doar 
Johann Gprgias trăise cu adevărat efectele unei onor epidemii de ciumă, 
din care a scăpat cu bine. Şi pe el, numai pe el, îl putea crede George 
Dorn, iar acesta, de pe fotoliu, părea a-i da dreptate. 

De la declararea primilor morţi de ciumă în Oraş, Rosalia nu a 
mai ieşit din casă. Cînd Johann se întorcea de la spital, unde uneori 
întîrzia şi zile în şir, se ducea mai întîi în baia din curte, amenajată, în 
acea perioadă, numai pentru el, unde se spăla cu apă fierbinte şi mult 
săpun glicerinat şi se ungea cu dezinfectante speciale, pentru a fi sigur că 
nu duce cu el boala în casă. Hainele, dacă nu mai puteau fi salvate de 
mîinile Rashelei la spălătorie, erau arse. Acest lucru devenise deja un 
ritual, atunci cînd se întorcea din Oraş. Obiceiul a ţinut aproape un an. 
Exerciţiul zilnic îl slăbise la trup, dar îl întărise fizic, încît carnea lui, din 
cea moale şi cu pielea catifelată, devenise tare şi aspră, în aşa fel încît 
Rosalia, cînd îl mîngîia, atunci cînd venea în pat, istovit, dar plin de 
dragoste şi tandreţe, nu-l mai recunoştea, dar nu îndrăznea să-i spună ce 
crede, ce simte, ci se mulţumea că Johann al ei era la fel de iubitor şi 
chiar mai îndîrjit în pat, parcă neobosit peste trupul ei din ce în ce mai 
slăbit.. Nu numai pielea i se înăsprise, ci şi privirea, mai încruntată, sub 
sprîncenele stufoase, că într-o zi, văzîndu-l ieşind din baia din curte, în 
halatul vişiniu, de mătase matlasată, Rashela l-a confundat cu ofiţerul rus 
care tocmai plecase şi care n-a iertat-o, prinzînd-o în beci, cu o zi în 
urmă, unde cu mîna la gură, pe nişte lăzi, i-a făcut felul, iute, iepureşte şi 
eficient, stîrnindu-i fiori, care, deşi nu i-a dorit şi i-a asumat cu silă şi 
teamă ca nu cumva Şloim al ei să afle, îi provocaseră şi acum senzaţii 
plăcute în trup, şi, recunoscîndu-l pe Johann, a tresărit şi i-a spus: „da ce 
v-aţi schimbat, excelenţă, că era să cred că sunteţi Volodea…”.  Şi 
Johann a privit-o pentru prima dată cu suspiciune pe Rashela în care 
avusese pînă atunci încredere şi, curios, a întrebat, dar care Volodea, 
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Rashela dragă?! Eh – a spus Rashela înroşindu-se - rusnacul acela 
neruşinat care credea că tot ce poartă fustă i se cuvine…, că i-am tras o 
pleaftură de nu s-a văzut…, să-l aibă Iahve-n grijă…Johann a încercat să 
o descoase, să vadă dacă nu cumva în lipsa lui în casă se petrec şi alte 
lucruri necurate…Asta l-ar determina să schimbe cu totul poziţia lui de 
gazdă atît de căutată de tot felul de inşi ascunşi sub diverse straie, fie de 
simpli voiajori, fie de emisari de rang înalt, oricum, era limpede, printre 
ei şi otrepe... 

Nu s-ar putea spune că lui George Dorn nu i-au trecut atunci prin 
cap tot felul de gînduri, aşa cum îi trecuseră, cu siguranţă, şi lui Johann 
Gorgias, care, la spusele evazive ale Rashelei, care şi-a dat seama că a 
greşit confundîndu-l pe Johann cu Volodea, schimbîndu-se la faţă, dîndu-
se pur şi simplu de gol - că excelenţa sa, domnul Johann, are mult fler, îşi 
spuse ea în gînd -, a început să rememoreze unele scene în care Rosalia 
părea extrem de veselă alături de unii oaspeţi - în special ofiţerii ruşi, 
care arătau foarte bine şi erau mai tot timpul puşi pe chef şi glume nu 
tocmai pe placul lui. Ba o vedea acum mult mai apropiată de Hans, 
husarul care timp de trei luni a fost zi de zi în casa lor, fiind foarte 
apreciat de Rosalia, ai cărei ochi, i se părea acum, bîntuit de gînduri 
negre, mergînd dinspre baie spre casă, erau mult prea deschişi şi luminoşi 
la vederea acestuia. N-ar fi fost ceva atît de grav. Îi plăcea că Rosalia lui 
este fericită, dar, dacă, din cauza neglijenţei lui, ea a picat în păcat?… Să 
fi făcut Rosalia aşa ceva? Şi încă multe alte scene scurte îi treceau 
fulgerător prin cap, scene în care Rosalia părea foarte atrăgătoare pentru 
musafirii mereu prezenţi în casa lui, ba chiar şi cea cu Ianis Caraianis, 
devenit Iuri Gavrilov, asemănat cu atîta admiraţie cu Petuhin, altele şi 
altele, i se derulau fulgerător prin gînd, descoperind că poate fi şi gelos, 
că o poate acuza pe iubita lui soţie de adulter…Şi scutură din cap, 
privind-o de la spate pe Rashela, care intra înaintea lui în casă cu un coş 
de rufe uscate sub braţ, admirîndu-i pentru prima dată şoldurile largi şi 
mijlocul subţire, strîns în cordonul şorţului de stambă care-i scotea în 
relief pulpele atrăgătoare. Ce se poate întîmpla în astfel de momente în 
mintea unui bărbat care a iubit o singură femeie, care, iată, subit, devenea 
motiv de speculaţie pentru o discuţie care ar fi stricat o întreagă căsnicie 
plină de iubire, fericire dar şi de durere? S-a gîndit atunci pentru prima 
dată că Rashela, din cauza timpului petrecut de el în afara casei, cu atîtea 
treburi pe cap, putea deveni o pradă uşoară pentru unii oaspeţii. Şi asta ar 
strica nu numai faima casei ci şi soarta unei familii atît de frumoase cum 
era cea a Rashelei, care îi făcuse lui Şloim patru copii foarte frumoşi şi 
deştepţi… O să discute cu Rosalia, să vadă dacă aceasta i s-a plîns de 
ceva. Îl văzuse de cîteva ori şi pe Krauss prea aproape de aceasta. Era 
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încă o femeie frumoasă, ai cărei ochi iscodeau orice privire de bărbat care 
ar putea crede…,dar de ce-mi fac eu atîtea gînduri, se trezi Johann 
luminat în faţa uşii Rosaliei, care-l aştepta în cameră, deşi lovită de boală 
şi slăbită, iubitoare ca-ntotdeauna. 

După o noapte plină de iubire şi somn odihnitor, a doua zi, în 
salonul unde se lua de fiecare dată micul dejun, Gertrude, rămasă singură 
cu Johann, după ce Rosalia, care, deşi fericită, mulţumită de dragostea 
soţului ei, ce se dovedea a fi, chiar şi în condiţiile muncii grele pe care o 
depunea zi de zi, în putere, arăta istovită şi încercănată, i-a spus fiului ei: 
Johann dragă, dacă trupul tău are nevoie de atît de multă iubire, că nu se 
poate stăvili, şi vezi că soţia ta nu mai poate, deşi te vrea numai al ei, şi ţi 
se oferă cu tot trupul şi din tot sufletul, fii atent cu ea, dacă vrei să o ai 
mai mult timp lîngă tine, şi caută şi tu o cale să-ţi astîmperi sîngele, că 
sunt şi alte femei în Oraş, unele dispuse şi discrete, că, să ştii, şi aşa se 
poate menţine mult şi bine o căsnicie, şi deveni şi mai bărbat, şi mai 
iubit, cu o casă mult mai în siguranţă…Şi Johann o privi atunci pentru 
prima dată pe mama lui ca pe o străină, dar, nu o condamnă, ci îi aprecie 
sfatul, arătîndu-se foarte ruşinat, înroşindu-i-se urechile şi faţa, simţind 
că Gertrude a ascultat toată noaptea la uşa dormitorului în care el şi 
Rosalia au făcut amor aproape încontinuu. Şi i-a spus: cum este posibil, 
mama, să gîndeşti aşa? Mă întreb, ca femeie singură, ce fel de viaţă ai 
dus? Şi Gertrude l-a privit cu insistenţă, aproape ameninţător, nelăsîndu-l 
să înşire şi alte întrebări justiţiare, care ar fi înrăutăţit situaţia dintre ei. 
Iartă-mă, mamă, nu am niciun drept, dar te rog să nu te amesteci în viaţa 
mea şi a Rosaliei. Sper că nu i-ai spus şi ei ce mi-ai spus mie. Eu, care-i 
sfătuiesc pe pacienţii mei să respecte aceste reguli de familie, să nu 
împînzească Oraşul de boli, tocmai eu să sar gardul în patul Marghioliţei 
sau al Adelei Bolfosu, care ar umple apoi tîrgul cu vorbe care m-ar 
îngropa de ruşine?…Lumea nu este asta pe care tu o visezi, ci asta în care 
trăim, în care sîngele se amestecă tot timpul şi nu în cele mai fericite 
paturi, ci în cele care fac şi desfac treburile lumii – a spus Gertrude, 
conducîndu-se după preceptele vieneze, unde viaţa se amesteca armonios 
cu de toate, ca într-un vals în care partenerii se schimbă între ei la cîţiva 
paşi, fără să se observe…Eu ţi-am spus doar să fii atent la Rosalia – a 
mai adăugat ea, continuînd calm, aproape deznădăjduit: tu eşti un bărbat 
prea puternic pentru ea. Încă o sarcină dacă mai duce, se va pierde…Asta 
am vrut să-ţi spus. Şi se ridică şi-l mîngîie pe cap, oftînd, ştiind că fiul ei 
va muri fără să cunoască şi alt trup de femeie decît cel al Rosalliei. Şi-i 
trecu prin cap să-i spună să facă o drumeţie, singur, la Fălticeni, să vadă 
ce poate face dintr-un bărbat Virginie, dar s-a oprit, pentru că l-ar scoate 
din ţîţîni pe Johann, pregătit să ia în piept o altă zi plină de ciumaţi. De 
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femei avusese al parte la Iaşi. Ştia cum este. Dar mama lui nu ştia de 
micile lui aventuri. Şi de asta fugise de acolo, să nu se piardă în zeci şi 
zeci de trupuri de femei, dispuse să-i stea în braţe fără pic de iubire, 
venind în Oraş, unde Dumnezeu i-a oferit-o pe Rosalia, a cărei dragoste 
nu o putea terfeli, aşa cum i-a sugerat mama lui, poate, ştia ea mai bine, 
spre binele ei, al soţiei lui atît de slăbită în ultima vreme. Şi fulgerător, 
cînd Gertrude se îndepărta spre ieşirea din salon, i-au trecut prin cap 
şoldurile frumoase ale Rashelei… A scuturat din cap, ridicîndu-se, 
plecînd spre uşa de la ieşire unde-l aştepta Krauss, pregătit cu pardesiul şi 
geanta plină cu tot felul de medicamente şi trusa de care nu s-a despărţit 
de aproape un an de zile. 

Oraşul gemea sub secerişul morţii. Ciuma făcuse ravagii. Străzile 
erau pline de soldaţi ruşi, care ocupaseră casele dinspre Popăuţi, să fie 
alături de cazarma husarilor, aciuaţi acolo de pe vremea retragerii lui 
Napoleon, ca buni chezaşi la graniţa imperială. Era un soi de melanj în 
acele zile de sfîrţit de ciumă, cînd gemetele din saloanele spitalelor se 
îmbinau cu sunetele trompeţilor, fie că erau subţiri şi înţepătoare, iscate 
din alămurile austriecilor, fie că erau grele şi zgomotoase, ca nişte 
bolovani pe un acoperiş de tablă, din cele ale ruşilor. Atît George Dorn, 
cît şi Johann Gorgias văzuseră multe vieţi sfîşiate de chin, zvîrcolindu-se 
în trupuri uscate de inaniţie, de deshidratare, flendurite în haine făcute 
ciur, putrezite pe ele, sau goale, schelete în toată regula din care ieşeau 
sunete seci, sparte, plînsete abia perceptibile sau rugi către cer să li se 
scurteze mai repede viaţa, să nu mai sufere, că aşa se comporta ciuma, nu 
te sfîrşea dintr-o dată, ci te chinuia luni în şir, fără să ai vreo speranţă de 
scăpare decît groapa. Johann trecea de zeci de ori prin saloanele 
spitalului improvizat, uneori însoţit de oficialităţi venite de la Iaşi, 
arhiatroşi fricoşi, cu batiste la gură, înmuiate în oţet,  alteori de cei de la 
Epitropie, care nu mai pridideau cu confecţionarea sicrielor la atelierul 
lui Ghiţă Tîmplarul, care îşi lărgise astfel afacerea, asociindu-se cu Şulim 
Sărăcuţul, sosit atunci în oraş tocmai pentru a face o astfel de afacere. 
Pentru unii ciuma a fost un mare gheşeft, pentru alţii un chin din care, 
totuşi, au ieşit cu bine, aşa cum s-a întîmplat cu Johann, care, la un 
moment dat nici nu se mai apăra de ciumaţi, fiind prezent printre ei fără 
niciun fel de protecţie. Singura protecţie era baia fierbinte de acasă, 
pomădatul cu uleiuri şi spirturi speciale, pe care şi le turna peste pielea 
înroşită, cînd, uneori, aducîndu-şi aminte de sfaturile mamei lui, se 
gîndea că ar fi bine, pe spate, să i le ungă Rashela, dar se lovea cu palma 
peste gură şi-şi reprima un astfel de gînd. Recunoştea că de la discuţia cu 
mama sa, gîndurile îi fugeau din ce în ce mai mult la alte femei, la 
Virginie în mod special, la Rashela, ca la o poftă ce i se părea de împlinit, 
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la Raliţa lui Onufrievici, care venea foarte des la Rosalia, şi la cîte alte 
femei din Oraş…Dar doar atît, nu mai mult - gînduri ce-i întăreau 
dragostea faţă de Rosalia, pe care o proteja mai mult, şi amorul cu ea 
fiind mult mai edulcorat, mai rar, numai cînd era absolut necesar, 
devenind mai mult un act fiziologic decît unul pasional. La toate aceste 
reguli de igienă se adăuga cu sfinţenie mîncarea plină de vitamine, de 
proteine şi calorii, pe care Adela ştia să o pregătească. De multe ori, în 
casele în care erau improvizate saloane pline de ciumaţi, ducea de 
mîncare de acasă, luîndu-l după el pe Karl, nepotul lui Krauss, care se 
ocupa de aprovizionare, care încărca careta cu tot felul de alimente pe 
care Johann le scotea din beci cu speranţa că va putea cu ele salva cîteva 
vieţi. Avea astfel în grijă ca alimentele să ajungă la copii. Pentru că de 
fiecare dată cînd îi vedea chinuindu-se între viaţă şi moarte se gîndea la 
cei trei copii ai lui, pe care-i ştia acasă în siguranţă, în camerele lor, bine 
supravegheaţi de Rashela, care, cît excelenţa sa Johann lipsea de acasă, 
se îmbăia şi ea şi se pomăda cu dezinfectante, din care lua şi pentru ea, 
acasă, că avea şi acolo suflete de îngrijit, care dacă s-ar fi îmbolnăvit ar fi 
fost un mare pericol şi aici, în casa lui Gorgias, unde, din păcate, era un 
du-te - vino, că nu era niciodată sigură că vreun emisar din cei mulţi nu 
lasă microbi de ciumă prin cearceafurile pe care le spăla în uncrop de apă 
de var şi leşie, iar pe cele mai pătate - că unii se mai şi masturbau în pat, 
spurcaţii -, le ardea sau le făcea făşii pentru spital. Şi avea, astfel grijă, ca 
de fiecare dată cînd se întorcea acasă să afume cu marganţi, selitră, sare 
călăcănată, prafuri de tot felul, fiecare colţ, să nu se abată şi pe la noi 
ciuma, îi spunea ea lui Şloim, care năduşea şi tuşea de-i ieşeau ochii din 
cap, că de cînd cu povestea aia cu Volodea, săracul, nu este numai el cel 
care i-a cunoscut dulceaţa burţii, şi se ruga la Iahve să o ierte şi să aibă 
grijă de spurcat pe acolo pe unde se află, că iute a mai fost…, eh, Iahve, 
Iahve, că numai Tu le ştii pe toate… 
 

* Fragment din romanul cu acelasi titlu, în pregătire. 



99 
 

 
 
“Sunt multe "despărţiri" în această carte postumă a lui 

Adrian Marino: de propria operă, cum am văzut, de oraşul natal 
(Iaşi), de cel în care a locuit (Cluj) şi de capitala tuturor "relelor" 
(Bucureşti), de Academie, de Uniunea Scriitorilor şi chiar de 
literatură, în general, de cultura română în formele ei trecute şi 
prezente, ba şi de unele repere ale culturii europene etc. ” 
 
 

 
 
 

Destinul lui Adrian Marino între literatură şi literaţi: 
Viaţa unui om singur 

 
un eveniment editorial comentat de Emil Nicolae 

 
1. Dacă am ţine seama de reacţiile grăbite şi numeroase care au 
apărut în presă chiar înainte de ieşirea de sub tipar a volumului de 
memorii Viaţa unui om singur de Adrian Marino (Editura Polirom, Iaşi, 
2010; 526 p.), am putea crede că asistăm la un fenomen cultural totodată 
important şi benefic. Respectiv, resuscitarea interesului pentru o 
personalitate de marcă a literaturii noastre şi pentru opera ei. Din păcate, 
imediat s-a văzut că lucrurile nu stau tocmai aşa: la puţinele fragmente 
lăsate "să transpire" de sub teascuri - şi acestea alese cu grija de a fi cât 
mai "scandaloase", dintr-o pură strategie de marketing editorial - am avut 
o mulţime de comentarii ignare şi băşcălioase, câteva aplauze dinspre 
zona frustraţilor şi niscaiva mârâituri dinspre "grupurile de interese" 
vizate, două sau trei opinii condescendente şi foarte puţine intervenţii cu 
adevărat pertinente. Oricum, nu e chiar în regulă să te bagi în vorbă doar 
pe baza unor decupaje scurtisime (cu excepţia celor două pagini din 
România literară, extrase din capitolul în care Adrian Marino îşi explică 
"singurătatea"), până nu ai toată cartea pe masă. Dar, ajutată de 
binecunoscutul "specific" românesc, manevra de piaţă şi-a atins scopul şi 
cererea de tiraj s-a mărit simţitor, stimulată deopotrivă de iniţiaţi şi de 
chibiţi.  
 Acum, dacă e să mă opresc, totuşi, asupra unor asemenea 
"păreri", le prefer pe acelea exprimate de persoane care s-ar înscrie în 
prima categorie şi voi motiva de ce. Undeva, în memoriile sale, Adrian 
Marino remarcă foarte buna relaţie pe care a avut-o cu familia Alina 
Mungiu şi Andrei Pippidi. Aşa că, atunci când scria de la Oxford (în 10 
februarie a.c.) rândurile următoare, Alina Mungiu-Pippidi cunoştea 
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măcar "spiritul" cărţii aflate sub tipar în acel moment, ceea ce s-a 
adeverit după apariţie: "... Aş vrea să dau doar un avertisment în spiritul 
lui Adrian Marino. Îmi pare bine că nu a văzut degradarea accelerată a 
culturii noastre în anii din urmă: căderea de tiraje, marketizarea, 
provincializarea, degradarea limbii printr-o invazie de traduceri 
subcalitative şi de critică literară vulgarizatoare. Dar văzuse deja destul şi 
era profund oripilat de ambele tendinţe principale din cultura noastră 
actuală. Pentru că tendinţa raţionalistă, critică şi europeană, pe care o 
ilustra el, şi ai cărei reprezentanţi în secolul XX oricum sunt o minoritate, 
nu are azi decât un număr infim de urmaşi - şi mă tem că vor sfârşi toţi 
prin a deveni nişte exilaţi. /.../ Lumea nu ştie, dar el (Adrian Marino) era 
cel mai tradus şi mai publicat umanist al nostru în străinătate, deşi în 
România a trăit mereu la limita supravieţuirii. Războiul nu se duce la noi, 
azi, pentru spiritul occidental al culturii române, o cauză pierdută... Ci 
între două tendinţe cu totul neaoşe. Prima este naţionalismul ortodox 
cultural, care s-a extins cu preţul dezvoltării accentelor kitsch - încât s-a 
ajuns ca bolnavi mintal scăpaţi de sub autoritatea terapeutului lor (şi care 
nu îşi iau medicamentele la vreme) să ţină conferinţe publice, să scrie 
cărţi care pot cel mult să servească la diagnostic şi să profetizeze prin 
interviuri, asta când nu vin cu propuneri de lege, cerând statului să facă 
una sau alta. /.../ A doua tendinţă este occidentalismul de consum, ceea 
ce, în Jurnalul de la Pătiniş, Noica numea civilizaţia untului. Cred că nu 
mai e nici o îndoială că avertismetele lui (Adrian Marino) nu au servit la 
nimic şi am sucombat mai cu toţii acestei civilizaţii...".  
 Pe de altă parte, cu promisiunea că va reveni după ce va citi 
cartea, Vladimir Tismăneanu avertizează pe blogul propriu (în 12 
februarie a.c.): "Un erudit de talia lui Marino se aştepta, evident, la mai 
multă recunoaştere şi recunoştinţă. Nu mă pot surprinde, aşadar, reacţiile 
sale caustice faţă de alte figuri de succes. Contextualizarea însă e, acum, 
esenţială. /.../ Oameni care n-au pus mâna pe o carte de A. Marino se 
trezesc dând lecţii în numele lui. Ignarii insolenţi au devenit specialişti în 
Adorno şi îl admonestează pe Andrei Pleşu. Ba mai vine câte un jurnalist 
însetat de rating să-l compare, inept, pe A. Marino cu un istoric 
contemporan, fost şi actual demnitar, pornit pe calea unei alarmante auto-
compătimiri. Ambii, pasămite, victime ale <intelectualilor cu spectrul 
(poate 'sceptrul'?! - n.m.) puterii în mînă> (păltinişeni, băsescieni, icerişti, 
ghedesişti, ştiţi Dvs.). Spectacol rizibil, grotesc, ba chiar obscen... El 
ignoră ceea ce aş putea numi orgoliul solitar al lui Adrian Marino, poziţia 
sa de outsider în lumea culturală, un subiect care ar trebui explorat 
separat...".  
 Nu e greu de înţeles că, în aceste discuţii preliminare, se 
prefigurează cel puţin două moduri de a folosi / manipula cartea lui 
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Adrian Marino: unul superior, argumentând prin idei, situaţii şi personaje 
distanţa dramatică la care ne aflăm faţă de perspectiva europeană pe care 
şi-o dorea autorul; şi altul derizoriu, colportând fraze, sentinţe şi încercări 
de portretizare critice la nivelul bârfelor sau al răfuielilor conjuncturale. 
În ambele cazuri, însă, e nevoie de suportul "autorităţii", de cunoaşterea 
dimensiunii intelectuale reale a celui citat / invocat. Căci, într-o ţară plină 
de "specialişti" în toate şi în orice, unde critica se confundă lesne cu 
înjurătura - exerciţiu la îndemâna oricui -, e bine de precizat, totuşi, cine 
"zice" (scrie). Aşa că îmi fac datoria să rezum aici activitatea lui Adrian 
Marino (1921, Iaşi - 2005, Cluj), fie şi pentru cititorul care s-ar întâlni 
întâmplător cu opiniile provenind dintr-o parte sau din cealaltă.  
 Ca asistent al lui G. Călinescu (1945-1947), dacă nu ar fi fost 
obligat să suporte 14 ani de recluziune (8 ca deţinut politic şi încă 6 de 
domiciliu obligatoriu), probabil că ar fi devenit un foarte bun istoric 
literar, după cum o atestă eseul biografic Viaţa lui Alexandru 
Macedonski, cu care şi-a susţinut doctoratul în 1947 (tip. 1966) şi, 
ulterior, studiul Opera lui Alexandru Macedonski (1967). Numai că, de-
a lungul anilor de detenţie, în speranţa că va fi cândva "liber", Adrian 
Marino şi-a conceput un alt construct în domeniu: critica ideilor literare. 
Fără să aibă vreodată "carte de muncă", după ieşirea din închisoare şi 
D.O., el s-a concentrat pe un proiect aproape fără seamăn în trecutul şi 
prezentul românesc (având un corespondent, poate, doar în ceea ce 
încercase pe nedrept uitatul şi ironizatul Mihail Dragomirescu la 
începutul secolului XX şi, mai tîrziu, în scrierile sale, Tudor Vianu). Pe 
acest drum s-a născut, pas cu pas / carte cu carte, un ansamblu teoretic 
singular (sic!) în România: Modern, modernism, modernitate (1969), 
Clasicism, baroc, romantism (colab., 1971), Dicţionar de idei literare, I 
(A-G) (1973), Critica ideilor literare (1974), Hermeneutica lui Mircea 
Eliade (1980), Hermeneutica ideii de literatură (1987), Biografia ideii 
de literatură (vol. I-VI, 1991-2000). La care se adăugă alte titluri, 
apărute întîi în străinătate sau netraduse încă în limba română: Etiemble 
ou Le Comparatisme militant (Paris, 1982), Tendances esthetiques (în 
Les avant-gardes litteraires au XX-ieme siecle. II. Theorie, Budapesta, 
1984), Comparatisme et theorie de la litterature (Paris, 1988; rom. 
1998), Teoria della letteratura (Bologna, 1994). Iar în fundal, 
configurând şi susţinând "europenismul" acestui proiect: Ole! Espana! 
(1974), Carnete europene (1976), Prezenţe româneşti şi realităţi 
europene (1978), Litterature roumaine - litteratures occidentales. 
Rencontres (1982). După revoluţie, implicarea ideologică militantă 
devine mai evidentă, în prelungirea celor de mai sus: Pentru Europa: 
integrarea României. Aspecte ideologice şi culturale (1995), Politică şi 
cultură. Pentru o nouă cultură română (1996), Cenzura în România 
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(2000), Al treilea discurs. Cultură, ideologie şi politică în România (în 
dialog cu Sorin Antohi, 2001).  
 Iată "raftul" de bibliotecă purtând semnătura lui Adrian Marino şi 
care nu trebuie uitat când îi citim memoriile. Chiar dacă, pe măsură ce îşi 
analizează condiţia existenţială, autorul ajunge să-şi trateze oarecum 
"masochist" propria operă: "Aş vrea <să fug> definitiv dintr-o lume care 
nu mi-a dat nici o satisfacţie. Am recunoscut, de multe ori, că singurul 
vinovat sunt eu însumi. Dar, acum, la sfârşitul unei vieţi, când i se pot 
observa cu destulă claritate toate împlinirile şi mai ales ratările, ce 
importanţă mai are cine este sau nu adevăratul <vinovat>? Rezultatul 
final poate părea cel puţin paradoxal, chiar absurd. Şi totuşi cum nu se 
poate mai firesc. Indiferenţa mea profundă faţă de opinia literară - într-o 
cultură minoră, doar de poeţi şi publicişti - se dublează şi creşte odată cu 
dezinteresul şi indiferenţa faţă de propriile cărţi, publicate, redactate sau 
concepute pînă în 1989. Adevărul este că <am renunţat>, în esenţă şi în 
conştiinţa mea la ele. Nu-mi mai <plac> şi nu mă mai <interesează> în 
mod profund, organic. Au devenit tot mai <străine> de mine. Eu însumi 
eram tot mai <străin> de propriul meu trecut <literar>, care m-a falsificat 
şi denaturat în cea mai mare parte. O obsesie apăsătoare." (v. Viaţa...).  

 În ce mă priveşte, mă interesează Viaţa unui 
om singur pentru că am crescut şi m-am format în 
preajma cărţilor lui Adrian Marino, fără să-l fi cunoscut 
vreodată personal, deşi mi-am dorit-o. Deci nu pot / nu 
vreau / nu-mi vine / n-am dreptul să-i ignor atitudinea. 
În anul 1966, când se publica Viaţa lui Alexandru 
Macedonski, elevul care eram a avut la îndemână un 
model excepţional de interpretare şi documentare, cum 
încă nu apăruse altul în istoriografia literară postbelică 

(comparabil doar cu monografiile mai vechi ale lui G. Călinescu, despre 
Eminescu şi Creangă). Iar în anul următor, această referinţă era 
completată cu Opera lui Alexandru Macedonski. Pe de altă parte, de-a 
lungul timpului şi în orizontul bibliografiei româneşti, preocupările mele 
de teorie literară şi-au găsit un suport tot în scrierile lui Adrian Marino 
(în rest, beneficiind doar de traducerile apărute la Editura Univers). La 
toate astea, desigur, se adaugă o anumită curiozitatea pentru ceea ce se 
numeşte "viaţa literară" din spatele textelor, în mare parte neglijată de 
istoriile făcute la noi doar pe seama textelor (cu excepţia "portretistului" 
G. Călinescu, care a folosit-o ici şi colo în celebra lui Istorie...).  
 Şi aici, deja, trebuie să fac o precizare în plus. În condiţii 
normale, adică fără opresiunea politică instituţionalizată (prin cenzură, 
supraveghere, dictat etc.), pot rămâne în afara istoriei literaturii, într-
adevăr, doar unele detalii mai mult sau mai puţin importante (opinii 
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subiective, bârfe, nemulţumiri etc.). Dar perioada la care se referă 
preponderent Adrian Marino (1945-1999, interval acoperit de memoriile 
sale) însumează: aproape o jumătate de secol de acerb control ideologic, 
pe parcursul căruia o bună parte din "facerea" literaturii nu putea fi spusă 
/ scrisă în istoriile oficiale; şi încă aproape un deceniu de confuzie post-
revoluţionară, nedezbărată complet de apucăturile securisto-comuniste, 
de tentaţia extremismului, de abuzuri şi de falsificări axiologice. Or, toate 
lucrurile astea se cereau scoase la lumină pentru o mai bună înţelegere a 
realităţii. În mod firesc, memoriile lui Adrian Marino plimbă o grilă 
subiectivă peste acest tablou, dar ceea ce ele înregistrează nu trebuie 
confundat cu o simplă "bombăneală" vindicativă şi nici folosit ca atare. 
 
2. În anul 1993, Adrian Marino avea deja scrisă o primă formă a 
memoriilor sale de până în 1989, numărând aproximativ 1400 de pagini! 
I se părea prea mult şi, pe deasupra, "prea anecdotic, prea istoric, prea 
factologic" - mărturisea într-o convorbire cu Mircea Iorgulescu (la Radio 
Europa Liberă, în 10 mai 1997) -, dorindu-şi o versiune care să fie mai 
curând "o autobiografie pur intelectuală, ideologică şi culturală". Tenace 
şi serios, cum îl ştiau cei apropiaţi, s-a apucat de treabă şi în 1999, cu 
completările din experienţa anilor postrevoluţionari, cartea Viaţa unui 
om singur era deja gata. Nu s-a grăbit să o publice. Dimpotrivă, a 
împuternicit-o pe doamna Lidia Bote (autoare a cel puţin două referinţe 
fundamentale: Simbolismul românesc, studiu din 1966, şi Antologia 
poeziei simboliste româneşti, 1972), soţia şi legatara sa testamentară, să 
trimită manusrisul la tipar abia la cinci ani de la moartea lui ("... când va 
fi o perspectivă mai calmă asupra lucrurilor, când se va privi cu alţi ochi. 
Alţii lasă clauze de 40-50 de ani, eu, fiind mai liberal, pun o clauză mai 
mică, de numai cinci ani." - v. interviul cu poetul Ioan Mureşan, în EVZ / 
nov. 2002). Şi acum cartea se află pe piaţă.  Dar cine vrea să aibă "o 
perspectivă mai calmă" asupra ei, ar trebui să înceapă lectura cam de la 
jumătate încolo, respectiv de la capitolul "Singurătatea culturală". În 
acest fel vor fi receptate mai bine şi mai pregnant în primul rând 
sentinţele teoretice / abstracte ale (auto)analizei pe care o face Adrian 
Marino situaţiei dinainte şi de după 1989. Decupez câteva, de o mare 
gravitate, profunzime şi actualitate: "Visam o cultură română solidă, 
rezistentă, <originală> în felul său şi mă lovean doar de compilaţii, 
sincronizări mecanice, alinieri docile şi minore la ultima modă 
intelectuală. Mimetismul face şi azi, în continuare, ravagii. /.../ Un motiv 
în plus de a rămâne postum cu această Viaţă. Povestea construcţiei unei 
alte mentalităţi culturale, în total contratimp istoric. Povestea vieţii 
intelectuale a unui om singur, care crede în intransigenţă, în muncă şi 
studiu organizat, în continuitate şi tenacitate constructivă."; "Adevărata 
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criză a culturii româneşti moderne este că o mie de inşi (cifră simbolică) 
trebuie să facă <de toate>: şi cultură şi literatură şi politică şi publicistică 
şi administraţie culturală şi multe altele în acelaşi timp. De unde o 
improvizare şi o cârpeală permanente. /.../ Evident, nimeni nu gândea în 
acest mod. Mă găseam deci din nou singur. Un om singur gândea, pe 
cont propriu, cum ar trebui să fie cultura română. O temă care de fapt nu 
interesa pe nimeni cu adevărat."; "Nu mă regăseam, mă simţeam chiar 
străin, în această lume de <poeţi>. De fapt versificatori care continuau 
tradiţionala <jale> românească, eternul <cântat din frunză>, <doina> 
plurimilenară cântată din fluier lângă o <turmă de mioare>. Pentru mine 
era o dovadă evidentă a persistenţei fondului arhaic, primitiv, 
<premodern> (cu o formulă eufemistică) a României tradiţionale. Deci, 
la antipodul întregii mele viziuni despre <România viitoare> şi a culturii 
sale. Nu o poezie spontană şi naturală ne lipsea, ci o cultură solidă şi bine 
organizată. Ce se putea aştepta de la un popor iremediabil contemplativ, 
liric, pasiv şi plângăreţ? Nimic ferm, constructiv, rezistent, integrat 
societăţii moderne globale."; "Când cultura mediatică a devenit 
dominantă, după 1989, am fost invadaţi de un adevărat torent de <mese 
rotunde>, talk-show-uri, interviuri. /.../ Evident, reveneam la o altă rotire 
a spiralei, la stadiul culturii orale tradiţionale. Orice s-ar spune, minore, 
inferioare. În loc de fluier, microfonul şi prim-planul imaginii televizate. 
Două defecte mi se păreau intolerabile şi esenţiale: cultul fragmentului şi 
literaturizarea. Obsesia frazelor bine întoarse, a butadelor, a 
paradoxurilor. Într-o discontinuitate totală, ridicată la stil cultural 
predominant şi canonic. Am atins chiar punctul nevralgic. Lipsa tradiţiei 
culturii specializate, indiferenţa şi chiar dispreţul pentru ideea de sistem, 
construcţie, sinteză, erudiţie, enciclopedism cultural, specializare precisă. 
În mod evident, o cultură de poeţi şi publicişti nu putea asimila - de a le 
cultiva nici nu putea fi vorba – lucrările teoretice şi sistematice, de 
referinţă şi documentare riguroasă."; "Eram nu numai imun, dar şi 
spontan ostil oricărui spirit de ceată, de grupare culturală, care - prin 
număr, coeziune şi agresivitate - urmărea să-şi impună propriul punct de 
vedere. Şi, mai ales, ierarhia sa valorică."; "Cum să rezişti, să 
supravieţuieşti publicistic în asemenea condiţii? treptat, treptat, această 
preocupare devenea tot mai ştearsă. /.../ Catastrofa în România 
postceauşistă este că succesul, recepţia nu au nici o bază obiectivă. Totul 
se sprijină pe un sistem personal şi subiectiv de relaţii, pe un schimb 
reciproc de servicii. Or, la acest capitol eram complet deficitar. Un 
<handicapat>. Dacă nu pot fi înţeles în mod exact ceea ce sunt, o 
prezenţă pur formală nu mă interesa. Dar, vorba lui B. Gracian, <ceea ce 
nu se vede e ca şi cum n-ar fi>. De audienţă, receptare, critică de direcţie, 
în astfel de împrejurări, nici nu putea fi vorba. Situaţie plină de urmări 
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negative. Dilemă dificilă, uneori teribilă." ş.a.m.d. Ar putea fi adăugate 
aici zeci şi zeci de alte citate asemănătoare, extrase din capitolele 
următoare ("Clarificarea ideologică", "Decepţia politică", "Altă 
Românie", "Izolarea definitivă", "Câteva concluzii"). Unele revin, 
obsesiv, ca şi exemplele care privesc situaţii şi persoane / personaje din 
prima parte a cărţii.   Dar, după ce am parcurs enunţurile şi pasajele care 
pun într-o ecuaţie principială şi generală nemulţumirile lui Adrian 
Marino faţă de starea culturii române, vom percepe altfel decât ca pe 
nişte simple "execuţii" sau "atacuri la persoană" sentinţele îndreptate 
împotriva unor "nume" care au populat ori populează viaţa noastră 
culturală, de la C. Noica şi G. Călinescu pînă la G. Liiceanu şi H.-R. 
Patapievici. În fond, ele au fost / sunt "la butoane" şi le revine cel puţin 
răspunderea morală pentru frustrările resimţite de autorul memoriilor 
când a constatat opacitatea şi chiar ostilitatea de care s-a lovit proiectul 
său cultural. Şi mă opresc la un singur exemplu - se pare că important, de 
vreme ce Adrian Marino insistă asupra lui. Este vorba despre condiţiile în 
care s-a făcut "recuperarea" lui Mircea Eliade şi a operei sale. În acest 
sens şi fără să cunoască aranjamentul din spatele situaţiei ("Mai târziu am 
aflat că M.E. era de fapt curtat, menajat, tolerat - într-un fel sau altul - 
dintr-un motiv absolut grotesc. La prima vedere neverosimil: de a fi 
folosit ca agent de influenţă în vederea obţinerii Premiului Nobel / pentru 
pace - n.m. / de către Ceauşescu. Un moment aproape incredibil, 
paranoic, al regimului. Şi totuşi riguros adevărat. C. Noica /.../ a fost 
expediat la Paris în acelaşi scop. Despre această <problemă> nimeni nu 
mi-a vorbit niciodată."), Adrian Marino se apucă de lucru, în stilu-i 
bunecunoscut - riguros şi aplicat, surmontând dificultăţile documentării 
unui subiect destul de "sensibil" în România ceauşistă. Termină 
Hermeneutica lui Mircea Eliade, cartea e tipărită (în 1980) cu "aprobări 
speciale", difuzarea şi receptarea trec prin fel de fel de avataruri etc. Iar 
în 1981 apare şi o ediţie franceză, la Gallimard. Un succes, s-ar spune. 
Doar că, ulterior, Securitatea a început să-l observe cu şi mai multă 
atenţie pe autor: "Preocuparea de bază a Securităţii era supravegherea şi 
infiltrarea exilului. Adică exact ceea ce eu nu făceam... Iar M. Eliade nu 
reprezenta, de fapt, decât un caz, între multe altele. Rezultatele nu puteau 
fi, în mod inevitabil, decât fie previzibile, fie nule. Eram chiar mirat cât 
de puţine <întrebări> mi se puneau despre această relaţie. N-am avut, 
cred, mai mult de două-trei <întrevederi> de acest tip. Şi, în definitiv, ce-
aş mai fi putut spune şi <aduce> în plus când, la Paris, în jurul lui Mircea 
Eliade foiau agenţii rezidenţiali locali? Cred că din acest motiv am fost 
lăsat efectiv în pace. /.../ Iar despre legăturile mele cu M.E. <se ştia> deja 
<tot> încă din ţară. Mai ales că M.E., într-un fel, <se... predase> el însuşi, 
cu arme şi bagaje. Ca şi C. Noica, de altfel."  
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 Pe de altă parte, călătoriile de documentare la Paris îl fac suspect 
în ochii celor din jur (cum să călătorească în Occident un fost deţinut 
politic, dacă  nu cu acordul Securităţii?!), încât Adrian Marino ajunge să 
se revolte pe drept cuvânt: "Nimeni nu acuza pe C. Noica pentru faptul că 
<a călătorit>, în timp ce eu sunt culpabilizat pentru acelaşi fapt...". În 
special după revoluţie, în condiţiile "libertăţii de opinie", el a fost acuzat 
direct de colaborare cu regimul ceauşist. Acest motiv, invocat de cei 
care-l ocoleau / ignorau cu obstinaţie era menit să mascheze, după 
părerea mea, obtuzitatea şi incapacitatea de a adera la perspectiva lui 
înaltă, pro-europeană. Mai mult - poate chiar jena meschină de a se afla 
în preajma unui autor cu o anvergură greu de egalat. Dar Adrian Marino 
insistă să se explice: "O declar pe faţă: nu mă tem nici de <dosare>, nici 
de Securitate, nici de SRI, nici de un alt serviciu asemănător din lume. 
Dar de ura, invidia şi veninul scriitorului român adversar am început, 
într-adevăr, să mă tem. Fiindcă este capabil oricând de reacţii iraţionale, 
imprevizibile şi, mai ales, total lipsite de scrupule. Megalomania, 
egocentrismul şi orgoliul rănit al scriitorului sunt capabile de adevărate 
ravagii."  
 Însă, dacă tot veni vorba, să vedem ce spun <dosarele>, inclusiv 
în cazul Hermeneuticii.... Nu demult, s-a ocupat de acest subiect 
Simona-Maria Pop (v. Creaţia şi iluzia libertăţii. Studiu de caz: Adrian 
Marino, în Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor 
Comunismului în România, Ed. Polirom, Iaşi, 2009; vol. IV: 
Intelectualii şi regimul comunist: Istoriile unei relaţii). Şi a ajuns la 
următoarele concluzii: "Rapoartele din dosarul său de urmărit sunt o 
mărturie evidentă a faptului că Adrian Marino a renunţat la orice 
implicare politică, consacrându-se doar muncii de cercetare ştiinţifică, 
ducând o viaţă retrasă şi dedicată studiului. Articolele pe care le publică 
sunt neutre, el nesemnând texte angajate politic, la fel cum şi 
corespondenţa sa privată nu conţine nici un element compromiţător. 
Adrian Marino a adoptat aceeaşi strategie pe care o avusese şi în Bărăgan 
(în timpul D.O.  - n.m.): se va supune formal legilor, păstrându-şi însă 
integritatea de spirit. /.../ În afara unui angajament formal pe care l-a 
semnat în Bărăgan, în cadrul înscenării amintite, de obligaţiile căruia nu 
s-a achitat niciodată, refuzând vehement orice formă de colaborare a lui 
ca agent informativ, nu s-a descoperit în acest fond arhivistic nici un alt 
document prin care Adrian Marino să îşi formuleze o adeziune 
explicită.". În raport cu aceste concluzii reieşite din examinarea directă a 
"dosarelor", ce valoare mai au toate discuţiile / acuzele / insinuările / 
bârfele vehiculate în mass-media postrevoluţionară, chiar de unii membri 
ai CNSAS? Singurul scop decelabil este subminarea prestigiului şi 
înveninarea ultimilor ani din viaţa autorului nostru. Scop atins, se pare, 
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de vreme ce, în memoriile publicate acum, el notează cu o durere greu de 
camuflat: "Încerc o mare repulsie rememorând aceste detalii. Râdeam şi 
deplângeam naivitatea mea. Nu mai revin asupra întregii motivări a 
Hermeneuticii lui Mircea Eliade. O carte pe care, aproape, vreau s-o uit. 
Am refuzat, de altfel, reeditarea sa acum trei ani şi anul acesta (1999) am 
declinat aceeaşi ofertă din partea unei edituri <tinere>. Rar bune intenţii 
plătite mai dureros, cu umilinţe mai mari din partea mea, ca în acest caz. 
Şi, ceea ce e mai grav, venite din toate direcţiile spectrului politic," (v. 
Viaţa...).  
 Sunt multe "despărţiri" în această carte postumă a lui Adrian 
Marino: de propria operă, cum am văzut, de oraşul natal (Iaşi), de cel în 
care a locuit (Cluj) şi de capitala tuturor "relelor" (Bucureşti), de 
Academie, de Uniunea Scriitorilor şi chiar de literatură, în general, de 
cultura română în formele ei trecute şi prezente, ba şi de unele repere ale 
culturii europene etc. De unde provine şi sentimentul acut de 
"singurătate", mărturisit în mod deschis. Desigur, spectaculoasă / 
"scandaloasă" - din punctul de vedere al amatorilor de colportaje - este în 
primul rînd "despărţirea" de o lungă serie de autori contemporani (nu le 
mai reţin aici numele pentru că au fost déjà folosite excesiv în diverse 
comentarii tendenţioase). Totuşi, din capitolul final ("Cîteva cocluzii"), 
aflăm şi despre existenţa unor prieteni ("deşi puţini") pe care Adrian 
Marino îi recunoaşte ca atare: Mircea Carp (redactor la Europa Liberă), 
Paul Lăzărescu (filolog), Grigorel Popa (medic, fiul lui Gr.T. Popa), 
Matei Călinescu, Sorin Antohi, Ştefan Borbely, Andrei Corbea (Hoişie), 
Leon Volovici ş.a. Chiar dacă l-au înţeles pe Adrian Marino şi l-au 
apreciat cum se cuvine, nu ei au fost "decidenţii" care trebuiau să-i 
recepteze corect şi să-i sprijine proiectele, ci "ceilalţi" (dar "ceilalţi sunt 
infernul"!, vorba lui J.P. Sartre), mult mai vizibili, mai bine aşezaţi în 
"structuri", mai percutanţi, şi înainte şi după revoluţie. Iar cine-i cunoaşte 
opera, crucială pentru cultura română în intenţiile şi împlinirile ei, nu va 
fi deloc mirat de periodica invocare a lui Alexandru Macedonski, la fel 
de claustrat şi de ponegrit pentru meritele sale în istoria literaturii 
române. Un destin văzut în oglindă şi în care a intuit cu multe decenii 
înainte ceea ce urma să se întâmple cu el însuşi. Scria Adrian Marino, în 
1947, la sfârşitul primei sale cărţi (Viaţa lui Alexandru Macedonski) 
despre poetul "Nopţilor" şi al "Rondelurilor": "Cu platitudinea acestui 
mediu el a rămas în dezacord profund pînă la capăt. Dar în mijlocul său, 
poetul şi-a păstrat nu numai întreaga puritate a visului poetic, ci şi 
puterea de a-l sfida triumfător şi pe faţă...". Cu mici corecţii, aceste 
rânduri ar fi putut să încheie la fel de bine şi Viaţa unui om singur... 
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„Ieşită nu demult de sub imperiul dominaţiei 
„centrului”, cultura română a învăţat greu lecţia raporturilor 
fireşti dintre centru şi margine.” 
 
 
 

 
 

Despre centru şi margine, foarte pe scurt 
 

un eseu de Adrian G. Romila 
 

După o modernitate care a păstrat  poziţia „clasică” a 
centrului iradiant, post-modernitatea a modificat raporturile dintre cultura 
de centru şi cea de margine în favoarea ultimei. Nici capitala, nici marile 
voci critice, nici depozitarea istorică într-un canon nu mai dau valoarea 
unui nume sau a unui text. Un fel de obsesie democratică a „omului 
recent” a făcut ca prestigiul centrului să fie sancţionat, cel puţin teoretic, 
pentru a face loc egal pe eşichierul public tuturor spaţiilor productive 
cultural. Nu intrăm aici în discuţii mai adînci despre epistemologia post-
modernă, care e profund relativizantă, demitizatoare, antimetafizică şi 
antitradiţionalistă, adică total împotriva oricărui centru de putere. 

Corect politic sau nu, acest fapt e deosebit de benefic pentru 
satul global interconectat care e acum lumea obiectelor simbolice. Pe de 
o parte, punctele marginale s-au erijat în „centre” ale aceleiaşi culturi 
(sau ale aceleiaşi specii creatoare) şi s-a deschis larg drumul comunicării 
între ele, indiferent de distanţe. Autori de toate felurile şi din toate 
locurile se înscriu cu succes în istoria culturală a spaţiului pe care îl 
ocupă, o istorie care devine „centrală”, de maximă importanţă, adică, 
imediat ce valoarea punctelor dispersate a fost cunoscut şi confirmată. 
Proza românească de azi, de pildă, se sprijină tot atît de bine şi pe nume 
clasice „de centru” precum Mircea Cărtărescu, Cristian Teodorescu şi 
Nicolae Breban, ca şi pe „marginali” ca Petru Cimpoeşu, Florina Ilis şi 
Dan Lungu, deveniţi, între timp, „centrali” (numele sunt alese pe criteriul 
spaţiului geografic). Critica „grea” se face şi din Iaşi (Antonio Patraş, 
Bogdan Creţu), şi din Bucureşti (Paul Cernat, Daniel Cristea-Enache), şi 
din Sibiu (Andrei Terian). La fel s-a întîmplat şi cu alte domenii ale 
culturii scrise, inclusiv în raporturile dintre arealuri şi discursuri. Andrei 
Makine, Isabel Allende şi Haruki Murakami sunt autori importanţi ai 
literaturii universale, de-acum, la fel cum Michel Henry, Vladimir 
Tismăneanu şi Jaroslav Pelikan sunt autori ai filosofiei de pretutindeni. 
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Desigur, promovarea de către edituri mari, receptarea critică diversă, 
volumul contribuţiei şi obsesia legitimării externe a literaturii (a culturii, 
în genere) naţionale au contribuit din plin la dispersarea valorică a 
„centrului”. Publicul contemporan s-a transformat şi el într-unul 
cosmopolit, care caută valoarea (chiar exotismul) în locul unor nume 
consacrate deja de istoria în sens tare. Ori, dacă e să caute numele 
consacrate, o face cu cele consacrate de o bună promovare, prilejuită de 
tîrguri de carte, de mass-media sau de varii pasiuni intelectuale.  

 Pe de altă parte, se iveşte riscul proliferării mediocrităţii bine 
promovate, care devine „centrală” numai fiindcă beneficiază de excelente 
mecanisme de răspîndire. Moda unor Paulo Coelho sau Dan Brown e 
rezultatul perfect al capitalismului cultural, funcţionabil mai ales într-un 
Occident care s-a descentralizat de mult şi care a pierdut, prin asta, ideea 
de valoare, alta decît cea care „se vede”. Pentru decenţa autenticului, 
trebuie păstrată ideea creştină a adevărului ascuns, a revelaţiei oricînd 
posibile, în defavoarea statuilor vizibile, admirate de masă. Îmi vine 
acum în minte valul de tineri prozatori de la Polirom, pe care s-a mizat 
aproape gratuit, la început, dar care a dat, ulterior, o excelentă generaţie 
de scriitori. Sau, la celălalt capăt, poate fi evocat cazul lui Mihail 
Sebastian, destul de şters la începutul anilor ’90, ca intelectual al 
generaţiei sale, dar recuperat în forţă apoi, după descoperirea tîrzie a 
jurnalului său. Oricît de greu i-ar veni într-o eră a modelor şi a cotei de 
piaţă, politica promovării trebuie să caute, în permanenţă, să fie curioasă 
şi circumspectă, deschisă şi sensibilă la nunaţe. „Centrul” să rămînă ca 
reper, iar „marginea” impulsionată să iasă din tăcere. O promovare cu 
mai multe „centre” are, oricum, mai multe şanse de a marca borne 
valorice pe o hartă culturală întinsă.  

Atunci cînd se vorbeşte de dimensiunea universală a unui 
autor, riscul mediocrităţii se perpetuează, în sensul în care o validare 
naţională greşită, dar cu bună reclamă, e tradusă în alte limbi. Ea trece, 
astfel, ca valoare „centrală” în alte culturi, mai puţin informate despre 
sursă şi mai puţin dispuse să critice, mai ales dacă „se vinde” şi „se 
vede”. De aici necesitatea unei promovări în care un manageriat editorial 
profesionist, combinat cu diversificarea vocilor critice şi cu un public de 
bun gust (oricît de restrîns) să ducă la polarizarea echilibrată a 
„centrelor” de valoare.  

Ieşită nu demult de sub imperiul dominaţiei „centrului”, 
cultura română a învăţat greu lecţia raporturilor fireşti dintre „centru” şi 
„margine”. Programele de traduceri, prezenţele la tîrgurile internaţionale 
de carte, sprijinirea debuturilor, lecturile publice şi explozia ramificată a 
presei de întîmpinare au, în continuare, rolul decisiv în consolidarea 
7acestor raporturi. Într-o post-modernitate firească, de-acum, cultura 
autohtonă s-a înscris pe drumul cel bun. 
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           “Am fost un boem în prima tinereţe, am avut apoi o familie 
(soţie, copil), am ocupat şi funcţii înalte şi am fost şi ultimul om 
(voi muri în această postură umilitoare, „să pot să-mi ispăşesc 
păcatele”), am publicat cărţi care n-au trecut chiar neobservate 
de critică, unele premiate credibil – aşa arată un Domn Contra?” 

 
 

Generaţia `80 văzută de Liviu Ioan Stoiciu 
 

   într-un dialog cu Dumitru Augustin Doman 
 

 
– Dragă LIS, îmi place să cred că nu întîmplător Nicolae 

Manolescu te-a aşezat primul în capitolul despre Generaţia 80 al 
Istoriei... sale, indiferent de modul cum te analizează mai apoi. Îmi 
amintesc că te-am văzut pentru prima oară la Cenaclul Junimea de la 
Iaşi în 1976 unde ai citit poeme de-o manieră pe care noi, cei care 
frecventam Casa Pogor tot la două săptămîni, n-o mai întîlnisem, motiv 
pentru care chiar te-am criticat. Păcatele tinereţelor, de! Ne-a adus la 
ordine criticul Daniel Dimitriu – noul Maiorescu al noii Junimi -  care a 
înţeles că e vorba de o schimbare de paradigmă. O făceai ostentativ, 
programatic sau aşa simţeai că trebuie să scrii? 

– Îmi aminteşti de situaţia mea „ostentativă” de azi, de a fi 
perceput „bucureştean”, nu moldovean. Imediat ce m-am mutat la 
Bucureşti (am aici domiciliul definitiv din 1990), am fost tăiat de pe lista 
scriitorilor moldoveni, inclusiv vrînceni, deşi părinţii mei sunt din vatra 
Adjudului (casa părintească e şi azi „pe picioare”, părăsită, murind şi tata 
şi mama mea naturală şi mama vitregă, pe strada 1 Decembrie / 
Revoluţiei, numărul 11) şi aici am copilărit şi am fost educat (Adjud se 
afla, după vechea împărţire administrativă teritorială, în regiunea Bacău; 
din 1967, cînd am terminat liceul, Adjudul a trecut la judeţul Vrancea). 
Nu contează nici faptul că sunt născut lîngă Piatra Neamţ – am devenit 
din 1990 „bucureştean”. Pe atunci, trebuie să subliniez asta din start, în 
toată perioada gloriei trecătoare optzeciste (pînă la Revoluţie), eu 
locuiam la Focşani şi eram considerat „poet vrîncean, care aduce 
cutremurul”, deşi prezenţa mea la Focşani era exclusiv legată de căsătoria 
din 1975 cu prozatoarea Doina Popa (cunoscută de mine la Bucureşti, la 
cenaclul „Luceafărul”, în 1974). De altfel, scriitorii focşăneni (vrînceni în 
general, care locuiesc şi scriu în judeţ, la Adjud, Panciu, Mărăşeşti şi 
Odobeşti) nu mă mai consideră de-al lor de cînd am plecat la Bucureşti. 
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Dacă tot veni vorba, să observ că Adjudul copilăriei şi al primei mele 
tinereţi, de care fac eu caz în toate cărţile, nu mă pomeneşte în 
monografiile sale, deoarece sunt născut în comuna Dumbrava Roşie, 
judeţul Neamţ! 

Cum spun, cînd am venit la Iaşi la Cenaclul Junimea (să fi fost 
prin anul 1978-1979; Constantin Parascan a editat o carte dedicată 
acestui cenaclu, dovedit în epocă a fi mai mult decît semnificativ; n-o am 
acum la îndemînă să dau data exactă) locuiam la Focşani, familist (în 
1975 mi se născuse un fiu), izolat, ignorat. „Debutasem” prin concurs cu 
patru poeme în „Caietul debutanţilor – 1977” la Editura Albatros, extrem 
de rar apăream cu versuri în reviste literare. Eram totalmente rupt de 
cenaclurile studenţeşti (în care s-au cizelat „optzeciştii” în majoritate) şi 
de orice gen de cenaclu local sau central. Eu ratasem promoţia poeţilor 
şaptezecişti (de care ar fi fost normal să aparţin; sunt de vîrsta lui Mircea 
Dinescu; mă aflu la aceeaşi distanţă de ani: mai mic decît şaptezeciştii şi 
mai mare decît optzeciştii), scriam altfel, „aşa simţeam scrisul” (scriu 
versuri de cînd mă ştiu intuitiv, spontan, „natural”; de cîte ori forţez, de 
cînd am devenit „profesionist”, pierd timpul). Acest gen de a scrie, în 
contra curentului, m-a exasperat, n-aveam nici o speranţă că va fi 
„omologat” vreodată, se purtau subtilităţile calofile şi metafora 
multilateral dezvoltată, nu aveam nici o încredere în mine. Nici azi, la 60 
de ani (îţi poţi imagina, tinerii optzecişti „în blugi” din literatura română 
au ajuns şi la 60 de ani!), nu am încredere în ceea ce scriu, nu sunt 
convins că sunt înţeles cu adevărat. Sigur, criticii literari care nu mă 
agreează vor triumfa iar şi vor susţine, auzind declaraţia aceasta a mea 
reiterată, că „Stoiciu se crede şi azi un neînţeles, fiind incapabil să-şi 
imagineze că e un poet neperformant, de fapt”. Sunt totalmente sincer la 
masa de scris, am oroare să-mi fur singur căciula. După o viaţă de om 
mi-am demonstrat doar capacitatea de a detecta la alţii „valoarea”. S-ar 
putea în cazul meu să mă înşel, să cred în cai verzi pe pereţi. M-aş fi lăsat 
demult de scris poezie dacă n-aş fi avut parte de cronici de susţinere la 
cărţile mele. Generozitatea criticilor mi-a adus „clipe de fericire”. Dar tot 
criticii, cei de rea-credinţă, m-au otrăvit. Mai nou am parte şi de o critică 
a plătirii poliţelor adunate în timp (ştiindu-se că spun lucrurilor pe nume 
inclusiv la adresa criticilor care se cred providenţiali, ei dînd de gustul 
puterii, şi în faţa cărora e obligatoriu „să faci frumos”, deşi lasă de dorit 
„ca oameni”) – această critică a demisiei morale mă deprimă. Totuşi: fără 
critica literară de la noi eu n-aş fi existat ca scriitor, atît cît sunt. E curios 
că tocmai criticii nu-şi dau seama cît se expun, arătîndu-şi limitele, atunci 
cînd scriu despre poezia mea (să rămîn la poezie numai). Mi se rupe 
inima, îmi vine greu să cred că marile promisiuni critice de poezie ieşene, 
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de la Daniel Dimitriu la Mircea Doru Lesovici, s-au oprit. Dar am avut 
parte atunci de cronici generoase scrise şi de cei ce aveau să fie 
recunoscuţi ca poeţi, de la Liviu Antonesei la Lucian Vasiliu şi Nichita 
Danilov, să rămîn la ieşeni. După cum eram mai mult decît onorat de 
faptul că Mihai Ursachi mă aplauda (am citit pe atunci şi la Clubul literar 
al celeilalte grupări ieşene, în care dominau „poeţii de la CUG”). În 
schimb Ioanid Romanescu m-a mîhnit, tăindu-mi orice avînt de debutant 
la „poşta redacţiei” (extraordinar, Daniel Dimitriu mi-a luat atunci 
apărarea). Toată viaţa m-am lovit de prieteni şi de duşmani ai versurilor 
mele, m-am resemnat: primesc şi mîngîierile şi loviturile cu seninătate. 
Mă bucur că, în definitiv, mai supravieţuiesc în literatura română. 

– Cantonul 248 ca spaţiu nu doar prozaic, mort într-un anonimat 
atotcuprinzător, dar unul cu întîmplări cotidiene şi mitologice 
amestecate, unde „cantonereasa, soţia lui Zeus, coboară din cer, în car 
de argint tras de boi, iar Briareu joacă zaruri cu Cronos după ce familia 
vine de la biserică din Adjudu Vechi” („sinteză” de Tudor Cristea)... 
Aceasta era copilăria singuraticului LIS, profitînd de libertatea deplină 
de a citi şi de visa? 

– Există o explicaţie… Trebuie să demitizez şi receptarea critică, 
să-i identific „spaţiul şi timpul”: în copilăria mea, Cantonul 248 (248 de 
kilometri pe linia ferată de la Bucureşti spre Bacău-Suceava) era halta 
CFR a comunei Adjudu Vechi, cu barieră la drumul care lega Podu 
Turcului-Tecuci-Bîrlad de şoseaua naţională Bucureşti-Bacău (azi 
Cantonul 248 e ras de pe faţa pămîntului, furat cărămidă cu cărămidă). 
Cantonul 248 era locuinţa de serviciu a tatălui meu (locuia aici, în altă 
clădire, şi familia cantonierului, cel care deschidea bariera; tatăl meu era 
şef de echipă la întreţinere de cale ferată la districtul Bacău). Cantonul 
era la 4 kilometri de Adjud şi 2 kilometri de Adjudu Vechi, aici am 
copilărit pînă la 15 ani, cînd părinţii s-au mutat în casa lor, la Adjud. 
Complet izolat în plină cîmpie, cantonul era înconjurat de „grădini” 
(„bucăţi” de teren agricol, cultivate cu viţă de vie şi pomi fructiferi, dar şi 
cu legume sau cereale) ale ţăranilor din Adjudu Vechi şi era loc de 
întîlnire al navetiştilor. Rămas de la un an şi patru luni fără mama mea 
naturală (a fost trăsnită în bucătăria de vară la Cantonul 248, unde mama 
abia se mutase de la alt canton-locuinţă de serviciu de lîngă Piatra Neamţ, 
unde mă născuse, după ce, cu un an în urmă îmi murise o soră mai mare, 
Livia), am fost crescut de o mamă vitregă, prin recăsătoria tatălui, şi de 
familia cantonierului. O fiică a cantonierului era îndrăgostită de tata – şi 
ea avea să mă dădăcească, ea m-a învăţat să citesc şi să socotesc (înainte 
cu mult de a fi dat la şcoală; de altfel, am fost dat la şcoală la şase ani), ea 
mi-a pus primele cărţi în mîini, ea m-a făcut să visez şi să confund 
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realitatea cu mitologia şi mi-a deschis ochii asupra unei lumi paralele. 
Numai că ea a plecat definitiv la oraş la un moment dat (după ce tata s-a 
recăsătorit). Singurătatea, gustul lăsat pentru lectură (întîrziam la 
biblioteca din comuna Adjudu Vechi pînă la căderea întunericului şi-i 
speriam pe ai mei) şi imaginaţia debordantă m-au apropiat inevitabil de 
masa de scris. Totul a decurs firesc, la 11 ani scriam versuri de dragoste 
unei domnişoare care păzea via părinţilor ei din prepeleacul de lîngă 
Cantonul 248, mai mare cu zece ani decît mine (ea avea să mă 
dezvirgineze, „să avem pardon”, de altfel), iar la 14 ani scriam de mînă 
reviste ale mele (mai multe titluri; descoperisem oraşul, chioşcurile de 
presă şi librăriile, din clasa a VII-a, în 1963 fiind mutat la Adjud), pe file 
A 3 îndoite – o parte din ele le păstrez şi azi. „Revistele” mele m-au 
obligat să scriu „regulat” (să am ce „publica” în ele) la nivel naiv-
romantic poezie, proză, dramaturgie, publicistică, pune-le pe toate în 
ghilimele (am făcut caz de ele, dînd amănunte, citate întregi în „Cartea 
zădărniciei”, apărută în 2007). Adică destinul mă îndrepta inconştient, 
ferm, spre literatură – sunt convins că orice altceva aş fi făcut (să merg 
spre facultăţi sau meserii „pozitive”, pragmatice), m-aş fi întors cu orice 
preţ la literatură. Din păcate, datorită conştientizării „vocaţiei” mele 
prăpăstioase (luată ca pe o boemă fără cap şi coadă), mi-am ratat viitorul, 
am refuzat „să mă integrez în societate”, să duc la capăt o facultate sau o 
„meserie bănoasă”, să urmăresc vreo carieră în viaţă (spre exasperarea 
tatălui meu) sau vreo „oportunitate”. Am fost acuzat permanent că sunt 
un inadaptabil. Abia după ce mi s-a născut copilul, la 25 de ani (pe 
fondul unei sărăcii deplorabile; nu aveam nici măcar o lingură de lemn „a 
mea”), m-am mai trezit la realitate – dar era prea tîrziu, trebuia să aduc o 
pîine în casă, nu să merg să termin studii înalte, să parvin, eventual. Am 
rămas tot „ultimul om”, preocupat numai de literatură cu adevărat. 
Cantonul 248 avea să devină placa turnantă a memoriei mele literare, 
care-mi joacă feste. 

 – Încerci să teoretizezi raportul dintre poezie şi libertate? 
– E pretenţios spus, dar e o observaţie remarcabilă. Eu am fost 

mereu liber la masa de scris. Asta, fiindcă de cînd mă ştiu am scris pentru 
sertar, „făcîndu-mi datoria pentru sufletul meu”, şi nu m-a interesat nici o 
clipă validarea cititorului (avizat sau nu; poate de aceea nici nu am 
cititori). O tot declar deschis că, deşi sunt un „produs al comunismului” 
(născut în 1950, crescut şi educat în regimul comunist; fără să fiu însă 
membru al PCR; las la o parte faptul că n-am suportat ideologia 
ceauşistă; mă refer numai la ea, fiindcă N. Ceauşescu şi-a început domnia 
cînd eu aveam 15 ani şi începeam să înţeleg din ce se întîmplă) şi eram 
conştient de „puşcăria cotidiană totalitaristă”, la masa de scris am fost 
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permanent liber. E drept, mă mai autocenzuram, gîndindu-mă că 
Securitatea ar putea să-mi confişte manuscrisele. Povestea cu „şopîrlele” 
optzeciştilor (a cuvintelor care făceau aluzii la dictatură, de exemplu), la 
mine avea alt sens: „şopîrlele” dădeau direcţie estetică versului. În tot ce 
am scris m-am concentrat la „condiţia general-umană” şi am apelat la 
folclor, la mitologie, la credinţă, la viaţa „omului comun” aflat sub 
vremi… Public şi azi, nemodificate nici cu o virgulă, poeme inedite 
scrise înainte de decembrie 1989 – şi ele sunt „perfect valabile”, fiindcă 
aveau gradul de libertate de care facem atîta caz de 20 de ani. La 
Revoluţie eu aveam 39 de ani. Îţi subliniez iar: eu mă simt liber 
dintotdeauna – poate şi fiindcă mi-a dat Dumnezeu posibilitatea să 
„creez” şi să am sentimentul că scriind îmi cresc pînă la cer gradul de 
libertate. Mai rău e că nu pot să profit destul de această libertate, că nu 
devin un poet accesibil, care să fie receptat public – dar atît mi s-a dat, 
„atît mi-a fost scris”. Probabil că poetul cu cea mai mare libertate, 
conştient de esenţă ei, e cel ce face să crească vibraţia la cei ce-l citesc 
sau îl ascultă. Şi probabil că-ţi pierzi din libertate (sau îţi micşorezi din 
gradul libertăţii) cu cît te tot ratezi la masa de scris… 

Apropo de teoretizare: de la un volum al meu de versuri la altul se 
vede că am ars natural o altă etapă, că am altă abordare, neplăcîndu-mi să 
mă repet la masa de scris – de ce o fi nedumerind asta criticii? Las la o 
parte faptul că ne lipsesc azi conştiinţele critice. 

Mai e ceva important pentru mine: valoarea astrală. Nu lua în 
derîdere această  remarcă. Sunt un optzecist ajuns la 60 de ani, am stat 
destul cu ochii pe mine, pot să declar cu mîna pe inimă că toată viaţa am 
fost influenţat, în întreprinderile mele (unele, ciudate, de neînţeles) de 
harta astrală şi de „datoriile karmice”. Că izbucnirile creative şi intuiţiile 
la masa de scris la mine au avut legătură cu susţinerea energetică, 
incontrolabilă. 

– Între 1972 şi 1974 ai condus cenaclul studenţesc 3,14 la o casă 
de cultură din Bucureşti. S-au lansat optzecişti acolo? 

– Optzeciştii vizibili de azi erau elevi în prima clasă de liceu pe 
atunci. Nu uita că eu în 1972 aveam 22 de ani, pe cînd un Mircea 
Cărtărescu avea 16 ani, iar I.B. Lefter avea 15 ani. În 1972 eu eram în 
plină boemă, avusesem parte de experienţe cu care optzeciştii bucureşteni 
nu aveau să se întîlnească niciodată: luasem bacalaureatul la 17 ani, 
părăsisem facultatea de filologie în primul an, în 1967, şi fusesem 
profesor suplinitor la 18 ani la ţară, pînă cînd am plecat voluntar în 
armată, în 1968, ca protestatar, cînd au invadat „trupele Tratatului de la 
Varşovia” Cehoslovacia, iar la 20 de ani eram miner calificat în subteran 
şi la suprafaţă (la Bălan-Harghita, la cupru, unde silicoza făcea ravagii). 
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După care am fost ziarist de la 21 de ani (corector şi şef al secţiei scrisori, 
coleg de redacţie cu Calistrat Costin, azi preşedintele Filialei Bacău a 
USR şi cu prozatorul Ioan Nete) la Informaţia Harghitei, la Miercurea 
Ciuc şi de aici am fost trimis forţat, fiind incomod, la Bucureşti, la 
Academia de jurnalism „Ştefan Gheorghiu”, să învăţ cum se scrie „pe 
linie”. Bineînţeles, nu m-am înscris la această „academie”, către care 
aveam recomandare. Aşa am ajuns în 1972 la Bucureşti, unde „mi s-a pus 
pata”, luînd-o razna cu boema mea (exagerînd cu „băutură, tutun şi 
femei”; eram şi îndrăgostit în formă agravantă). Boemă dusă la extrem în 
1973, cînd am avut… şapte tentative de sinucidere, conştientizînd că m-
am ratat pe toate planurile (în anul următor mi-am definitivat primul 
volum de versuri, însă şi mi-am cunoscut soţia, mi s-a schimbat încet-
încet harta astrală). Cenaclul „3,14” (îl intitulam şi salon literar sau club 
exclusivist, fiindcă avea reguli stricte: toţi membrii lui, la toate şedinţele 
săptămînale, trebuiau să citească texte inedite ale lor; în acest mod ne 
„profesionalizam” scrisul) a fost iniţiat de un scriitor de proză fantastică, 
membru al USR, Corneliu Omescu, prin el se asigura sediul (poate era 
angajat al casei de cultură din Mîntuleasa, nu-mi mai amintesc) – regret 
că a fost uitat cu totul. Eu îl conduceam, avînd colegi studenţi invitaţi (eu 
absentam de la cursuri), în principal. Sarcina fundamentală: să 
experimentăm în poezie şi în proză (eu fusesem premiat în 1972 pentru 
proză scurtă la revista Vatra, eram cineva!). Era un entuziasm… Dacă s-
au lansat optzecişti la „3,14”? Da, dar nu optzecişti „recunoscuţi” – de la 
prozatorii Mihail Grămescu la Dumitru Ungureanu, Doina Popa, Gh. 
Neagu (redactor-şef azi al revistei Oglinda literară) sau Petru Ionescu 
(redactor-şef azi al revistei Euromuseum), la poeţii Cristian Şişman şi 
Radu Stoenescu (au murit de tineri; amîndoi au fost comentaţi de N. 
Manolescu) sau Victor Pencu (retras la ţară, la Pădureni-Giurgiu), Ignatie 
Grecu (azi ieromonah la Mănăstirea Cernica) şi Nicolae Jinga (preot, 
conduce azi revista Caligraf), dar şi Liliana Ursu şi Gabriel Stănescu, să 
mă refer la cei care au publicat rafturi de cărţi… Ce e de neînţeles pentru 
mine azi e că în 1972 Gh. Iova, la Bucureşti (după spusele lui) punea la 
cale „textualismul” – iar eu n-am auzit de el decît în anii ’80. Altfel, în 
1972 la Bucureşti funcţionau cenacluri care promovau o poezie fără 
viitor. M-au pus de atunci în gardă cenaclurile, ele lustruiesc de regulă 
vanitatea şi mediocritatea cu ştaif. 

– Ştim bine în ce vremuri trăiam. Era greu să publici în reviste? 
Îţi deschid o rană şi te întreb: cît de greu a fost însă debutul editorial cu 
La fanion (1980), premiat de Uniunea Scriitorilor? Dar, mai erai tu 
debutant în 1977, în 1980? 
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– Mie îmi era imposibil să public în revistele literare, în anii ’70, 
nu eram preferatul „Poştei redacţiei”, cum erau atîţia alţii. Nu aveam alt 
acces la redacţiile acestor reviste decît prin poştă. Extrem de timid, nici 
nu concepeam să merg la o redacţie, aveam cultul scriitorului „membru 
al USR”, îl consideram inabordabil. Singurul care m-a evidenţiat la poşta 
redacţiei a fost Ştefan Aug. Doinaş, la Familia, în 1974, el a fost primul 
care m-a prezentat ca „poet” (cu un titlu semnificativ, „Liviu Ion Stoiciu 
— Realul cu plasmă poetică”; realul în versuri, limbajul lui uzual, 
cotidian, tot ce era concret, era neobişnuit pe atunci), publicîndu-mi şi o 
pagină de poeme. N-am atras nimănui atenţia. E drept, eram şi într-o altă 
fază a scrisului meu. E interesant, totodată, că „după o viaţă de om pusă 
în slujba literaturii române”, sunt perceput numai ca „poet”, deşi am 
publicat patru romane (şi un volum de teatru; las la o parte volumele de 
jurnal). De la început eu am scris şi proză şi teatru, nu numai versuri – îţi 
reamintesc de primii ani de liceu, cînd îmi umpleam propriile „reviste” 
cu „producţiile” mele (şi aşa, inconştient, trebuie să repet, îmi 
„regularizam” scrisul; concluzia asta am tras-o la prima bătrîneţe, 
rememorînd). Erau anii de glorie ai lui Dan Verona, de exemplu… Am 
definitivat primul meu volum de versuri în 1974 (la 24 de ani), rezultat al 
celor şapte tentative de sinucidere din 1973. Se deschiseseră concursurile 
de debut editorial – n-am avut însă nici o şansă, nu eram pe gustul 
juriilor, scriam cu totul în afara „normelor” vremii. Nu m-a impresionat 
însă, scriam oricum pentru sertar, „pentru sufletul meu”, ştii... Şi 
conştientizasem dimensiunea ratării pe toate planurile. Între timp mă 
stabilisem, din 1975, cu domiciliul la Focşani, căsătorit (atunci s-a născut 
şi copilul). Trimiteam volumele mele originale de versuri la concurs prin 
poştă, habar nu aveam unde sunt sediile editurilor. Eu îmi vedeam de 
scris, el era supapa mea, „mă echilibra”. A trebuit să aştept cinci ani să 
debutez cu patru poeme într-un „Caiet al debutanţilor – 1977”, la Editura 
Albatros, în 1978. Dar tot n-am convins juriul, am fost publicat şi în 
următorul „Caiet al debutanţilor – 1978”, apărut în 1979, de data asta cu 
un ciclu de zece poeme, intitulat „Cantonul 248”! Abia juriul din 1979 
mi-a premiat manuscrisul, intitulat „La fanion”. Curios, Laurenţiu Ulici 
în primul rînd a insistat să fie premiat, aveam să aflu mai apoi, nu Ştefan 
Aug. Doinaş (cel ce m-a prezentat în Familia), după cum aveau să-mi 
mărturisească, după Revoluţie, Gabriela Negreanu şi Mircea 
Sîntimbreanu. A trebuit să aştept şapte ani să se acomodeze juriul cu felul 
meu de a scrie, cu „noua poezie” (care avea să se numească optzecistă). 
Sigur, ai observat perfect, mulţumesc pentru abordare: bucuria nespusă a 
debutului editorial are legătură cu debutul cu patru poeme în „Caietul – 
1977” de la Albatros, nu cu debutul cu o carte numai a mea. Deşi abia 
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„La fanion” mi-a adus prima „notorietate” critică (şi premiul de debut al 
Uniunii Scriitorilor acordat acestui volum m-a mai scos din anonimat). 
Aveam 30 de ani în 1980, cînd am debutat cu „La fanion”, deja nu mai 
puteam fi „şaptezecist”… 

– Cînd ai aflat de apariţia generaţiei 80? Ai simţit că faci parte 
din ea încă de la început? Îţi doreai acest lucru? Sau pur şi simplu te-ai 
trezit încartiruit acolo, deşi tu erai, după cum mărturiseşti într-un 
interviu acordat lui George Vulturescu „un precursor al optzeciştilor, 
redescoperind din instinct poezia de avangardă demitizantă, 
antisistem”? 

– Abia în anii ’80 s-a vorbit de generaţie, ca atare, după 1983, 
după ce cenacliştii bucureşteni (de Luni) ai lui N. Manolescu au publicat 
cărţi. Deşi se vorbea de trei ani, înainte de 1980, începînd cu Petru 
Romoşan, debutat editorial la Cluj, de intrarea în scenă a unei alte 
sensibilităţi lirice, particularizate din mers (promovate la cenacluri 
studenţeşti în întreaga ţară, rar publicate în reviste literare). Nu mi-am 
bătut capul cu înregimentarea mea în cadrul acestei generaţii, dar… Ce să 
mai comentez? Aşa a fost să fie. Nu contează că am fost un precursor al 
optzeciştilor, nu era nimeni interesat de această situaţie, eu făceam 
legătura între şaptezecişti şi optzecişti (odată ce debutul meu editorial în 
două „Caiete ale debutanţilor” e legat de anii ’70). În 1981 mi se publica 
în Scînteia Tineretului, la pagina de „Opinii literare şi artistice”, un 
interviu (luat de Victor Atanasiu, trimis de vrînceanul Ion Cristoiu, „şef 
adjunct” la acest ziar pe atunci) cu titlul: „Da, avem o nouă generaţie 
literară. De ce ne tot codim să o afirmăm?”. Mie mi se părea deja 
evidentă ascendenţa fenomenului optzecist, dar critica încă ezita (nu mai 
pun la socoteală faptul că revista Luceafărul, alături de Săptămîna, lua 
peste picior, dacă nu desfiinţa, actualii lideri optzecişti; un „critic” de rea-
credinţă, obtuz, al Luceafărului de atunci era Dan Cristea, rămas pe 
aceeaşi poziţie privilegiată şi azi, deşi nu are merite profesionale morale; 
e cazul să observ că el a avut şi are cu mine mereu ceva de împărţit, 
nedemn, din motive extraliterare; să fie sănătos; apropo, duşmănia lui la 
adresa mea e împărtăşită de alt „şaptezecist”, Alex Ştefănescu, alt „critic” 
incompatibil cu genul meu poezie; le urez amîndurora să trăiască mai 
mult decît mine şi să reuşească să mă ţină tot cu capul la cutie, să-mi mai 
taie din avînt; cred că şi compromisurile comuniste îşi dau la ei în petic). 

– La Focşani, unde trăiai, era viaţă literară de nivel naţional, ca 
să zicem aşa, în anii 70-80? Te simţeai în miezul ei sau marginalizat? În 
urgisirea ta de „organele de ordine” conta că erai perceput ca optzecist, 
sau contau doar actele tale de „fluierător în biserică”? 
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– La Focşani vedetele anilor ’70 şi ’80 (pînă azi, de altfel) erau 
poeţii şaptezecişti Florin Muscalu, Dumitru Pricop şi Ion Panait, toţi 
plecaţi la Domnul în anii 2000. Eu eram considerat doar o curiozitate a 
naturii, care i-a contrariat la culme după ce au văzut că volumele mele de 
versuri erau băgate în seamă şi de critici importanţi ai vremii (nu mai 
spun că premierea „La fanionului” i-a iritat, nefiind înţeles cum de a fost 
posibil). În general, atitudinea din poezia optzecistă îi contraria. Mi se 
spunea optzecist peiorativ. Eu eram minimalizat, jignit şi pe motiv că n-
am studii înalte şi n-am intrare la autorităţile locale (nemembru PCR 
fiind), total marginalizat. N-aveam nimic de demonstrat nimănui, aşa că 
nu mă omoram cu firea să le stau la dispoziţie. Oraşul Focşani n-avea 
universitate, teatru profesionist, filarmonică sau revistă literară sau 
editură, intelectualitatea locală nu depăşea nivelul didactic. Iar dinspre 
păstrarea coloanei verticale sub dictatura ceauşistă, nici nu se punea 
problema. Ce principii, ce model public moral? Prostituţia cotidiană era 
în floare (motiv să mă scoată din minţi; invitat la cîte o şezătoare literară, 
dinamitam atmosfera cu poeme şi observaţii „literare” care-i punea în 
dificultate şi pe turnători). În afara soţiei (Doina Popa, fiică de legionar, 
era şi ea proscrisă), nu aveam nici un apropiat. Ideea de conştiinţă de sine 
era anulată de ideea de oportunism – valabile şi azi. Să nu uit: urmărirea 
mea operativă de către Securitate a început din toamna anului 1981, după 
ce mi-a apărut un poem infamant intitulat „Lanţul” în revista Viaţa 
Românească (şi apoi volumul antifaraonic „Inima de raze”), nu după ce 
mi-a apărut volumul „La fanion”, în 1980. Subliniez asta fiindcă m-am 
trezit cu binevoitori care declară că premiul de debut al Uniunii 
Scriitorilor a fost o recompensare tacită a faptului că „fluieram în 
biserică”… 

– Revista Contrapunct a fost proiectată în 1990 pentru a coagula 
în jurul ei scriitori optzecişti. Multă lume a fost mirată că n-a avut 
redactor-şef pe vreunul  dintre    protagoniştii de la Cenaclul de Luni, 
care alcătuiau de altfel grosul redactorilor şi colaboratorilor, aceştia 
fiind pe val, ci pe LIS care tocmai făcea pe şeful FSN Vrancea! Cum a 
fost? 

– Am fost ales redactor-şef la Contrapunct în lipsă, în februarie 
1990, pe cînd eram „preşedinte revoluţionar de judeţ” la Focşani (şi 
membru al Parlamentului Provizoriu). Am părăsit această funcţie înaltă 
(care m-ar fi perpetuat pînă azi ca demnitar independent postcomunist, 
fiind trecut primul pe lista FSN de la primele alegeri libere parlamentare; 
am refuzat) fără nici un regret, în martie 1990, şi am venit între colegii 
optzecişti, fără să bănuiesc „dedesubturile”. Un an mai tîrziu, după ce mi-
am dat demisia din funcţia de redactor-şef, am aflat că s-a apelat la mine 
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fiindcă nucleele de influenţă bucureştene optzeciste s-au anihilat 
reciproc. Ion Bogdan Lefter şi-a arogat mereu şefia, dar l-a respins 
inclusiv împăciuitorul Mircea Nedelciu, datorită caracterului lui 
controversat. Lupta pentru putere în cadrul redacţiei între optzecişti (unul 
mai orgolios decît celălalt, toţi se considerau potriviţi pentru funcţia de 
conducere, o rîvneau) a continuat şi după ce am venit redactor-şef, fără 
ca eu să conştientizez asta (m-aş fi dat deoparte cu plăcere dacă aş fi ştiut 
ce bătălii se duc în spatele meu: Mariana Marin era un ferment în acest 
sens; tocmai ea, cea mai dragă mie dintre toţi; la intervenţia ei am semnat 
Apelul împotriva realegerii lui N. Ceauşescu la al XIV-lea Congres al 
PCR). Am intrat, de fapt, într-un viespar colegial  optzecist. Îmi vedeam 
de treburi, onest, munceam singur, dormeam la hotel, colegii de redacţie 
stăteau la cîrciumă sau onorau burse în Franţa (am primit şi eu o 
asemenea bursă, personalizată prin Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca, 
dar am preferat să stau pe baricade, în redacţie, fiind vremuri tulburi; de 
necrezut, pe bursa mea a plecat clandestin Ioan T. Morar, poet optzecist, 
dar şi gazetar comunist; deşi nu i-am reproşat niciodată asta, el nu-mi 
iartă nici azi porcăria făcută atunci, îmi e duşman). Îţi amintesc, revista 
săptămînală avea un tiraj de 60.000 de exemplare în 1990. Nu-mi place 
să mai rememorez, mai ales după ce am descoperit că din momentul în 
care am întors armele împotriva „regimului Iliescu” şi am publicat 
săptămînă de săptămînă documentare care îl acuzau pentru morţii de la 
Revoluţie şi de la „13-15 iunie 1990, din Piaţa Universităţii” (zile în care 
un N. Manolescu scria „Om” cu O mare la adresa lui Ion Iliescu), ce 
crezi? M-am trezit în redacţie cu angajarea altor doi optzecişti, de-a 
dreapta şi de-a stînga mea (adjunct şi secretar de redacţie), cu trecut nu 
tocmai neşantajabil: Hanibal Stănciulescu („prozator ticăloşit”, prins la 
Revoluţie angajat al USR, unde răspundea de… Securitate; între timp am 
auzit că a luat-o razna, şantajat chiar de ai lui) şi Elena Ştefoi (fostă 
propagandistă PCR-Securitate, nu tocmai întîmplător ajunsă consilier, 
apoi… ambasador în Canada, desigur). Ei au stricat atmosfera, m-au 
izolat. La ideea cui au fost ei angajaţi? A vanitosului I.B. Lefter, care se 
tot prezintă şi azi eminenţa cenuşie a revistei, deşi n-avea nici o treabă cu 
munca de redacţie. Optzeciştii bucureşteni, ce m-au ales benevol 
redactor-şef, au sperat să găsească în mine un om de paie. Le-am iertat 
demult afrontul.  

– Ai rămas un revoluţionar. Eşti un fel de Domnul Contra. Încerc 
să mi te imaginez pe bancă în Cişmigiu vorbind sfătos despre nu ştiu ce 
constelaţie, despre echilibrul în natură, despre nemurirea sufletului şi nu 
reuşesc. E vreo şansă? 
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– Interesantă percepţie despre mine. Mi-ar plăcea să rămîn un 
revoluţionar în viaţa literară, în regim avangardist, nativ (dat ca atare 
Vărsătorilor şi Peştilor; eu sunt născut pe 19 februarie, pe graniţa dintre 
aceste zodii; pentru mine sunt fundamentale libertatea şi independenţa, 
sunt prin zodie „un luptător prin excelenţă” şi-mi croiesc propriul drum 
în viaţă, respectîndu-mi şi propriile reguli)… Altfel, n-am fost niciodată 
un revoluţionar (nici n-am rămas; deşi am sînge de macedonean; tatăl 
tatălui meu a fost aromân grec revoluţionar). Am fost pus efectiv cu forţa 
„preşedinte de judeţ” pe 22 decembrie 1989 de către revoluţionari. În 
primele zile ale Revoluţiei, cînd se trăgea în Focşani (şi Ceauşescu trăia, 
nu fusese executat şi nu ştiam dacă „oamenii lui” nu vor răsturna situaţia) 
mă resemnasem că am ajuns un „paşoptist” şi că merită să mor pe altarul 
libertăţii şi al adevărului (sunt vorbe mari, dar la mine ele au sens). Nici 
nu sunt un Domn Contra. Cred în Dumnezeu şi în liberul arbitru lăsat de 
el, cum cred şi în relativitatea hărţilor astrale şi în determinarea lor, sau în 
ordinea bunului simţ „omenesc”. De cîte ori îmi sunt încălcate drepturile 
elementare pe care eu cred că mi le-a lăsat destinul, reacţionez. În viaţa 
de zi cu zi sunt un om paşnic, „normal”, nepreocupat de cariera 
profesională, stigmatizat din acest motiv şi în meseria de scriitor. Am 
purtat blestemul inadaptabilităţii cotidiene şi al arătării cu degetul ca 
intrus (sau impostor), prin felul meu de a fi. Nu e cazul să mai dezmint 
nimic. Am fost un boem în prima tinereţe, am avut apoi o familie (soţie, 
copil), am ocupat şi funcţii înalte şi am fost şi ultimul om (voi muri în 
această postură umilitoare, „să pot să-mi ispăşesc păcatele”), am publicat 
cărţi care n-au trecut chiar neobservate de critică, unele premiate credibil 
– aşa arată un Domn Contra? Un ratat incompetent sau integru? Nu 
condamn compromisurile particulare, intime, nimănui, de regulă. Însă am 
pretenţii de la viaţa publică a fiecăruia (dintre cei ce se expun; nu-i obligă 
nimeni să nu stea în banca lor). Reacţionez dur atunci cînd, în plan social 
şi economic, cultural (literar) sau politic descopăr abuzuri publice, 
minciună, fals, furt, manipulare, lipsă de demnitate, „prostie cu diplomă”, 
conformism degradant. De aici impresia că sunt „un revoluţionar”. E 
starea mea naturală de a fi treaz. E drept, n-am mai stat demult pe o 
bancă în Cişmigiu. Şi n-am vorbit niciodată cu nimeni despre nemurirea 
sufletului, fiindcă oricum n-aş fi crezut. Fac parte dintre cei care iau 
atitudine publică intransigentă, de opoziţie (din care nu se cîştigă nimic, 
în afara adversităţii celui pe care-l tragi de mînecă). Deşi nu am 
certitudini la masa de scris poezie-proză-teatru, nu mă feresc să spun 
lucrurilor pe nume în publicistică-eseu. 

– Prietenia contează în existenţa unei generaţii literare? Eşti 
prieten cu mulţi din congenerii tăi? 
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– Îi simt prieteni pe toţi optzeciştii, inclusiv pe cei care nu mă 
suportă. Îi citesc întotdeauna cu bună-credinţă, cu simpatie 
necontrafăcută, sunt cu ei „pe aceeaşi undă”. Însă prieten de familie nu 
mai sunt cu niciunul, deşi m-am apropiat cordial de membrii grupului 
Caietelor de la Durău, optzecişti cu toţii (Adrian Alui Gheorghe, Cassian 
Maria Spiridon, Radu Florescu, Nicolae Sava, Gellu Dorian): n-au fost 
solidari cu mine la greu, în anii 2000, cînd am avut parte de cumpene, şi 
m-am învăţat minte. Sunt singur şi nu mă mai plîng, nu mi se dă telefon 
(doar Elvira Iliescu din Constanţa mă mai întrebă ce mai fac, uneori şi 
zilnic), nu mă vizitează nimeni acasă, rar îmi scrie cineva cîte un e-mail 
care să nu fie legat de o obligaţie colegială. Prieten mi-a rămas Doina 
Popa, alături de care am suportat toate „încercările vieţii”. Adevărul e că 
m-a subminat şi timiditatea (şi în cazul meu, aparenţele de „îndrăzneţ” 
înşeală). Dar să nu-l mînii pe Dumnezeu, şi eu sunt vinovat de această 
situaţie. De sărbători sau de ziua de naştere primesc şi e-mailuri şi 
telefoane de felicitare şi mă bucur că n-am fost uitat de toţi. Deşi demult 
mă consider „mort”. Pot să spun, totodată, că sunt un singuratic în 
mijlocul prietenilor („prieteni îmi sunt toţi cei din literatura română care 
mi-au îmbrăţişat scrisul”). Şi că soarta m-a obligat să mă izolez pentru 
„a-mi recunoaşte adevărata menire” şi pentru a mă regăsi într-o zi 
(citeam deunăzi că „Dumnezeu e ceea ce fiecare ştie să facă cu propria sa 
singurătate”). 

– Au optzeciştii criticii lor, din cadrul generaţiei, vreau să zic? 
Au impus ei generaţia? O apără acum? 

– Au avut în anii ’80 şi au critici şi azi, chiar dacă unii dintre ei 
„s-au delimitat” formal de optzecism (precum cei de la Vatra, pe vremea 
cînd erau profesori universitari la Braşov, de pildă). Deşi, după 
Revoluţie, a avut loc o regrupare, mulţi dintre poeţii optzecişti au devenit 
comentatori critici (vezi şi cazul lui Mircea Bîrsilă, venit din 
universitatea timişoreană la Piteşti). E normal să fi impus şi ei generaţia 
optzecistă şi să o apere şi acum. Dar criticii optzecişti au impus şi 
nouămiiştii şi douămiiştii (inclusiv, sau mai ales, de la catedra 
universitară). Optzeciştii sunt în fruntea revistelor literare lunare sau 
trimestriale (după ce au îngropat singuri revista săptămînală dăruită lor 
de către Uniunea Scriitorilor, Contrapunct), de la Vatra şi Orizont la 
Convorbiri literare, Familia, Dacia Literară, Verso sau Ramuri şi 
Poesis, Feed Back, Cronica sau Ex Ponto, Argeş, Euphorion, Discobol, 
Hyperion, Cafeneaua literară. Dar au şi dispărut reviste ale optzeciştilor 
precum Interval la Braşov sau Antiteze şi Panteon la Piatra Neamţ, 
Moldova la Iaşi sau Calende la Piteşti. Literatura română merge încă pe 
mîna optzeciştilor, chiar dacă mulţi dintre liderii optzecişti (scriitori, 
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critici şi teoreticieni ai optzecismului) au murit. Ar fi fost şi mai cîştigată 
dacă nu s-ar fi îndepărtat după Revoluţie de actul critic optzecişti care 
contau: de la Ion Bogdan Lefter şi Mircea Mihăieş la Radu Călin Cristea 
şi Liviu Antonesei. Unde sunt criticii C. Pricop, Gh. Achim, Marius 
Ghica, Lucian Alexiu? Au mai rămas pe baricadă Al. Cistelecan, Cristian 
Livescu, Ştefan Borbely, Dan C. Mihăilescu. Pe cînd N. Oprea, I. Holban 
şi Mircea A. Diaconu au mai oprit din motoare. S-au adăugat Paul 
Aretzu, Marian Victor Buciu, George Popescu, I. Buzera şi C.M. Popa la 
Craiova (dar critica şi eseul sunt promovate cu succes şi de alte nume de 
optzecişti în Mozaicul, Ramuri, Scrisul Românesc). La Tîrgu Mureş e o 
şcoală de critică remarcabilă acum, de la Virgil Podoabă la Gh. Perian şi 
Iulian Boldea. La Bucureşti – N. Bîrna, Tudorel Urian, Octavian Soviany 
şi Răzvan Voncu, la Fieni – Ştefan Ion Ghilimescu, la Iaşi – C. Dram, la 
Satu Mare – Gh. Glodeanu. Cărţi de referinţă de critică au poeţii Traian 
T. Coşovei, Nichita Danilov şi D. Chioaru sau Daniel Corbu şi G. 
Vulturescu, Romulus Bucur şi Gh. Mocuţa şi Simona Grazia Dima. 
Generaţia optzecistă, un fenomen, s-a dovedit o pleiadă nesperat de 
productivă şi de valoroasă, e de ajuns să consulţi numai „Dicţionarul” 
optzeciştilor, semnat de I. B. Lefter, şi te lămureşti: mă refer nu numai la 
poeţi, ci şi la prozatori, dramaturgi, eseişti, critici. Sau să deschizi 
antologia cu optzecişti, semnată de Al. Muşina-Gh. Crăciun, sau cea 
semnată de D. Chioaru-Radu Văcărescu… 

– Proză de ce scrii? Jurnalism de ce practici? E prea strîmt 
cadrul poeziei? 

– Tu nu te poţi pune în pielea mea? Ce întrebări sunt astea – de ce 
trebuie să scriu doar poezie? Eu scriu „texte”. Scriu instinctiv, „ce-mi 
vine”. Cel mai fericit lucru care mi s-ar fi întîmplat în viaţă ar fi fost „să 
nu simt nevoia să scriu”. Scriu de la început, o tot repet (regulat, de la 15 
ani), în toate genurile literare. Şi sufăr. Normal ar fi fost să fi rămas la 
proză? La cenaclul „3,14” aveam numai comentarii favorabile la proză 
(pentru proză am şi primit primul meu premiu literar, în 1972, nu?) şi 
drumul spre miezul poeziei mele, al găsirii unui stil personal, dacă pot să 
spun aşa, a fost extrem de sinuos, poate ar fi trebuit să rămîn la proză. 
Proză scurtă. Dar n-a fost să fie aşa, pînă la urmă m-am fixat pe poezie. 
Şi după ce s-au aşezat apele cumva în poezia mea, în 1985 am terminat 
un roman („Grijania”), iar în 1987 alt roman („Romanul-basm”), care n-
au putut fi publicate pînă la Revoluţie… De ce le-am scris? Fiindcă nu 
mă exprimam destul în poezie? Nu merită să-mi bat capul. Am scris patru 
romane fiindcă trebuia să le scriu – că ele n-au avut parte de o minimă 
glorie literară (deşi unul a fost premiat şi altul nominalizat la premiul 
USR), îmi asum eşecul. Jurnalul intră şi el în regula prozei. Jurnalul îmi 
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ţine mîna la masa de scris. În privinţa… jurnalismului – el e legat de 
Revoluţie şi de libertatea de expresie în regim publicistic, de datoria 
simbolică de a nu sta indiferent faţă de evenimentele trecătoare ale 
societăţii în care mă învîrt. Publicistica mea e de ziar (legată de 
actualitatea politică şi social-economică, în principal) şi de revistă literară 
(legată de actualitatea culturală). Am dat de gustul publicisticii după ce 
am constatat că „am dreptate” în intransigenţa mea, că se confirmă la 
vedere ceea ce e ascuns (mă refer la previziunile mele intuitive pe termen 
scurt). Faptul că nu sunt iubit-evidenţiat-premiat pentru publicistica 
scrisă, mă lasă rece. 

– În încheiere, dragă LIS, ce mai înseamnă generaţia 80 astăzi? 
Mai contează ea în bloc sau doar numai individual, doar ca fostă 
trambulină pentru orgolioşi creatori? 

– Generaţia ’80 contează prin individualităţile ei (fără ele nu s-ar 
fi impus), nu „la grămadă”. Are deja morţii ei importanţi, de la Radu G. 
Ţeposu, Radu Săplăcan sau Al. Th. Ionescu la Mariana Marin, Aurel 
Dumitraşcu, Ioan Flora şi Ion Stratan sau Mircea Nedelciu, Gh. Crăciun 
şi I. Lăcustă. În ianuarie 2010 ne-a părăsit şi Augustin Frăţilă. După 
Revoluţie, am avut impresia că mulţi dintre optzecişti „s-au lăsat de 
creat” – dar nu, inclusiv „bătrînii Gh.”: Gh. Izbăşescu şi Gh. Iova sau Gh. 
Ene scriu în continuare. Pe de altă parte, au ocupat primele linii, în timp, 
cei ce erau în penumbră înainte de 1989, de la G. Vulturescu la Adrian 
Alui Gheorghe sau Cassian Maria Spiridon şi Gabriel Chifu, Gellu 
Dorian, Mircea Bîrsilă sau Romulus Bucur şi Marian Drăghici, N. Sava, 
Daniel Corbu, Mircea Petean, D. Chioaru, să rămîn numai la exemplul 
poeţilor. De aşteptat să recupereaze: I. Zubaşcu, Radu Florescu, Doru 
Mareş, Daniel Pişcu. Iar Ioan Pintea, Virgil Diaconu, Paul Aretzu, 
Valeriu Stancu, Lucian Alecsa, Gh. Mocuţa, Petru Ilieşu, Marcel Tolcea, 
Ion Cristofor, I. Milea, Dan Damaschin, Paul Daian, Radu Văcărescu ies 
din rînd. Să mă ierte cei uitaţi (şi toţi optzeciştii basarabeni, din Serbia şi 
„nemţii noştri”, sau Matei Vişniec emigratul). Apoi, şi azi sunt 
strălucitori Ion Mureşan, Nichita Danilov, Traian T. Coşovei, Al. 
Muşina, Aurel Pantea, I. Moldovan, Bogdan Ghiu, Florin Iaru, Marta 
Petreu, Petru Romoşan, Emil Hurezeanu. Poeţi de primă mînă precum 
Ioan Es. Pop, Andrei Bodiu, Simona Popescu, Paul Vinicius intră în 
rîndul nouăzeciştilor? Vedete rămîn şi Liviu Antonesei, Lucian Vasiliu, 
Denisa Comănescu, Magda Cîrneci, Cornelia Maria Savu, Ioana 
Crăciunescu, Octavian Soviany, Mariana Codruţ. Optzeciştii au steaua 
lor. 
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Poeme de Liviu Ioan Stoiciu 

 
 
După 20 de ani 
 
îmi întîrzii pe aici răsuflarea, nu ştiu de unde am venit, nici pentru  
ce: probabil, sunt numai un martor al  
acestor vremuri. Sunt atent la ce mi se întîmplă, pot să mă 
mărturisesc: dar nu văd în profunzime şi nu cred că merită risipa făcută  
cu mine, fiindcă nu reţin nimic deosebit, am o memorie pe  
care nu poţi să pui bază. Experimentul cu prezenţa mea, din anul 1950  
pînă azi, pe pămîntul României, a eşuat, nu înţeleg rostul  
continuării lui. Am ajuns demult într-un unghi mort, în care nu mai 
găsesc  
răspuns nici la întrebări simple. Degeaba încerc să-mi  
distrag atenţia din decembrie 1989, să plec de acasă sau să mă ascund  
în mine însumi: peste  
tot, secundă de secundă, mă urmăreşte subconştientul, el  
are legătură directă cu sursa de energie universală. Mi-am pierdut  
singur urma… Am 
 
lăsat uşile să se trîntească în spatele meu, intrat în cine mai ştie ce  
fierbinţeală şi euforie. Am lăsat scris că trebuie  
să fiu căutat în  
altă parte, în caz că uit de mine – şi? 
 
Nimănui nu-i pasă. 
 
 
La o nouă despărţire 
 
apăsătoare singurătate. Uitătură cînd şi 
cînd, înăuntru şi înafară, nimic din ce ar putea să-mi  
ţină de urît. Poate că lumina dinafară nu 
ajunge să-mi arate adevărul. Dar lumina dinăuntru? Peste 
tot – numai eu. Sau eu nu sunt  
nicăieri, de fapt? Oricum, nu contez. Rămîn ascuns. 
Tînjesc după ce nu am acumulat în suflet  
şi ce ar putea să-mi consume altfel 
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timpul. Că mă pierd în nimicuri. Mi-ar plăcea să mut 
lumea din loc, sau măcar să-mi fiu  
mie însumi sprijin. Nu reuşesc decît să mă subminez 
singur, să mă duc la fund, nu să mă 
înalţ: încetul cu încetul, sunt convins, îmi voi pierde 
urma. Pe zi ce trece nu mă mai ţin minte, 
prefer întunericul, dedesubturile lui. Pun pariu că 
şi amestecul chimic din mine e de vină, el 
mă duce în ispită, aş putea 
să nu mă mai alimentez, să intru în greva foamei şi a  
setei – bun, să intru, şi ce rezolv? Ce  
aş redescoperi? Aş ajunge astfel mai aproape de mine  
însumi sau m-aş îndepărta? Sau ar  
ieşi la iveală izvorul bolborositor din pămînt 
după ce voi da colţul? Mă 
 
văd trecînd iar cu o bicicletă prin faţa mea, în prima 
tinereţe, tulburat, îmi fac semn şi 
mă opresc: salut! Ce 
 
mai e şi asta? O nouă despărţire? Linişteşte-te, nu e  
decît o reacţie  
a unor traiectorii nervoase, cosmice. 
 
 
E un chin 
  
cine-şi mai aminteşte de ce sunt eu pe aici? Mama şi 
tata au murit, alţii nu ştiu, dacă-i întreb, 
chiar dacă-mi sunt rude, n-au auzit să se vorbească despre 
asta. Ar trebui să-mi cer în fiecare zi 
iertare fiindcă încurc  
lumea? Să cer iertare fiindcă deranjez cu prezenţa mea 
şi atrag antipatii, enervez. Am un ritm al 
vibraţiilor greşit? Izolarea 
 
mea ba a crescut pînă pe Dealul Mitropoliei, ba s-a  
contractat. S-a lăbărţat urît, 
mîine-poimîine va cuprinde întregul 
Bucureşti, apoi întreaga ţară – pînă i se va micşora 
iar dimensiunea şi va putea să încapă într-o  
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groapă, într-un cimitir,  
într-o margine. Nu mă mai deranjează decît reaua 
credinţă, în general şi faptul că eu  
nu-i mai pot mîngîia pe cei întristaţi. Odată ce nu mă  
pot mîngîia nici pe mine… Îmi 
 
e greu să continui aşa, ce rost are? E un chin inutil.  
Parcă nici mie nu-mi mai folosesc la  
nimic. Şi cu toate astea, mă zbat să rămîn la suprafaţă – 
depus cum sunt, în mine însumi, în 
mai multe straturi succesive, sedimentat. Ba chiar, de la 
o vreme trăiesc, naiv, cu 
impresia că fac parte dintr-un imens, neîntrerupt circuit 
electromagnetic… 
 
 
Mesaje subtile 
 
îmi taie calea două veveriţe, pe rînd, se opresc, mă  
privesc lung, nu am nimic la mine  
să le dau de mîncare, trec atît de rar prin parcul  
Herăstrău, n-am cum să-mi  
amintesc de ele, să iau la mine nuci, mă simt un 
privilegiat că m-au băgat în  
seamă acum, îmi redau buna dispoziţie pentru o clipă, 
mă eliberează, eu sunt mereu 
înnegurat, ghemuit-strîns pe dinăuntru, nu ştiu de ce,  
aşa am fost lăsat… Sunt în 4  
februarie 2009 şi e o vreme primăvăratică, o 
neobişnuită zi de iarnă pentru autoanaliză – nu ajung  
la nici o concluzie, oricum, 
degeaba îmi propun, în special, să mă schimb radical: 
la ce mi-ar mai folosi? Cît mai  
am eu de trăit? Nu cred că am să duc dorul acestei  
lumi, în orice caz. Singurătatea 
dură m-a pus continuu la pămînt, dîndu-mi de gol  
nuanţele, n-am învăţat din nici o lecţie… Nu 
 
mai am nici un interes  
faţă de mine însumi, m-am plictisit, nu mă mai pot  
surprinde prin nimic, e la mijloc şi o uzură  
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naturală, căreia ar trebui să i se pună capăt. Mă uit 
deja la mine ca la un altul: ce mai vreau,  
totuşi? Sunt zile întregi cînd îmi caut, nemulţumit 
şi neîmpăcat, ba capul, ba plămînul  
drept, cu probleme, sau genunchiul operat acum doi  
ani, şi numai după ce-mi provoc singur  
dureri, le regăsesc…  
Constatat în fiecare zi că rămîn cu mult în  
urma mea, mai exact în urma  
a ceea ce e nedefinit în mine, un suflet străin,  
feminin, probabil, care  
e plin de iubire – deprins cum o fi,  
în timp, cu duioase   
rînduieli primordiale, inexplicabile mie. Mai nou,  
aud un mîrîit de tigru în urechea  
stîngă, mă paralizează, oare unde am ajuns pînă  
azi, de fapt? În ce junglă a inimii? Şi 
n-ar trebui să fug, să mă ajung din urmă? Primesc 
 
tot felul de mesaje subtile, 
rar le pot deosebi pe cele venite din viitor de cele  
venite din trecut – şi mai rar le pot  
desluşi înţelesul… Şi se reia totul în minte, pe  
bandă rulantă, ameţitor: îmi  
taie calea două veveriţe, pe rînd, se opresc, 
mă privesc lung…  
 
 

În lanul de rapiţă  
 
osîndit în lanul de rapiţă,  
amirosind  
la o margine a lumii, lăsat să circule pe cărarea 
care duce la beţie, la  
secţia de sicrie, în adîncul minţii – nu glumesc: am  
spus parola şi 
unul dintre soldaţi a bătut de trei ori  
cu patul puştii în uşă. 
Deschideţi! Deschideţi, circarilor, tu-vă 
mama voastră de bandiţi 
împuţiţi – dacă nu, tragem! „Nu aveţi decît”. Nu  
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auzeau bine? Era un ecou.  
Aici se va înălţa un monument al soldatului 
necunoscut, oricum… Ce 
căutau?  
Căutau poarta spre o altă dimensiune: vezi, sunt  
firişoare de energie… 
Habar nu aveau pe ce lume sunt, de fapt: nu suntem 
în Moldova? „Unde ăia, deportaţii…” 
Ăia erau morţi  
demult, culoarea lor gălbuie, de rapiţă, descompusă, 
osîndise lanuri întregi. Nu mai 
 
rămăsese viu, după gratii, decît un urs legat cu  
un laţ de laba stîngă, 
care dansa 
cazacioc – în lanul de rapiţă. 
 
 

O biserică mergătoare 
 
Miresme vătămătoare şi diferite forme de rătăciri, ba 
cînta şi cucul cînd a 
ajuns din urmă o biserică neterminată, pusă pe patru roţi,  
plină de gutui, cu 
limba scoasă. I s-a părut că  
are în faţa ochilor o adevărată întărire în 
necunoscut a graţiei sale, din tinereţe. Mai ales că era sub o impresie  
profundă, atunci, a sfatului 
unui venerabil şef de trib – să 
caute o biserică neterminată, mergătoare, şi să se roage în ea: că  
tăcerea, 
îndelung practicată, nu-i place lui Dumnezeu, 
deoarece i te ascunzi… Cînd a 
 
ajuns-o din urmă, a constatat că, de fapt, biserica asta 
neterminată era o simplă căruţă trasă de cai, 
care scîrţîia îngrozitor. Şi în care nu te puteai urca, să te rogi, fiind  
plină vîrf cu 
tot felul de roade stricate, adunate la întîmplare, ale 
acestor vremuri.  
 
Regăsit, s-a aşezat pe coada căruţei.  
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A da de băut celor însetaţi 
 
coborîte din trăsuri pline de praf, întoarse 
acasă pentru 
a bea o cafea turcească aşa cum numai un bărbat ştie să o facă, pe  
malul 
unei bălţi sărate – femei  
dornice de învăţătura lucrurilor pieritoare. Însetate. Coborîte cîte 
una, cîte două, cîte trei,  
generaţii de femei după generaţii urmărite de viermele 
singurătăţii. “Ba urmărite de iubire”, susţin 
ele... Ele între ele, conversaţia 
 
lîncezeşte: femei? O colcăială de resentimente pînă la urmă, gata să  
te scoată din minţi. Împărtăşind 
amărăciunea: “Spusele lor? Asemenea 
cu bălegarul”... Ele, care 
 
determină tipul de particulă elementară... Femei 
uscate cu timpul, înlocuite de altele,  
vaporizate,  
condensate sub pămînt sub formă de sare, 
 
întoarse vii pe această lume din cînd în cînd, rar, coborîte 
din trăsuri pline de praf pentru 
a bea o cafea 
turcească pe malul unei bălţi... 
 
 
Intriga 
 
Din ce am gîndit, ce 
am cercetat? Prea puţin: am văzut eu multe, totul a 
fost dat de gata... Am recîştigat o lume.  
Ridici o mînă şi drept 
mulţumire: ah, scăpărătoare culoare a sărurilor  
depuse pe jos... Vîntul 
dezgoleşte picioarele femeii pe drum, o 
privim din armurile noastre reci, croncănind: refugiaţi 
la turnir. Cruciaţi. 
 



130 
 

Un ameninţător şi ăsta: o roată... Trebuie 
să ascundem sfatul: sufletele, nouri, bat din poartă în 
poartă. Au loc, vorba lui tata- 
moşul, acţiuni pline de tîlc şi ce se obţine din 
prapurul de uniune: 
îţi dăm, o ţîră, vai de mine, mai 
ia. La fîntîna renaşterii. Bem, cu o ulcică, pînă 
la drojdie... Jocuri 
labirintice cu cai. Călare 
pe cîte o coadă de mătură... Cine bea, îşi pierde 
memoria. Ca 
 
altă aia, broasca din mijlocul 
pietrei din 
casă se ridică din păcat şi fuge să 
ajute planta, care cere şi ea să bea... 
 
Dezbăraţi de acum de patimi: 
cu elementul 
umed înfăţişînd o masă: pentru voi sunt puse  
scaune, veniţi 
şi şedeţi. În vederea eventualelor răsplăţi... Cum, 
necum, atunci leul va mînca paie ca 
boul ş nu vor mai fi nedreptăţi: cînd? Rîdem:  
acesta e un lucru 
lămurit... Şi ne arătăm mai preocupaţi de mersul  
abolit al apelor 
timpului care ies de aici, imposibil 
să fie oprite...   
 
 
Să  fiţi pe aproape 
 
ce fum înecăcios! Tuşeşte, se sufocă.  
Ard paiele umede în tine, mocnit. Sunt paiele tainei 
pocăinţei... Arzi în propriul tău 
interior la foc 
mic, în singurătate, bătrîne, lasă acum învăţăturile. 
 
Îşi pipăie iar săculeţul cu plumbi,  
pentru puşcă: în curînd,  
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în curînd voi striga “Luaţi Duh Sfînt!”, să fiţi pe aproape... 
 
Cu tatuaje pe mîinile groase, cu  
cercei în urechi – îşi dă jos, încet-încet, masca verde, 
grea, de plumb oxidat, de pe faţă şi 
pocneşte dispreţuitor din degete: mă tot cheamă apa 
adîncului din mine, de trei zile, să-mi  
sting focul 
dar eu sunt surd. “Adevărul e că trebuia s-o rupi mai  
demult cu trecutul”...  Noul a luat locul  
vechiului? 
 
Merge agale, cu capul 
plecat, cu ochii în jos, ţinînd în mînă un 
toiag şi purtînd pe spate o 
puşcă de vînătoare şi o raniţă goală făcută din  
piele de ţap. Poate va reuşi să  
determine ca anumite evenimente să se producă mai repede.  
Sau mai încet. 
 
 
Punga de cireşe 
 
punga de cireşe din odaie, de pe 
masă, vărsată pe duşumea, îl chinuieşte de cînd a 
fost să se pună pe picioare, trezit din  
patul hotelului, după ce 
a visat că trebuie să o ducă pe mama 
 
lui la cimitir, cu sania, bate în lemn – şi în grabă, neînţelegînd 
cum de a fost posibil, vărsase 
punga de cireşe... 
  
Aude iar văicărelile mamei şi sunetele răguşite scoase de caprele 
care căutau de mîncare sub 
fereastra 
lui! Doamne, dacă 
ar putea să o adune la loc, e o pungă mare: cireşe albe şi 
cireşe învineţite, răsturnate, 
semn rău...  
Caprele, corpuri nebuloase, apărute în bolile organice  
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cerebrale – mîncau  
gunoaiele şi ţineau aleea curată. De cînd 
 
a fost să se pună pe picioare, trezit la realitate: îşi spintecă brusc 
abdomenul. E plin de sînge. Ce-ai făcut, cretinule! Îşi  
ţine maţele în braţe, le scapă. Vezi să nu calci  
pe ele! E înconjurat de o 
 
aură, în  
stare de tensiune afectivă 
pozitivă maximă, obsedat de cireşele răsturnate, o pungă: după ce, 
cu o seară înainte, a 
analizat orbitele primitive ale unor 
comete. 
 
 
Se lasă  viitorul, ca întunericul 
 
Bea un gît de rachiu. 
Dacă va curge apă din streaşină pe 2 februarie, primăvara 
va fi timpurie: mai bea 
un gît de rachiu. Are un gust aparte, care nu 
înşeală. Na. Celălalt lasă furca, ia 
sticla, hai noroc! E ca vraja glasului unei femei frumoase…  
Se lasă întunericul, ca şi viitorul, abia 
dacă şi-l pot închipui. Încarcă amîndoi căruţa cu bălegar. E 
ca vraja 
 
acelei femei care observase: "Crai Nou în 
ţară!" şi 
care sparge acum o oală în ogradă şi e gata să spargă toate  
oalele în casă,  
nervoasă, că voi nu plecaţi o dată cu împuţitura 
aia? La ora asta? Unde 
să plecăm… Unde se lasă călcată pe rochie Maica 
Domnului, treaba voastră! Tot 
 
nebună a rămas, bă, nevastă-ta. Păi 
dacă a privit în ochii 
bufniţei… Se aude hîrşîitul unui pai de chibrit pe 
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cutie: căruţa cu bălegar e aproape 
plină. Cîteva fumuri de ţigară ieftină. Calm şi 
strălucire. 
 
 
O legătură de amor îngălbenită, boţită 
 
O legătură de amor, vie, înfocată, scrisă mărunt,  
plină de picături întinse de cerneală 
albastră, pe  
margini, cu tăieturi şi corecturi. 
 
O legătură de amor  – vine, din cînd în cînd, zgîriind cu  
ghearele 
tencuiala apartamentului, la etajul 
doi, se aşază pe pervaz la fereastra închisă a sufrageriei şi 
mă priveşte, parşivă, tăcută, de afară. Eu… 
 
Mă aşez de partea cealaltă a geamului şi-i strig:  
te sărut, legătură de amor, eşti 
moştenită de la bunicul meu dinspre mama, prin intensitate,  
nu vrei să-ţi dai jos, de data asta, masca 
veche de liliac? 
 
O legătură de amor îngălbenită, boţită, cu un scris pe ea  
greu de descifrat,  
dulce 
 
şi amar la recitit: "că este 
o altă ţară a noastră pe lumea cealaltă, care cere de pomană". 
 
O legătură de amor vie, speriată de mine de cîte ori mă  
arăt la gura 
Muzeului Literaturii Române – în mîini cu anafură  
şi vin sfinţit. 
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„În definitiv toată lumea m-a minţit în această poveste. De ce 

am fost lăsat să cred că sunt o euglenă apărată de membrana 
propriilor gesturi, ca de un perimetru continuu de apărare? Cînd de 
fapt sufletul îmi ieşea ca un organ nedorit prin gînduri?” 

 
 

În afiş 
 

o proză de Horia Dulvac 
 

Mă credeam într-o grădină şi cînd colo, trăiam într-un afiş. 
Un afiş amărît de protecţie a muncii de pe holul Teatrului 

Municipal William Shakespeare, cu pereţi ofticoşi pe dinafară.   
Afară era o cerneală spăimoasă de care mă feream  încercînd să 

devin una cu lepra zidurilor, căci de cînd nimeni nu mă mai privea, 
puteam să mă împerechez şi eu, ce naiba! (Era o îmbucătură tihnită  a 
gurii.) 

Prietenii îmi spuneau că exageram: cine poate să locuiască o 
suprafaţă plană? Pentru a trăi, omul are nevoie de ceva în sus, în care să-
şi afunde botul.  

În plus, blîndele noastre oase au nevoie de odihnă. Chiar şi cînd 
eşti mumificat, genunchii trebuie să fie liberi, altfel ratezi genuflexiunea.  

În afiş  nu este posibilă defecaţia, ca de altfel şi digestia. 
(Încercaţi numai să vă imaginaţi, şi veţi constata că este imposibil! 
Mirosul ar ieşi din dimensiune)  

Dar cine a locuit odată apartamentele acelea „confort trei” din 
cartierul muncitoresc Craioviţa Nouă, în care lipsa de spaţiu făcea 
celulele să geamă,  va fi  înţeles. Eu unul eram un exemplu elocvent.   

În perioada cînd am stat cu chirie în cvartalul acela minuscul de la 
marginea combinatului chimic, m-am turtit definitiv. Mi-am dat seama de 
asta iremediabil, cînd am găsit pisica moartă la marginea containerului de 
gunoi din faţa ferestrei apartamentului meu:  i-am înţeles privirea de 
sticlă mată - era ceea ce medicii legiştii numeau  rigor mortis  –  
planeitatea de lentilă a capcanelor bidimensionale. 

Puţini ştiu că există şi o altă metodă să ieşi din plan inventată de 
buna matematică a calculelelor diferenţiale. Este o tactică ce are în 
vedere abordarea dimensiunii lipsă în secţiuni digitale. O strategie ce 
înlocuieşte problema lipsei de adîncime cu o succesiune de alte mici 
aproximări.   
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Pentru a înţelege mai bine această tehnică, iată o poveste pe care 
am privit-o la televizor (spun asta ca să fiu mai credibil, de fapt am 
inventat-o): 

Trăia odată un vierme plan, într-un măr plan. 
Într-una din zile, viermelui i se năzare că vrea să mănînce un măr 

tridimensional şi obsesia asta nu-i dă pace.  
Publică o serie de articole la revista internaţională de studii în 

domeniul ştiinţelor inefabilului şi ale celei de-a treia dimensiuni. În cele 
din urmă, descoperă formula adîncimii. Face un număr infinitezimal de 
secţiuni pe înălţimea mărului şi afirmă că mănîncă liniştit conţinutul 
tuturor secţiunilor plane rezultate, începînd de jos, pînă sus. (Aşa îmi 
rodeam eu tacticos unghiile.) 

Dar nu i-a mers. Viermele plan avea un stomac perfect adaptat 
doar digestiei plane. Nu ieşea din mediul lui, deşi se epuizase de-atîtea 
poluţii nocturne. (În adolescenţă, numeam asta „hartă”.) 

Cunoaştem din plin senzaţia aceasta, în ciuda rîgîitului fals de 
burtă plină (de fapt o falsă flatulenţă a stomacului inteligent).  

 
* 

 
În definitiv toată lumea m-a minţit în această poveste. De ce am 

fost lăsat să cred că sunt o euglenă apărată de membrana propriilor 
gesturi, ca de un perimetru continuu de apărare? Cînd de fapt sufletul îmi 
ieşea ca un organ nedorit prin gînduri? 

Nimeni nu putea să plece, nici chiar eu, în ciuda celor şase 
picioare cu care mă căţăram pe marginea căzii de la baie unde tocmai 
căzusem prizonier. 

Imediat ce ajungeam la buza căzii de baie, alunecam pe spate 
înapoi.  

În cădere, îmi strîngeam elitrele să nu îmi strivesc torsul moale, 
iar după asta îmi trebuiau ceva minute să mă reîntorc pe spate, să pot 
reîncepe căţărarea. 

 
Problema era următoarea: nu aveam memorie, nu exista nicăieri 

un loc unde să se înregistreze gesturile mele metodice de gîndac. 
Mişcările articulate ale braţelor (picioarelor erau tot mîini), mecanica 
gîndurilor: fiecare era, sistematic, consecinţa altuia şi astfel nu lăsam să-
mi sară nicio idee.  

În schimb, dispuneam de o cantitate considerabilă de raţiune, 
inutilă şi din belşug, ca şi urina disperării în care mă năclăiam. (Bunicul 
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bolnav de Alzheimer se scăpa frecvent în pantaloni, probabil deodată cu 
lapsusurile). 

 Practic nu aveam altă posibilitate decît să îmi consum viaţa pînă 
la capăt: urina se refăcea, graţie blînzilor nefroni care îmi recirculau 
tacticos lichidele corporale, sevele şi umorile. 

Aşadar, odată ajuns jos, lucrurile stăteau ca la început: puteam să 
escaladez cada de baie, să încerc să ies din ea. Fiecare rostogolire pe 
spate mă aducea la vechea rigoare. Nimic din experienţa mea anterioară 
nu fusese depozitat în vreun loc care să vină peste mine, deodată cu 
disperarea minunată care  să mă facă să renunţ. 

 
Ca să ies din cercul acesta al urcuşurilor şi coborîşurilor, cînd m-

am întors din concediu am luat un spray dezinfectant şi l-am dat peste 
gîndacul negru care se străduise tot timpul cît eu fusesem plecat în 
vacanţă să iasă din cadă. A primit jetul ucigaş chiar în bot, încît l-am 
auzit icnind. Un icnet ce mi-a adus aminte de refrenul unei melodii 
populare ţigăneşti care m-a obsedat toată după masa:” Mură, mură, cap în 
gură”. 

Faptul că gîndacul se chinuise cît timp eu fusesem plecat îi anula 
întreaga credibilitate a suferinţei. Ce durere pot clama unii care sunt 
departe? Ce legătură aveam eu cu lucruri care se petreceau în absenţa 
mea? 

Evident că încercasem cu toate puterile să mă scutur de aceste 
responsabilităţi fără noimă care încercau să mi se caţere pe umeri. Şi 
după ce mi se căţărau pe umeri, dădeau să îmi intre pe nas şi urechi. (Am 
văzut odată, la laboratorul de medicină legală,  un astfel de cadavru plin 
pe dinăuntru de rizomi vegetali care îl umpluseră pînă a crăpat. N-a ştiut 
să se debaraseze la timp de obligaţii.)  

 
Nu insist asupra metodelor: am cerut soţiei să îmi facă o rezervare 

la medic să îmi scoată polipii şi mi-am tăiat unghiile - ce-i drept cam din 
carne. Dar înainte de asta, noaptea am săpat ca nebunul tuberculii  de 
lîngă casă, retezîndu-le degetele din pămînt. (Dimineaţa pervazul era plin 
de degete tăiate. Soarele le-a fleşcăit, apoi le-a uscat iar eu le-am scuturat 
pe geam. Păreau un fel de teci ca gîndurile ale călugărului Mendel, 
strînse într-o păstaie ). 

După ce gîndacul s-a rostogolit, l-am antrenat într-un şuvoi de apă 
luminos, pînă cînd ochiul turbionar al canalizării l-a înghiţit. Iar după ce 
l-a absorbit, s-a auzit un zgomot uşor, ca un icnet sau un rîgîit: 
întotdeauna cînd au loc astfel de digestii, ies astfel de sunete ca şi cum ai 
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scoate dopul dintr-o sticlă (uneori, chiar cînd făceam dragoste 
muncitorească cu soţia, se auzea un astfel de sunet jenant). 

 
* 

 
Mi-am amintit de multiplele clipe cînd am păcătuit grav salivînd, 

că mi se umpluse gura şi m-a lovit  mila ca un ţipăt. 
Mila venea de undeva, nu dincolo de membrană, ci de deasupra, 

din locul acela de care nici nu trebuia să ştiu. Nu trebuia să ştiu despre el, 
pentru că nu aveam cum să ajung acolo,  în fond eram un biet ins care 
locuia într-un afiş la Teatrul Municipal. 

 Nimic mai chinuitor decît pretenţiile acestea că puteam ieşi, că 
puteam suferi cea mai mică tresărire a muşchiului broaştei aflate la 
disecţie, pentru lucruri care erau venite din locuri la care nu puteam nici 
măcar gîndi! 

 De ce mă chinuiesc tot soiul de dascăli şi părinţi cu lucruri 
imposibile, că celulele dor? 

(Cînd eram transpirat, se lipea şi de mine vinovăţia: mi-aş fi dorit 
măcar un apartament mai măricel. Cîteva celule poroase săltau să crească 
în înălţime, dar mă abţineam. Puneam paharul cu apă şi mă uscam de sete 
privindu-l cîteva ore: secătuiam de dorinţă! L-aş fi ucis pe fratele meu: cu 
ce ochi îi priveam nevasta! Dar nu puteam omorî nicio creangă de copac 
fără să fiu văzut. De unde era eu să ştiu? Nimeni nu-mi spune niciodată 
nimic. Toţi trec tot felul de lucruri sub tăcere: e de ajuns să intru într-o 
încăpere şi încă se  lasă o linişte de rău augur. Imediat ce făceam ceva 
îmi dădeam seama că săvîrşeam o mare greşeală.  
 La un moment dat am suspectat că degajez ceva mirosuri urîte). 

Călătoream în interiorul euglenei, care era propriul meu verde 
obraz. Mă mişcam de acolo-colo, dar numai în coordonate spaţiale 
carteziene: după abcisa ox şi după ordonata oy. Întreg planul dintre 
aceste două linii intersectate îmi era disponibil, dar nimic altceva.  

Dar nu se mai putea. Propriul meu obraz avea nevoie urgentă să 
fie văzut de cineva dinafară, altfel exploda,. Exploda, şi întregul conţinut 
clorofilian sărea pe suprafaţa oglinzii din baie, acoperind-o cu lichidul 
vîscos.  

Dinafară era un alt ochi, habar n-aveam! Adevărul e  că despre 
astfel de lucruri vorbeam din auzite. Ceva care îmi trecea. 

Ochiul dinafară m-a ţintuit cu voce de tunet: „Măi, tu cel de colo 
din afiş, ai grijă la sîngele de pe perete!”  

Am înlemnit: toate mă dădeau de gol.  
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„Prea multe învăţături, pentru un biet suflet. Oriunde 

îmi arunc privirea sau îmi aplec urechea, invariabil şi 
indubitabil, mă copleşesc învăţăturile de minte ale Cuviosului 
Paisie de la Sihla…“ 

 

 

JURNALUL UNEI ASCEZE 
 

Gheorghe  Simon 
 

(fragmente) 
 

Deschid sfinta carte a înţelepciunii, cu sfială şi uimire, minundu-
mă de ardoarea şi pregnanţa Verbului, umbrit şi sfîrtecat, sufocat sau 
pervertit, în iureşul desfigurării, pînă la cea din urmă prezenţă, abia 
întrezărită, într-o figurare agonică, avidă de prea mult sine. 

Aşa cum, în clasa întîi, primară, la Mănăstire, înfiorat, îmi era 
frica să deschid Abecedarul, ca, nu cumva, figurile străine, deşi aveau 
nume, să nu mă cuprindă şi pe mine, să-mi fi pierdut sufletul, între 
literele frumos arcuite şi prea încîrligate, agăţate pe un portativ imaginar 
şi aliniate, ritmic şi solemn, precum făptura lăstunilor, pe firele de 
telegraf, înspre toamnă, înainte de a părăsi aşezarea. 

Eram şi nu eram. Uitasem că trăiesc. Şi nici viaţa nu mi-se-arăta a 
fi o taină pe care să o desluşesc. Mai mult încîntare, copilăria, abia mai 
tîrziu, mi-a fost dat să o contemplu, prin transfigurare.                                                
 

* 
 
          Acum, aici, prezent, e doar cititorul absent, bănuit şi presupus, mai 
presus de aura Creatorului, interzis citirii în abis. Calea de acces spre 
miezul înţelegerii 
nu poate fi decît una a peripeţiilor, mai întîi, umilitoare. Abia iniţiat în 
arta fugii de sine, ajungi, mai apoi, să te întîlneşti cu acel copleşitor 
virtual întemeietor, fără să-ţi fi imaginat vreodată că ai putea fi, prin 
răsfrîngere, chiar tu, acum , şi nicidecum vreo figură rătăcitoare, prin 
hăţişurile hipertextuale ale configurării. 
          Scrii, înscriindu-te, lăsîndu-te furat de ispita unei predestinări, a 
unei înălţări, tînjind spre o întruchipare a sensului, cînd, de fapt, eşti 
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victima unei slăbiciuni, a unei neputinţe, aceea de a te încrede prea mult 
în cuvintele fragile ale înfiripării, peregrin pe marginea unui abis al 
înfricoşării, de a nu privi prea des în sinea devastată, copleşită de uimiri 
speculare. 

* 
 
          Surprins, fericit, înmărmurit de-a binelea, de fiecare dată, cînd mi 
se confirmă, fără să fi bănuit, coincidenţa instantanee a mai multor 
închipuiri, care însufleţesc imaginaţia cititorului imprudent, prin dislocări 
deloc întîmplătoare, provocînd uimiri princiare, prin înminunarea 
aproape stranie, în faţa intersectării duhului imprevizibil cu aşteptarea 
noastră ratată. 
          Din Calendarul incendiat, salvat de la perpelirea spiritului, de prea 
fericitul Mihail Avramescu, în straniul joc al vieţii şi al morţii, prinde 
contur făptura geamănă a copilăriei sferice, eterne, prin « copilul rotund » 
şi « copilul triunghiular » : Viaţa este verde, exclamă(« gîndi ») cel dintîi. 
În timp ce, saturat de clipe în restrişte, iau de pe raft, la întîmplare, unul 
din caietele copilăriei mele, şi aproape de tînguirea rememorării, îmi e 
dat să deschid,( unde credeţi ?) chiar la această constatare a lui 
Goethe :  Amice, teoria-i cenuşie, dar pomul vieţii este veşnic verde. 
          Ramura (lamura) verde va înmuguri şi în duhul Sfîntului de la 
Iasnaia Poliana şi va lăstări şi în Creanga de aur sadoveniană, bizantină. 
 

* 
 
          În mintea mea, coincidentia oppositorum e răsturnată în chiar 
oglindirea instantanee, fiind o coincidentia positorum, întrucît nu-mi pot 
reprima, oricît aş încerca, strania contopire şi minunata suprapunere a 
două imagini, care, din prea fireasca lor înfiripare, fac din cititorul 
privilegiat un mărturisitor vinovat. În comentariile pe marginea unui 
roman se remarcă un citat incitant: « O femeie din Est e pe cale să nască 
un prunc însemnat. » (Gabriel Chifu, Relatare despre moartea mea) 
          Imediat, pe ecranul memorialului de lectură subversivă, mi-a 
apărut profeţia sumbră, dintr-un Veac de singurătate, a copilului 
antropofag, Aureliano, care «va cîştiga treizeci şi două de războaie », 
deoarece « avea tot ce-i trebuia pentru a relua această spiţă de la început 
şi a purifica de viciile vătămătoare ca şi de vocaţia solitară, deoarece era 
singurul într-un veac care fusese zămislit din dragoste. » 
          Dar, stupoare ! Copilul, ultimul din spiţă, avea să pună capăt unei 
destrămări temporale, unei deşănţări ancestrale : « Abia după ce-l 



140 
 

întoarseră pe burtă îşi dădură seama că avea ceva mai mult decît ceilalţi 
oameni, şi se aplecară pentru a-l examina. Era o coadă de porc. » 
          Dintr-un film documentar aflu, întîmplător, că fiecare făt uman are, 
la început, un terminal care imită o coadă de animal. După un timp, 
această coadă cade, se resoarbe, de la sine. 
                                                                     

* 
 
          Cum să mă eliberez de trecutul atît de întortocheat din sufletul 
meu ? E cu putinţă să împovărez pe altcineva cu suferinţa mea ? Ceea ce 
îmi e dat să trăiesc poate fi numit viaţa mea ? Întrebări simple, dar 
întunecate, poate şi din pricini străine, la îndemînă, atunci cînd vrei să te 
scuturi de nevoinţă. 
          Prea multe învăţături, pentru un biet suflet. Oriunde îmi arunc 
privirea sau îmi aplec urechea, invariabil şi indubitabil, mă copleşesc 
învăţăturile de minte ale Cuviosului Paisie de la Sihla : Să nu dai tot ce 
ai ! Să nu crezi tot ce auzi ! Să nu spui tot ce vezi ! Deşi paradoxale, 
pentru un duhovnic, învăţăturile Sf. Paisie păreau să te îndepărteze, în loc 
de convertire, aşa cum i s-a întîmplat dlui Horia-Roman Patapievici, cînd 
a îngenunchiat la Sihla, părăsind-o, după ce Părintele i-a prefigurat 
parabola Raiului. 
          Oricît ne-am strădui, nu putem trăi după tipic, mai aţipim din cînd 
în cînd, ne mai ispiteşte cite un gînd. Viaţa are meandrele ei ascunse, 
cuceritoare, altfel ni s-ar părea imposibilă. Neprevăzutul e oaza firească 
şi cucernică în care ne răcorim sufletul. Imprevizibilul e uşa de scăpare 
din închisoarea copleşitoare a monotoniei şi a repetitivului mortificator. 
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“când m-am trezit 
m-am privit în oglindă 

în carne îmi intraseră literele 
faţa mea era neagră 

iar cartea 
ca un cuib” 

 
 

 

Poeme de Dinu Olăraşu 
 

voi exploda 
 
voi exploda la noapte 

cu un ziar în braţe 
amestecat sângele meu 

cu titluri 
va mai trăi o vreme pe asfalt 

şi-apoi 
ca-ntr-un asalt 
va exploda şi el 
sub roţi de camioane grele 

 
nu i-am dat timp 

sărmanul sânge 
să-audă tângul vieţii mele 

 
 

un măr 
 
un măr aveam cu mine 

era noapte 
şi-a fost de-ajuns 

şi drumul 
 
 

să vindem pene 
 
să vindem pene 

să ne-mbogăţim 
iar unii  
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ce avere 
chiar să plutească 

peste cartiere  
 
 

vladimir 
 
vladimir 
căluţul meu nu avea ham 

se prăbuşea ades vrând să alerge 
un ham albastru am găsit 

la fel ca ochii lui 
în care marea o vedeam  

necontenit 
 
 

un pescăruş 
 
un pescăruş  
acelaşi în fiecare toamnă 

plânge pe-acoperişul blocului 
şi plânsul lui 

e chiar buricul lumii 
 
în fiecare toamnă scriu 

degeaba scriu 
parcă aş completa un formular 

pe care nu-l aşteaptă nimeni 
 
un pescăruş 
acelaşi în fiecare toamnă 

plânge pe-acoperişul blocului 
 
 

taxiuri 
 
mă vor lovi cumva 

taxiurile 
pe und’ se pierde urma ta 
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am să renasc 
 
am să renasc 
cum albă-ca-zăpada 

din propria-i zăpadă 
 
 

o carte ca o moarte 
 
I 
după ce-am sfârşit de scris 

am aţipit 
o vreme 
cu capul pe copertă 

 
când m-am trezit 

m-am privit în oglindă 
în carne îmi intraseră literele 
faţa mea era neagră 

iar cartea 
ca un cuib 

 
II. 
probabil transpirasem dormind 
paginile erau sudate-ntre ele 
nu mai puteam înţelege nimic 

chiar nimic 
 
am lovit cartea de perete 

apoi am luat-o cu ambele mâini 
am pus-o sub duş 

sub apa caldă 
degeaba 

curgea din ea un sânge negru 
dar nu se deschidea 

mi-am zis 
aiurea 

 
III. 
parcă era o piatră 

am aşezat-o pe masă 
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şi-am mâncat chiar deasupra ei 
pâine peşte şi ceapă 

după aceea am fumat 
suflam fumul spre ea 

spre carte 
dar cartea nu se deschidea 

 
IV. 
sincer să fiu 

m-ar fi interesat ce era scris 
de mâna mea 
cu o noapte-nainte 

să mă bucur 
cinstit mă gândeam 

e vorba despre cuvinte 
 

V. 
nu-i straniu ce se-ntâmplă 
o carte scrisă 

nu poate fi deschisă 
e-o treabă-ncheiată 

e zăvorâtă de chiar sfârşitul ei 
 

VI. 
la fel 
când intră moartea-n tine 

n-ai cum să ieşi 
rămâi sub bolta ta de carne 

întunecată 
mai strigi mai plângi 

renunţi 
până la urmă 

nu te-ajută nimeni 
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„Întîmplări tragice ale istoriei curente au făcut ca 
principalii actanţi ai gîndirii filosofice româneşti, preocupaţi de 
„dimensiunea românească a existenţei”, şi implicit de studiul 
timpului, să fie pe rînd, fie eliminaţi, fie exilaţi din circuitul 
cultural mai bine de două decenii.” 
 
 
 

 
 

Contribuţii româneşti la definirea  
noţiunii de timp  

 
un studiu de Marian Nencescu 

 
 În gîndirea românească, timpul, cu întreaga sa problematică  a 
constituit un subiect de reflexie deopotrivă pentru oamenii de ştiinţă, ca 
şi pentru filosofi. Avînd ca punct de plecare fie modul de interpretare 
oferit de fiulosofia clasică de la Aristotel la Sf. Augustin (cum este cazul 
lui Cantemir), fie, pentru a ajunge în zilele noastre,  abordările moderne, 
de la Kant la Bergson şi chiar mai recente, vom regăsi, evident de pe 
poziţii diferite, coordonate comune, specifice gîndirii filosofice europene. 
 Fără a mai insista asupra interpretărilor de tip „substanţialist” a 
noţiunii de timp, prezente în gîndirea românească la numeroşi filosofi, de 
la Cantemir la Ion Petrovici, care insistau să reprezinte timpul ca pe o 
substanţăde la sine stătătoare (”Timpul apare ca o oglindă a creaţiunii, în 
care oglindă unele sunt reprezentate că au fost, altele că sunt, altele că pot 
fi, cum susţinea D. Cantemir în Metafizica, (1929, p.241), prinicipala 
coordonată a gîndirii filosofice româneşti rămîne analiza categorieri de 
tip „relaţionist” a categoriei de timp, „ca un mod de structrurare a 
realităţii” (Bîrsan, Timpul, 1973, p.72). 
 Între adepţii punctului de vedere potrivit căruia categoria de timp se 
delimiteaază de determinismul mecanicist, constituindu-se ca un mod de 
a fi al realităţii, ca o urzeală a realităţii în continuă devenire, semnalăm, 
între gînditorii români, pe Vasile Conta, C. Rădulescu-Motru, precum şi 
pe D.D. Roşca, fiecare avînd însă o poziţie de abordare diferită. Dacă 
pentru autorul „Existenţei tragice” timpul este modul de a fi nu doar al 
realităţii fizice, ci şi al celei spirituale respectiv al vieţii sufleteşti, fiind 
deci văzut ca  o urzeală substanţială a existenţei, un dat univeral inclus în 
procesul continuei creări de unitate  („timpul este . . .  strofa esenţială a 
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lumii” şi continuă „El este forma de existenţă cea mai sigur reală, ea fiind 
fundamentul metafizic al întregii existenţe, nu numai a celei morale”, 
D.D. Roşca, Existenţa , 1968, p.93) cel care va acorda o atenţie centrală 
în opera sa concepţiei asupra timpului este C. Rădulescu- Motru. 
 Teza fundamentală a lui Motru, susţinută nu doar în lucrarea sa 
fundamentală „Timp şi destin”, dar şi în alte opere anterioare („Vocaţia”, 
„Românismul”, „Personalismul energetic”, etc.) este aceea că timpul 
reprezintă un mod specific de structurare a vieţii sufleteşti, inclusiv o 
modalitate de coordonare a fenomenelor, astfel încît „fiecare moment al 
duratei este perfect identic şi se poate substitui diviziunii timpului, fără 
nici un inconvenient” (Bîrsan, Timpul, p.79). 
 Acest mod de înţelegere a naturii timpului îl apropie pe Motru de 
interpretarea bergsoniană a timpului ca mod de structurare a mateiei vii, 
fapt recunoscut făţiş în lucrarea sa „Românismul” (publicată în 1936), 
respectiv : „Generalizarea filozofică ce se deduce atît din filosofia lui 
Bergson, cît şi din teoria lui Einstein în ce priveşte problema timpului 
este că interiorizarea acestuia pune în dependenţă unitatea la care el se 
petrece” (Motru, Românismul, 1936, p.76). Punctul de divergenţă al 
filosofului român cu predecesorii menţionaţi îl constituie terminologia 
utilizată. Astfel, în locul noţiunii de durată, utilizată frecvent de Bergson 
pentru a defini timpul trăit, Motru propune termenul destin, mai potrivit 
şi mai plin de înţeles, apreciază el, capabil să redea mai pregnant „trăirea 
contemplativă a existenţei” (Motru, Timp, 1940, p.7). Explicaţia sa este 
că durata poate conduce, în în mod greşit, spre ideea unei existemţe 
uniforme pentru toţi, în vreme ce timpul trăit este propriu fiecărui om. 
„În timpul trăit în destin minutele din tinereţe sunt altele decît cele de la 
bătrîneţe ; minutele tragice altele decît cele în acontemplaţie”, susţine 
Motru. Aşadar, destinul este „trăirea unică pentru fiecare persoană” ( 
ibidem, p.8). Din păcate, constată din nou Motru, timpul real este cel dat 
omului să-l trăiască, inclusiv timpul popoarelor, convertit în istorie, pe 
cînd cultura europeană modernă, aşează pe prim plan cronometrul. Şi, se 
întreabă premonitor Motru, „Oare în planul acesta, al cronometrului” se 
va făuri viitorul Europei ( ibidem, p.9). 
 În ansamblu, preocuparea lui Motru de a asocia problemele 
spirituale de legile istorice şi cele ale vieţii sufleteşti este justă, în măsura 
în care noţiunea de timp este mult mai bogată în însuşiri decît simpla 
ordine matematică. Timpul, purtînd numele de destin este timpul vital, 
psihologic şi istoric, este „ceea ce trebuie să se întîmple”, este „legea 
imanentă a substanţei sufleteşti pe care fiecare individ sau popor o are în 
sine”. Timpul-destin, înţeles ca o devenire perpetuă, conform legilor 
obiective ale necesităţii se aplică nu doar materiei ci şi vieţii sufleteşti, 



147 
 

fiind deci legat de activitatea conştientă, îndreptată pentru realizarea unui 
scop sau a unui ideal. 
 Continuînd cercetatrea bergsoniană pe linia evidenţei timpului 
psihologic, Motru face două constatări esenţiale menite să înlăture chiar 
şi cele mai înverşunate opinii împotriva ideii de clasificare a intuiţiei 
timpului printre faptele sufleteşti. Prima se referă la prezenţa memoriei, 
care oferă intuiţiei timpului o înfăţişare obierctivă, iar cea de-a doua la 
intuiţie (numită de el „intuiţia sensibilă” sau „intuiţia de timp”). Dacă 
memoria este esenţială pentru a asigura recunoaşterea, într-o ordine de 
succesiune, a stărilor, originalitatea intutitivă a timpului este resimţită 
mai ales „în momentele de aşteptare” ( ibidem, p.81), Astfel, percepţia 
unui fapt pe cale să se producă este precedat de variate reacţii organice, 
inclusiv unele de natură să ne tulbure percepţia duratei. Luate izolat, 
aceste stări nu au înţeles, dar structurate împreună conduc la intuiţia 
duratei „Ea asigură obiectivitatea duratei în ordinea lumii fenomenale”,a 
firmă Motru ( ibidem, p.83). 
 Aceste observaţii îl asigură pe Motru că se află pe drumul bun, că 
„filosofia şi-a îndeplinit rolul”, urmînd acum ca şi celeilalte ştiinţe 
umaniste să-şi continue cercetările. 
 Deşi stadiul cercetărilor din anii `30 ai secolului trecut nu-i 
permiteau lui Motru să interpreteze mai amănunţit acumulările ştiinţifice 
ale epocii, el avansează totuşi cîteva observaţii fundamentale, între care : 
durata se trăieşte, la fel precum oboseala, durerea sau foamea, ori orice 
alte reflexe ale vieţii orgnice ; omul singur, detaşat de orice stadiu al 
lumii animale, deţine măsura timpului ; cultura ştiinţifică îl îndepărtează 
pe om de intuiţia emoţională a timpului. 
 În fapt, fiinţa umană are un mod intuitiv specific de relaţie cu 
timpul, asimilîndu-l fie cu un duşman, fie cu un prieten. „Acela care 
începe ceva ştie că trebuie să se pună bine cu timpul. Sunt zile faste şi 
zile nefaste. Începutul săptămînii este sigur prielnic pentru muncă. La 
sfîrşitul săptămînii este ridicol să începi ceva. Pe această treaptă trăieşte 
încă o mare parte din omenire” ( ibidem, p.89) îşi încheie Motru 
observaţiile, dovedind că, în ciuda ştiinţei acumulate, omul este încă 
departe de a-şi făuri destinul sub stăpînirea raţiunii. 
 Contribuţia lui Rădulescu-Motru, ca şi cea a şcolii experimentale 
de sociologie iniţiată în anii `30 ai secolului trecut iniţiate de către 
Dimitrie Gusti, au conturat în cultura română un curent de studiere a 
problematicii timpului, „cu material românesc”, după expresia unui 
dintre reprezentanţii acestui curent, filosoful Ernest Bernea. Dacă pe plan 
extern, opera lui Bergson, iar mai apoi lucrarea „Fiinţă şi timp” de Martin 
Heidegger au influenţat substanţial gîndirea contemporană, mergîndu-se 
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în special pe linia descifrării unor fenomene şi domenii pînă atunci 
închise, sau analizate cu mijloace empirice, cantitative, cum ar fi 
etnologia şi antropologia culturală, la noi folcloriştii şi etnografii s-au 
mulţumit cel mult cu studiul materialului în sine, fără a căuta să 
descifreze şi „viziunea” aflată în spatele actelor de creaţie populară. Cu 
excepţia unor studii de mitologie tradiţională, concepţia populară despre 
lume ca şi obiect de studiu filosofic şi-a făcut tîrziu loc între cercetările 
de specialitate. 
 Meritul de pionerat în acest sens revine, neîndoielnic lui 
Rădulescu-Motru, cu lucrarea deja menţionată, la care se adaugă alte 
două nume de referinţă, Vasile Băncilă şi Mircea Vulcănescu. Sub 
influenţa lor au fost publicată în revista „Arhiva pentru ştiinţă şi reforma 
socială” primele studii bazate pe material direct, de observaţie 
nemijlocită privind aplicarea metodei sociologice la studiul timpului, ca 
fenomen şi cadru al procesului de gîndire. După mărturiile lui E. Bernea, 
problema timpului a devenit de actualitate la noi în intervalul 1928-30, 
odată cu apariţia primelor reacţii la reforma calendarului. Ideea ce a 
însufleţit aceste preocupări era aceea că numai folosind un material 
documentar concret românesc, analizat sub aspecte ce depăşesc simpla 
etnicitate, ci merg pînă la însăşi natura umană, putem desprinde, pe o 
anumită treaptă de dezvoltare, forme de exprimare cu caracter profund 
generalizator. 
 O astfel de metodă, menită să ne releve cu adevărat „cine suntem”, 
dar mai ales cum gîndeşte şi cum acţionează concret locuitorul aşezărilor 
româneşti de tip tradiţional, care este mentalitatea, îndrăznim să spunem, 
chiar înţelepciunea (filosofia) populară comună şi cum se constituie 
procesul de gîndire ce pluteşte într-o masă extraintelectuală, dar cu un 
caracter pronunţat emoţional, a fost definită de Al. Surdu prin sintagma 
„mărturiile anamnezei” (Surdu, Mărturiile, 2009, p.7). Pornind de la 
„definiţia” platoniciană a anamnezei, respectiv reamintirea sufletului 
despre lumea care a fost înainte, sunt aduse la lumină cuvinte, denumiri 
sau expresii care ne fac să tresărim. Aceste fragmente epice sau lirice, 
forme lexicale elaborate sau simple locuţiuni par izvorîte, susţine 
Al.Surdu, din „spaţiul nostru matrice”, cum ar spune L. Blaga, ele avînd 
rolul de a trezi în inconştientul nostru un bagaj de cunoştinţe şi 
învăţăminte uitate. Pe baza acestui înconştient colectiv, care este în bună 
măsură folclorul românesc tradiţional, păstrat pe alocuri în forme încă 
genuine, ne readucem în memorie trăirile ancenstrale ale strămoşilor sau 
construim imagini arhetipale, ce stau la baza mărturiilor sau legendelor 
autohtone. Şansa acestei arheologii şi paleontologii sui-generis o 
reprezintă reamintirea şi, după caz mărturiile scrise, vechile denumiri, 
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rădăcinile de cuvinte, basmele, cîntecele sau colindele, tot ce ne 
înrudeşte, prin credinţe şi obiceiuri de vechile popoare indo-europene. 
 Al. Surdu merge chiar mai departe şi pune supravieţuirea românilor 
din acest areal pe seama conştiinţei naţionale, dar şi a „urgiei timpurilor” 
care au contribuit la salvarea culturii autohtone, şi implicit a recunoaşterii 
ei pe baze naţionale. Avînd drept coordonate tradiţia filosofiei traco-gete 
(adică ceea ce M. Vulcănescu numea „ispita tracică, reziduală a 
spiritualităţii  româneşti”), fondul mitologic naţional (mitologia 
românească este cea mai bogată după cea elină, susţine Al. Surdu) şi 
inspirîndu-se din izvoarele greco-latine dar şi ale isihasmului ortodox, 
filosofia autohtonă, implicit cercetările asupra culturii tradiţionale, 
reînoită periodic prin „ispitele sale”, şi-au purtat, prin tenebrele uitării, 
mărturia readucerii aminte. (Al. Surdu, Mărturia, p.193). 
 Întîmplări tragice ale istoriei curente au făcut ca principalii actanţi 
ai gîndirii filosofice româneşti, preocupaţi de „dimensiunea românească a 
existenţei”, şi implicit de studiul timpului, să fie pe rînd, fie eliminaţi, fie 
exilaţi din circuitul cultural mai bine de două decenii. Aşa se face că 
opera lui Mircea Vulcănescu, în mod special „Dimensiunea românească a 
existenţei” (conferinţă rostită la Ateneul Român, pe 10 ianuarie 1943), ca 
şi eseul lui E. Bernea („Timpul la ţăranul român”, 1941), pentru a nu mai 
vorbi de întreaga operă a lui Vasile Băncilă,  pusă pe nedrept sub obroc ( 
şi publicată in integrum postum, la Editura Muzeului Dunării de Jos, din 
Brăila) să nu mai poată ajunge la marele public. La aceştia se adaugă M. 
Eliade, care a publicat în exil „Le  mythe de l`eternel retour” (1949, Ed. 
Gallimard, Paris), în fond reluarea lucrării „Mitul reîntregirii” (1942, Ed. 
Vremea, Bucureşti), L. Blaga, şi el interzis la publicare după ce 
publicase, începînd cu 1936, „Trilogia culturii”, constituită din „Orizont 
şi stil” (Ed. Fundaţiei Regale. . . ,1936, Bucureşti), „Spaţiul mioritic” 
(Ed. Cartea Românească, 1936, Bucureşti) şi „Geneza metaforei şi sensul 
culturii” (1937, Ed. Fundaţiei Regale..., 1937 , Bucureşti) şi, în sfîrşit, C. 
Noica care revine în circuitul public abia în 1970, după ispăşirea unei 
pedepse  cu substrat politic, cu „Rostirea filosofică românească”, urmată 
de „Creaţie şi frumos în rostirea română” (1973) şi „Devenirea întru 
fiinţă” (1981) avînd o structură sistematică filosofică. 
 Despre nici unul dintre aceşti autori, cu excepţia lui Rădulescu- 
Motru şi, parţial a lui C. Noica şi Mircea Eliade nu se vor pronunţa, în 
studiile efectuate asupra problematicii timpului nici Gh. Bîrsan („Timpul 
în ştiinţă şi filosofie”, 1973, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti), Solomon Marcus 
(„Timpul”, 1985, Ed. Albatros, Bucureşti) sau Georgeta şi Alexandru 
Tănase („Materia, spaţiul şi timpul în istoria filosofiei”, 2 vol., 1982, Ed. 
Minerva, Bucureşti). 
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 Există mai multe moduri de apropiere de „duhul” unei culturi, cum 
ar spune C. Noica. Unii îi cercetează regulile lingvistice „tendoanele şi 
ligamentele”, sfîrşind a o lăsa fără urmă de viaţă. Alţii, între care M. 
Vulcănescu, C. Noica sau E. Bernea încearcă să desprindă gîndirea 
metafizică din basme, legende, poezii sau obiceiuri, sau, şi acesta este 
cazul special al lui C. Noica din scrierile vechi ,„nebănuite” de 
gramatică. În aceste zone, deopotrivă fluide şi sensibile, identifică M. 
Vulcănescu ceea ce el numeşte „naţionalitatea română” sau „sufletul 
(spiritul) românesc”, însuşire metafizică, ireductibilă , spirituală şi 
imuabilă (Al. Surdu, Comentarii . . . , 2000, p.37). 
 Această concepţie despre lume, prezentă la gînditori din mai multe 
şcoli şi cu orientări diferite capătă contur, susţine M. Vulcănescu în : 
configuraţia limbii, structura simbolurilor expresie, devenind o 
caracteristică a „rostirii filosofice româneşti”. Preocuparea gînditorilor 
(nu doar filosofi, dar şi filologi, antropologi, sociologi, etc.) de a 
identifica trăsăturile psihologice ale diverselor popoare şi-a găsit, la noi 
expresia în studiul lui Ov. Papadima „O viziune românească asupra 
lumii” (1941), prima încercare de  identificare a unei filosofii a culturii 
populare ( ibidem, p.67). 
 Termenul utilizat de Papadima pentru a identifica tradiţia în cadrul 
comunităţilor tradiţionale săteşti este acela de rînduială, cu sensul de a-ţi 
veni rîndul, a face ce se face. Rînduiala este deci „îndreptăţire cea mai 
adîncă a vieţii pe pămînt”, ea cuprinzînd mai mult decît ordinea naturală, 
socială sau publică, cît, mai ales, întregul univers, apele, cerul şi 
văzduhul. În acest sens, rînduiala este sinonimă cu „legea firii, avînd un 
înţeles cosmic” ( ibidem, p.68). Acţionînd sub forma unei ordini cosmice, 
rînduiala reglementează inclusiv ciclul natural, calendarul popular. 
Legătura ţăranului cu mediul se făcea prin respectarea rînduielii, ce 
cuprindea întregul univers, de la divinitate la cea mai mică gînganie. 
Acest model de inspiraţie animistă, prezent în întregul univers folcloric, 
transcende concepţia religioasă potrivit căreia Dumnezeu îşi impune 
voinţa în orice împrejurare. 
 Concepţia românească asupra rînduielii, cu consecinţe nebănuite 
asupra oricărui segment al vieţii publice şi private are, după Papadima 
„înţelesuri eterne, şi totuşi nespus de dinamice, atingînd inclusiv tezaurul 
gîndirii tradiţionale, de la apa vie a vorbirii, la formele expresive cele mai 
rafinate, inclusiv rostirea filosofică”. Nu întîmplător această sintagmă a 
devenit, după fericita expresie a lui Noica, „cartea noastră de învăţătură”, 
în ea aflîndu-se şi izvorul concepţiei despre timp. 
 Aceste observaţii l-au inspirat pe M. Vulcănescu, care a înlocuit 
temenul „viziune”, cu acela de „dimensiune” şi pe acela de „lume” , cu 
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„existenţă”, oferind prilejul unei interpretări originale cu privire la 
„dimensiunea (semnificaţia) românească a existenţei”. Izvorul cu privire 
la „concepţiile referitoare la teme filosofice”, îl plasează M.Vulcănescu 
deopotrivă în substratul emoţional psihic, cît mai ales în identificarea 
acestor concepte „la nivelul limbajului”. Regăsim în această metodă 
(hermeneutică) ecouri ale şcolii fenomenologice, prezente deopotrivă în 
operele lui Nae Ionescu şi Mircea Eliade. În esenţă, hermeneutica 
vulcănesciană porneşte de la noţiunea de fire („totalitatea fiinţelor care 
umplu timpul şi spaţiul”). Caracteristica firii este petrecerea (respectiv 
trecerea prin lume, devenirea, curgerea). Dimensiunile firii sunt locul şi 
vremea, iar principala caracteriastică a firii este prefacerea (curgerea, 
tansformarea, schimbarea). Prefacerea transcede lumea, incluzînd 
deopotrivă lumea de aici şi cea de dincolo, între care este adesea plasată 
o imaginară vamă (poartă). 
 Acest mod de raportare la „dimensiunea românească a existenţei” 
îşi are rădăcinile în textele populare, inclusiv în basme. M. Vulcănescu 
ilustrează afirmaţiile sale invocînd termenul veşnicie (cu sensul de de-a 
pururi, totdeauna) dar avînd şi înţelesul opus, respectiv niciodată). 
Această viziune a întregului, reprezentat prin „lume”, este alcătuit din 
„fiinţa părţii”, numită şi „fiinţa singuratică” ( ibidem, p.47). În calitate de 
„fiinţă singuratică” (ens, însuşi, ipse) insul, în calitate de fiinţă umană 
participă la existenţă (ens în română se traduce prin ins, respectiv 
entitate). 
 Aşadar, entitatea înseamnă a fi, respectiv fiinţă, fiinţare, toate 
sensurile conducînd către ceea ce Aristotel numea, în „Mertafizica” sa, to 
on sau, în traducere germană, das seinde. În esenţă. M. Vulcănescu 
plasează ins-ul în centrul „metafizicii particulare româneşti”, chipul 
insului fiind, schematic, o deplasare a Divinităţii pe coordonatele rostirii 
filosofice româneşti. Insul are rost, soartă, în timp ce Divinitatea este 
„mai presus de fiinţă”, dincolo, respectiv transcendentă, adică în cer. 
Hotarul spaţial dintre cele două lumi este trasat de o vamă, ce poartă 
numele de trecere. Aşadar, sensul profund al noţiunii de petrecere este 
acela de a trece dincolo, peste ceva, dincolo de aparenţe „Paradoxal, 
trecerea apare în existenţă românească sub chipul unui proces imanent, 
săvîrşit în existenţa deplină care nu este a acestei lumi, ci a celei de 
dincolo” ( ibidem, p.55). 
  Esenţa acestei viziuni constă în revelaţia „tăieturii dintre cele două 
lumi, dintre vremelnicie şi veşnicie, dintre rai şi iad, dintre „înaltul 
cerului” şi „fundul pămîntului”, dintre supra şi  sub.  În lumea de aici,  
petrecerea încetează a mai fi „o vorbă de chef”, aşa cum deplîngea 
Noica, ci o formă de întrepătrundere între două lumi, accesibilă doar 
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celor care trec hotarul prin moarte. Această viziune magnifică şi 
cutremurătoare asupra „petrecerii lumii” reprezintă „o formă de teofanie 
a lumii în viziune românească” ( ibidem, p.59) diferită  de imaginea de 
tip occidental asupra Divinităţii. În accepţie românească, Dumnezeu are 
simultan atribute transcedente şi existenţiale, constituind garanţia 
petrecerii lumii în cele două ipostaze ale sale. 
 Viziunea lui M. Vulcănescu a fost continuată şi amplificată de C. 
Noica în anii `80 ai secolului trecut, printr-un efort „greu de imaginat”, 
cum îl numeşte Al. Surdu. Rezultatul îl reprezintă „un nou sistem al 
rostirii filosofice româneşti” o operă unică de redefinire a „rostirii 
româneşti”, o hermeneutică, comparabilă doar cu opera lui Heidegger 
(„Un adevărat delir hermeneutic, o incidenţă a celor mai stranii proiecţii 
care s-au făcut vreodată pe coordonatele atît de laxe ale limbilor greacă şi 
germană – cum îl defineşte pe gînditorul de la Freiburg (Al. Surdu, 
Comentarii, 2009, p.84). Urmînd „ciclul fiinţei”, C. Noica aduce în 
atenţie termeni precum „petrecere”, „vremuire”, „infinire”, „rînduială”, 
etc. ordonîndu-i în cadrul unui sistem de tip hegelian ( de tipul triadei : 
fiinţă, devenire, temei). 
 Sintetizînd, putem avansa teza că domensiunea şi complexitatea 
culturii populare transmit un mesaj a cărui profunzime ce nu poate fi 
negată. Acesta se află încifrat în sintagma „omul românesc”, fericit 
formulată de M. Vulcănescu, cel care spunea : „Ceea ce constituie un 
neam este o realitate care stă la încheietura metafizicii cu istoria, o 
unitate de soartă, de destin în timp, unitate pentru care pămînt, sînge, 
trecut, lege, datini, obiceiuri, cuget. . .  sunt chezăşii, şi peceţi temeinice . 
. .  Neamul nostru nu este decît ceea ce vom fi noi în stare să facem din 
el” (Vulcănescu, Dimensiunea, 1991, p.15). 
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„nu mai crede că dragostea 
se poate împrieteni cu nebunii 

între sferele secătuite de plînset 
pînă şi surîsul tău 

este o vină” 
 

 

 

Poeme inedite de Aurel Dumitraşcu 
 

(Eşti cea mai ruşinoasă călugăriţă ...) 
 

- Eşti cea mai ruşinoasă călugăriţă  
ştiu chiar unde poţi fi găsită. Dar prin care zăpezi  
nu vom găsi niciodată urmele tale aceasta nu ştiu. 
Căci iată eu stau şi astăzi alături de flamura  
care ţine loc de privire 
la acelaşi breakfast ca un găzar  
de acum şase decenii plin de o culoare  
în care mărunte resturi adie ca briza mării hobeia.  
Am două andrele prin care trec două uliţe prăfuite  
şi o limbă de matostat. 
Carnea mea se zbate să scape de praf  
nu se vrea carnea mea pe tipsii. 
Mai bine o furtună necugetată  
o furtună cu uliţe pe care trec  
aceeiaşi catîri obosiţi. De te-ai numi altfel  
decît călugăriţa evdochia  
de-ai fi o rădaşcă ce taie dale în creierul meu  
de-ai fi o pădure răsturnată 
la amiază nevinovat şi numai trist aş trăi. 
Dar nu eşti. Nimic din toate cele care  
sînt în afara ceaslovului mov  
- viaţa mea e un vas de lut  
pe deasupra căruia păsările se feresc  
să mai cînte  
în care păsările se feresc să rămînă umile. 
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(Stau în mijlocul nedesluşirii) 
 

- Stau în mijlocul nedesluşirii 
nu mai sînt alte blocuri; dar eu 
stau în mijlocul nedesluşirii agitat; zic 
D-ne al lor, nu mai ciuguli  
din aripile îngerilor bolnavi mai există 
un pumn de oameni care se mută care 
mai cred că mutîndu-se fac artă 
pămîntul e întotdeauna la picioarele noastre 
învîţate cu frigul cu laşitatea 
rînduielile aerului se strică în preajma 
sărutului tare obişnuit ce vitriolată e această 
cărare care intră-n şoseaua naţională 
cerşetoarei îi place allen ginsberg 
ai juma de metal şi o pungă cu morcovi; 
nu suport sărbătorile religioase atunci 
mai toţi se cred deştepţi 
fiindcă îmbracă hainele noi; ce repede 
mor cîntăreţii de muzică rock – îmi zice 
soţia paracliserului (nu aude el 
paracliserul ce discut cu femeia lui) 
lacul de acumulare a fost 
introdus în sala procesului 
judecătorii învaţă să-noate 
rareori auzim ce se spune acolo 
îl strig pe fratele meu 
dar nu mai vine el nu mai vine  
acum cînd nu ştiu ce tot caută 
cu mîinile lui subţiri într-un „nour” 
şi multe din sentimentele mele îngheaţă 
  şi cad 
 spărgîndu-se zgomotos. 

 
 

 (Poemul: animalul acesta jupuit) 
 

1. poemul: 
animalul acesta jupuit 
ca şi cum ar locui în creier. 
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2. numai vrabia înţelepciunii 
e sătulă de vulturi 
 
3. dispreţuit de nuferi 
cerui îndurare cuvintelor dispreţuite de doamne. 
 
4. nu mai crede că dragostea 
se poate împrieteni cu nebunii 
între sferele secătuite de plînset 
pînă şi surîsul tău 
este o vină 
 
 

(Despre trup puţine opinii) 
 
- Despre trup puţine opinii 
mereu aceeaşi fetidă muşcătură a cărnii 
şi nimeni dar aproape nimeni nu doreşte să fie 
altceva decît om 
nici un NU vreunei întoarceri nici un ochi jertfit 
prin cuvînt 
 
în mica bazilică invocată domnul daurel 
scrie mici poezii mici scrisori către extaz 
- ca şi geometria, poezia se născu marţi 
din dispreţ(ul) pentru oglinzi – 
Şi cel căruia-i este teamă de pîntec 
nu se poate naşte din frunze de şpan. 
 

 
(Pentru că nu-mi era frică) 

 
- Pentru că nu-mi era frică 
de aceea am venit pe lume. Ca un glonte întîi 
mic auriu plin de bale cald 
începînd să mă bucur de striurile amiezii de 
sînul flămînd al mamei mele ameninţată de 
apendicită cronică 
tocmai atunci în epoca prolet ... 
Puteam face lucruri mai bune? Puteam schimba 
fluviul de sînge pe cartea verde? Puteam 



156 
 

schimba fluviul de apă pe o frunte schimonosită? 
Viaţa în munţi ca o cămaşă spălată de nouri 
şi mila şi mînia 
aceasta e calea peste care trece neînduplecat bunul 
mag marele mag şiştarul oglinzii în care 
îmi văd creierul mătăsos. Un sistem de alarmă 
ochiul care îndepărtează iarba de clauni 
claunii de corbi corbii de gura fragedă 
a morţii 
pentru atîta nesaţ m-am născut  
precum tavio belazoth trăgîndu-şi trupul 
din suliţi 
pe altar: pîine pămîntie în marea pădure 
de stejari 
acolo unde o alună de aur 
ghiceşte înţelepciunea. 
 
Spun: dar înţelepciunea nu se ghiceşte 
ea se păstrează ca un rod într-un pîntec 
vinovată este înţelepciunea pentru că fiul omului 
este un om. 
 
Dînd din aripi palma mea acoperă gura celui 
care, lîngă zid, zăboveşte cu monştrii. 

 
(Dintr-un volum de poeme inedite, în pregătire) 
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“E mai confortabil să fii solidar cu un necunoscut, 

oricît de celebru, asta nu te implică. Îţi oferă chiar şansa de a fi 
o dată-n viaţă darnic, altruist, poţi dărui inima ta sensibilă, 
conducîndu-l pe ultimul drum, din faţa ecranului. Slavă tehnicii 
moderne că ne face părtaşi la Marea Bucurie, la Marea 
Suferinţă, la Marea Împărtăşanie, la Virtuala Căinţă!” 

 
 
 

Ochii absurdului 
 

o proză de Flori Bălănescu 
 

Aud o voce uşor răguşită, probabil de la fumat, sigur este a unei 
femei vîrstnice. Îmi pare cunoscută. Ţîşneşte printr-un geam de la ultimul 
etaj, încă nu-mi dau seama din care bloc, dar alunecă pe interiorul 
potcoavei cu intensitate vălurită. Aşa sunt aşezate blocurile, după moda 
anilor ’70. Taci dracului odată, că nu mai pot, îngropaţi-l odată şi lăsaţi-
mă în pace, să mor liniştită! 

Ştiu fără să verific, e vorba de Maicăl… Tînguiri în aceeaşi notă 
am auzit cînd s-a dus Ion Dolănescu…  

Cîntă o… cîntăreaţă. Negresă. Corect politic: de culoare. Poate 
între timp nu mai este corectă nici asta… nu ştiu, că nu mă uit la teve, nu 
ascult radio… mă informez din pulsul naţiunii, luat prin pereţi, prin 
ferestre, prin autobuze şi metrou…  Îi cîntă lui Michael Jackson. De zile 
în şir aceleaşi litanii… 

Nu m-am omorît după muzica mortului. Însă, ritmurile lui mă 
prindeau uneori, spectacolul era fascinant. Se pare că „suferinţa” se ia 
prin simpatie, se distribuie prin intermediul pîrghiilor de globalizare. Se 
comercializează.  

Poate căutăm comunicarea cu oameni consideraţi îndeobşte 
străini; nevoia de celălalt, aflat la distanţe mari – geografice şi culturale – 
străbate prin mijloacele de informare tot mai sofisticate, pentru că nu mai 
putem intra în vibraţie cu cel de alături. Ne culcăm obosiţi, lîngă oameni 
cu care împărtăşim necazuri, neamuri, prejudecăţi, facturi, grija viitorului 
copiilor comuni. Dar nu împărţim cu ei visele. Ne trezim înstrăinaţi, în 
fiecare dimineaţă.  

Biata femeie vrea să vadă divertisment pe înţelesul şi nevoile ei. 
E cu un picior în groapă, toată viaţa a muncit în fabrică, apoi, în puterea 
vîrstei, şedea ore în şir la cozi pentru un amărît de pui (avea bărbatul 
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bolnav de diabet), apoi a venit revoluţia şi de atunci nu mai poate fuma 
decît ţigări bune, adică scumpe. A fumat toată viaţa. Măcar atîta – atîta 
bucurie să am şi eu. Ştiu dobitocii ăia de doctori ce-mi face mie rău?! 
Am 80 de ani, să-mi repare picioarele, c-am fost o femeie frumoasă şi 
rezistentă, să mă lase dracului în pace cu fumatul. Dacă îmi iau şi asta 
mor pînă mîine. Oricum mor, dar să mor fumînd… N-are rost să intrăm 
în freudisme. Ştiu că a fost nefericită. Bărbatul – care semăna cu un actor 
american – dădea iama în femei. A crescut şi educat unicul copil singură. 
Ba, a înfruntat şi Securitatea ca să-şi apere puiul. Frumosul ăla pleca 
mereu de acasă. Ori după vreuna, ori ca să nu dea nas în nas cu securiştii, 
era curajos nevoie mare. Adevărat bărbat. Instructor de înot, deh... 
Fratele lui era colonel de Securitate. Şi asta nu le-a adus vreun beneficiu. 
Dimpotrivă, acela a făcut tot ce i s-a îngăduit ca să nu-şi pericliteze 
posibilitatea de a urca în grad din cauza rudelor. Or, mai rău, să fie 
destituit. 

În fine… Are dreptul să se enerveze între patru-pereţii ei (chiar 
dacă, fără să vrea, ceva din nebunia ei atît de ţipată şi totuşi 
inexprimabilă ajunge pînă la mine). Strigă chestii mai mult sau mai puţin 
corecte: maimuţa dracului, auzi – mare cîntăreţ, da’ ce, aia e muzică, ăla 
e dans, scălămbăielile ălea? Este inofensivă, pe lîngă comentariile de ore 
în şir – pretins profesioniste – ale papulicilor telegenici, pe lîngă 
imaginea românilor aşezaţi pe jos, în parcuri, pe litoral, sau pe unde i-a 
apucat transmiterea în direct a funeraliilor inegalabilului Maicăl… De la 
individa Ridzi, cu povestea ei ce pare interminabilă (cam ca orice poveste 
mediatizată de canalele autohtone, de-abia s-a stins flăcăruia EBA), au 
sărit în tragedia morţii lui M.J. Ai zice: frate, da’ ce popor sensibil 
suntem, cîtă rezervă de suferinţă neconsumată avem, suntem bocitorii 
Europii şi ai Lumii, ne trezim smulgîndu-ne părul din cap cînd moare 
cîte-o vedetă (inter)naţională… Cred că mai degrabă asta-i o modă! 
Dacă aşa fac americanii, noi de ce nu? Că doar i-am aşteptat atîta. Uite, 
au venit! Plîngem şi noi de formă, că ăsta e trendul, că doar suntem fraţi 
cu codrul, cu dracul (pînă trecem puntea), cu „fosta” Securitate (pînă 
urcăm sacii-n căruţă, că după nu te mai întreabă nimeni, oricum…), cu… 
forma! Copacul (din codru) nu ne interesează. Nici fondul, acela e greoi 
(şi de înţeles, şi de „implementat”, şi de suportat, pentru asta e nevoie de 
consecvenţă, de unde dracu atîta răbdare, că numai o viaţă avem!?). E 
absurd, după ce am suferit atîta fără lacrimi, fără zbierete, fără glas (de 
frică!!!), să ni se ceară acum să fim prea serioşi, principiali etc. Am văzut 
oameni arestaţi de pe stradă, din apartamentul vecin, şi chiar din camera 
de alături, am văzut oameni bătuţi de indivizi bine îmbrăcaţi şi bine 
făcuţi, coborîţi din maşini negre, cu motorul pornit, chiar în faţa noastră, 
lîngă noi... şi? Şi am tăcut (ce dracu ai fi vrut să facem? tu ce ai fi făcut? 
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deşteapto! da, am rezistat hrănindu-ne cu frică! asta se da, asta luam! s-ar 
fi dat libertate, am fi luat libertate, ce nu pricepi? deşteapta dracului, 
viteaza de după bătălie, te urăsc!), am suferit în noi. Nu e normal ca 
măcar la 20 de ani de cînd tovarăşii au devenit domni să putem răsufla, să 
eliberăm această energie negativă care ne-a distrus fibra interioară? Bla-
bla-bla!!? 

Nu vreau să spun decît că suntem superficiali, lipsiţi de... vînă. 
E mai confortabil să fii solidar cu un necunoscut, oricît de celebru, asta 
nu te implică. Îţi oferă chiar şansa de a fi o dată-n viaţă darnic, altruist, 
poţi dărui inima ta sensibilă, conducîndu-l pe ultimul drum, din faţa 
ecranului. Slavă tehnicii moderne că ne face părtaşi la Marea Bucurie, la 
Marea Suferinţă, la Marea Împărtăşanie, la Virtuala Căinţă! Tragi aer în 
piept şi te simţi atît de om. A doua zi poţi pleca împăcat la muncă.  
Chiar dacă vrei să uiţi suferinţa morţii lui Maicăl, ca să te menajezi un 
pic, în metrou oameni îndureraţi nu se pot abţine: ai văzut cîte limouri, ce 
doamne elegante, cîţi negri impecabili, cît fast simplu etc. 
Doaaaaamneee, ce mare artist a fost, Doamneee de ce ai fost atît de 
nedrept!!!? De ce trebuie să ni-i iei pe oamenii buni atît de timpuriu? 
Cum şi-a ajutat el pe negrii lui, şi l-ai văzut pe ăla care povestea cum a 
mîncat din găleată… Doamneee ce jale mareeee a mai fost! 
E chiar absurd. Nici căştile înfipte în timpane nu mă pot ţine departe de 
circul cu pretenţii de socializare. Încerc să citesc o pagină-două de 
memorii (ale unui om care a stat 15 ani prin puşcăriile şi coloniile de 
muncă forţată ale comunismului nostru românesc). Nu pot. Ştiu că pot fi 
catalogată drept paranoică, însă nu mai cred în „dictatura” democraţiei, în 
cuvîntul majorităţii. Alunec odată cu trenul prin tunel şi nu mă pot opri: 
trăim sub dictatura făţarnică a unui grup care manipulează minţile 
majorităţii.  

Ai dreacu, aţi face orice pentru bani! Nu vă pasă nici cît negru 
sub unghie de suferinţa noastră neştiută, da’ vă pasă de unu’ care arăta 
ca o maimuţă. E chiar o scenă de teatru absurd, Eugen Ionescu e gelos: în 
timp ce prin pereţii mei pătrund fraze, care mai intolerante, care mai 
xenofobe (antisemite nu!!, jur!), un ziarist sau cîntăreţ, nu-ş’ ce e, poate 
român, spune fals detaşat şi pretins neutru: pe mine nu mă interesează 
detaliile de frivolitate din viaţa lui intimă… Îmi traduc mie: el e 
profesionist, îl interesează numai latura artistică… aşa a auzit el, sau a 
citit în vreo carte despre normele jurnalismului… N-a auzit şi că omul & 
opera lui nu pot fi despărţiţi, separaţi ca într-o operaţie cu laser pe un 
creier siamez. 

Ies pentru 20 de minute, mă sufoc, nu mai suport maratonul 
Maicăl, nici aşa, filtrat prin pereţi. Cînd te gîndeşti că unii cîştigă salarii 
de mii de euro ca să ne chinuiască, pe noi, ăştia – puţini totuşi! Are şi 
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criza paradoxurile ei: mulţi se plîng, puţini suportă cu adevărat efectele. 
Supravieţuim, eu şi problemele mele, cu luciditatea întinsă la maxim, din 
3-4 sute de euro pe lună (simt sub scoarţă presiunea frustrării de cartier: 
prima voce – o poală de bani, eu am o pensie amărîtă de 300 de lei! 
vocea a doua – i-auzi la ea, o poală de bani... ce să spun,  păi degeaba a 
învăţat atîta carte? ştii dumneata cî-ta-mai pen-si-a are securistul ăla de 
Pleşiţă?). Scutur capul, mă întorc, nu mi-e bine nici pe stradă, prea multă 
lume agitată, prea mulţi tineri care se ling fără perdea. Mă simt agresată. 
În faţa liftului, o tînără minionă trage de o ladă cu fructe exotice. O ajut 
să urce, îmi fac şi eu loc. O întreb la ce etaj. 9. Ok, eu la 8. Îmi 
mulţumeşte mărunt şi des. Emană feromoni cu iz de... Doamne iartă-
mă!... O întreb cum naiba a reuşit să aducă o ladă mai mare decît ea pînă 
la lift. Şi cum de pleacă la cumpărături în halul ăsta. (Nu eşti naivă, ci de-
a dreptul tîmpită!!!) Fata e brunetă, cu pielea albă, faţă obosită; micuţă, 
nu foarte subţire, rochie mini… dezinhibată. Spune firesc, zîmbind: 
aaaaa, nu!!!, mi le-a dat un turc, m-a adus cu maşina pînă aci! Fac 
legătura cu zgomotele „suspecte” de deasupra. Odată am bătut în 
calorifer, nu le mai suportam intimităţurile, mi se părea peste poate să fiu 
„părtaşă” la ele fără voia mea. (Păi, dacă eşti naşpa, nu ştii să te fereşti, 
mi-ar spune prietena mea Michaela… bagă-ţi dopuri în urechi, că doar ţi-
am adus de la Viena!, dă muzica la maxim… se găsesc soluţii. Adică, să 
deranjez şi eu pe alţii, aşa, miserupist, mai ales că nici nu vreau muzica 
mai tare!??) 

Deci, fata e dulce. Merele sunt parmen auriu. Portocalele mari. 
Cei cîţiva ananaşi par sănătoşi. Or fi fost un bonus… sau piaţa neagră 
merge prost în sezonul ăsta crizat, au scăzut tarifele, se plăteşte în natură? 
Unde găseşti fete mai dulci ca-n Bucureşti (venite aici de aiurea, din toată 
ţărişoara, ba chiar şi surioare de peste Prut)? Tot ce e muc şi sfîrc în 
capitală ajunge, e lege! După ce „lămurim” (nu întrebasem nimic, poate-
mi citea gîndurile) provenienţa kilelor de fructe, se repede şi îmi pune în 
sacoşă (peste cutiile de bere cumpărate să o cinstesc pe bătrîna sictirită 
din scara vecină) cîteva mere şi portocale. Îi spun să se oprească. Dar ea 
ciripeşte cristalin: să fie pentru sufletul bunicii mele! M-a dat gata atîta 
candoare! Ce practicare mai apropriată a cuvîntului biblic decît asta? 
Adevărat dar din dar! L-a trimis pe turc în rai pentru cîteva ore (nu în 
Raiul găinilor lui Dan Lungu, nici vorbă, prea mult praf acolo...), 
destabilizîndu-i un strop credinţa musulmană, şi cu zîmbetul ei 
regenerabil a mai fost în stare să-mi umple sacoşa. 
Mai proaspătă şi mai liberă decît oricare trecător de pe trotuarul dinspre 
blocul nostru, între orele 18-19, bine ancorat în normele comunităţii… 
Sigur, cum prea lucidă sunt, înclinată spre filosofare (Pe care mi-o 
impută prietenii – să subliniez: bărbaţi. Aaaa, nu!, nu sunt feministă, dar 
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toţi prietenii mei – şi detractorii, e adevărat – sunt bărbaţi! E absurd, ştiu. 
Am şi cîteva amice…), mi s-a făcut şi milă, gîndindu-mă cum va ajunge 
peste cîţiva ani dacă nu învaţă să fie un pic responsabilă faţă de ea. Cînd 
dăruieşti, gîndindu-te mai ales la binele şi plăcerile celorlalţi, ei ţi se urcă 
în cap. Aşa parcă spune românul înţelept şi milenar… 
Trăiesc absurdul la cote alarmante. Din interiorul lui încerc să înţeleg 
normalitatea. Mă opresc în dreptul unei uşi, la etajul 9, în scara vecină. 
Sun des şi precipitat. Asta e regula. Se mişcă greu. Salutare, fată mare! 
strig cînd apare-n cadrul uşii. Vede sacoşa, ochii i se luminează, asta 
fiind a doua „parolă” (avem una verbală şi una vizuală…) şi răspunde, 
fără să se abată de la cod: Doaaamne, fereastră, şi-o bucat’ de uş-
albastră! Bine că apucai să te mai văd o dată, i-au făcut parastas de 40 
de zile lu’ Dolănescu şi acu a murit Maicăl. Nu ne mai lasă ăştia odată 
să murim cum ne place, dacă tot ne-au distrus viaţa? 
Hai, nu te mai alinta, îi spun, schimbă pe alt canal, nu te mai uita acolo! 
De unde maică, e tot numa’ un Canal! Recunosc, la faza asta nu am 
rezistat, am izbucnit într-un rîs nervos. Altfel plesneam. Mama ei de 
canală-canalíe-de-viaţă!  

Balamucul social mă împinge la solidarităţi sordide. Cu tînăra 
darnică de la etajul 9, din scara mea, cu bătrîna obosită de atîta viaţă, de 
la etajul 9, din scara vecină. Ele sunt cele două margini ale candorii 
pierdute. Între ele, supravieţuiesc eu cu simţurile la limita autismului. Tot 
ce, poate, am reuşit a fost să-mi conserv capacitatea de a detecta 
inocenţa, naivitatea din care ne-am născut. Între ele două, pendulez 
permanent între viaţă şi moarte. Una se obişnuieşte să moară, cealaltă, 
care a aflat deja, se bucură de ultima picătură. Cu ele nu sunt singură. 
Angoasa-i strunită. Scoate ghearele printre ochiurile plasei. Deocamdată, 
sunt obosita ei stăpînă.  

M-aş solidariza oricînd cu rezistenţa la îndoire a spaţiu-timpului 
dacă…  

M-aş ataşa de un marţian mic şi verde dacă s-ar pierde într-o 
noapte pe balconul meu...  

O mîngîi pe tîmplă cu stînga, cu dreapta îi torn bere în pahar: hai 
să ţopăim pe The Funky Chicken, avem berea care-ţi place. Uneori eşti 
atît de frumoasă, îmi place cum rîzi. Dansează, azi osteoporoza nu este 
decît un epifenomen. 

Îi plec tîmpla pe umărul meu, gata, lasă, a trecut şi asta cum trec 
toate. L-au înmormîntat. 

Noi să ne vedem de moartea noastră… 
Dacă n-ar fi atît de absurd. 
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“Vecinii au putut confirma, ulterior, că doamna Marin  

nu reuşise să-i arunce toată biblioteca şi că, desigur, scriitorul putea, după toate cele 
întîmplate, să trăiască un nou început.” 

 

Despre cum scriitorul are nevoie, uneori, 
de un nou început 

 
o proză de Adrian G. Romila 

 
 

- Săracu’ domnu’ Marin! I-a mîncat sufletu’ nebuna asta! 
Spunea asta nevesti-si a nu ştiu cîta oară în săptămîna aceea, 

privind peisajul straniu de pe geam. Fulgii mari, ca nişte scame cu blană 
polară cădeau alături de cărţi groase, cît se poate de reale, care se 
aşterneau cu bubuit sec pe asfaltul din spatele blocului. Unele se 
deschideau graţioase în aer, înainte de a ajunge jos, altele rămîneau 
închise pînă ce şocul izbiturii le deschidea anapoda, pe jumătate, sau le 
desfăcea cotorul şi coperţile de teancul de file. Nevastă-sa venise şi ea la 
geam, să privească minunea: ningea cu cărţi. Dostoievschi, cu Demonii, 
mînjit de noroi, Cehov cu Teatru, acoperit de zăpada moale, un 
Rebreanu, Răscoala, rupt în jumate, Nietzsche, Naşterea tragediei, 
atîrnînd în crengile aspre ale tufelor. Cele mai multe alcătuiseră deja un 
morman colţuros, o bibliotecă suprarealistă deversată în stradă, de care 
cîinii şi pisicile fugiseră care-ncotro. Nu le plăcuse mirosul de tipăritură 
şi de clei. Întîmplarea care curgea tăcută de la etajul II nu putea trece 
neobservată. Cel de la IV scosese capul pe geam, privise un timp, apoi 
dispăruse cu un zîmbet vag compătimitor. Cel de la III nici nu deschisese 
fereastra, doar trăsese un  pic perdeaua. Ăla de la parter era cît pe ce să 
fie lovit de un ditamai Tolstoiul, Învierea, şi urlase un  „Idioţilor! M-am 
săturat, dracu’ să vă ia!”. Vecinul de la I era cel care-l compătimise pe 
prozatorul şi eseistul Dragoş Marin şi care, împreună cu soţia, urmărea cu 
geamul deschis drama de deasupra lui. De vreo două săptămîni 
scandalurile depăşiseră limita sonoră a pereţilor şi bocăniturile 
misterioase mai lăsau să se audă frînturi din recitalul doamnei Marin, mai 
supărată ca niciodată: „Tu, boule, cu cărţile şi manuscrisele tale...”, 
„Nimica n-ai făcut în casă, de cînd te ştiu...”, „ce bani, ce bani, tîmpitule, 
ai adus tu bani?”, „ia vezi cînd ai stat tu zece minute să te joci cu Cezar 
pînă a intra la şcoală...”, „aia maică-mea a adus-o, nu mă-ta aia...”, „ 
toată ziua stai cu capu-n ecranul ăla şi-n cărţile astea care m-au umplut de 
praf...”. Ce spunea domnul Marin nu prea se auzea, dar se putea deduce 
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din răspunsurile ei. Probabil mai zicea şi el: „fac tot ce pot, proasto...”, 
„cărţile sunt o avere nobilă, n-ai tu habar...”, „ştii tu ce-i aia să pierzi 
noaptea la scris şi a doua zi la piaţă...”, „Cezar e mîndru de mine, vacă ce 
eşti, întreabă-l...”, „te-am atins sau te-am jignit eu vreodată, isterico...”, 
„tot timpul tu şi mă-ta, tu şi mă-ta...”, „cărţile le iau din alţi bani, ştii...”, 
„m-am săturat, troglodito, te las şi plec dracului...”. Acum ruptura părea 
mare, mai ales că Cezar era plecat la bunici şi aveau loc să-şi desfăşoare 
ostilităţile mocnite de atîta timp. Şi parcă niciodată nu fuseseră atît de 
incendiare.  

- Ăştia nu se opresc aici, Tăsică, să ştii! Iese rău! Mai rău ca pîn-
acu’! murmurase ea după ce ninsoarea Guttenberg încetă. 

Imediat ce domnul Marin plecase la serviciul lui, la redacţie, 
nevastă-sa se apucase să-i arunce pe geam toate cărţile. Oricum, i-o 
promisese de mai multe ori, acuma se ţinea de cuvînt. Vecinul de la I se 
întreba ce va zice ăsta cînd s-o întoarce. Nu zisese nimic, doar privise 
consternat grămada uriaşă de cărţi, sub privirile ascunse după perdele ale 
celorlalţi vecini şi urcase negru la chip scările, încet, de parcă avea legate 
ghiulele de picioare. Atunci vecinul de la I îndrăznise să deschidă uşa şi 
să-i zică, empatic: 

- Domnu’ Marin, îmi pare rău! Se aude tot la noi, vă spun! De 
atîtea zile pătimiţi şi pătimiţi cu nebuna asta! Cum o mai suportaţi? 
Dumneavoastră sunteţi scriitor, om deştept, apăreţi în ziare, la televizor, 
vă vede tot omu’... 

Prozatorul şi eseistul Dragoş Marin se oprise cu un picior pe o 
treaptă şi cu celălalt pe cea inferioară. Îngăimă: 

- Un nou început, asta-mi trebuie, nea Tase, un nou început! Toţi 
avem nevoie, la un moment dat, de un nou început! Ca-n Biblia aia pe 
care-o citeşti matale mereu! 

Zisese asta fiindcă nea Tase era adventist şi, nu că ar fi fost mare 
practicant, dar avea totdeauna pentru orice un citat din Biblie. 

- Lăsaţi-o dracului de femeie, Doamne iartă-mă! Ce dacă-i la bancă 
şi are bani? şopti vecinul, cu ochii împrejur, să nu fie auzit. V-a aruncat 
toate cărţile pe geam, aţi văzut, da’ ce femeie sănătoasă la cap face asta? 
Vorbiţi şi cu Cezar, e mare, o să-nţeleagă! Domnul Isus nu ne învaţă să 
trăim aşa cu femeile noastre! Asta-i un...o...nesocotită, domnu’ Marin! 
Cît o să mai înduraţi? 

- Aşa o să fac, nea Tase, aşa o să fac! Trebuie să ard tot, în urmă, 
pentru un nou început! 

Vorbea domnul Dragoş Marin în timp ce urca, pierdut, repetînd 
într-una chestia aia cu noul început ca pe-o litanie. Vecinul îl urmări pînă 
în capătul scărilor, apoi închise uşa uşor, clătinînd din cap a pagubă. De 
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sus nu mai auzi nimic, ca şi cum aruncatul cărţilor îi împăcase brusc pe 
soţii aşa de belicoşi pînă atunci sau ca şi cum evacuarea culturii din 
apartament avusese drept consecinţă necesară revenirea armoniei în viaţă. 
Sau ca-n romanele pe care însuşi scriitorul le-ar fi putut scrie, la un 
moment dat. Semnul vizibil al războiului trona în spatele blocului, sub 
forma unei ciudate biblioteci publice, prin care rătăceau acum puştii, 
răsfoind curioşi dacă găsesc şi file cu poze prin tomurile căzute grămadă 
o dată cu ninsoarea.  

De sus nu se mai auzi nimic, dar asta doar pînă dimineaţă, cînd 
locuinţa de totdeauna a scriitorului Dragoş Marin cunoscu lupta finală, 
Apocalipsa aprinsă, necesară oricărui nou început. Despre ea scriseseră 
toate ziarele, şi vecinii aveau să povestească o viaţă despre ea, de la cei 
de la parter pînă la cei de la IV. Posteritatea scriitorului se construia nu 
pe măsura operei, ci pe aceea a unui gest cît se poate de casnic, însă 
menit să ardă totul, în urmă. Această posteritate debutase cu o bubuitură 
demnă de Armaghedon, care clătinase blocul din ţîţîni şi se auzise pînă 
departe, în tot cartierul. Aşa cum îi stătea bine unei Apocalipse. 
Prozatorul şi eseistul Dragoş Marin deschisese gazul, de cu noapte, apoi 
plecase devreme după Cezar, la părinţii lui, în partea cealaltă a oraşului. 
Cînd doamna aprinse aragazul, dimineaţă, pentru cafeaua de dinainte de 
plecarea la banca aia a ei de unde venea cu atîţia bani, nu apucă să-şi mai 
dea seama de ceva. Explozia o aruncă la podea, laolaltă cu ţăndările 
geamurilor şi ale tuturor lucrurilor care s-au fărîmiţat într-o secundă, 
înghiţite de uriaşa şi efemera minge de foc. Cîteva file răzleţe din Kafka 
sau din Kierkegaard, cel mai probabil, mai pluteau încă prin aer cînd 
sirenele pompierilor au anunţat apropierea apei care avea să cureţe ceea 
ce focul nu făcuse deplin. Vecinii au putut confirma, ulterior, că doamna 
Marin nu reuşise să-i arunce toată biblioteca şi că, desigur, scriitorul 
putea, după toate cele întîmplate, să trăiască un nou început. 
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”trăiesc între limite şi bucătării 
aştept un doctor de suflete 

aştept o maşinărie de curăţat spaimele” 
 

 
 

 
Poeme de Dan Mircea Cipariu 

 
 
biletul de dragoste 
 
 
simt miros de sînge şi viaţă  
în pauzele noastre lungi şi dese 
 
privirile noastre aşteaptă oase şi carne 
carne şi oase  
mărturii neştiute despre cum tranşezi din tine cel mai bine şi mai profund 
  
"tranşare de sine & consum de sine” 
 
tăcerea ne arată 
hieroglife şi herghelii 
colivii şi prevestiri 
cioburi  
şi un tîrg de vechituri 
 
e o tăcere peste care putem pune 
mult whiskey 
multă gheaţă 
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eclipsa de soare 
 
„poezia e o artă de însingurat” 
–asta-i moneda ce s e bate 
pentru mine 
 
cinci talanţi de însingurare 
cu care pot cumpăra şi vinde 
tot universul 
dar niciun suflet pe de-a-ntregul 
 
cinci talanţi de însingurare 
multiplicaţi  
din cartuşe de viaţă 
din scrisul fără semantică şi constrîngeri 
din umbre şi patimi 
din vulcanii ascunşi în oglinzi 
 
intru în propriul meu creier şi oraş interior 
pe propria mea străduţă cu parcări şi lumini subterane 
caut adevărul şi consecinţele lui primare 
caut adevărul care nu mi s-a spus  
din complicitate 
ruşine  
sau  
teamă 
 
„iubeşte sau stăpîneşte!” – iată revoluţia  
care-mi atacă inima şi scrisul 
iată şarpele turbo  
zeul din subconştient care-mi cere zilnic 
alcool şi uitare 
 
de la Orient la Occident: 
singurătea e mereu pe val 
mereu înaintea Sfîrşitului 
mereu cu şapte vieţi! 
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Es Kribelt... 
 
şampanie şi nostalgii carnivore 
fluturi în stomac 
în creier 
ferestre şi porţi trîntite din teamă 
 
cuvintele sunt de prisos: 
nu am cîştigat niciun război 
nu am ieşit din criză 
umbrele îmi calcă în picioare viaţa şi scrisul! 
 
în piaţă insomnii  
pepeni galbeni 
negustori de măşti şi de timp 
 
un recuperator îmi strigă pînă la epuizare: 
„nu poţi vinde sufletul acesta decît dacă el este foarte curat!” 
 
 
Ceasornicăria Orfeu 
 
trăiesc între limite şi bucătării 
aştept un doctor de suflete 
aştept o maşinărie de curăţat spaimele 
 
sunt un client resemnat dar perfecţionist: 
livrez singurătate 
saci  
camioane  
vagoane  
bombardiere de singurătate 
 
Ceasornicăria Orfeu 
aşteaptă tot ce-i mai bun de la mine! 
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repede-înainte  
 
 
în ziare scrie 
că vom muri de sete căldură şi foame  
 
în ziare 
nimeni nu îşi cere iertare de la nimeni 
 
în ziare 
comerţul cu cartuşerii e în floare 
 
fericirea stă hămesită la podea 
călcată în picioare de ideologi şi cardinali 
 
ce-a mai rămas e pe ultimul raft: 
o supradoză de aşteptare! 
 
 
 
blues poems 
 
inima ta are ieşire la mare 
inima ta dă timidă din picioare 
 
inima ta îmi scrie: – Hai Liberare! 
inima ta aşteaptă cutremure interioare 
 
inima ta se hrăneşte cu mine 
inima ta  vrea eliberarea de sine 
 
inima ta stinge lumina 
inima ta – amoranina 
 
 

Din volumul în lucru, “Cartuşeria & Blues Poems” 
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„…Un american 
ajuns în faţa mumiei lui lenin 
întreabă soldatul din santinela numărul unu  garda 
de onoare  pot să vorbesc cu el!? 
(acesta se apleacă uşor către el îi şopteşte discret  mister…  e 
mort!!...)” 
 
 

 
 
 

Poeme de Remus Valeriu Giorgioni 
 
 
Marele ornic din turn 
 
… Din turnul kremlinului tocmai bătuse de două ori 
 cînd  
americanul nostru  ajuns lîngă  catafalc 
strigă în gura mare: 
aş vrea să vorbesc cu el!! 
 
… Un american 
merge la moscova se cazează la hilton hotel  închiriază 
limuzina de lux marca lincoln continental  care aştepta 
ca o pisică mare cuminte în faţa lui 
dă fuga cu ea în piaţa roşie sub zidul roşcat   
al  kremlinului… 
 
Americanul 
se pune şi el cuminte la rînd  
alături de mulţi proletari din toate ţările (… dezbinaţi-vă!) 
iar cînd ajunge la raclă în faţa 
marelui om 
etern gălbejitului-şi-sfrijitului  (un mare 
jucător de şah! sigur  la şah excela 
cînd se întîlnea cu alţi socialişti  
şi burgheji  democraţi  la  paris 
în cabaretul voltaire cafeneaua  hermeneutică 
punînd  universul  la cale universul şi patria!) 
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…Un american 
ajuns în faţa mumiei lui lenin 
întreabă soldatul din santinela numărul unu  garda 
de onoare  pot să vorbesc cu el!? 
(acesta se apleacă uşor către el îi şopteşte discret  mister…  e mort!!...) 
 
Azi aşa-mîine aşa (situaţia devenise jenantă se repeta  
zi de zi toată săptămîna 
iar a doua zi el zbura!) pînă cînd soldatul din gardă plictisit sictirit 
îi strigă pe englezeşte niet!! 
You are crazy, tu nu vezi că e mort!?... 
Of course in dead, ricanează… (dead daddy…) 
dar îmi place să aud cum sună… 
 
Estimp orologiul cel mare din turn sună  ora închiderii noapte bună!  
 
 
 
Din cînd în cînd copilăria 
 
Din cînd în cînd se aude (în liniştea  
De sub seară) cum pe rănile vechi se depune  
O fină pulbere luminoasă, 
Stelară 
 
Din cînd în cînd din adîncuri 
Răzbat 
Gemete mute de suflet estropiat 
(Cînd ceva luceşte-n ţărînă 
Poate fi o bucată de aur 
Sau poate fi un scuipat!) 
 
Din cînd în cînd 
O stîncă albastră şi solitară 
Pulsează ritmic în noapte: 
Trec semne de timp 
Şi flori de castan 
Peste umerii mei d’antan… 
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 Un soldat în deşertul persan 
 
Se  simţea ca un soldat - un ostaş persan 
îngropat în nisipul fierbinte 
al unei plaje…    un milion 
de cearceafuri      întinse 
deasupra lui, milion 
de trupuri bronzate suflete  aburinde 
… Visînd 
berbeci catapulte baliste 
măgari sălbatici şi scorpioni, visînd o armadă 
mărşăluind în deşert 
 
Se simţea un biet călător 
bătînd drumurile către soare-apune 
într-o seară blîndă de vară… 
Liniştea ei lăsată-mongolfier 
peste inima  lumii: 
Nimfă pupă crisalidă cocon 
* 
(„O voioşie soioasă se prelingea 
din oasele mele uscate 
de somn de singurătate 
de-a lungul sternului…  picura 
pe toba întinsă a nervilor mei  
… un imens bubuit răzbătea 
cînd picătura cădea 
în mijlocul tobei da da”) 
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Raftul cu poezii alese 
 

Adrian Alui Gheorghe 
 
     

Într-o vreme ştiam ce este poezia 
mare; acum abia de mai ştiu ce este 
poezia. 
     Într-o vreme judecam poeţii prin cărţi, 
prin numărul de volume, prin 
desfăşurarea de utopii; acum îi judec vers 
cu vers sau chiar printr-un singur vers. 
Un singur vers ţine uneori loc de univers 
(ca să şuguiesc puţin!). 
     Într-o vreme spuneam că poezia 
română e mare, e universală; acum spun 
că poezia română abia îşi ajunge sieşi. 
     Într-o vreme îi dispreţuiam pe 
necititorii de poezie; acum îi înţeleg, aşa 
cum îi înţeleg pe cei care nu au ureche 
muzicală şi care mai aruncă, totuşi, cîteva 
boabe ocazionale stolului de privighetori 
din livadă. 
     Într-o vreme iubeam numai poezia, 
făceam abstracţie de creatorul ei; acum 
ştiu că nici o fărîmă de vers nu se iveşte 
pe lume în afara umilinţei cu care vreun 
semen de-al nostru se împlineşte în faţa 
iute-trecătoarei-veşnicii-personale. 
     Într-o vreme dispreţuiam pe poeţii pe 
care îi consideram minori, care nu 

reuşeau să dezvolte un proiect personal, 
pe care nu-i ţineau aripile să se înalţe de 
la sol; acum ştiu că în simularea zborului 
se află sămînţa zborurilor interplanetare 
de azi, de mîine. 
     De asta să-mi fie îngăduit, ca în 
această rubrică, să mă comport ca un 
cititor de poezie care îşi admiră, deseori 
cu păcătoasă mîndrie, trofeele de pe 
raftul său cu cărţi. 
     Mă uit şi văd cum se adună poezie în 
„marea poeziei româneşti”, strop cu 
strop, vers cu vers, carte cu carte. Şi 
marea aceasta tot nesătulă rămîne, tot 
mai cere, mai primeşte. Ca Marea 
Neagră, ca să-l parafrazăm pe Caragiale, 
în care se varsă Dunărea şi nu dă peste 
margini, ca să măture Constanţa cu 
Galaţii şi Brăila ei...! 
     Şi ca să fim riguroşi, în Marea Neagră 
nu se varsă numai fluvii, se varsă şi atîtea 
ape necunoscute care adapă cu debitul 
lor setea fără margini a orizontului unei 
literaturi (de sine stătătoare). 

 
 
George Vulturescu – Orb prin Nord, 
(antologie de poezie 1996 – 2007) Editura 
Paralela 45, 2009. George Vulturescu propune 
(de o viaţă!) mitologia unui „nord personal”, un 
fel de pol extrem de pe o hartă cu care numai 
căutătorii de comori ajung la ţintă. Gestica 
poetică este de un hieratism aparte, pentru că 
există în poezia lui George Vulturescu un 
personaj care se multiplică la nesfîrşit aşa cum 
poezia îşi caută nesfîrşirea inventînd ea însăşi 
personaje purtătoare de eternitate. Citindu-l pe 



173 
 

George Vulturescu am impresia stranie că am pătruns în universul unui 
Ted Hughes care a zeificat un corb numai pentru a încerca să-l atingă pe 
Dumnezeu cu aripile, inventînd cu fiecare fîlfîire zborul. Iar aripa în 
mişcare este unitatea de măsură a cerului, a necuprinsului, asta se ştie. 
Iată o probă de poezie: „În piei de lup peste pagini. Îmi ies colţi de/ sub 
gingiile cuvintelor. Gîtul tău de căprioară, iubito,/ e cel mai aproape. 
Dar pe stradă trece Moartea şi ieşim/ să dansăm cu ea./ Dormiţi, 
dormiţi. Noi o istovim în dansuri./ Noi, amanţii alterităţii” (Cînd dansăm 
ne văd îngerii, 1). Antologia, reprezentativă pentru identitatea unui poet 
care a investigat „răbduriu” înaltul şi teluricul, pune în comun, încă din 
titlu, două dintre obsesiile lui George Vulturescu, „ochiul orb”, care 
înăuntru se deschide şi „nordul”, ca o limită la care poetul a ajuns 
înaintea tuturor, ca explorator solitar. În fond e vorba de o Hyperboreea 
în care magia este natura firească şi în care fiecare gest are semnificaţie 
adîncă: „Nu este caligrafie mai desăvârşită decât / aceea a fulgerelor. / 
incizii adultere, monograme, volute de arabescuri / lasă pe pietrele 
Nordului ca şi cum s-ar / deşerta un stup cu viespi. / Sunt ultimul care i-
am auzit pe Bătrânii Stâncilor: Piatra pe care nu cade fulgerul / nu poate 
deveni zar / acum îl cauţi pe Celălalt – Maestrul Jocului / dar vine 
lupoaica şi naşte icnind lângă / pietre. Ea zice: Pune mâna dreaptă pe 
botul / lupului: mâna care scrie muşcă moartea / Vin şi vulturii şi îşi 
aşază cuiburile pe / stânci: Deasupra crevaselor muntelui e aripa, zice 
vulturoaica clocindu-şi ouăle. Deasupra / literelor mâna care scrie se 
sprijină pe / gâtul neantului”. Pătruns în ţinutul fabuloas al Nordului (al 
lumii?) omul orb (omul ca fiinţă limitată de propriile habitudini) nu 
zăreşte nimic decît  dacă este zguduit de lumina fulgerului, dislocat brutal 
din cuibul său de carne: „Un orb pictează fulgerul./ Vai, din pânza sa 
încep să curgă cenuşi/ până la genunchi îi ajung/ pe scaunul unde stă 
neclintit,/ până la brâu.// E deja acoperit de cenuşă,strigă/ cineva 
privindu-l. Vai,ochii lui/ sunt o văgăună pe unde năvălesc/ 
cenuşile..."Dar orbul nu aude şi/ picteză mai departe fulgerul.// O să-l 
vedeţi şi voi,zice,în curând,/ trebuie doar să plantaţi smochinul/ peste 
care să poată coborî...". Nordul e, astfel, pentru literatura noastră, un fel 
de „dimensiunea Vulturescu”, aşa cum numai poeţii inspiraţi ştiu să-şi 
definească „ilimitarea” în care dacă te laşi atras, (cititorule!), te (mai) 
întorci în lumea ta ca Făt Frumos din „Tinereţe fără bătrîneţe şi viaţă fără 
de moarte” doar ca să constaţi propria deriziune în relaţie cu a celorlalţi.  
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Lucian Alecsa – De veghe în lanul cu moroi, 
Editura Limes, 2009. Poezia este, prin 
definiţie, o punere a individului, cu trup şi 
suflet, într-o situaţie limită. Fie că se 
aventurează în universul macro, pînă dincolo 
de limitele firii şi ale  cunoaşterii, fie că se 
umileşte la ultima consecinţă a materiei 
presimţite, omul rămîne răspunsul materiei la 
provocarea divinităţii. Cam asta demonstrează 
poezia lui Lucian Alecsa din volumul „De 
veghe în lanul cu moroi”, texte scrise cu 
cerneală dar şi cu picături de perfuzie, după ce 
îngerul din om a încercat să se debaraseze de 

haina învechită a trupului, s-o lepede pe vreun pat de spital. Dar n-a fost 
să fie, viaţa a ţîşnit prin cuvinte pentru că, vorba „unui personaj” din 
poezia lui Alecsa: „dacă nu ai grijă de cuvinte, vei avea o eternitate de 
rahat” (scuzaţi!). Poezia lui Lucian Alecsa din acest volum nu e 
lamentaţie, ci uimire; nu e bocet, ci curiozitatea celui care se lasă în voia 
valurilor, atunci cînd vîrtejul îl duce învolburat la vale, cînd spaima se 
transformă în aventură a cunoaşterii-recunoaşterii limitelor, a peisajelor 
care se transformă sub presiunea mentalului şi simţămintelor: „Fără a fi 
învins am tot murit în cîteva rînduri/ dar nimeni, absolut nimeni, n-a 
sesizat dispariţia mea/ chiar nici cei care m-au ţinut în formol/ de fapt eu 
am folosit moartea/ ca pe o stratagemă a sinelui meu mereu rebel/ e o 
poveste antrenantă cu mii de feţe/ consumată la fapt de seară/ priveşte 
firişorul acela de sînge aproape invizibil/ ce se prelinge pe şira spinării 
ca o lipitoare/ te împarte pe emisfere/ una rămîne la dispoziţia ta/ iar din 
cealaltă muşcă diavolul cu nesaţiu/ cînd îşi pierde dantura sau i se pare 
că nu mai ai gust/ te înşfacă de suflet/ aici e mult mai atent/ te gustă doar 
cu dinţii de lapte/ îi plac enorm de mult măruntaiele tale/ mai concret 
spus viscerele emoţiilor excitate/ / cică ar conţine ceva sevă 
halucinatorie/ precum capsulele de mac/ cînd se plictiseşte se 
preschimbă într-o pisică neagră/ îţi taie de cîteva ori calea/ şi ţuşti la 
beregata cîte unui gînd zurliu/ nu-ţi lasă timp să te aperi/ nici cît să-ţi 
tragi aer în alveolele umbrei/ biata de ea, se stafideşte ca o ciupercă sub 
arşiţă/ dar nu dispare de tot/ se multiplică pe ochiul nopţii/ mereu viu şi 
însetat de secreţii umane/ aşa am ajuns o caracatiţă neagră/ aruncat de 
valuri pe plaja unui alt destin/ nu dispera, acesta eşti de fapt tu”. 
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Ioan Pintea – Casa teslarului, Editura Cartea 
Românească, 2009. Cînd Dumnezeu reface 
lumea, periodic, din generaţie în generaţie, după 
calculele sale de nepătruns, împarte judicios 
poeţii pe fiecare regiune, zonă, localitate, ca 
nimic din ce a făcut dînsul pe lume să nu rămînă 
necîntat, de nedescifrat sau de re-încifrat cu 
cuvîntul. Aşa se face că pe Ioan Pintea l-a făcut 
preot ortodox şi l-a înşurubat în inima 
Năsăudului, de acolo de unde porneşte şi se 
sfîrşeşte Maramureşul. Şi nici nu ar fi putut în 
viaţa asta Ioan Pintea să crească şi să înflorească 
poeticeşte în altă parte din lume, ar fi fost ca şi 

cum ai smulge o floare de pe Olimp şi ai încerca să o creşti în balconul 
tău din Botoşani: i-ar lipsi aerul cu gust de înalt. Spun asta deoarece în 
cartea „Casa teslarului”, o colecţie de bijuterii poetice, scrise de Ioan 
Pintea cu inspiraţie matură, am găsit (şi) o „ţîpuritură” de o frumuseţe 
care îngînă întemeierea mitico-divină a Maramureşului: „mă/ io cîn` am 
fă` maramureşul/ zice Domnul/ m-am răzgîndit de trei ori/ şi abia a 
patra oară l-am inventat/ nu mai era lut/ nu mai era piatră/ nu mai era 
lemn/ nu mai era apă/ nu mai era nimic/ a trebuit să deschid din nou 
cerurile/ şi direct din rai/ cu tot cu botiza/ cu tot cu gutîi/ cu tot cu 
săpînţa/ să ţîp maramureşul!// mă!/ da` nu l-am gătat/ şi tot lucru la el/ 
n-am pic de odihnă/ mai am de cioplit cîteva porţi şi o troiţă/ Duminica 
stau şi-l privesc/ pot fi întrezărit cînd nu plouă/ cu desagi înfloraţi şi cu 
clop/ plutind ca un personaj de rousseau vameşul/ pe deasupra lui!// 
mă!/ zice Domnul/ eu îs un cocon/ în fiecare noapte/ împreună cu îngerii/ 
cu arhanghelii/ cu heruvimii şi serafimii/ cobor/ prin paratrăsnetul 
bisericii din ieud/ şi cu un cuţitaş de lemn/ răsfoiesc/ pînă la dimineaţă/ 
cărţile vechi de la strană/ şi cîntăm aleluia!..”.   

 
Echim Vancea – Titlul mai tîrziu, Editura 
Timpul, 2009. „O carte de poezie rară, care îţi face 
dulce amarul de pe cerul sufletului. Citeşti poezia 
din volumul Titlul mai tîrziu, de Echim Vancea şi 
te minunezi de această stranie alcătuire de cuvinte 
a sufletului pe care ne-o propune Echim Vancea. 
Din drojdia de viaţă izbucneşte luxuriantă 
realitatea imaginată, fiecare cuvînt e o hologramă 
care-şi relevă înţelesurile doar celor care îşi 
risipesc viaţa cu voluptate. În această carte Echim 
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Vancea scrie aşa cum s-au dedulcit la scris capodoperele lor toţi 
adevăraţii inspiraţi ai lumii: ca şi cum în afară de poezie nu ar mai avea 
nimic de pierdut…!”  
     Cam aşa scriam în cuvîntul de pe coperta a patra a cărţii lui Echim 
Vancea, cel care ţine piept ca Tisa să nu deverseze cu toţi ucrainenii şi 
neucrainenii ei peste poezia română care se face de la Sighet în vale, spre 
ţară. Iată o probă din carte: “aerul începe să ţipe în gîtul meu şi roade ca 
un şoarece/ sătul de chiţcăit şi de vînt./ din noaptea asta şi până într-o/ 
bună zi nimic nu se va mai putea găsi ceva de soi / nimic care să-i 
permită privirii lumină/ şopote sau blesteme./ nimic din ceea ce ar putea 
fi vreun motiv – mai târziu – de plictiseală.// copilul spălat de prima 
ploaie de toamnă îsi închirie somnul/ înmormântării tatălui si abia apoi 
cu banderola albă pe mânecă/ a fost identificat în întunericul copilăriei 
încercând umbra/ zidului din preajma fântânii./ în apa din zidere fundul 
nopţii se pierde-n întuneric./ pe praguri fluturii-şi scutură nebuni aripile 
de drumuri – tu doar/ ca un pustiu / minţi/ şi în cele din urmă te înhăitezi 
cu ocnaşii jefuindu-ne lutul./ din sărutul tău nu mai rămâne decît o zi 
mîzgălită de nişte cuvinte”.  
 

Radu Ulmeanu – Laptele negru, antologie de 
versuri, Editura Brumar, 2008. Nu ştim care 
este relaţia poeziei cu timpul, dar credinţa mea 
tainică e că poezia (sau arta?) recuperează 
fărîme din ceea ce se duce fără întoarcere. Şi 
dacă timpul e valoarea absolută, mai mult chiar 
decît celebrul „times is money”, e limpede că 
poezia e cu atît mai valoroasă cu cît ascunde în 
spaţiul dintre cuvinte şi în spaţiul dintre literele 
fiecărui cuvînt amarnica zbuciumare a orelor, a 

clipelor. Poezia lui Radu Ulmeanu, din antologia care se bucură de o 
consistentă prefaţă semnată de Gheorghe Grigurcu, este impregnată de 
semnele timpului. Ceea ce atinge poezia, ceea ce ia în posesie nu se 
degradează, se degradează doar omul care manevrează athanorul în 
prelungul proces alchimic. Iată o „elegie” selectată dintr-un volum din 
anul 1968: „Uneori simt pămîntul în capul meu/ vuind ca-n rugăciune. 
Negru,/ ca un profet cu barbă nemîncat,/ mă plimb şi supt la faţă am/ 
desfigurat pe rînd statuile,/ făcîndu-le să cînte aiurind/ pe după păsări 
grele de sămînţă...”. Sau un poem din 1995: „Iau luna şi mi-o storc în 
ceaşcă/ precum o lămîie/ iar zeama ei acidă şi galbenă/ îmi strepezeşte 
dinţii.// Probabil cum pomului în care s-a copt/ i-au crescut rădăcini 
printre oasele morţilor,/ probabil cum în ţărîna-n care-a căzut/ au 
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putrezit cadavrele zeilor”. Radu Ulmeanu e un romantic care plînge la 
ruina universului: „Suav e cosmosul, suav,/ adînc e cosmosul, adînc,/ De 
ochiul tău se sfarmă-n veci/ aceleaşi stele care plîng.// Bolnav e 
cosmosul, şuvoi/ de oase smulse, cîntătoare,/ din trupul lui care scînteie/ 
atît de mult şi nu mai moare...”. E un rezoneur al primordiilor: „Nimic n-
a mai rămas,/ nici lut şi nici cenuşă/ nici lemn din trunchiul crucii,/ nici 
os din osul lui.// Numai cuvîntul”. E un tribulind din categoria 
nichitastănesciană: „Pe vremea aceea noi inventam o sexologie 
empirică,/pe vremea aceea practicam ceea ce inventam, eram frumos şi 
erai frumoasă,/ părul tău mi se îngropa în gură...”. Dar vine şi decontul 
pentru raiul metaforei, cînd omul e izgonit din poezie: „Erau acolo în 
sala teatrului vreo treizeci de tineri poeţi/ care îşi recitau poeziile în faţa 
unei săli arhipline/ cînd deoadată izbucni un incendiu, mai întîi mirosul 
de fum/ se simţi, apoi cîteva voci de afară, un vacarm discret,/ cîte un 
ţipăt înăbuşit, stingher, pînă cînd/ uşa se dădu în lături şi un om scăpă 
înăuntru,/ de parcă marele lui vis ar fi fost o viaţă întreagă/ să 
năvălească într-un teatru şi să răcnească:/ Arde!...”.  Pînă la urmă, ce 
este poetul, dacă nu o conştiinţă lucidă sau supersensibilă care priveşte la 
soare, la lună, la stele şi strigă din toate puterile sale: Arde! În acest caz 
poezia e flacăra de pe comori. 
 
 

Şerban Codrin – Testamentul din strada 
Nisipuri sau poeme din Cartea de muncă 
(1985-1989), Editura Helis, 2008. Stranie 
carte, ciudată punere în abis a realităţii 
nepoetice din jur, meşter autoriul! Cartea e o 
cronică a deriziunii scrisă pas cu pas în perioada 
în care „omul nou” era clocit în incubatoarele 
puterii, cînd viitorii revoluţionari de la 
momentul decembrie 1989 visau (de ce nu?) la 
poziţii sociale înalte şi la buticuri în piaţa 
centrală, cînd duhul lui Lenin se logodea cu 
duhoarea (femininul de la duh, nu-i aşa?) locală 

emanată de comisarii poporului, de adulatorii mustăţii lui Stalin şi ai 
băştii lui Gheorghiu Dej. Pe acest fond de frică îmblînzită de foame şi de 
speranţă îndoită cu oportunism, pînă la starea de schizofrenie a poetului 
nu e decît un pas, unul mic pentru el, unul pe loc pentru omenire: 
„Noaptea evadam avîntat, cu haina aruncată boţit pe un umăr, cu şapca 
de student trasă pe idei./ În clipe suverane, la miting, la cîmp, luam 
cuvîntul cu ardoare:/ Tovarăşi mesteceni! Ascultaţi-mi învăţătura şi 
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urmaţi-mă în revoluţia mondială! Cutremură-te,/ Lume a lui Dumnezeu, 
de sprîncenele mele încruntate! Citeşte-mi în ochi,/ Lume a lui 
Dumnezeu, şi nu vei găsi decît stepe înmulţindu-şi popoarele!”// Din 
vigilenţă, nu pot recunoaşte la ce oră a nopţii îmi terminam plimbările 
conspirative, însă proletariatul internaţional să afle:/ Pe îndelete, 
înaintea urcării în pat, îmi sorbeam ceaiul”.  Nu ştiu ce a învîrtit Şerban 
Codrin pe lumea asta (literară) de trece aşa de discret, de neobservat, în 
condiţiile în care o carte ca aceasta, comentată şi luată în serios, ar fi 
putut impune un autor „care vorbeşte cu propriile cuvinte”, în condiţiile 
în care mulţi autori de azi, de ieri, dintotdeauna sînt vorbiţi de limbajul 
poetic al momentului. Realitatea propusă de Şerban Codrin, care e una 
„pur românească” din perioada comunistă, e undeva între „materialitatea” 
unui Ubu care o face pe-a seriosul şi a unui Hamlet căruia i se preling 
culorile de la machiaj pe faţă, în momentul în care rosteşte replica finală, 
decisivă: „Arta machiajului în revoluţie, iată esenţa!/ Nici un pictor de 
fresce, oricît m-ar zugrăvi pe un fundal de aurore în sărbătoare, nici un 
regizor de culise, nici un maestru de farduri, pudre şi peruci n-ar 
descifra-o!...”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DeSemn de Dinu Huminiuc: „Felinar” 
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În România postdecembristă s-a acreditat ideea că 
autorităţile comuniste n-au întîmpinat vreo rezistenţă 
semnificativă în implementarea modelului sovietic de creare a 
„omului nou“, vorbindu-se frecvent de o „trădare a 
intelectualilor“. Dezamăgirea a fost cu atît mai mare cu cît după 
decembrie 1989 s-a descoperit că literatura de sertar era cu totul 
subţire. Această rubrică se doreşte a fi o suită de note pentru o 
posibilă istorie a literaturii de rezistenţă anticomunistă. Ne 

preocupă în special autori şi texte care mărturisesc despre apelul la trăirea creştină, ca 
antidot la mutaţiile de conştiinţă vizate de autorităţile comuniste.  

 

Sandu Tudor – vulcanul stins  
în cenuşa muceniciei 

 
un studiu de Raluca Şerban-Naclad 

 
 Alegerea lui Sandu Tudor (Părintele Daniil) pentru deschiderea 
acestei rubrici este motivată de faptul că el este iniţiatorul Rugului 
Aprins, mişcare de rezistenţă prin cultură şi rugăciune de mare impact în 
perioada imediat postbelică. 
 
Un parcurs existenţial ieşit din comun 
 

Numele din actele oficiale este Alexandru Teodorescu, născut pe 
data de 24 decembrie 1896, în Bucureşti. Studiile liceale le face la 
Ploieşti, unde tatăl său era Preşedintele Curţii de Apel. În 1916, în 
ultimul an de liceu, este luat în război, avînd gradul de sublocotenent. În 
1921 se înscrie la Academia de Arte Frumoase, pe care o abandonează la 
scurt timp, din motive financiare. Părăseşte Bucureştiul şi se întoarce la 
casa părintească de la Constanţa. Intră în Serviciul Maritim Român, 
îmbarcîndu-se ca ofiţer asistent (1922-1924). În anul 1925 revine la 
Bucureşti şi intră în publicistică devenind colaborator al revistei 
Gîndirea, în paginile căreia semnează pentru prima dată cu pseudonimul 
Sandu Tudor poezii de inspiraţie religioasă. Va colabora în această vreme 
şi la alte publicaţii precum Convorbiri literare, Contimporanul, Mişcarea 
literară. Este numit profesor suplinitor la liceul din Pogoanele (Buzău). 
În anul 1925 îşi adună poeziile publicate pînă atunci în volumul 
Comornic. Începînd cu anul 1927 scriitorul face parte din comitetul de 
conducere al revistei Gîndirea. În acelaşi an publică un amplu text 
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religios: Acatistul Sfîntului Dimitrie cel Nou din Basarabov, care va fi 
validat imediat de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române şi inclus în cult. În 
anul 1928 Sandu Tudor obţine licenţa în filozofie. Tot în acest an, este 
numit de către decanul Institutului Teologic din Chişinău, Gala 
Galaction, subdirector al internatului acestei instituţii. În anul 1929 
primeşte propunerea făcută de Mitropolitul Tit Simedrea de a pleca într-o 
călătorie la Muntele Athos, timp de opt luni. Revenit în ţară, va publica 
în Gîndirea jurnalul său de călătorie, intitulat Cartea Muntelui Sfînt. 
Continuarea jurnalului, intitulată Marea noapte de Aur a Maicii 
Domnului. 40 de zile în Sfînta Agură, va fi publicată abia în anul 1999. În 
1932, din veniturile proprii scoate o revistă de cultură, cu tendinţe 
ideologice de stînga, pe care o numeşte Floarea de foc. Printre 
colaboratorii revistei se numără: Alexandru Sahia, Eugen Ionescu, 
Mircea Vulcănescu, Alexandru Mironescu, Constantin Noica, Emil 
Cioran. În anul 1933, tot din propriile resurse financiare, scoate ziarul 
Credinţa care va apărea zilnic pînă în 1938, cînd, la ordinul lui Octavian 
Goga, ajuns Prim-ministru, publicaţia va fi suspendată. În această 
perioadă de jurnalism intens, cînd îşi exersează calităţile de talentat 
pamfletar, averea sa creşte considerabil, devenind şi proprietarul unui 
avion cu care se prăbuşeşte, dar nu este rănit grav. În 1939 este luat în 
concentrare, fiind numit profesor şi comandant la o şcoală tehnică de 
moto-mecanizare. În ziua de 12 noiembrie 1942 este arestat de Siguranţa 
Generală împreună cu alţi scriitori de stînga, dar la presiunea Ministrului 
de Război este eliberat. În anul 1943 participă la organizarea unui amplu 
simpozion – iniţiativă a Mitropolitului Tit Simedrea – la Cernăuţi, care a 
reunit mireni şi clerici, programul vizînd atît dezbateri culturale cît şi 
participarea la slujbele religioase de mănăstire.  

La sugestia mitropolitului, Sandu Tudor va iniţia la Mănăstirea 
Antim o serie de întîlniri pe teme spirituale, literare, ştiinţifice. Gruparea 
care s-a consolidat în jurul mănăstirii era formată din nume de referinţă 
duhovnicească: părinţii Benedict Ghiuş, Dumitru Stăniloae, Sofian 
Boghiu, la care se adăugau mirenii: Vasile Voiculescu, Alexandru Elian, 
Alexandru (Codin) Mironescu, Paul Sterian, Paul Constantinescu, 
Constantin Joja, Felix Dubneac, Ion Marin Sadoveanu etc. În anul 1946 
Sandu Tudor înregistrează această mişcare la Tribunal, ca pe o asociaţie 
cu caracter spiritual, sub numele de „Rugul Aprins“.   

Tot în acest an, Sandu Tudor abandonează viaţa de familie pentru 
a intra în monahism. Astfel, îşi vinde autoturismul, casele de pe Calea 
Victoriei, împreună cu alte bunuri de mare valoare şi intră ca frate rasofor 
la Mănăstirea Antim, primind numele de Agathon. Banii obţinuţi din 
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vînzarea bunurilor îi donează mănăstirii grav avariate în urma unui 
cutremur. Se instalează în clopotniţa mănăstirii aducînd cu sine „obiecte, 
puţine, de veche şi hieratică frumuseţe – icoane, sfeşnice, cădelniţe, 
cîteva mii de cărţi elegant legate în pînză beige-sable. Spaţiul chiliei se 
destăinuia, parcă, şi ca popas al unei confrerii de peste timp, necunoscută 
de proprii ei trăitori, dar care, îndreptîndu-se către zenitul Fiinţei, navigau 
sub aceleaşi constelaţii.”1 În anul 1948  sunt scoase în afara legii toate 
asociaţiile religioase, deci este desfiinţat şi „Rugul Aprins“. Cu toate 
acestea, într-un cadru restrîns, conferinţele au continuat, în special la 
domiciliul lui Alexandru Mironescu.  

Sandu Tudor, devenit monahul Agathon, este arestat în 1949, pe 
cînd se afla închinoviat la Mănăstirea Crasna. A fost condamnat la 5 ani 
de închisoare pentru delictele de instigare la cercetări abuzive şi lovirea 
inferiorului, pe care le-ar fi săvîrşit în timpul războiului, vina fiind, de 
fapt, participarea la campaniile Mareşalului Antonescu. A fost apărat de 
un avocat evreu, care a dovedit că jurnalistul Sandu Tudor a fost 
antifascist. A executat doi ani de muncă la Canal. După eliberare, în 
1952, Sandu Tudor poposeşte pentru o scurtă perioadă la Mănăstirile 
Neamţ şi Slatina, stabilindu-se, în acelaşi an, la Schitul Rarău. Aici se 
consacră „rugăciunii, meditaţiei, dar şi literaturii, compunînd versuri, mai 
ales poeme filocalice, rămase în manuscris.“2 De la părintele Ilie Cleopa, 
monahul Agathon  primeşte în 1955, la Mănăstirea Sihăstria Neamţului, 
chipul de schimonah, sub numele de Daniil. Devine egumen al Schitului 
Rarău şi încearcă să organizeze tabere în care tinerii să fie învăţaţi cum să 
reziste presiunilor de sovietizare a ţării. De cîteva ori pe an, Daniil Sandu 
Tudor obişnuia să vină la Bucureşti, oprindu-se la domiciliul prietenului 
său, Alexandru Mironescu. Aici se citeau şi se comentau texte avînd un 
conţinut mistico-ascetic, care nu se puteau publica. Este arestat în 
noaptea de 13 spre 14 iunie 1958, pe cînd se afla în casa lui Alexandru 
Mironescu. A fost condamnat la douăzeci şi cinci de ani de temniţă grea. 
A trecut prin închisorile Uranus, Jilava, Gherla, Aiud. Daniil Sandu 
Tudor a trecut la cele veşnice în noaptea de 16 spre 17 noiembrie 1962, la 
Aiud, în urma unor bătăi crunte.   

                                                 
1 Andrei  Scrima, Timpul Rugului Aprins, Editura Humanitas, Bucureşti,  p. 107.  
2 Taina Rugului Aprins, Editura Anastasia, Bucureşti, 1999, p. 16. 
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Metamorfozele portretului 
 

Din mărturiile contemporanilor refacem profilul 
unui neliniştit, al unui pătimaş care ajunge să fie 
purificat prin mucenicie. La început reconstituim 
chipul unui tînăr aventurier, apoi al unui bărbat matur 
admirat în saloanele mondene pentru frumuseţea fizică, 
strălucirea intelectuală, averea deloc de neglijat  şi 
temut pentru condeiul său de pamfletar. Iată cum şi-l 
aminteşte Mitropolitul Antonie Plămădeală: „mereu 
elegant, îmbrăcat în costume scumpe cu croieli de 
ultimă modă, cu mustăţi şi barbişon, cu ochi 

pătrunzători, Sandu Tudor era un bărbat frumos, cu o inteligenţă de care 
era foarte conştient, uneori cu un aer uşor acaparator, superior şi 
sarcastic. Unde era el, greu mai aveau loc în conversaţii şi alţii.“3 
Fascinat de lumea ideilor, este un neobosit orator, chiar dacă uneori 
obositor pentru interlocutori, prin lipsa de sistematizare a discursului. 
„Prelegerile lui erau un dezastru, un amalgam de note deranjate, prin care 
se uita un minut fără să spună un cuvînt. Cînd credeai că a terminat, abia 
atunci începea. El avea o înclinaţie deosebită către substratul tainic al 
lucrurilor, fapt care l-a apropiat de literatura patristică şi de mistica 
literaturii călugăreşti. (...) Ura superficialitatea. Cine nu avea rezonanţe 
duhovniceşti, nu putea rămîne în cercul prietenilor lui.“4 Această febră 
intelectuală îl va urmări şi în viaţa monahală. Astfel Mitropolitul Antonie 
Plămădeală povesteşte că „lua la liturghie cu dînsul şi o carte pe care o 
citea cu stiloul verde în mînă, cu care sublinia şi o citea pe sfînta masă, şi 
mai zicea şi ceea ce era de zis la altar ca preot.“5 Acelaşi lucru îl susţine 
şi Andrei Scrima: „Ne imaginăm uşor ce nedumerire reprobatoare putea 
stîrni la unii neîntrerupta «febrilitate» grafică a părintelui Daniel: «scrie 
şi în sfîntul altar», auzeam uneori şoptindu-se. (...) Sandu Tudor aparţinea 
unui «tip psiho-motor» nu numaidecît rar ce are, obiectiv, nevoie de actul 
scrierii pentru a-şi structura gîndirea.“6 După slujbă, credincioşilor „le 
vorbea cu orele, pînă se aşezau toţi în biserică, în genunchi. Îl ascultau, 
plîngeau cu el, deşi nu-l înţelegeau cînd le vorbea de «sfinţi» cam 
necunoscuţi lor: Dostoievski, Dante, Rilke, autorul fără nume al 
Pelerinului rus, Cervantes. «Părinte, îi ziceau unii, sunteţi prea înalt. 
Credincioşii nu vă înţeleg.» «Ba mă înţeleg. Nu-i vezi că plîng? Ceea ce 
                                                 
3 Antonie Plămădeală, Rugul Aprins, Editura Arhipiscopiei Sibiului, Sibiu, 2002, p. 12.  
4 Roman Braga, Rugul Aprins, „Cotidianul“ –  supliment cultural, 22 martie, 1993.  
5 Antonie Plămădeală, op. cit., p. 17. 
6 Andrei Scrima, op. cit.,  p. 124. 
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trebuie să înţeleagă, înţeleg: că sunt nişte păcătoşi şi trebuie să se 
îndrepte.»“7 În anii temniţei, grav bolnav, putea fi recunoscut doar „după 
ochii scăpărători şi după zîmbetul lui frumos şi bun, chiar cînd era critic, 
şi era întotdeauna critic faţă de orice şi oricine.“8 Verva polemică şi-a 
păstrat-o chiar şi în închisoare, întreţinînd-o în schimbul de replici cu 
deţinuţi şi cu gardieni deopotrivă, fapt care a determinat încătuşarea 
picioarelor sale pe toată perioada detenţiei dar şi moartea martirică. 
Forţat să scrie un memoriu de dezavuare a acţiunilor sale dizidente, 
Părintele Daniil a compus în schimb un amănunţit rechizitoriu referitor la 
crimele puterii comuniste. Scoşi din minţi, gardienii l-au bătut pînă a 
făcut hemoragie cerebrală –  cauza morţii sale, notată în certificatul de 
deces. 
 

De la poezie tradiţionalistă de raftul doi la înălţare mistică 
 

În Istoria literaturii române..., G. Călinescu 
îi comentează pe scurt volumul Comornic şi îi 
taxează poeziile drept „compoziţii cu pretenţii de 
religiozitate“, care dovedesc o anumită „putere de 
mimetism“. În cele din urmă îi refuză calitatea de 
poet: „nu este un scriitor adevărat din pricina 
barocului şi superficialităţii textelor sale.“  G. 
Călinescu îl numără totuşi printre poeţii 
„ortodoxişti“. Dintre criticii care s-au ocupat de 
opera sa poetică după 1990, menţionăm pe Dumitru 
Micu, care îl amendează, de asemenea, susţinînd că 

„partea cea mai întinsă a literaturii lui  (...) e bigotismul şi convenţia“ 9. 
Criticul observă descrierile ample, sonorităţile slave şi greceşti, ca în 
încheiere să noteze predilecţia pentru forma fixă de stil bizantin.  

Poezia de tinereţe cu subiect laic a lui Sandu Tudor este în tonul 
unui Minulescu, iar cea religioasă păstrează tonul tradiţionalist. Însă şi 
într-un caz şi în celălalt frapează preferinţa pentru cuvîntul vechi, ieşit 
din uz, cu rezonanţe ecleziale. Preocuparea intensă pentru limba română 
veche, (manuscrisele rămase dovedesc studiul acestui domeniu), întru 
care se aseamănă cu Eminescu, provenea poate din sentimentul că limba 
vechilor Cazanii purta în ea sfinţenia veacurilor de rugăciune intens 
evlavioasă.  

                                                 
7 Antonie Plămădeală, op. cit.   pp. 17-18. 
8 Ibidem, p. 12. 
9 Dumitru Micu, „Gândirea”şi gândirismul, Bucureşti,Editura Minerva, 1975, p. 645.  
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Cu tot negativismul criticilor, chiar şi în poezia de tinereţe găsim 
străluciri de poezie adevărată, care mărturisesc despre un suflet penitent 
şi iubitor de Dumnezeu: „Semnele timpului sunt pentru suflet învins./ Să 
fac dară din răbdare funie groasă de încins./ Să-mi trag gluga aspră de 
rugă peste faţă/ pentru călătoria cea mare de peste viaţă.“ (Spre marea 
călătorie - 1928). Sau: „Mă închid ca floarea peste noapte/ sub petala 
gîndului greu./ …/ Bob de rouă, rugăciunea în mine,/ joacă uimitoare 
luminare:/ mic sicriu cu oglinzile depline,/ mă repetă în larg de alinare.“ 
(Anahoretă – 1930). 

Însă textele sale cu adevărat valoroase sunt cele scrise după 
îmbrăcarea hainei monahale, care au culminat cu Imnul Acatist la Rugul 
Aprins al Născătoarei de Dumnezeu, la care scrie din 1946 pînă la 
arestarea sa din 1958. Despre acest text ajunge să vorbească şi teologul 
francez Olivier Clement: „Maica face din pămînt, din durerea ei, din 
frumuseţea ei, adevăratul Rug Aprins. Iar unul dintre cele mai frumoase 
texte care s-au scris despre Maica Domnului este Acatistul Băuturii 
fierbinţi (sic!), alcătuit de un mare poet român, Sandu Tudor – devenit 
călugăr imediat după cel de-al doilea război mondial, mort ca un martir 
cîţiva ani mai tîrziu în închisoare – , acatist care o celebrează pe Maria şi 
în acelaşi timp inima aprinsă a omului rugăciunii.“10 De menţionat faptul 
că această afirmaţie a fost făcută de Olivier Clement în cadrul unei 
conferinţe susţinute la Centrul Ortodox din Chambésy, lîngă Geneva, pe 
23 noiembrie 1985, deci înainte de căderea regimului comunist în 
România, ceea ce indică forţa spirituală a părintelui Daniil, care a reuşit, 
prin prietenii şi numeroşii săi ucenici, să penetreze Cortina de fier. În 
volumul Taina Rugului Aprins, Alexandru Mironescu precizează că 
„Acatistul Rugului Aprins a ajuns prin Andrei Scrima la Paris, unde a fost 
citit şi cu virtuozitate tradus în mijlocul unor oameni de înaltă 
spiritualitate. Lectura a produs o atît de puternică impresie, încît s-a făcut 
propunerea să fie publicat imediat, text românesc şi text franţuzesc. Iar 
într-o revistă, sub semnătura unei personalităţi binecunoscute, a apărut pe 
tema acatistului articolul L’Orthodoxie ou le Buisson Ardent“11. 

Imnul Acatist la Rugul Aprins al Născătoarei de Dumnezeu 
reprezintă un text poetic ce ţine de arta sofianică, cea a „întrupării suflării 
Duhului Sfînt“ (cum o defineşte Paul Evdokimov în lucrarea sa 
Ortodoxia). Citind acest imn simţi că emoţia cea mai frumoasă nu e cea 
estetică, e cea mistică, după cum afirma Einstein. Părintele Daniil afirma 
despre acest text al său: „Acatistul Rugului – Ipostasul Maicii Domnului 

                                                 
10 Olivier Clement, Viaţa din inima morţii, Editura Pandora, 2001, p. 224. 
11 Taina Rugului Aprins, Editura Anastasia, Bucureşti, 1999, p. 129. 
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ca rugăciune – e ca o scară a lui Iacob, aşa cum a văzut-o Biserica, în 
capul căreia aşteaptă Emanuelul.“12 Şi continuă: „Văzută astfel, scara are 
24 de trepte, care se împart, ca un mijloc de urcare duhovnicească spre 
desăvîrşire, în trei octave: 

a. octava curăţirii de păcate (despătimirea); 
b. octava iluminării; 
c. octava unirii mistice cu Dumnezeu sau a îndumnezeirii omului. 

(…)Astfel că, fiecare dintre cele trei octave, care fac două decade, poate 
fi luată şi ciclic, ca trei inele, ce cuprind în ele, o suire şi o coborîre, trei 
stadii heruvice complete, cele trei stadii ale Sfîntului Suflu. Cel al inspi-
raţiei, cel al stadiei (stadia văzătoare care este şi a extazului) şi cel al 
golirii, al expiraţiei, care este şi cel al totalei răpiri, adică a unei depăşiri, 
care este şi odihna, aflarea salvatoare.“ 13 
Aşadar, planul compoziţional al textului (care respectă tipicul bizantin al 
condacelor şi icoaselor proprii acatistului), realizat în funcţie de aceste 
octave este foarte riguros în ceea ce priveşte simbolismul mistic referitor 
la desăvîrşirea spirituală obţinută prin rugăciunea neîntreruptă. În 
momentul cînd omul ajunge să se roage neîncetat a atins treapta ultimă, 
cea a îndumnezeirii firii sale umane.  

Nu este locul aici pentru o analiză a acestui text însă ne vom opri 
asupra cîtorva sintagme poetice pentru a demonstra caracterul mistic al 
acestuia. Acatistul apare ca o suită de comparaţii encomiastice, de prea 
mărire a Fecioarei. Una dintre aceste sintagme comparative este „surîs de 
engolpion pentru a inimii uscăciune“ (icosul IX). Engolpionul reprezintă 
o icoană de mici dimensiuni, cu chipul Maicii Domnului sau al 
Mîntuitorului, pe care ierarhii ortodocşi o poartă pe piept pentru a-şi 
aminti ca trebuie să-l poarte pe Hristos mereu în inimă şi să se încreadă 
în ocrotirea şi mijlocirea Maicii Sale. Originea sa o găsim în obiceiul 
primilor creştini de a purta la gît moaşte ale sfinţilor. Prin acest obiect, 
Părintele Daniil creează o imagine compensatoare la nivel sufletesc: 
chipul senin al Fecioarei din iconiţa de pe piept se suprapune peste inima 
deznădăjduită ca un balsam. O altă comparaţie este „răsuflu cast de 
paşnică înfiorare“ (icosul IV), înţeles ca suflu al înţelepciunii, înrudit prin 
har cu Duhul Dumnezeiesc. Castitatea e o condiţie a naşterii din nou, din 
apă şi din duh, prin această calitate omul asemănîndu-se cu îngerii. De 
aceea, Maica Domnului este văzută ca însuşi matricea naşterii omului 
duhovnicesc, asemănător cu îngerul. În acelaşi context, Fecioara mai este 
numită „limpezime în care îngerul în trup ni se urzeşte“ (condacul III). În 
                                                 
12 Ibidem, p. 63. 
13 Ierosch. Daniil Tudor , Acatiste, , Editura Christiana, Bucureşti, 1999, pp. 57-58. 
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versul „Focul sfînt în tine cîntă/ ca-ntr-o floare de slăvire“, Maica 
Domnului e ipostaziată ca mistica floare de foc adică rugul aprins  văzut 
de Moise pe Muntele Horeb, sintagme care au marcat istoria personală a 
poetului şi publicistului Sandu Tudor, istorie încununată cu sfîrşitul 
martiric al monahului Daniil. Este interesant de observat o analogie între 
floare şi cupă ca reprezentări ale Maicii Domnului, dacă ţinem seama că 
în tradiţia ortodoxă există gestul ritualic al sărutării potirului înainte de 
sfînta împărtăşanie, ca semn al cinstirii celei ce L-a purtat în pîntece pe 
Hristos. 

Sandu Tudor şi-a exersat talentul şi în proză, publicînd în 
Gîndirea cîteva texte cu subiect paterical. Dintre acestea, cel mai 
reprezentativ ni se pare a fi „Pentru Alonie cuviosul cel cu straie mîndre 
sau cum că şi înfăţişarea cea făloasă sfinţenie poate să dosească“ (1929). 
De asemenea, jurnalul călătoriei sale la Muntele Athos constituie o serie 
de reportaje în care prezintă publicului problemele călugărilor români 
trăitori acolo, frumuseţile aspre ale locurilor, dar şi sugestii ale creşterii 
sale spirituale în această călătorie iniţiatică. 

Despre Sandu Tudor – jurnalistul se păstrează mărturii 
contradictorii. Textele sale vorbesc despre un pamfletar acid, uneori 
răzbunător, ranchiunos, dar şi implicat civic. Antifascismul său, pentru 
care a fost urmărit de Siguranţă, se observă clar în articole precum Gorila 
cu cască şi mască (despre agresiunea lui Mussolini împotriva Etiopiei) şi 
Bestia blondă, bestia brună (despre Hitler şi Mussolini la apogeul lor). 
De asemenea, este memorabilă ediţia specială a Florii de foc, în care 
Sandu Tudor a strîns semnăturile a 38 de scriitori care au protestat 
împotriva reprimării manifestaţiilor din 26 martie 1932, ale studenţilor 
revoltaţi de sistarea burselor de stat, introducerea unei taxe de studii şi 
suspendarea susţinerii financiare a căminelor şi cantinelor studenţeşti, 
ordonate de şeful Guvernului de atunci, Nicolae Iorga. 

Dacă intelectualul Sandu Tudor (părintele Daniil de la Rarău) ar fi 
fost doar iniţiatorul Mişcării „Rugul Aprins“, acest fapt ar fi fost suficient 
pentru a rămîne în istoria culturii române, ca semn al implicării active în 
rezistenţa anticomunistă. Omul a fost pătimaş în tot ceea ce a făcut, de la 
fapte de viaţă pînă la cele de cultură, însă dorinţa sa de desăvîrşire (de 
mîntuire) a fost atît de puternică încît i-a dat forţa sacrificiului absolut.   
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“Aşa au fost aruncaţi în groapă începînd cu un 

Mircea Vulcănescu, continuînd cu mari somităţi ale 
neamului nostru. Pentru că Aiudul, în afara faptului că a 
fost cea mai grea închisoare din sud-estul Europei, a fost 
închisoarea intelectualilor.” 

 
 

 
 

Închisoarea de la Aiud. 
În intimitatea iadului 

 
 dl. Grigore Caraza în dialog cu Adrian Alui Gheorghe 

 
(fragmente) 

 
- Vă rog să detaliaţi programul unei zile din închisoare? O zi 

obişnuită, dacă putem numi acele zile ca obişnuite... 
- Da, mă pot referi la o zi obişnuită, dar sînt în dilemă, pentru că 

am trăit deopotrivă închisoarea comună dar şi reeducarea. Fiindcă este 
mare diferenţă dintre ziua de puşcărie obişnuită şi ziua din timpul 
reeducării. 

- Detaliaţi, în acest caz, o zi obişnuită şi una din timpul reeducării.  
- O zi obişnuită? Ne sculam dimineaţa la ora şase, la ora şapte era 

deschiderea. La ora şase se schimbau gardienii, la douăsprezece ore. 
Schimbul era la ora şase dimineaţa şi la ora şase seara. Primeam, ca mic 
dejun, o cană de aşa zis ceai, care de obicei nu era nici dulce. Sau mai 
primeam un fel de cafea care era o zeamă colorată, fără zahăr, fără gust. 
Zahărul îl furau la bucătărie, că nici în societate, afară, nu se găseau 
alimentele de bază. Şi ne venea dimineaţa porţia de pîine pentru toată 
ziua, era vorba de un sfert de kilogram de pîine, adică două sute cincizeci 
de grame, pentru douăzeci şi patru de ore. Era un fel de pîine care se 
făcea în tavă, cu foarte multă apă, că dacă o strîngeai în mînă rămînea ca 
un cocoloş. Deşi era pîinea pentru o zi întreagă, de obicei cînd o primeai 
o mîncai imediat. Apoi răbdai. Răbdarea era lungă şi grea, din punctul 
acesta de vedere. Apoi urma programul obişnuit. Adică stăteai în celulă. 
Şi aşteptai. În zilele bune eram scoşi în curte, ne mişcam în cerc, cîte 
douăzeci de minute, la distanţă unul de altul, să nu putem comunica. 
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Eram scoşi deţinuţii din cîteva camere, din cîteva celule. Acesta era actul 
de bunăvoinţă cel mai mare pe care îl făceau gardienii. În rest, zăceam în 
celulă, într-o atmosferă de aşteptare şi deznădejde. 

- Cît era de mare o celulă?  
- O celulă era de patru metri pe doi.  
- Deci opt metri pătraţi. Şi cîţi eraţi în acest spaţiu extrem de mic? 
- La început, în anul 1950, cînd eu am ajuns în Aiud, aveam 

douăzeci de ani atunci, şi îmi amintesc că am fost introdus la etajul doi, 
spre nord, în celula 199. Nu era nimic în celulă, absolut nimic, şi ne-au 
băgat cîte opt în fiecare celulă, stăteam unul lîngă altul, fără rogojină pe 
jos, fără nimica. Şi aşa am stat luni de zile pînă ce şoldurile noastre şi 
dreptul şi stîngul începuseră să puroieze, fiindcă era tare duşumeaua iar 
noi eram din ce în ce mai slabi. Fiindcă acolo se murea de foame. Şi 
zilnic se murea de foame. În scurt timp vedeai că nu te mai puteai ridica 
de jos decît ţinîndu-te de perete şi cînd ajungeai pe verticală trebuia să te 
obişnuieşti pentru că celula se învîrtea cu tine. Şi abia apoi puteai să faci 
doi, trei paşi, înainte şi înapoi. Că nu aveai unde să te mişti, în opt metri 
pătraţi şi în înghesuiala aceea. Apoi venea la prînz mîncarea – şi ce era 
mîncarea? – era un polonic de patru sute de grame cu o fiertură. Cînd era 
varză, aveai cîteva fire, în rest era apă. Cînd era fasole, numărai douăzeci, 
douăzeci şi două de boabe. Mai era arpacaşul, la fel număram boabele de 
arpacaş fiert în multă zeamă. Ce înseamnă arpacaş? Denumirea vine din 
maghiară şi înseamnă orz decorticat. E un aliment fără valoare nutritivă, 
e pentru animale iar pe om îl îndobitoceşte. Abia la a treia condamnare, 
după 1970, s-a scos orzul decorticat din alimentaţie, chiar şi din 
alimentaţia deţinuţilor şi asta printr-o înţelegere internaţională. Orzul a 
rămas, astfel, numai pentru animale. Luat aşa, calculat, mîncarea pe care 
o primeam într-o zi cu bunăvoinţă ajungea la şase sute de calorii, în 
condiţiile în care un om are nevoie, ca să supravieţuiască, de două mii 
patru sute de calorii pe zi. Noi aveam şase sute...!  

- Ce se întîmpla după amiază? Care era programul unei după 
amieze obişnuite? 

- Acelaşi program... 
- Dar ce însemna program? 
- Nimic. Aşteptai, în întuneric, chircit pe o parte şi pe alta, pe o 

duşumea rece, să treacă timpul. Atîta. Programul era al călăilor, să cedezi 
psihic, să te dezumanizezi, să înnebuneşti, să mori. Noi nu eram acolo, în 
puşcăria comunistă, nişte deţinuţi care îşi ispăşeau o pedeapsă, noi eram 
închişi ca să dispărem, să murim încetul cu încetul. Ne mai învîrteam ca 
să nu amorţim, vorbeam în şoaptă, încercam să ne convingem unul pe 
altul că nu am murit, ne îmbărbătam. 
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- Deci totul se petrecea în celulă. Opt oameni, în opt metri pătraţi, 
încercînd să supravieţuiască. Prin uşă treceau doar speranţa şi gîndul. 
Acestea erau cele mai vii lucruri din acel peisaj mortificat. 

- Aşa e. Nu ne-am pierdut nici o clipă speranţa. 
- Şi ce speraţi? 
- Că vom fi liberi. Atunci gîndeam la moment, eram noi, fiecare în 

parte şi mai era sistemul care voia să ne îngenuncheze, să ne facă să 
dispărem.   

- Era întuneric în celulă? 
- La început, da. Apoi ni s-au pus un fel de jaluzele şi celulele erau 

în semi-întuneric. Erau nişte jaluzele din lemn care erau orientate înspre 
cer.  

- Puteaţi să citiţi? 
- Nici pe departe. Era interzis complet. Dacă ţi-ar fi găsit numai un 

colţ de ziar, te băga la izolare. 
- Puteaţi vorbi unul cu altul? 
- Da, dar numai în şoaptă. 
- Cum erau aleşi deţinuţii dintr-o celulă? La întîmplare sau după o 

anumită regulă, după o anumită pedeapsă...? 
- La început, la întîmplare, dar mai tîrziu au fost diferite formule 

după care erau grupaţi în celule. De exemplu, au fost şi în ordine 
alfabetică. După aceea pe categorii intelectuale, profesionale. Oricum, 
tovarăşii de celulă se schimbau periodic, unii primeau alte pedepse, alţii 
erau mutaţi la alte închisori. Îşi făceau de lucru cu noi, să dea impresia că 
au multă treabă, că fiara luptă împotriva comunismului chiar din celulă.  

- După amiază, în celula semi-întunecată, vorbind doar în şoaptă. 
Se mai întîmpla ceva? Vă ideologiza? Vă puneau să citiţi documetele 
partidului, să ascultaţi prelegeri despre viaţa nouă...? Ce se mai 
întîmpla? O zi e lungă, mai ales cînd nu faci nimic. 

- Nimic din toate astea. Eram ca nişte saci de cartofi într-un siloz. 
Trebuia să murim datorită propriei inutilităţi, să turbăm, să ne umilim, să 
dispărem. Asta se dorea, de fapt.  

- Cum se petrecea o seară obişnuită? 
- La ora optsprezece se schimbau gărzile, venea gardianul din tura 

de noapte. Vă daţi seama, în amorţeala aceea pînă şi acest lucru era un 
eveniment. Apoi iarăşi aşteptam, zăceam. Ar putea cineva să facă un 
exerciţiu, măcar mental, de ce însemna acea aşteptare, în acele condiţii? 
Apoi era stingerea... 

- La ce oră era stingerea? 
- La ora 21 la început, mai apoi la ora 22.  
- Aveaţi paturi în celule? Că nu aţi spus nimic de ele pînă acum... 
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- Nu, nici pe departe. Am avut paturi, hăt, tîrziu...! 
- Deci totul, viaţa, se petrecea jos, pe duşumea. Sau pe piatră? 
- Nu, aveam norocul să nu fie ciment pe jos ci duşumea.  
- Noaptea vă era respectat somnul? 
- Păi ce somn mai era acela, cînd zăceai flămînd şi gol tot timpul. 

Gardienii te lăsau în pace, fiindcă dormeau şi ei noaptea, moţăiau. 
- Asta a fost, hai să zicem, în perioada obişnuită. Dar cum se 

petreceau lucrurile la reeducare? Cît aţi stat la reeducare? 
- Patru ani. Mai precis, reeducarea la Aiud a început în anul 1960 şi 

s-a terminat în anul 1964. Au fost şi ceva pregătiri, chiar înainte de `60. 
Dar cele mai multe despre reeducarea din Aiud le poate spune Valeriu 
Anania, cel care a condus, de fapt, reeducarea. El se cunoştea cu Crăciun, 
directorul închisorii, încă din anul 1946, cînd a fost greva studenţească de 
la Cluj, grevă condusă chiar de Anania, care era student. Odată şi odată 
tot trebuie să iasă adevărul la iveală, măcar dînsul ar trebui să facă 
mărturisirile finale. Nu putem face lumină pentru acele timpuri, dacă nu 
recunoaştem vinovăţiile şi pe vinovaţi. 

 - Care era programul unei zile – dacă putem să-l numim program 
– la reeducare? 

- Pentru cei reeducaţi sau pentru cei care au refuzat reeducarea? Că 
erau ipostaze diferite.  

- Normal, pentru cei care au refuzat reeducarea, fiindcă eraţi 
printre ei...! Cum era mîncarea, de exemplu? 

- La început, numărul celor care au refuzat reeducarea a fost mai 
mare. După aceea s-a tot subţiat, dar cei care conduceau reeducarea au 
uzat de toate mijloacele, încît la sfîrşit au rămas verticali doar cincizeci şi 
şase de oameni din şapte mii, cîţi fuseseră la început. Cei şapte mii de 
oameni au fost scoşi din celule, ca să nu fie otrăvit mediul care începea să 
devină curat, şi în fabrica Stoica, care era alături, fabrică luată de 
închisoare, s-au făcut dormitoare foarte multe şi mari, avînd aici tot 
confortul: pătură, mîncare bună, cărţi şi bineînţeles, vorbesc la figurat, 
otrava care li se dădea zilnic şi care era lecţia care era împotriva 
neamului românesc, a bisericii şi a legionarilor. Pentru că pentru 
comunişti Biserica a însemnat cea mai mare piedică, iar legionarii erau 
cea de a doua mare piedică. 

- Care era, totuşi, programul unei zile a unui deţinut care nu 
accepta reeducarea?  

- Acei care au refuzat reeducarea au fost băgaţi în zarca. Zarca a 
fost făcută de Bruckental, guvernatorul Ardealului, în timpul Mariei 
Thereza, el fiind şi unul dintre amanţii ei, după cum se ştie şi era 
închisoarea numai pentru români. Zarca avea parter şi etaj, cu 74 de 
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celule. Încă din 1928 zarca a fost declarată insalubră pentru că pînă la un 
metru, un metru şi ceva zidul era umed, tot timpul umed şi acolo era cel 
mai bun sistem, pentru comunişti, de a ucide oamenii, încet, încet, cu 
metodă. În zarca, în timpul reeducării, la ora 5 dimineaţa era deşteptarea 
şi la ora 10 noaptea era stingerea.  

- Iar peste zi stăteai în umezeală, dîrdîind de frig... 
- Peste zi stăteam numai în picioare, nu aveam voie nici măcar să 

atingem patul, nici măcar să ne rezemăm de pat. Iarna se dădeau doar 
cîteva lemne, era cîte o sobă de metal care nu făcea mai deloc căldură. În 
gamela pe care o aveam în dotare puneam apă, o puneam pe sobă şi 
făceam apă fierbinte şi eram foarte fericiţi că puteam bea apă fierbinte. 
Programul era unul singur: foame, frig, stat în picioare. Adică 
exterminare. 

- Şi se murea, se murea în condiţiile astea, nu-i aşa? Cum se murea 
la Aiud, domnule Caraza? Moartea era o dramă sau o izbăvire? 

- Moartea era banalizată, acolo, devenise un act statistic pentru 
administraţie. Cînd duceau mortul la Rîpa Robilor, locul unde erau 
îngropaţi cei care nu rezistau, unde acum este un monument 
impresionant, care se regăseşte şi pe coperta cărţii mele, erau nişte sicrie 
de serviciu care erau manevrate de cîte patru deţinuţi. Doi trăgeau, doi 
împingeau. Iar împrejur erau doi, trei sau chiar patru gardieni cu armele 
în mîini, care păzeau cortegiul improvizat. Dar în momentul în care 
ieşeau pe poartă, unul din gardieni, cu o sulă mare înţepa mortul în inimă, 
de cîteva ori, ca să fie sigur că e mort, că nu e o moarte aparentă şi să nu 
cumva să-şi revină, să scape şi să evadeze din cimitir. Se spune că era 
mormînt pentru fiecare şi că fiecare avea sicriul lui. Nu-i adevărat, cînd 
se ajungea acolo era o groapă unde se răsturna mortul, hainele de la 
puşcărie erau recuperate, că erau pe inventar şi era îngropat doar în 
ismene, în chiloţi sau chiar în pielea goală. Aşa au fost aruncaţi în groapă 
începînd cu un Mircea Vulcănescu, continuînd cu mari somităţi ale 
neamului nostru. Pentru că Aiudul, în afara faptului că a fost cea mai grea 
închisoare din sud-estul Europei, a fost închisoarea intelectualilor. Acolo 
au murit treizeci şi patru de generali, acolo au murit savanţi, ingineri, 
doctori, preoţi, toţi parte din crema inteligenţei neamului românesc. Şi 
aşa cum am mai spus, locul acela, din cimitirul de la Aiud, e plămădit cu 
creierul şi cu sîngele inteligenţei româneşti.   

      
(Fragment din volumul de mărturii: Închisoarea de la Aiud.  

În intimitatea iadului) 
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Generaţia 2010 

 
«Nu vă supăraţi, am scăpat poezia în lucernă şi 
e un forceps interzis dar aş face 
o programare, cash, numai să 
„ce programare domnule, din gară – vă cumpăraţi bilet!” » 

 

 

Poeme de Cristian Apostol 

Nu punctez nimic 
 

O vară de-a mea, din acelea decupate parcă din carnetul de note al unui 
demiurg rămas corigent la seminarul de climatologie, începuse mai mai 
să topească cerneala prin cartier cu cele CLXXVI grade fahrenheit 
stropite brusc, fără p(ia)r, într-o miercuri la subsol. Nedistributiv însă, ca 
precipitaţiile unui beţiv logoreic. Pierdusem pe rînd în aşternuturi 
tipografice diferite vreo patruzeci şi două de i-uri. 
Sunt un punct. Mama fusese sedilă pe vremuri, cînd bucureştenii vorbeau 
franceză la orice colţ interbelic de cărămidă şi lut. N-a vrut să participe 
sintactic la desangvinizarea noului limbaj, de partid, şi a fost dată la topit 
într-o anexă încinsă a închisorii din Aiud. De prea mult alb s-a 
îmbolnăvit, a pierdut pe rînd părul apoi francofonia şi doar prin lirismul 
unui medic de pe-acolo şi-a punctat bătrîneţile într-o semnătură: V. V. . 
Tata, un pic corcit. Mama îi spunea mereu punct şi virgulă pentru că 
întotdeauna după Beţivule; îţi vine să mai adaugi o scatoalcă sau două, să 
nu-i dai de înţeles că e apostrofat şi-atît. 
Dintre colegii mei de pension sunt singurul ratat cu diacritice în regulă.  
Punct pe i. Tata e singurul mîndru de mine.  
Am croşetat la i-uri pînă acum încît seara, înainte de culcare, împreună 
cu cele trei puncte de suspensie cu care m-a binecuvîntat bunul 
Dumnesemn ne rugăm pentru o limbă consonantică. Şi-atît. 
Cum ziceam, fredonam şi eu ca punctul pe caniculă „noi în anul două mii 
cînd nu vom mai fi doar i” cînd un traducător imaginar mă ia de tei şi m-
aruncă printre: 
„...Grăbită, cărunteţea mă-mbracă-n promoroacă, 
Amarnice vîntoase de gînduri şi nesomn, 
Smuls unul cîte unul, de visuri mă dezghioacă... 
Pe rîpile uitării, însingurat, mă-ntomn. 
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Îndură-te, coboară şi vino de mă vezi 
Pîn’ nu s-aştern pe mine somnele zăpezi.” 
Leşi na   seem. Un cuvînt, aproape i re al, îl pipăisem orb pe drum. Ştiam 
că n-are... Începusem să plîng şi adineauri cînd vă povestii. Boceam pîn-
ntr-acolo încît g-uri, e-uri, c-uri şi r-uri erau îngropate în puncte de i-uri 
cam cum se întîmplă cu un adult înconjurat de vărsat de vînt, boală a 
copilăriei. 
Nu avea i 
O luasem de la ghilimele înapoi spre titlu de cred că am mai parcurs o 
dată şi acest text şi tot. 
Doamne, cel ce ai. 
Cuvîntul nu avea i. 
Mă îndreptam cu caligrafia vîlvoi precum Kleist sau turma de porci în 
prăpastie spre sugativă. Nu-ţi vei găsi propriul cuvînt ce nu te conţine şi 
vei supravieţui. 
Niciodată, îmi ziceam pe cînd din umbra celui mai anotimp „n” de pe 
faţa tiparului propriile lacrimi îmi căutau cu aceeaşi disperare ochii. 
În oglindă. Sunt Punctul de la capătul tunelului sintactic: 
V.V.: Ţi-am cunoscut părinţii, nu e sonetul meu preferat, cineva îmi scrie 
că nu mai eşti punct pe i. Mă-ntomn în tine. 
 
 

peronul Alexandriei în traducere dezimaginară... 
  

(impiegatul) „trenul spre avrig pleacă în patru...” 
 
pleacă în patru, cinci răzgîndiri spre linia.. 
domnule, dacă mă citesc în palmă aş 
avea doar reclamaţii, una şi 
iulia mi-a citit pentru prima tuberculoză în... 
 
tu ai şti să întorci celălalt chiuretaj?! 
 
„domnule Haşdeu vă repet trenul spre Av...” 
 
Nu vă supăraţi, am scăpat poezia în lucernă şi 
e un forceps interzis dar aş face 
o programare, cash, numai să 
 
„ce programare domnule, din gară – vă cumpăraţi bilet!” 
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Eu nu merg cu trenul şi 
dacă pipăi vagoanele ca pe o bibliotecă încerc 
să vă spun că e „impiegat” necesar să- 
mi sterilizaţi cărţile, tomurile din biblioteca 
desfrînării de azi 
 
„se toarnă şină nouă, tovarăşe! 
Noi nu mai deosebim navetiştii de 
intelectuali, îi supra tax..” 
 
sunt mulţi toxicomani printre noi 
epigoni sifilitici care nu ştiu să se poziţioneze 
într-un lotus intrauterin pînă cînd 
 
„domnule, locomotiva nu ocoleşte hîrtoapele doar 
Nu suntem pe asfalt” 
 
Întocmai, şi totuşi s-a fecundat 
 
„ce tren spuneţi că a întîrziat??” 
 
Aştept în staţie următorul avort, mă anonimizează dar nu-mi 

permit să nasc texte ac 
um, ştiţi, celebritatea portugheză e scumpă, eu... 
 
„ce-aşteptaţi?!!!!” 
 
Ăăă, un... cum să vă... dacă la început, vă respect, dar dacă la înce 
put Cuvîntul ar fi fost... 
 
„trimis la Avrig?! Ce dracu’ bolmojiţi acolo?!!!” 
 
...ar fi fost avortat domnule, ca la Carte! 
„nu-ţi mai convin trenurile de provincie! Marş şi cerşeşte în piaţă 

fir-ai al dracu’ de septua(r)gintar...” 



195 
 

Breviar editorial 
 

Emil Nicolae: Lecţii despre fiinţarea poemului 
 

Poetul Emil Nicolae a făcut o plăcută 
surpriză cititorilor săi, publicînd la Editura 
“Limes” din Cluj-Napoca, în condiţii grafice 
de excepţie, o nouă carte de poezie cu un titlu 
definitoriu, « Poezia nu e decît slăbiciunea 
artei » şi un subtitlu care trimite la grafica 
volumului, “Cu 6 deSemne şi o copertă de 
Dinu Huminiuc”. De altfel colaborarea sa cu 
pictorul Dinu Huminiuc este mai veche, cei 
doi îmbinînd armonios cele două arte, poezia 
şi pictura, de mai bine de zece ani. 

Deşi volumul, alcătuit din şase cicluri 
de poeme fără titlu, cuprinde texte scrise în diferite perioade de creaţie 
ale autorului – primele două cicluri sînt preluate din două cărţi apărute în 
1997 şi 1994, după cum aflăm dintr-n colofon de pe ultima copertă 
interioară a cărţii -, acest lucru rămîne insesizabil deoarece autorul are 
iscusinţa de a « omogeniza » tonul discursului liric pe toată cuprinderea 
cărţii. Pare un lucru făcut programatic de către alcătuitorul cărţii, pentru 
că majoritatea poemelor, doar cu cîteva excepţii, parcurg aceeaşi tematică 
- fiinţarea poemului.  

În general, poeţii scriu rar texte care să trimită la actul creaţiei, 
construcţiei poemului mai bine zis, iar atunci cînd o fac au tendiţa de a se 
detaşa de subiect, de a-l rezolva prin exerciţii ludice sau, pur şi simplu, 
de a-l trata cu ironia necesară. Emil Nicolae tocmai pe asta mizează în 
cartea sa. Probabil de unde şi acest titlu de carte mult prea lung, voit 
prozaic, la limita dintre eseu şi poezie. Şi, nu întîmplător, autorul 
strecoară în carte, din cînd în cînd cîte o poezie scrisă în vers clasic : 
« Istoria privită azi în faţă », « Să treci întreg prin lume », « Suflet 
laminat d sentimente », « Riscul de a înghiţi » ş.a., semn că ne aflăm în 
faţa unui virtuoz, care a învăţat foarte bine alfabetul poeziei. 

Cum precizam, majoritatea textelor “explică” tainele laboratorului 
poetic. Iată cum începe unul dintre poemele care susţin afirmaţia mea: 
"Acest discurs trebuie înfăşurat bine / ca să nu cadă scamele din el - / 
vorbele / înfăşurat precum pătura portocalie / din care n-au căzut umbrele 
/ voastre după îmbrăţişare". Acelaşi stil programatic în întîlnim şi în 
multe alte poeme. Următorul, însă, pare a fi mai reprezentativ pentru a-
mi susţine ideea: “O mulţime de cuvinte se îngrămădesc / gesticulează şi 
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dau ocol / se agită / şuşotesc şi se miră / se apropie şi se depărtează / se 
îmbrîncesc unele pe altele încercînd fiecare / să ocupe o poziţie cît mai 
favorabilă / în unghiul care expune vederii /  acel sentiment nud / inocent 
/ speriat... » Autorul ştie să fie şi sentimental cu cititorul său, din cînd în 
cînd (întîmplător, iată, chiar aşa debutează şi poemul) : « Din cînd în cînd 
mai lustruieşti medalii / retras lîngă albastre metereze /  un sprijin de 
răcoare-n după-amieze / din vara nesfîritelor detalii // dar din adîncul 
razei din medalii / imaginea ţi-o pierzi din cînd în cînd / cum pierde din 
penajul ei arzînd / o pasăre căzută prin vitralii ». 

Farmecul poeziei lui Emil Nicolae rezidă şi din măiestria cu care 
el îşi cizelează versurile şi modul insolit în care îşi realizează scenariile 
lirice (puţine, de altfel, în poezia sa), dar şi din felul în care îşi stilizează, 
prin metaforă, secvenţele de realitate. Citam în acest sens, într-un semnal 
anterior, o poezie scurtă, dar superbă în rotunjimea ei lirică, "Singură 
oaia neagră mai paşte pe deal", dar voi încheia recenzia cu o alta, la fel de 
frumoasă, o adevărată bijuterie lirică, pentru care poate fi invidios oricare 
poet adevărat: "De pe adînci suprafeţe / fuge imaginea ta / în miezul verii 
de parcă / în lucruri se-ntîmplă ceva / iar mai tîrziu risipind / rare seminţe 
de soare / cealaltă imagine-a lumii / prin alte lucruri transpare / şi chiar se 
poate simţi / creşterea liniştii-n ele / cum urcă într-un pahar / somnul 
esenţelor grele".  

Ultima carte a lui Emil Nicolae ne convinge că lirica sa capătă, cu 
fiecare volum pe care îl publică, cu parcimonie dar şi cu o rigoare 
aproape matematică, valenţe tot mai înalte. De regulă, la majoritatea 
poeţilor, lucrurile se întîmplă tocmai învers.                   (Nicolae Sava) 
 
 
 

Vasile Baghiu: Dinspre Europa spre sine 
 

Vasile Baghiu, unul dintre poeţii importanţi din Neamţ, care, deşi 
a venit mai tîrziu în poezie decît « plutonul » nemţean optzecist, a 
contribuit fericit prin volumele sale de poezie la individualizarea acestuia 
în lirica românească, se prezintă cititorilor cu o carte al cărei titlu creează 
dileme: “Cît de departe am mers” (Editura « Limes », Cluj Napoca). Oare 
poetul se referă la lungimea kilometrică a călătoriilor sale prin Europa (ca 
bursier în mai multe rînduri prin cîteva oraşe europene din Germania, 
Austria, Elveţia, Scoţia), sau se (ne) întreabă (deşi nu pune semnul în 
cauză la sfîrşitul acestui titlu) unde a ajuns cu demersul său liric prin ceea 
ce a scris pînă acum, cît a reuşit să-şi demonstreze crezul său poetic, ba 
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chiar proiectul său anunţat în manifestul « Himerismului », un nou curent 
poetic lansat de el acum un deceniu ? 

Nici una nici alta din cele două variante, doar poate amîndouă la 
un loc, pe care autorul le îmbină armonios. Spun asta pentru că volumul, 
care se deschide cu un crez poetic, este alcătuit din texte ce alternează 
între nota de călătorie şi jurnalul liric, iar nu de puţine ori Vasile Baghiu 
nu uită să teoretizeze anumite puncte ale proiectului mai sus amintit. « Ar 
trebui să ştiu deja / cine sunt. / Între mine şi lumea din jur / se întîmplă un 
conflict / care se exprimă / prin pace şi înţelegere. / Mereu ratez întîlnirea 
/ cu mine », afirmă poetul din primele pagini ale cărţii. Evident, acest 
conflict nu poate fi decît creator de poezie. Dar întrebarea 
despre « departele » la care a ajuns este reluată, obsedant, în mai multe 
poeme : « pentru că nu sunt atît de brav / să merg pînă departe, / nu încă 
şi nu destul, / ci doar cît să încerc să fiu / un petit peu cool » sau « Sunt 
doar cineva care crede / că moartea ţine de poeme / pe care aş vrea să le 
scriu, dar nu pot, / pentru că nu am suficient curaj / să merg atît de 
departe ». « Departele » celălalt, concret, transpare din majoritatea 
textelor care, aflăm, par a fi fost scrise în diferite puncte europene: lîngă 
statuia lui Mozart din Burggarten, în tramvaiul Ring-Rai-Ring în Viena, 
pe dealurile din Cove Park, în cursa British Airwais,  pe drumul de la 
Kilereggan la Cove, Peaton Hill, Ardentinny, Blaimore, Strone Point ş.a.  
Călătoriile sale europene se transformă, ne mărtuiseşte poetul într-o 
poezie cu acest titlu, în adevărate « Experienţe literare », amintirile lor 
devenind substanţă poetică. Chiar întîmplările cele mai banale prin care 
trece « poetul european » sînt notate de el, ca un conştiincios autor de 
jurnal, în texte poetice inspirate, călătoriile sale inţiatice au darul de a 
emoţiona: « Ieri am făcut o poză / cu nişte flori galbene / pe acest ţărm de 
lac scoţian / iar tu mi-ai spus într-un e-mail / că e foarte drăgută (...) Aş fi 
vrut să fi continuat / discuţia, dar cred că dacă aş fi / îndrăznit să merg 
mai departe (revine « departele » ; n.n.), / să vorbesc despre poezie / şi 
chestii din astea, / ar fi fost deja / prea mult » sau « Am cumpărat un 
încărcător de baterii / pentru camera foto / în Glasgow (...) Mă simt un 
pic în afară, / ca şi cum aş avea necazuri, / aşa cum îmi simt inima 
uneori », sau « Un bărbat japonez / făcea poze mulţimii / sur le Quai de 
Mont Blanc / în Geneva. // M-a prins şi pe mine / cum admiram / imensa 
fîntînă arteziană. // M-am gîndit atunci / pentru o clipă / că voi rămîne / 
într-un album, / într-o casă din Tokio / sau din altă parte, / şi nimeni nu 
va şti / cine sînt ». Fin observator al universului prin care trece, deloc 
indiferent la lumea din jurul său (din care cauză, uneori, se simte frustrat 
şi singur, precum în textul scris în oraşul său de domiciliu – mă refer la 
poemul « Revelaţie »), poetul îşi găseşte liniştea deplină doar în sînul 
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familiei, acest lucru fiind spus direct, amintind de un celebră declaraţie  
bacoviană : »Trăiesc viaţa pe care am scris-o / sînt iubit de femeia / pe 
care o iubesc , / am doi copii minunaţi / şi aş putea să mai adaug / şi alte 
lucruri bune, / în cazul în care sînt întrebat...» Confesor netrucat, şocant 
de sincer uneori, acest autor care a venit în poezie cu « angoasele şi 
complexele sanatoriului » pare în acest din urmă volum de poeme mult 
mai sigur pe expresie, mai liniştit, mai calm în comunicare, chiar dacă 
mai direct în confesiunea sa. « Tot ce scriu / pare să fie parte a vieţii. // 
Tot ce trăiesc / arată ca scris. // Curînd / nu va mai fi nevoie / să-mi bat 
capul / cu asta », spune el într-un poem de la sfîrşitul acestui volum, care 
pare scris, spre deosebire de celelalte, doar din talentul sau nativ.  

Un argument al faptului că Vasile Baghiu, poet de cursă lungă, 
trăieşte în şi pentru poezie. Cu toată fiinţa sa, cum puţini dintre colegii săi 
de breaslă au fericirea (sau nefericirea) să o facă.            (Nicolae Sava) 
 
 
 

Francisca Ricinski: Trenul fără roţi 
 

 Din postura căutătorului de cuvinte, 
Theo Breuer, adică postfaţatorul celei mai 
recente cărţi a Franciscăi Ricinski (născută la 
Tupilaţi-Neamţ şi emigrată în Germania, în 
1980, după ce debutase ca scriitoare în 
România) notează: "La Fracisca Ricinski 
abundă cuvintele de care am stringentă nevoie: 
<viespe>, <ceaiul de tei> şi <firimituri de 
madeleine> în primul text, <mînia 
nedreptăţii>, <morile eoliene din cap>, < în 
coteţul găinilor> în următorul, <scrijelituri de 
copac>, <voinţa de-a bătuci pămîntul> şi <un 
strop de salivă> în cel de-al treilea. În clipa 

aceasta naufragiatul francez Mallarme mă ia de după umeri şi-mi şopteşte 
la ureche: <Ei, am promis cumva prea mult? Textul Franciscăi e făcut din 
cuvinte, n'est-ce pas?>" (cf. "Cuvintele, cuvintele. Citind în <Trenul fără 
roţi>").  
 E adevărat că în multe dintre prozo-poemele care alcătuiesc 
volumul bilingv "Trenul fără roţi / Zug ohne Rader" (Ed. Fundaţiei 
Culturale Poezia, Iaşi, 2008; 177 p.), cuvintele ori sintagmele grele / 
simbolice / metaforice funcţionează ca nişte nuclee cu mare forţă 
gravitaţională, fiind menite să fixeze, să stabilizeze ideea poetică. Dar nu 
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ştiu, pe de altă parte, dacă ele trebuie să fie ţinta lecturii (cu precizarea, 
bineînţeles, că fiecare este liber să-şi aleagă felul de a se apropia de un 
text). Cred mai curînd că în haloul de nuanţe care le înconjoară (senzaţii, 
reflecţii, story, parafraze şi referinţe culturale, stări, amintiri, sentimente 
etc.) şi în ştiinţa de a le combina constă expresivitatea scriiturii 
Franciscăi Ricinski. 
 Iată, de pildă, poemul titular: "Şezi într-un tren gol de noapte şi te 
bucuri să mergi în ţara care nu a existat şi nu există niciunde. Să joci 
acolo pe o scenă într-o piesă pe care încă nimeni nu a scris-o, şi în spatele 
scenei să te culci cu un bărbat, pe care nici o mamă încă nu l-a născut. Şi 
noaptea, dacă se face noapte acolo, să înoţi în marea fără de maluri. 
Trenul e cu locomotivă şi cu vagoane, dar nu are roţi." ("Într-un tren de 
noapte pustiu"). Aici parabola contează în primul rînd, după cum se vede. 
 De altfel, dedublarea şi formula epistolară aleasă de autoare 
(cartea are subtilul "Scrisori <întîrziate> şi alte urme de creion" / 
"<Verspatete> Briefe und andere Bleistiftspuren") mărturisesc o nostagie 
a imaginii identitare, unde limbajul / limbajele îşi asumă rolul de a 
impune coerenţă balansului între timpuri şi spaţii, definind <călătoria> 
fie din punct de vedere cultural (în secţiunea "Poate vine Godot" / 
"Vielleicht kommt Godot"), fie biografic-evenimenţial (în "Urma de 
creion" / "Die Bleistiftspur"). De aceea contează, deopotrivă, textul, 
compoziţiile fotografice (Francisca Ricinski & Gunter Ruch), inserturile 
grafice realizate din fonturi ş.c.l. Avem aici o probă a tipului de scriitură 
promovat de revista "Dichtungsring" din Bonn, al cărei co-editor este 
Francisca Ricinski. Şi încă ar mai fi alte lucruri de spus despre condiţia 
postmodernă a "scriitorului multicultural", pe care o ilustrează şi autoarea 
noastră...                                                                          (Emil Nicolae) 

 
 
 

Gheorghe Simon: Ardere de tot 
 
Deşi ajuns la vîrsta la care majoritatea colegilor săi de condei şi-au 
întocmit sau se gîndesc să-şi editeze ediţiile antologice de autor - semn 
clar că li s-a epuizat combustibilul cu care au plecat la drum - , poetul 
Gheorghe Simon îşi publică la editura "Princeps Edit" din Iaşi încă o 
nouă carte de poezie, căruia i-a dat un titlu inspirat, "Ardere de tot". 
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Trei ar fi temele poemelor din acest volum care cuprinde peste 180 de 
pagini - copilăria, icoana, poezia ca plăcere a scrisului dar şi ca blestem 
ancestral - teme care sînt reluate cu obstinaţie în majoritatea textelor 
cărţii. Ele pot fi sugerate cititorului şi de sugestivele tltluri alese de către 
autor pentru a-şi grupa textele cărţii pe capitole: "Amin, Agapia!", "Calea 
ascetică", "Pericol de moartea, poezia!", "Ardere de tot". 
Începutul poemului care dă şi titlul cărţii este reprezentiv pentru poezia 
lui Gheorghe Simon: "Om sînt şi eu şi toate ale lumii îmi sînt deopotrivă 
/ sînt om întrucît pot privi în mine însumi / şi mi-e dat să văd cortegiul de 
umbre / cum răsar nestingherite / precum secundele în secundar / un 
pelerinaj spre un prezent / din care doar eu sînt absent..." Deloc ironic, 
deloc ambiguu în textele sale, deloc ludic în alcătuirea poemelor, acest 
autor care face parte din generaţia optzecistă doar prin vîrstă, pare un 
întîrziat al generaţiei 60 în poezie, partea ei neludică. Poezia lui 
Gheorghe Simon are mai multe afinităţi cu cea a lui Cezar Baltag, a lui 
Ioan Alexandru, sau chiar a lui Grigore Hagiu. Gheorghe Simon deplînge 
civilizaţia şi derizoriul vieţii, indiferenţa cu care omul trece pe lîngă 
minunile lumii acesteia în epoca globalizării: "Şi-s prea multe semne şi 
prea puţini semănători / îndurerată şi înglobată gloata / culegătorilor de 
firimituri celeste / clipind precum aura morţii / de care nu te-nduri". 
Registrul patetic al biografiei, deseori ireal şi mirific, este vizibil în toate 
textele cărţii, acesta devenind obiectul confesiunilor din multe poeme, 
care dau farmec textelor. Chipul mamei, ca o icoană la care revenim ori 
de cîte ori ne apasă gîndurile, este frecvent în poemele cărţii, dar şi 
locurile Agapiei natale din care n-a plecat definitiv niciodată. 
Un portret foarte exact al acestui autor nemţean, care dă consistenţă liricii 
româneşti contemporane prin cărţile sale, puţine dar deloc de neglijat, 
este cel făcut de academiciana Zoe Dumitrescu-Buşulenga, ilustru critic 
şi istoric literar al veacului trecut: "Gheorghe Simon este un poet al 
Cuvîntului în sens primordial. Astfel se dezvăluie o concepţie înaltă 
despre poezie care res sacra, cu un sens profund pe care poetul se 
străduie să-l descopere în toate ipostazele vieţii. Poezia sa izvorăşte dintr-
o credinţă profundă, cu temeiuri teologice foarte bine stăpînite. Şi în 
acelaşi timp, poetul autentic şi foarte cultivat, prin cunoştinţe multiple 
din literatură şi din artele plastice, se înscrie în registrul modernismului 
printr-un ermetism de o mare fineţe, deşi cu incifrări spirituale sustrase 
profanilor". 
Gheorghe Simon este un poet care scrie cu credinţa că poezia face lumea 
mai bună, mai sensibilă la durerile ei, mai umană.          (Nicolae Sava) 
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Vladimir Streinu: Ion Creangă 
 

 În tradiţia proiectelor de recuperare a 
istoriografiei noastre literare, pe care şi le-a 
impus încă de la apariţie (şi are deja mai bine 
de un deceniu de existenţă!) Editura Crigarux 
din Piatra-Neamţ - a cărei coordonare / 
consiliere şi-a asumat-o Cristian Livescu - se 
înscriu câteva evenimente reale, unele dintre 
ele apărute chiar în seria "Biblioteca Ion 
Creangă": studiile scrise de Al. Piru, N. Iorga, 
Vasile Lovinescu ş.a. (cărora li se adaugă şi 
retipărirea ediţiei de Opere, îngrijită de G.T. 
Kirileanu). În acelaşi sens, cea mai recentă 
producţie o constituie volumul Ion Creangă de 

Vladimir Streinu (Ed. Crigarux, Piatra-Neamţ, 2010; "Seria Biblioteca 
Ion Creangă", 155 p.; ediţie critică, studiu introductiv, note şi tabel 
cronologic de Cristian Livescu). Sunt reunite aici: micromonografia 
postumă dedicată humuleşteanului, apărută în 1971 şi, în Addenda, 
diverse articole şi fragmente pe care Vladimir. Streinu le-a scris despre 
Ion Creangă de-a lungul vremii, extrase din "Pagini de critică literară", 
vol. I-V, 1968-1977. 
 Trebuie spus de la început că, în exegeza operei marelui clasic, 
după contribuţiile lui Jean Boutière (1930) şi G. Călinescu (1938), studiul 
lui Vl. Streinu rămâne cel mai important (măcar până la investigaţia de 
tip ezoteric pe care o va realiza V. Lovinescu). Şi asta se întâmplă din 
cauza schimbării de perspectivă, a anti-biografismului proferat explicit de 
critic: "Căci o biografie, cât de pitorească să fie ea, prezentată numai ca 
atare, fără a fi coordonata unei anumite opere, interesează cel mult 
anecdotic. Stăruinţa devine viciu sau, mai rar, operă de artă. De altfel, 
legenda tuturor oamenilor pitoreşti este fărâmicioasă, dacă arta nu vine s-
o fixeze. Pe alt plan social, moral şi estetic, decât Creangă aşa au fost 
mulţi, cum era acel Vacher, celebru odată în cercurile dadaiste ale 
Parisului, sau <père Bretagne>, pitorescul bătrân din Douai al lui 
Rimbaud, cum era <prinţul> artei româneşti de până la 1916, vestitul 
Bogdan-Piteşti, ca şi regele cafenelelor bucureştene, până mai de curând, 
Aurică Braţu. Cine dintre criticii literari s-a dedicat sau s-ar dedica 
studiului vieţii lor, care abia mai pâlpâie în câţiva contemporani? Un 
Creangă fără opera ce i se cunoaşte, pe cine ar fi mai interesat? Fireşte, 
pe contemporani, dar apoi - mai pe nimeni...". În consecinţă, Vl. Streinu 
îşi propune să intreprindă o (re)valorizare estetică a operei lui Ion 
Creangă, care să justifice interesul faţă de biografia lui.  
 Interesant însă e faptul că porneşte această reconsiderare a lui Ion 
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Creangă tocmai printr-o incursiune relativ biografică, adică printr-o vizită 
la Humuleşti, în vara lui 1959 (împrejurările călătoriei, expuse în 
cuvântul introductiv al lui Cristian Livescu, sunt ele însele un detaliu de 
istorie literară care merită cunoscut). De aici încolo, însă, fără să elimine 
amănuntul biografic, Vl. Streinu începe o demonstraţie a felului în care 
acesta trebuie folosit în interpretarea operei, ca ţintă prioritară a 
demersului critic. Asta îl şi îndreptăţeşte pe editorul nemţean să-şi 
intituleze studiul însoţitor al micromonografiei recuperate acum "Ion 
Creangă, <portretul din operă>, în viziunea lui Vladimir Streinu", unde 
conchide: "Este aici omul biografic, migrând vizibil şi spectaculos spre 
omul din operă, deşi ambele personaje rămân distincte, spre deosebire de 
G. Călinescu, unde ficţionalul învăluie ca o vrajă cele două chipuri, 
amalgamându-le trăsăturile. Vladimir Streinu propune un Creangă al său, 
primitiv şi tinzând spre sferele intelectuale, proiectat ca obârşie pe 
dealurile Ozanei, dar totodată desprins din scriitură, cu câteva cuntururi 
care-i definitivează locul între clasici...".  
 Nu pot să închei această scurtă semnalare fără a menţiona 
exactitatea cu care Cristian Livescu urmăreşte, şi în acest caz, rigorile 
unei ediţii critice, în afara pertimentului "Cuvânt introductiv", comparând 
cu acribie variantele textului de bază, remarcând schimbările şi adăugând 
explicaţii ("notele editorului" devin astfel încă o sursă bogată de 
informaţii), alăcătuind cronologii şi bibliografii etc.            (Emil Nicolae)  

 
 

Adrian G. Romila: Imaginea Raiului în cultura populară 
 

 Cunoscut ca un asiduu colaborator al 
cîtorva reviste culturale de prestigiu 
("Luceafărul", "Cuvîntul", "Idei în dialog" 
ş.a.), profesorul nemţean Adrian G. Romila era 
aşteptat demult "să iasă" cu o carte, dar nu s-a 
grăbit să-şi adune articolele sub coperte. Şi 
bine a făcut, nu pentru că ele n-ar fi 
interesante, ci pentru că a conştientizat corect 
necesitatea unui debut editorial definitiv, în 
sensul de a oferi cititorului mai mult decît o 
promisiune (cum se întîmplă adesea). Şi iată că 
avem acum prima carte a lui Adrian G. Romila 
în care demonstrează, deopotrivă, şi calităţi de 
cercetător, şi capacitate de sinteză, şi energia 

de a urmări un subiect pînă la cele mai mici detalii, şi abilitatea 
interpretărilor orginale, şi - nu în ultimul rînd - talentul exprimării clare şi 
convingătoare. Volumul se numeşte "Imaginea raiului în cultura 
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populară" (Editura Timpul, Iaşi, 2009; 260 pagini; cu un "Cuvînt înante" 
de Petru Ursache), cu subtitlul "Eseu de antropologie".  
 Subiectul nu mai trebuie explicat, pentru că titlul spune totul. De 
aceea voi reţine aici precizările autorului referitoare la perspectiva / 
metoda folosită: "Universul mental îşi ia imaginile de la percepţii, deci 
decorul şi scenariul pe care el le creează depind de structurile percepţiei. 
Ar fi, deci, binevenită o abordare a lumii de dincolo care să ţină cont şi 
de perspectivele filozofice ori ştiinţifice, nu doar de cea a materialului 
folcloric. Faptul că trăim într-un univers polistratificat, cu diferite grade 
de realitate, vizibile şi invizibile, e susţinut de ambele direcţii ale gîndirii 
umane: riguros-pozitivistă şi simbolic-imaginară. Lucrul acesta confirmă 
adevărul că mitul are o gamă largă de implicaţii şi pune problemele la 
care omul dintotdeauna a reflectat cu toate mijloacele ce i-au stat la 
îndemînă."  
 Pornind de la această convingere, Adrian G. Romila face mai întîi 
o investigaţie în tradiţiile străine care privesc trupul / sufletul / viaţa / 
moartea / "lumea de dincolo" şi ritualurile de trecere, cu scopul de a le 
stabili caracterul universal (v. "Partea I. Mitologie, filozofie şi 
imaginar"). Ulterior se opreşte la spaţiul românesc (v. "Partea a II-a. Cer 
şi Rai în viziune românească"), unde materialul / sursele (folclorice, mai 
ales) prevalează în raport cu menţiunile teoretice, pentru ca în final să 
conchidă: "Punînd în scenă trei posibile arhetipuri imaginare - dualitatea 
fiinţei, evadarea din lume şi conştiinţa unei realităţi transcendente -, 
moartea instituie în toate religiile două lumi şi se constituie în pragul 
dintre ele. Nu aparţine nici uneia, e sfîrşit şi totodată iniţiere, diminuare a 
fiinţei <aici> şi explozie a ei <dincolo>. Pentru creştini, e unica ocazie de 
a ajunge în Rai sau măcar de a vorbi despre el."  Aşa se încheie eseul 
propriu-zis al lui Adrian G. Romila, deşi nu sunt de neglijat anexele care 
urmează, ele venind să detalieze fie un aspect din "Partea a II-a" (studiul 
de caz "Raiul de la Voroneţ", cu planşele aferente, adăugînd un argument 
iconografic), fie din "Partea I" (cu suita de abordări ştiinţifice din 
"Cosmologia şi limitele lumii. Universul, de la presocratici la fizica 
modernă").   
 O bibliografie vastă (totuşi "selectivă", precizează autorul) 
însoţeşte cartea. Şi dacă ar fi să disting unele direcţii / modele teoretice 
spre care a înclinat mai mult Adrian G. Romila, cred că ele aparţin lui 
Gilbert Durand, Mircea Eliade şi Ion Petru Culianu. Oricum, la 
numeroasele scrieri pe care le avem în domeniu, eseistul nemţean adaugă 
cu succes încă o "carte în chip de călătorie iniţiatică", cum o defineşte 
profesorul Petru Ursache. lanşele aferente, adăugînd un argument 
iconografic.                                                                  (Emil Nicolae) 
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Constantin Tomşa: Contemporan cu ei 
(Fragmente de istorie literară nemţeană) 

 
Constantin Tomşa comite un gest de mare generozitate, scriind 

despre congenerii săi scriitori din Neamţ, alcătuind acestora adevărate 
monografii literare. De altfel, autorul are antecedente în acest sens, 
publicînd acum cîţiva ani (în 2003 şi 2005) eseuri monografice despre 
Lucian Strochi şi Cristian Livescu. Cartea "Contemporan cu ei" (Editura 
"Timpul", Iaşi, 2009) cuprinde în cele aproape 400 de pagini, în format 
academic, fişele monografice ale unor autori din judeţul Neamţ, cîţiva 
dintre aceştia fiind recunoscuţi şi pe plan naţional: Adrian Alui 
Gheorghe, Gheorghe A.M. Ciobanu, Eduard Covali, Aurel Dumitraşcu, 
Cristian Livescu, Mihai Merticaru, Constantin Munteanu, Emil Nicolae, 
Dorin Ploscaru, Nicolae Sava, Vasile Spiridon, Lucian Strochi şi Elena 
Vulcănescu. 

Din capul locului trebuie să remarcăm impresionanta bibliografie 
care a stat la baza alcăturii acestei lucrări documentare. Constantin 
Tomşa a consultat (şi adnotat), de-a lungul a peste patru decenii, sute de 
reviste literare şi ziare locale, alte cîteva sute de cărţi ale acestor autori, 
dicţionare, istorii literare, studii etc. Fiecărui autor i se rezervă circa 20-
30 de pagini, fişa acestora cuprinzînd date bio-bibliografice la zi, 
evenimente mai importante din viaţa acestora, afinităţi literare, activităţi 
care le-au marcat biografia. Cu siguranţă, fiecare dintre cei menţionaţi în 
lucrare lecturînd-şi propria fişă va fi descoperit cel puţin 3-4 informaţii 
despre care fie că le-au uitat, fie că nu le-au ştiut niciodată. Însă autorul 
lucrării nu se limitează doar în a aduna şi fişa date şi informaţii despre 
scriitori, ci purcede în a comenta cărţile celor despre care scrie. Fie citînd 
din aprecierile critice ale altora, fie recenzînd unele cărţi sau etape 
scriitoriceşti ale celor comentaţi. De aceea cartea lui Constantin Tomşa 
este mai mult decît un simplu dicţionar literar. 

Acest lucru este observat şi de criticul şi istoricul literar ieşean 
Dan Mănucă, universitar care subliniază în postfaţa lucrării ("Rigoare şi 
pasiune") originalitatea demersului lui Constantin Tomşa: "Volumul 
"Contemporan cu ei" este reprezentativ din două puncte de vedere. În 
primul rînd, subliniază statutul discret secundar al criticului faţă de 
fenomenul literar. De această dată, profesorul Constantin Tomşa stă în 
bancă, ascultă şi înregistrează ce i se propune. În al doilea rînd, titlul 
subliniază că, totuşi, autorul nu ascultă pe oricine, pentru că dintre 
numeroşii scriitori adnotaţi de "împătimitul de lectură" în cele patru 
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volume sus-amintite, de această dată au fost aleşi doar cîţiva, consideraţi 
drept reprezentativi pentru spiritualitatea locală actuală sub raportul 
poeziei, prozei, dramaturgiei, eseisticii. (...) Este de remarcat caracterul 
riguros al informaţiilor vehiculate, cărora li se adaugă - o noutate în 
domeniu - lămuririle oferite de autorii înşişi". Şi fiindcă s-a amintit de 
alegerea făcută de autor, ne permitem la final să semnalăm că din această 
lucrare, remarcabilă de altfel, lipsesc, vai!, cîteva fişe ale unor autori din 
Neamţ (scriitori autentici), care ar fi putut înlocui, cu succes, altele din 
carte: Radu Florescu, Gheorghe Simon, Vasile Baghiu, George Calcan. 
Poate o ediţie viitoare a cărţii va fi completată cu fişele lor. Însă, ca 
sugestie în plus, cred că autorul poate dezvolta prezenta lucrare, 
publicînd peste cîţtiva ani "O istorie a literaturii nemţene" (că tot sînt la 
modă astfel de lucrări citice în Occident; ba chiar în România au apărut 
istorii şi dicţionare alcătuite pe judeţe sau regiuni), care să cuprindă pe 
toţi autorii născuţi în Neamţ sau care au trăit pe aceste meleaguri, de la 
Varlaam pînă la Constantin Acosmei.                            (Nicolae Sava) 

 
 
 

Iolanda Ana Lupescu: Borca - File de monografie 
 

Editura "Cetatea Doamnei" (director, 
Viorel Nicolau) îşi face un titlu de onoare 
publicînd în seria "Monografii" o masivă 
lucrare documentară a bibliotecarei Iolanda 
Ana Lupescu despre comuna Borca.  
Structurată în patru părţi şi 14 capitole, cartea 
cuprinde în cele peste 250 de pagini ale sale un 
bogat sumar de informaţii despre cea mai 
importantă localitate de pe Valea Bistriţei şi de 
numele căreia se leagă biografiile unor 
importante personalităţi ştiinţifice, culturale şi 
politice ale ţării. Iolanda Lupescu a scris o 

primă variantă a cărţii în anul 1998 - aflăm din prefaţa volumului 
semnată de poetul Radu Florescu, fiu al satului Borca - şi pregătită pentru 
tipar, dar apariţia ei a fost amînată, fiind completată cu noi date la zi. De 
altfel, ceea ce impresionează în primul rînd cititorul sînt bogăţia 
informaţiilor din carte, acurateţea limbii şi stilul concis, aproape 
jurnalistic în care este scrisă. 
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Dacă în prima parte a cărţii descrie cadrul natural şi istoric în care 
s-a dezvoltat această aşezare de munteni, în cea de-a doua (şi cea mai 
consistentă) aflăm despre structura populaţiei şi activităţile economice 
care au susţinut de-a lungul anilor civilizaţia acestor locuri istorice. 
Meşteşugarii din Borca se ocupau cu rotăritul, dulgheria, tîmplăria, 
fierăritul, dogăritul, drăniţăritul, cizmăria, cărămidăria, dar din cele mai 
vechi timpuri - cu creşterea animalelor, vînătoarea, plutăritul. Din 
capitolul dedicat ultimei profesii (care a rămas doar în istorie), plutăritul, 
aflăm că ultima plută care a circulat pe Bistriţa  a fost cea din toamna 
anului 1970, care a circulat pînă la lacul de acumulare (deşi plutăritul a 
fost sistat oficial în 1959). Aflăm, de asemenea, din carte că prin Sabasa 
circula la începutul veacului trecut un funicular (spre Găineştii Sucevei) 
şi o cale ferată îngustă pentru transportul  lemnului din bazinul de 
exploatare Borca - Sabasa (25 km), iar căile rutiere din zonă au început 
să se dezvolte abia după ce au încetat transporturile pe apă. 

Partea a treia a cărţii, şi cea mai interesantă, este cea legată de 
viaţa spirituală a zonei. Aici, autoarea descrie tradiţiile locale, datinile şi 
obiceiurile tradiţionale ale zonei folclorice, una din cele mai bogate din 
judeţ. Sînt amintite în carte formaţiile artistice care au evoluat în trecut şi 
în contemporaneitate, sînt consemnate şi evenimentele culturale care au 
avut şi au loc la Borca în prezent. Capitole separate sînt dedicate 
instituţiilor de învăţămînt, celor de cult şi oamenilor de seamă ai 
comunei. Este impresionantă lista oamenilor de seamă născuţi la Borca: 
poeţii Aurel Dumitraşcu şi Radu Florescu, cercetătorii Maria Luiza 
Bondar şi Magdalena Cîrjă, universitarii Emil Sofron şi Dan Dumitriu, 
farmaciştii Dumitru Lupuleasa şi Dumitru Nastasă ş.a. 

Deşi intitulată modest "File de monografie", lucrarea Iolandei 
Lupescu este una din cele mai complete monografii de comună apărute, 
în aceşti ani, în Neamţ.                                                         (Nicolae Sava) 
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“Simbolistica de natură istorică pe care o concentrează centura de 

castitate face din ea mai degrabă un obiect cultural, decît unul 
utilitar. “ 

 

 

Centura de castitate şi poezia 
 

un eseu de Emil Nicolae 
 
 În urmă cu vreo şapte ani, pe aeroportul din Atena, agenţii de 
pază au reţinut o englezoaică, în ziua de Crăciun, deoarece detectorul 
semnala un obiect metalic aflat în posesia femeii. La control a fost 
descoperită o centură de castitate pe care soţul englezoaicei i-o pusese la 
plecarea din Londra ca să se asigure de "fidelitatea" ei (pentru curioşi: 
femeia şi-a continuat călătoria pe răspunderea pilotului!). Mai nou, 
autorităţile din localitatea Batu, de pe insula Java (Indonezia), au impus 
fetelor angajate în saloanele de masaj să poarte curele / "centuri" cu lacăt 
(după modelul străvechilor centuri de castitate) la pantaloni, pentru "a 
evita prostituţia şi a prezerva buna reputaţie a oraşului" (oficiul de turism 
din Jakarta chiar a intenţionat să preia metoda, dar s-a opus ministrul 
însărcinat cu condiţia femeii, Meutia Fardia Hatta Swanson). Între timp, 
însă, revenirea în actualitate a centurii de castitate a căpătat dimensiunea 
unei mode, fie pentru că în mentalitatea publică a renăscut ideea 
"castităţii" şi obiectul cu pricina îşi dovedeşte astfel "utilitatea" (atât 
pentru femei, cât şi pentru bărbaţi), fie pentru că este asociat piercing-
ului sau eschibiţionismului sexual de tip sado-maso. În orice caz, la ora 
asta există în Europa douăzeci de firme care produc centuri de castitate 
pentru femei şi bărbaţi, de diferite formate şi dimensiuni, din metale 
preţioase (aur, argint) sau comune (nichel, oţel inoxidabil etc.), cu fel de 
fel de ornamente (dintre care nu lipsesc pietrele preţioase). Materialele 
plastice au intrat şi ele în "domeniu", de prin 1990, contribuind la 
scăderea costurilor (350-400 euro/buc.). Lideri de piaţă sunt firmele 
germane, urmate în top de cele britanice. De asemenea, experţii spun că 
s-a diversificat şi menirea acestor centuri: oprirea masturbării, 
interzicerea raporturilor heterosexuale cu un alt partener, împiedicarea 
stimulării sexuale prin felaţie şi cunnilingus, protejarea împotriva 
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violului, împiedicarea erecţiei, eliberarea de răspundere a purtătoarei / 
purtătorului când se află în prezenţa unei de pesoane de alt sex (ceea ce 
înseamnă că flirtul e permis, dar nu mai mult?!), auto-asigurarea 
celibatarilor că vor rămâne virgini până la eventuala căsătorie, oprirea 
raporturilor sexuale pe o anumită perioadă (de exemplu, în post sau în 
doliu), stimularea fanteziei erotice prin interdicţie etc.  

 Totuşi, simbolistica de 
natură istorică pe care o 
concentrează centura de castitate 
face din ea mai degrabă un obiect 
cultural, decât unul utilitar. (Din 
exces de pudibonderie, probabil, 
etnograful Iulius E. Lips nu o 
consemnează în celebra lui lucrare 
Vom Ursprung der Dinge. Eine 
Kulturgeschichte des Menschen / 
Originea lucrurilor. O istorie 
culturală a oamenilor, 1952; de 
altfel, la capitolul dedicat 

vestimentaţiei, el se ocupă de originea sutienului, de pildă, dar nu şi de a 
"chiloţilor de tablă", care a precedat apariţia cunoscutului accesoriu în 
sec. XVII!). Oricum, mai ales în contextul democratic de azi, 
recrudescenţa interesului pentru centura de castitate i-a făcut pe mulţi să 
discute despre "un Ev Mediu întârziat" sau despre "un obicei medieval". 
Şi asta presupune o primă corecţie: centura de castitate nu a fost 
inventată în Evul Mediu, cum s-a crezut (prin asociere cu presupusul / 
legendarul "obscurantism" din epocă), ci în plină Renaştere! Prima 
reprezentare a obiectului o datorăm germanului Konrad Kyeser, care a 
desenat-o în 1405 pe unul dintre carnetele sale de note dintr-o călătorie în 
Italia, intitulate "Bellifortis" (cu menţiunea în limba latină: "Est 
florentinarum hoc bracile dominarum ferreum et durum ab antea sit 
reseratum" / un <chilot> pentru doamne, din metal dur, de origine 
florentină, care se deschide în partea din faţă). O centură mai simplă, 
evoluată, datând tot din sec. XV, poate fi văzută în expoziţia de la Palatul 
Dogilor din Veneţia. De asemenea, un schelet de femeie datând din sec. 
XVI, descoperit în Franţa, era dotat cu o astfel de protecţie metalică. 
Aşadar, toate probele materiale şi documentare converg spre Renaştere 
(este celebru cazul centurii de castitate care a fost multă vreme expusă la 
Muzeul Cluny din Paris, datată în Evul Mediu şi demascată ulterior ca un 
fals din sec. XIX, acum retrasă în depozite). O altă corecţie care trebuie 
făcută priveşte destinaţia centurii: protejarea femeilor din clasele sociale 
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medii de violatori, în timpul petrecerilor stradale (carnavaluri) sau în 
timpul războaielor. Povestea cu vigilenţa soţilor faţă de castitatea 
nevestelor a apărut mai tîrziu (prin sugestie!) şi nu are nici o legătură cu 
ipoteza referitoare la cavalerii cruciaţi care-şi lăsau soţiile "ferecate" 
acasă cu anii (nesusţinută documentar). Apoi, în secolele XVIII şi XIX, 
când practica masturbării luase proporţii, centurile erau folosite pentru a 
împiedica auto-excitarea, atât la femei cât şi la bărbaţi. Atunci au apărut 
şi modelele masculine, infirmând prejudecata destinaţiei exclusiv 
feminine a centurilor ("Acest viciu dezgustător, care poate avea urmări 
grave, nu se observă decât la oameni şi la câteva specii de maimuţe /.../ 
Mai ales la persoanele tinere, de un sex sau altul, masturbarea face 
ravagii." - v. Le Dictionnaire Bescherelle, 1862).  
 Am rezumat până aici originea şi istoria centurii de castitate 
pentru că, în continuare, va fi imposibil de evitat subiectul, referindu-mă 
la poezia trubadurilor / truverilor / minnesängerilor din secolele XII-XIII. 
Aceşti poeţi care se exprimau (prin texte şi cântece, uneori redate de un 
alt interpret, cu mai mult talent "scenic") în limbile provensală (sudul 
Franţei), italiană, portugheză sau germană reuşeau pentru prima dată să 
scape de sub tutela bisericii, în perioada respectivă, şi să abordeze 
subiecte strict laice, în primul rând erotice. Vocabularul şi tema pe care 
se bazează cei aproximativ 400 de autori, identificaţi prin manuscrisele 
care au rezistat timpului, ilustrează viaţa agitată a curţilor nobiliare unde 
- printre intrigile privind relaţiile de familie, vasalităţile, averile, crimele, 
influenţele etc., adică ocuparea şi menţinerea unei poziţii de putere cu 
orice chip - amorul joacă un rol de prim plan. Iar femeia este nelipsită din 
context, fie invocată de văicărelile cântăreţului solitar, fie (cel mai des) 
adorată şi dorită la modul carnal. Ambiguitatea situaţiei, în care poetul e 
adus la curte de cavalerul stăpân spre a-i transmite fiinţei iubite, ca 
intermediar, dragostea sa, merită psihanalizată. în cadrul triunghiului 
format din seniorul feudal (mai rar fiind el însuşi autor, precum 
Guillaume de Poitiers), femeia sa şi poetul cântăreţ (care putea fi un 
cavaler scăpătat instruit, un fost jongler, un alt cavaler, vecin şi mai 
învăţat, sau tot un cavaler de rang superior), energiile se distribuiau subtil 
şi pervers, într-un balet cel puţin ciudat, poetului cântăreţ ("supus al 
iubirii") fiind-i pernisă o apropiere gradată de femeia în cauză: de la sărut 
la contemplarea trupului ei (dezgolit în parte sau total) şi, apoi, la 
<asag>, adică la îmbrăţişarea trupurilor (neexcitate?!) fără împlinirea 
actului sexual propriu-zis. Această relatare a Contesei de Die ţine mai 
degrabă de legendă, câtă vreme exerciţiul yoginilor (<asag>-ul) le era cu 
totul străin personajelor în discuţie. Mai plauzibilă e prezenţa inhibitorie 
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a cavalerului voyorist, câteodată şi a prietenilor săi, faţă de care vroia să 
se fălească prin sporirea "valorii" femeii sale.  
 În astfel de circumstanţe, recitalul poetico-liric părea un adevărat 
preludiu: "Cînd prin frunziş privighetoarea / iubire cere şi primeşte, / şi 
plin e cîntu-i de-nfocare, / şi cald perechea şi-o priveşte, / şi-s flori, şi rîul 
străluceşte, / această largă bucurie / îmi umple inima de dor. // Mi-e sete 
de-o împreunare, / căci nici un bun nu preţuieşte, / din cîte caut eu cu-
ardoare, / cît ea, de mi se dăruieşte, / căci, sveltă-n trup, mlădiu zvîcneşte, 
/ şi dulci i-s toate şi mă-nbie, / şi-i plin de foc al ei amor. // Spre-acest 
amor eu năzui tare, / şi treaz, şi-n vis cînd mă stîrneşte, / şi-atunci 
plăcerea-i şi mai mare, / căci ea se dă şi mă primeşte; / dar vraja ei tot nu-
mi prieşte, / căci n-am ortac, spre-nvăţ să-mi fie / cum să cîştig al ei 
amor..." (Jaufre Rudel). Iar când se întâmpla ca o femeie să-şi cânte 
ardoarea (căci au existat şi vreo 20 de "trobairitz" celebre), lucrurile 
dobândeau o înfăţişare şi mai clară. Iat-o chiar pe Contesa de Die: "M-a 
pus la o-ncercare grea / un cavaler ce l-am avut, / şi vreau să fie-n veci 
ştiut / ce mult iubirea mă ardea; / azi însă văd că sunt trădată, / căci nu i-
am dat al meu amor, / de-aceea gem şi mă-nfior, / atît în pat, cît şi-
mbrăcată. // Pe cavaler să-l am aş vrea / o noapte, gol, în aşternit; / el ar 
simţi că-a renăscut, / doar dacă pernă m-ar avea; / căci sunt mai tare 
subjugată / cum de Floris fu Blancaflor (eroii unui roman cavaleresc - 
n.m.) / şi-i dau şi inimă şi-amor, / şi sîn şi ochi şi viaţa toată. // Prieten 
falnic şi plăcut, / cînd te-oi ţinea-n puterea mea? / Cu tine-ntinsă mi-ar 
plăcea, / o noapte, să te tot sărut. / Să ştii că, după gîndul meu, / în locul 
soţului mi-ai fi: / dar numai de-ai făgădui / să faci tot ce ţi-aş cere eu." 
(am extras citatele traduse din excelenta ediţie în şase limbi realizată de 
Teodor Boşca, Poezia trubadurilor provensali, italieni, portughezi, a 
truverilor şi a minnesängerilor, Ed. Dacia, Cluj, 1980).  
 Aşadar, nu-i de mirare că, în asemenea circumstanţe - fie că erau 
de faţă, fie că erau plecaţi în cruciade cavalerii -, în epocă a încolţit ideea 
centurii de castitate. Şi o găsim sugerată chiar în opera unei alte 
"trobairitz", Marie de France. Originară din Normandia, ea a trăit multă 
vreme în Anglia, la curtea regelui Henric II Plantagenetul şi a reginei 
Eleonora de Acvitania. A scris fabule şi, bineînţeles, "cântece" de 
dragoste, dar şi o culegere de povestiri versificate ("lais") pe baza 
legendelor bretone, într-una din ele vorbind despre o "centură" pe care un 
cavaler ar fi plasat-o în jurul pântecului iubitei sale (în realitate, 
simbolizând legătura dintre ei, ca un inel de logodnă). De aici, prin 
asociere cu atmosfera mustind de dorinţi a epocii, a ieşit povestea 
inexistentei centuri de castitate medievale. De altfel, chiar istoricii serioşi 
nu se sfiesc să abordeze fenomenul: "Prin  faptul  că  prezintă  o  serie  de  
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aspecte <private>, iar acest domeniu e supus unei puteri feminine 
incontestabile (dacă nu complete), războiul feudal este şi o autentică 
lucrătură femeiască. Ele (femeile) au până şi privilegiul de a fi, în 
principiu şi în practică, mai puţin supuse primejdiilor războiului. într-o 
asemenea măsură încât, uneori, raportul de autoritate pare să se inverseze 
între falnicele instigatoare ale bătăliilor şi seniorii care se sleiesc, de 
dragul lor, în cavalcade sângeroase, fără rost. /.../ Nu ne vine să credem 
când aflăm despre scrisorile trimise în 1068, pare-se, tovarăşilor lui 
Wilhelm Cuceritorul de către deşănţatele lor neveste, somându-i să vină 
spre a le satisface poftele, că de nu îşi vor găsi amanţi. Realitatea este, 
totuşi, că spaţiul feminin nu pare ferecat cu străşnicie de bărbaţi: nici 
cămeşoiul din donjuane şi nici legendara şi tardiva centură de castitate nu 
reuşesc să izoleze soţiile războinicilor din prima cruciadă." (cf. Philippe 
Ariès şi Georges Duby, coord., Histoire de la vie privée. De l'Europe 
féodale à la Renaissance, Ed. Seuil, Paris, 1985).  
 Însă peste puţin timp, în Renaştere, cum am menţionat deja, 
centura de castitate va fi inventată de facto. Interesant e că faptul acesta 
se petrece simultan cu o mai accentuată perfecţionare artistică a 
discursului poetic, impulsurile carnale fiind acum bine disimulate în 
figuri de stil şi într-o imagistică sofisticată. Impresia e că poeţii au 
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devenit mai preocupaţi de sentiment decît de instinct. Motivul constă în 
redescoperirea culturii antice greco-romane, cu întreaga ei mitologie şi 
simbolistica vastă. De unde, între altele, oamenii Renaşterii au aflat 
despre miraculoasa "centură a lui Venus" şi, apoi, despre "centura 
fecioarei" (o simplă cingătoare confecţionată din aur sau argint) pe care 
tinerele fete de un anumit rang social obişnuiau să o poarte până la 
căsătorie, în vechea civilizaţie greco-romană. Aşa că nu a mai fost decât 
un pas până la transformarea podoabei simbolice în obiect utilitar. 
Indiscutabil, moravurile epocii au influenţat şi ele fenomenul. De pildă, 
regele Louis VIII interzisese, printr-o ordonanţă, ca respectivele cingători 
aurite să fie arborate de curtezane sau de femeile aflate la o a doua 
căsătorie. Ulterior, decizia a trebuit întărită de alte două documente 
(emise în 1420 şi 1446), pentru că nu prea era luată în seamă de tinerele 
care dăduseră de gustul libertinajului. De aici a rezultat şi proverbul: "Un 
bun renume face mai mult decât o centură aurită" ("Bonne renommée 
vaut mieux que ceinture dorée"). Oricum, moravurile şi frământările 
epocii (războaiele şi călătoriile, care favorizau violurile) au impus 
varianta practică, adică centura de castitate în forma pe care o cunoaştem.  
 După mai multe secole de stabilizare a contextului juridic şi a 
convenţiilor sociale, centura de castitate - ca mijloc de constrângere / 
impunere - lăsa impresia că a devenit inutilă; ba mai mult, tindea chiar să 
se înscrie în galeria obiectelor fictive. Cel puţin aşa o descria Edi Lanners 
în frumoasa sa Carte a iluziilor (Le Livre des illusions, ed. fr. la 
Acropole, 1990; ed.I la C.J. Bucher, Lucerna şi Frankfurt pe Main, 
1973): "Produsul fierarului care trebuia, graţie acestui ciudat paznic al 
virtuţii, să dea o grea lovitură demonului destrăbălării, părea să fie 
plăsmuită nu între ciocan şi nicovală, ci în mintea aburită de vin a 
negustorilor ambulanţi care încercau să-şi asigure fidelitatea propriilor 
soţii. Centurile de castitate care au invadat muzeele într-un număr 
incredibil vor dispărea, însă, în arhivele de curiozităţi..." De unde să ştie 
autorul nostru că, peste numai cîteva decenii, în secolul XXI, faimoasa 
centură va reveni în forţă pe piaţă şi în mentalul public?! 
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“Pentru că poemul epic al trupurilor banal 

îmbrăţişate pe lîngă ziduri  
se desăvîrşeşte într-un dezgust necuprins.” 

 
 
 
 
 

 
 

Poeme de Franz Bartelt 
(Franţa) 

 
Adîncul nopţii 

 
 

-  fragmente - 
 
Dacă n-ar fi existat cuvintele care cresc în camera mea 
ca buruienile, nu m-aş fi luptat cu timpul, n-aş fi pus  
întrebări şi nimeni, niciodată, n-ar fi suferit din cauza mea. 
 
Şi într-o zi, cu siguranţă, vă veţi supăra pe mine, pentru că v-am redus 
la cea mai simplă expresie a voastră : cuvîntul. 
 
Pentru mine, voi nu aveţi decît chipul ortografiei, iar combinaţiile 
de litere vă trădează sluţenia, vă reliefează frumuseţea. Vă 
conjug şi vă declin ca pe o responsabilitate. 
 
Rămîn în picioare sprijinit de vid. Sînt ca un pridvor de biserică 
şi voi intraţi în mine rîvnind la orgile impunătoare şi la vitraliul 
mîngîiat de soare. 
 
Dar eu vă azvîrl în neantul paginii. Vă scald în cerneala 
albastră. Veţi crede că mergeţi pe mare, că zburaţi în ceruri : 
dar nu scrieţi decît poemul meu. 
Fără măcar să ştiţi că el se va sfîrşi şi că voi vă veţi sfîrşi cînd eu voi 
sfîrşi. 
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Tinerii bat din palme, urlă melodii foarte ritmate. 
Toţi au băut mai mult decît e necesar pentru a se îmbăta. 
 
Au trecut deja dincolo de euforie, în acea stare de maximă  
drogare care îi ţintuieşte în noapte, acolo unde toate gesturile au nebunia 
de a căpăta semnificaţie. 
 
Cei mai fragili dorm cu capul în palme, pe colţul meselor, 
sau cu ceafa strivită de spătarul scaunelor. Alţii se sprijină 
de pereţi, cu braţele îndepărtate de corp, cu mîinile 
ca nişte păianjeni agăţaţi de colţurile pietrelor. 
 
Dar cei mai mulţi se ridică în mijlocul zgomotului, cu berea curgîndu-le 
pe piept. Schiţează din umeri dansuri 
de învingători. 
Femeile, rîzînd, îi sprijină să nu cadă. (...) 
 
Noaptea se învăluie în propriul întuneric, ca o lenjerie 
strînsă ghem. Umbra e dură ca silexul. 
 
Orbul adoarme cu ochii deschişi. 
 
 
 
Nimic nu există cu adevărat pentru maestru. Toate cîte se întîmplă -  
evenimentele, incidentele, bolile, bucuriile, chiar dacă el le 
produce – i se par la fel de iremediabile ca şi cum o forţă 
superioară i le-ar fi impus. 
 
El s-ar mulţumi să le noteze. Aceste notaţii nu ar fi 
decît ademenirea viitorului. 
 
Adesea, se întreabă dacă o va revedea vreodată pe tîrfa fără copil. 
 
Ştie că ea cunoaşte răspunsurile la toate întrebările. 
Sau ea ştie că nu există întrebări. Cel puţin, că nu 
e momentul să fie adresate. 
 
Îşi aminteşte de frumuseţea ei, de elanurile ei, de tăcerea ei care spunea 
Totul, şi de acea forţă din el, dintr-o dată, atotcuprinzătoare, acea 
forţă care putea să înfrunte vidul, fără teamă, fără cuvinte, lăsîndu-se 
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să alunece în ea pentru a-i aparţine. 
 
Orbul crede că lumea există, ceea ce îl determină să spere 
că într-o zi o va vedea. 
 
 
La bar, ucigaşul îşi aţinteşte ochii pe şoldurile unei femei. 
 
Mîna lui, ghidată parcă, îi mîngîie rotunjimile chemătoare. Femeia  
întoarce spre el un chip surîzător. Surîzător. Un surîs al gurii,  
bineînţeles, întredeschidere caldă încercănată de ruj. Dar şi surîs 
al obrajilor, înălţaţi în cocoaşe rotunde, marcate cu fineţe de  
ghearele plăcerii. 
 
De asemenea, surîs maliţios al ochilor : lumină subţiată, redusă în 
intensitatea 
unui fulger, tivită în formă de migdală de pliul pielii pe care 
genele îl prelungesc. 
 
În sfîrşit, surîs al frunţii, amplu scris în două linii orizontale, 
uşoare, aproape timide, nemarcînd însă nici ezitarea,  
nici mirarea. 
 
Surîs ca un murmur, un freamăt de apă dulce, gata să accepte 
orice. 
Astrul are inima străpunsă. Astrul care gravitează în noi de cînd 
am început să iubim. 
 
Aş fi vrut să scriu această carte fără cuvîntul iubire. Fără să-l pronunţ, 
fără măcar să-l evoc. 
 
Aş fi vrut să scriu o capcană naturală, o mişcare absolută, să scriu 
un poem interzis ca o lovitură sub centură şi iată că nu mai rezist: 
cuvîntul iubire, chiar ca amintire, ca nostalgie, îmi este 
necesar, ca vinul pentru beţiv, pentru a-mi domoli această frică de a fi  
singur, această teamă de a nu mai fi doi. 
 
Vreau să spun : de a nu mai fi aceiaşi doi. 
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Cînd tinerii se distrează nu e tocmai o sărbătoare. 
 
E un fel de nervozitate a sufletului pe care ei o adorm  
cu cîntece, cu busculade, cu vorbe strigate, fără iluzii. 
 
Pentru că mişcarea nu va fi niciodată viaţă, ci un efort spre 
abisuri, în care se aruncă fără să ştie, îmbătaţi de bere şi de scandal. 
 
Pentru că poemul epic al trupurilor banal îmbrăţişate pe lîngă ziduri 
se desăvîrşeşte într-un dezgust necuprins. 
 
Pentru că nimic nu-i reţine şi ei nu ţin la nimic, pentru că trecerea vremii 
e ferecată ca o oglindă şi pentru că tot ceea ce am învăţat ne obligă 
să semănăm într-o zi cu tatăl. 
 

traducere de Valeriu Stancu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Scris în 1976, Adîncul Nopţii, roman poem, a fost adaptat pentru 

radio şi difuzat pe 2 iunie 1986 pe antena postului France Culture. 
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POEŢI DIN ISRAEL

În luna ianuarie a acestui an, la 
Universitatea din Haifa, unde se 
desfâşura colocviul internaţional 
francofon „Relaţia poemului cu timpul 
său: interogaţii contemporane” (Relation 
du poème à son temps: interrogations 
contemporaines), am avut ocazia să 
cunosc câţiva dintre cei mai importanţi 
poeţi din Israel – aparţinând „generaţiei 
de mijloc” şi „generaţiei mature”, să stau 
de vorbă cu ei, să-i ascult citindu-şi 
versurile şi, mai apoi, să-i citesc în 
paginile frumoasei reviste „Poesie & 
Art” (editată de Grupul de Cercetâri 
asupra Poeticii şi Poeziei Contemporane, 

care funcţionează în cadrul Facultăţii de 
Litere a Universităţii, sub coordonarea 
scriitoarelor Jacqueline Michel şi 
Marlena Braester).  
 Din punctul meu de vedere, 
experienţa a fost deosebit de interesantă 
pentru că am reuşit, cred, să percep 
măcar o parte din „misterul” poeziei 
actuale israeline (puţin cunoscută la noi), 
să constat perfectul ei acord cu tipul de 
discurs modern sau postmodern şi să 
observ poziţionarea coerentă faţă de 
obsesiile lumii de azi. Şi asta indiferent de 
limba în care se exprimă autorii, ebraicâ, 
arabâ sau franceză... (E.N.) 

 

 
 
 
 
 

Ronny Someck 
 

Gol cu piciorul stâng în amintirea lui Ferenc Puskas 
 

Când Ferenc Puskas agita degetele 
ca nişte antene deasupra capului său 
putea să capteze sclipirea sărutului 
de pe obrazul balonului.  
Pe atunci, terenul de fotbal se afla 
în apropierea sinagogii. Iarba necrescută 
era dulce ca velurul ce acoperă urna sfîntă. 
Leii brodaţi aveau labe aurite, 
şi un uriaş bot deschis răgînd «Dumnezeu există» 
strigăt pe care doar noi îl auzeam. 
Un singur Dumnezeu era iubit aici, învelit de sulurile Torei, 
şi un alt dumnezeu, ungur, fugea departe pe teren 
până acolo unde-l ajungeam noi 
strigând cu sunetul şofar-ului*. 
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* instrument din corn de berbec folosit în anumite ritualuri ale religiei iudaice 

Ghilotină (sau : Salut către un tânăr poet) 
 

Dacă într-o zi vei întâlni un francez, un englez şi un neamţ 
care au fost condamnaţi la ghilotină, aminteşte-ţi! 
Francezul a cerut să rămână cu faţa  
spre cer ca să privească moartea-n ochi, 
englezul a preferat să se-ntoarcă spre pământ 
şi pentru amândoi lama s-a oprit 
cu un centimetru înainte ca ţestele lor  
să spună adio trupului. 
Cînd a fost întrebat neamţul cum vrea să se aşeze,  
el a răspuns : «Mai întîi, reparaţi ghilotina !» 
Cât despre tine, 
nu uita să-l priveşti drept în ochi 
şi să-i spui că aceea menită să-ţi împrăştie gândurile 
nu va merita vreodată să fie reparată, 
că trebuie lăsată să viseze  
la focurile de artificii ale cuvântului sânge, 
chiar dacă ea decide să se oprească la un centimetru de 
întâlnirea neplăcută cu scăfârlia 
sau cu beregata. 
Nu uita ! 
Ghilotina poate fi la fel de mică precum foarfecele 
cu care ţi-ai tăiat unghiile care au des-făcut, 
în cântecul tău de dragoste, gâtul paginii. 
 

 
 
 
 
 
Marlena Braester 
 

Absens. Alfabet poetic 
 

K 
 

Miez de noapte  
- sens inversat – de-abia are timp să se întoarcă 
cu spatele la oglindă, să traverseze 
spaţiul care îl separă de oglindă. 
Îşi trece mîna peste faţă 
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acoperind jumătate din ea: 
jumătate mână, jumătate chip. 
Ceea ce chipul îi spune devine tot mai tăios 
- lipsit de privire. 
Prin culoarele visului, 
traversând sensuri şi absenţe de sensuri, 
deschizând uşi, închizîndu-le 
- una după alta – se duce. 
 

L  
 

Strigăt : strigăte în strigăt în strigăt 
devenit atât de înalt-transparent încât în el mijesc zori. 
El pleacă. Încontinuu. Imobil, ore întregi. 
În spatele lui, noaptea muşcă până în depărtare. 
Palidă plecare 
- răsturnată – traversând bruma. 
Drum vitros care va dizolva 
imaginile 
va împrăştia semnele 
va dezgândi cuvintele 
va de-scrie poemul 
va des-citi sensul 
ab-sens. 
 

(traducerea autoarei, după originalul francez) 
 

 
 
 
 
 
Guilad Meïri 
 

Mythositis 
 
În sala de aşteptare a dispensarului miturilor 
Strălucitoare, stăruie un parfum de narcise 
Un acvariu care bîzîie ca un avion de plastic 
Şi muzică clasică. 
Bolnavii vorbesc de picioare, de cezuri 
Eu încerc să scap sub pretextul  
Că aş vrea să citesc ziarul, dar printre rânduri 
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Se adevereşte că Icar are o fractură 
Şi că Prometeu suferă de singurătate alături 
Ei se ascund şi trag cu ochiul 
Scrutînd amintirile printre care s-au rătăcit  
Unde eu însumi am căzut şi am devenit cunoscut. 
 
Mă întreb dacă e momentul să intru în vorbă cu ei  
Ca să le spun că pentru mine e puţin, doar o întrebare. 
 

Fiului meu 
 

Fiule, îţi cer iertare, 
dar această iertare e agăţată de un copac fructifer. 
Cînd mă pregătesc să o culeg 
ramurile lui îmi scapă. 
 
Iertarea pe care vreau să ţi-o şoptesc 
înoată în fluviu ca un peşte multicolor, 
cînd mă aplec ca să-l prind 
apa se retrage. 
 
Ci în loc de “iertare” mă 
trezesc învârtind cuvintele 
ca nişte pietre 
pe creasta limbii 
 
de sus în jos 
de jos în sus. 

 
 
 
 
 
Rushdie El-Mahadi 
 
Acco – credincioasa fiică a Canaanului 

 
Carbonizate – marginile farului 
şi pe licăririle sale obosite 
pavelele stau gata să se scufunde 
precum păsările răsturnate 
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Nu te neliniştii oraşul meu! 
dacă zidurile se ridică 
şi capetele cad 
la ora asediului declarat 
 
nu te neliniştii! 
Vulturul farului va reuşi 
să devore 
defilarea hulelor luminoase 
 
Poartă-ţi făclia 
căci forţele noastre au obosit 
de atâta aşteptare 
paşii noştri s-au rătăcit 
în marşul nesfârşit 
de la o ruşine la alta 
poartă-ţi făclia 
bagajele noastre au devenit o plajă verde 
căci alte ploi înviorătoare 
vor renaşte precum galetele pe plajă 
semn al întoarcerii şi al covorului de rugăciune 
 
oraşul meu cast 
nu mai tremur de dorinţa 
fiicei imaginare 
e grea apăsarea corturilor 
şi mai greu exilul 
 
Iată-mă ! 
Sunt iar aceşti paşi 
acest pod acest pat  
care aşteaptă reîntâlnirea... 
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Esther Orner 

 
Mică bucată în proză foarte prozaică 

 
Dacă aţi fi ieşit la o plimbare în ziua aceea, aţi fi întâlnit două femei sub 
două umbrele. Se plimbau pe ţărmul unei mări de smarald. Ploua. Şi nu-
şi părăseau nici o clipă umbrelele. 
V-ar fi venit ideea să vă plimbaţi singur pe o vreme asemănătoare? Căci 
o plimbare se face totdeauna în doi. În lipsa unui tovarăş, cel puţin un 
câine. De ce doi? Aşa. Ele se plimbau sub două umbrele. Marea de 
smarald le aparţinea.  
 

Contraste 
 
În faţa ferestruicii, ea pâdeşte răsăritul. Se află pe munte. Ferestruica e 
luminată. E noapte. Un moment de neatenţie şi albeaţa a înlocuit 
întunecimea nopţii. Soarele începe să apară. Un alt moment de neatenţie 
şi soarele e deja portocaliu. Atunci îşi aminteşte cum noaptea trecută a 
descoperit că-n beznă doar stelele luminau cerul. Era ceva nou pentru ea. 
Şi se afla pe acelaşi munte. Privirea de copil i se întoarse către cer şi nu 
către ferestruică, mi-am spus, ascultînd-o cum povesteşte despre naşterea 
zilei după o noapte prea neagră. 
 
Hamsin. Ferestruica e invizibilă. Chiar şi noaptea. Bruma s-a aşezat pe 
ferestruică. Să spunem mai bine că e acoperită de vântul venit din deşert. 
Vântul care timp de cincizeci de zile, de aici şi numele lui, îţi intră în 
ochi. De data asta camera mea nu dă spre ferestruică. Nu e prea grav 
deoarece ferestruica e prăfuită şi murdară. 
 

Prezentare, selecţie şi traduceri de 
Emil Nicolae 

(în colaborare cu: Isabelle Dotan, Marlena Braester, Yaël Armnet-Chernobroda, Marie-
Caroline Chouraqui, Elinne Leifman-Belakhov, Maya Bejerano) 
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Poeme de Sue Wootton 
(Noua Zeelandă) 

 
Născută 

în Wellington în 
1961, Sue 
Wootton este una 
dintre cele mai 
cunoscute voci 
poetice din Noua 
Zeelandă. A 
lucrat ca 

fizioterapist în NZ şi în străinătate, a 
făcut studii de literatură la Universitatea 
din Otago, iar acum trăieşte în Dunedin, 
împreună cu soţul ei şi cei trei copii ai 
lor. Primul ei volum de poeme 
(Hourglass) a beneficiat de o primire 

foarte bună din partea criticii. În 2008 a 
fost bursieră Robert Burns. În acelaşi an 
i-a apărut al doilea volum, Magnetic 
South, la fel de bine primit. Este laureată 
a numeroase premii literare. Aceste 
poeme sunt parte a unui proiect de 
traduceri în care am onoarea să fiu 
implicat. Sue este foarte prietenoasă şi 
comunicativă, iar schimbul de mesaje pe 
care l-am avut cu ea în ultimul timp a 
apropiat mai mult lumile şi culturile 
noastre.  Sunt bucuros s-o prezint în 
premieră cititorilor români şi sper că voi 
mai avea ocazia publicării ei şi în alte 
reviste. (V. B.) 

 
 
Calendar 
 
Calendarul arată precis momentul apusului de soare:  
9,46 pm. Dar aici în Sud noi suntem mai înceţi, 
 
rostim aşa, tărăgănat, ultima silabă. Este deja zece. 
Un cer de culoarea coajei de ou se întinde fără rost la orizont. 
 
O asemenea leneveală timpurie, această ezitare, această uşoară 
ofensivă a dealurilor cu mîini de umbră... Stelele aşteaptă. Nimic mai bun 
 
nu ştiu ele să facă. Este suficient în orice epocă. Apoi 
nimic nu se întîmplă, însă ziua se topeşte. Noaptea păşeşte înăuntru: 
 
pătură neagră. Vezi – acolo sunt stelele,  
de totdeauna, pline! Calendarul nu oferă nici un număr 
 
pentru firmament, nici un rezultat revelator. Dealurile se înşiră domol, 
cu urechi ciulite, cu umeri echilibraţi. Chiar acolo unde ele simt 
 
cum lumina pleacă, greutatea umbrei se lasă. Dinspre 
vena iute a rîului, un plescăit. Insectele nopţii tremură şi bîzîie. Luna 
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este departe şi dedesupt, dincolo de ceea ce arată harta. Aceasta e lumea 
alungînd noaptea, după un program local. În jurul becului flutură molia. 
 
 
Zvon de clopote 
 
Luăm cafeaua în lucioasa tipografie pe care  
o numim bucătărie. Aparatele sclipesc şi fumegă, 
iar noi, în halate, sorbim puţin amar 
cu cremă; citim ziarul; stăm  
 
faţă în faţă, abia dacă spunem un cuvînt. Bărbatul de la radio 
ne asigură că totul este în regulă  
cu vremea, şi nimic nu este nou  
în legătură cu toţi cei furioşi, cu ideologii, 
 
bigoţii, zeloşii şi soldaţii  
Domnului. Este calm în hangarele naţiei, unde 
filozofii de garaj fumează pipe şi completează rebusuri. 
 
Nici unul nu e în formă azi, nici unul nu e în stare 
să potrivească ceasul temporizator. Şi atunci de ce mă simt  
ca un comutator subteran şi de ce zîmbetul tău 
nu mai poate să mă liniştească? Ce ascunzi adesea  
în bagaj? Cine sună, mereu,  
de fiecare dată cînd ne atingem? Ce ai ţinut 
strîns la piept pînă azi? Degetele mele fac semnul 
clopotniţei în aer. Dacă m-aş ruga, ar fi pentru 
o pasăre anume, înflorită, şi alegînd  
aceste streaşini. Cîntec în grindă. Clopote departe.  
 
 
Pe acoperiş 
 
Dacă eşti în stare  
de echilibristică la risc 
 
pe coama subţire de tablă  
a unui acoperiş roşu,  
 
stînd în mîna stîngă 
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şi ţinînd o ceaşcă de ceai în dreapta, 
 
jonglînd cu picioarele 
o varză, o femeie uşoară, 
un singur fir de nisip, 
 
şi chemi din buzunare  
fluturi de noapte 
şi întuneric, 
 
urmate îndeaproape de răsărit, 
 
dacă poţi face toate astea 
şi eşti cu mine în acelaşi timp, crede-mă, 
 
ai reuşit să urci, fără vreo scară, 
iar un mărunţiş de la mine 
 
sare în pălăria ta, 
maestro. 
 

 
 

prezentare şi  traducere de Vasile Baghiu 
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Dinu Huminiuc,  
pe drumul de la desen la "deSemn" 

 
 Să luăm un exemplu. Să ne închipuim că e toamnă şi că am luat în 
palmă o nucă verde şi decojită, din acelea mari pe care se pot vedea 
foarte clar protuberanţele, nervurile, punctele şi liniile de inflexiune ale 
lemnului... Şi apoi să privim cu atenţie în lăuntrul unui desen (pre)lucrat 
de Dinu Huminiuc. Intenţionat spun în LĂUNTRU, adică în adâncime şi 
nu la / pe suprafaţă, şi (PRE)LUCRAT, adică supus ori (in)dus într-o 
anumită formă şi nu (re)prezentat doar, pasiv. Iar dacă, făcând acest 
exerciţiu, vom descoperi că nuca ori un detaliu al ei a devenit un tors, în 
desenul lui Dinu Huminiuc, sau o ulcică din lut, nu trebuie să fim deloc 
suprinşi: înseamnă că am intuit drumul artistului de la desen la 
"deSemn".  
 Totuşi, nimic nu e aşa de simplu pe cât pare şi cu atât mai puţin în 
cazul de faţă. Căci, dincolo de mecanismul analogic / anamorfotic schiţat 
mai sus, se află o filosofie întreagă, o atitudine, o mentalitate, o viziune, 
un mod de gândire. Toate astea, la rândul lor, fiind rezultatele unui 

parcurs cultural, ale unei 
credinţe (iniţiere spirituală), 
ale unei moşteniri (memorie 
afectivă), ale unei opţiuni 
artistice. În căutarea 
limbajului care să-i asigure 
cea mai potrivită exprimare 
- dar şi "expresivitatea" 
specifică domeniului! -, 
Dinu Huminiuc a exersat 
mai multe tehnici, de la 
compoziţia sau portretul în 
ulei până la frească, trecând 
chiar şi prin "obiectul" 
pictat. Astăzi, 
recunoscându-l drept un 
maestru al desenului / 
"deSemnului", în afară de 

prietenii apropiaţi, aproape toată lumea neglijează aceste ocolişuri (pe 
care el nu ezită să le mai încerce din când în când), deşi în linia şi 
concepţia lucrărilor grafice se simte vibraţia acestor experienţe.  
 Sunt necesare, însă, câteva precizări: Dinu Huminiuc nu 
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desenează ci meditează; iar meditaţia asupra unui modul plastic (să 
spunem, nuca pe care deja am menţionat-o) înseamnă reducerea lui la 
esenţă prin radiografierea structurii semantice (primo tempo) şi apoi 
ridicarea acesteia la valoarea de semn (secundo tempo); ulterior, aşezat 
într-un câmp semantic (terzo tempo), modulul devine o articulaţie într-un 
mesaj / idee plastică, fiind redefinit de context (nuca este acum o ulcică 
de pe poliţa unui blidar care, la rîndul lui, pe jumătate scufundat în 
pământ, sugerează profilul unei biserici!). Şi toate astea se întâmplă în 
vârful creionului sau al peniţei, care înregistrează pe hârtie sau pe carton 
viziunile succesive din mintea creatorului. Procesul e lesne de asociat cu 
un palimpsest. De aceea spun: Dinu Huminiuc nu desenează, ci 
meditează. Iar rezultatul e un comentariu asupra metamorfozelor 
universului, reale sau virtuale (vezi ciclurile "Altare", "Păsări", "Urme", 
"Androgini" etc.).  
 Pe de altă parte, nu trebuie să ne grăbim cu o concluzie: anume, 
că artistul tinde cu tot dinadinsul să dez-văluie sau să în-văluie lumea. 
Echilibrul fragil dintre sacru şi profan este sesizabil în meditaţia / 
comentariul său, imaginarul artistic conservând o ambiguitate specifică. 
Deşi, dacă ţinem seama de preferinţa pentru "materia vie" / organică, de 
obicei, putem deduce dominanta pe care şi-o doreşte autorul. Persistă 
însă o libertate confortabilă a mesajului plastic, din care "cititorul" / 
privitorul îşi poate extrage propriul sens: dez-vrăjirea sau re-vrăjirea 
lumii.  
 Şi atunci, jucându-mă puţin, mi l-am închipuit pe Dinu Huminiuc 
în ipostaza de cititor al propriilor "deSemne". Oricui i se poate întâmpla, 
după o vreme... Aşadar, mi l-am imaginat (cum altfel?!, fiind vorba 
despre un artist) "traducând" în culoare sau punând lumină peste / sub 
formidabilele lui "deSemne". Laviuri gri printre torsuri, diferite grade / 
nuanţe de roşu în ulcioarele devălmăşite, umbre albastre peste "ţâţele 
metafizice", ocruri sub umerii androginului, glben şi roşu printre altare 
ş.a.m.d. Astfel retorica discursului plastic s-a încălzit. E asta o limitare? 
Nicidecum, m-am gândit: se produce numai o asociere de mai multe 
"voci" care interpretează aceeaşi partitură.  
 Am îndrăznit prea mult cu această supoziţie? Deloc, căci, cu 
câtăva vreme în urmă, tocmai Dinu Huminiuc mi-a adus o sumă dintre 
"deSemnele" lui transpuse într-o cromatică mult mai subtilă decât am 
reuşit eu să mi-o imaginez. Era un adevărat "Scenariu de toamnă" care, 
desfăşurat peste amintirile îngheţate ale bătrînului Calistrat Hogaş, 
păstrate în Muzeul Memorial de la Piatra-Neamţ, le-a făcut să viseze 
colorat şi modern! 
        Emil Nicolae 
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Spectacole de Radu Afrim la Teatrul Tineretului 
 
Suntem mai nebuni decît credem! 
 
 La un interval de timp aproape "sabatic" (v. Ocean Cafe, 2000), 
Radu Afrim a revenit la TT. "E o adevărată bucurie că l-am prins / 
convins să lucreze aici" recunoaşte Liviu Timuş, directorul teatrului din 
Piatra-Neamţ. Urmărind ce şi cum a făcut Radu Afrim prin alte părţi, nu 
trebuie să ne mire propunerea pe care o avansează: Povestiri despre 
nebunia (noastră) cea de toate zilele de Petr Zelenka. Avem un text dur 
(însă nuanţat), serios (cu oaze de umor mai degrabă grotesc), actual (în 
măsura în care nevrozele constituie un fenomen pe cale de globalizare) şi 
un autor cel puţin interesant. Să o luăm invers...  
 Cunoscut în Cehia dar nu numai, Petr Zelenka (n. 1967, la Praga) 
e aşezat, uneori, în linie cu Bohumil Hrabal şi Milan Kundera. Iată 
reacţia lui la o astfel de situare: "E de-a dreptul ridicol să fiu comparat cu 
Hrabal. E un scriitor aşa de mare... În ce-l priveşte pe Kundera, ştiţi deja 
ce gândesc despre el (cu ocazia unei reuniuni de la Institutul de Teatru 
din Varşovia, l-a caracterizat drept "idiot"! - n.m.). Am recunoscut că e 
posibil să mă înşel şi am încercat să citesc Imposibila uşurătate a fiinţei 
- roman care nu a fost publicat în Republica Cehă, la cererea expresă a lui 
Kundera - şi mi-a fost imposibil. Atunci am declarat că el nu face decât 
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să ne înşele şi că e pur şi simplu un imbecil! Kundera plagiază alţi autori 
şi le fură ideile. Nu e flagrant?.. Din punct de vedere strict tehnic, 
romanele sale sunt bune. ştie foarte bine să combine lucrurile pentru a 
păcăli lumea ca să spună orice despre el şi, în acest sens, nu i se poate 
nega o oarecare onestitate." Aici ar mai fi de adăugat un singur lucru, 
referitor la opiniile dramaturgului despre intelectualii din jurul lui, în 
general: "Problema cu intelighenţia cehă este că membrii ei sunt cu totul 
lipsiţi de inteligenţă!" (precizez că toate afirmaţiile lui P. Zelenka sunt 
extrase dintr-o discuţie cu jurnalista poloneză Natalia Sosin, sosită la 
Praga acum douâ primăveri pentru a-l intervieva pe dramaturg / regizor, 
înainte ca el să plece spre Cracovia, unde urma să monteze un spectacol). 
Aşadar, putem deduce cum se raporteză Petr Zelenka la literatura cehă 
contemporană, confirmînd concluzia Nataliei Sosin: "Opera lui e 
caracterizată de solitudine, tristeţe şi exigenţă identitară."  
 În distribuţia piesei montate de Radu Afrim la TT avem şi un 
travestit, şi o dementă senilă, şi un pervers, plus o grămadă de complexaţi 
/ frustraţi şi de borderlines! Am încercat să detectez un personaj cât de 
cât normal (între cele 11 umane - nu o socotesc aici şi pe căţeluşa 
Loulou) şi abia am descoperit-o pe tânăra Johanna care, deşi dezamăgită 
sentimental, încă se menţine pe linia de plutire. În rest, într-adevăr, numai 
solitudine (a nu se confunda cu "singurătatea"), tristeţe şi incertitudine 
identitară. De unde vin toate astea? Aşa sunt tinerii din Cehia? Petr 
Zelenka răspunde: "Nu cred. E ceva comun tuturor europenilor... Am citit 
undeva că 85% dintre bengalezi se declară fericiţi faţă de numai 35% 
dintre germani. Dar asta nu spune nimic. Căci, peste toate, ce înseamnă 
să fii fericit? Sunt convins că puterea noastră de a influenţa cursul 
lucrurilor e derizorie. Eu nu ader la acele teze după care indivizii dotaţi 
cu personalitate accentuată ar putea schimba faţa lumii. De aceea 
personajele mele sunt indiferente la tot ce le înconjoară." Şi tristeţea de 
unde vine? "Din înclinaţia de a reflecta la viaţa şi la eşecurile noastre sau 
din constatarea că ne lipsesc cei apropiaţi ori că sunt morţi - asta ne face 
trişti. Ca fiinţe umane, suntem predispuşi să ne gândim la aceste lucruri. 
Iată de unde vine tristeţea lumii." Or, Petr Zelenka îşi extrage personajele 
din această lume. Alege sau nu are de ales? "Hazul e că spectatorul 
asociază fiecare personaj cu propriile fobii. Câteodată am întâlnit oameni 
bizari care, ulterior, mi-au inspirat câteva personaje. Pe de altă parte, eu 
sunt cel care le creez, în toate piesele."  
 Realitatea e că, dacă am avea răgazul şi forţa să ne detaşăm o 
vreme de contrângerile cotidianului, scrutându-l de la distanţă, am 
rămâne cu impresia - din ce în ce mai pregnantă - că trăim / locuim, de 
fapt, într-o clinică. Fie ea cât de uriaşă / globală! Iar într-un asemenea 
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spaţiu contează proporţia: vectorii deviaţiilor psihice fiind mai numeroşi, 
ei vor imprima imaginea dominantă a acestei lumi. Situaţie în care 
"problema" artistului e să deceleze cazurile şi să le trateze / prelucreze / 
transfigureze într-un proiect. (Mai ales că, astăzi, materia brută a unor 
astfel de proiecte artistice reprezintă o concurenţă serioasă, de vreme ce 
agendele editoriale sunt pline de "cazuri neobişnuite" livrate de terapeuţi 
- şi nu e vorba numai despre Edit. Trei, oarecum specializată -, fiind citite 
pe nerăsuflate!) Aşadar, ţine de abilitatea lui Petr Zelenka să asambleze, 
într-un text cu resorturi dramatice, situaţii şi personaje (intreprindere în 
care-şi spune cuvântul şi experienţa lui regizorală), pe de o parte; dar şi 
de capacitatea lui Radu Afrim să însceneze textul cu pricina, pe de altă 
parte.  
 Din această perspectivă, spectacolul de la TT este o reuşită. Pe un 
suport scenografic ingenios şi sugestiv (Mihai Păcurar), deşi inspirat 
dintr-un film de Lars von Trier - în care funcţia principală o deţine 
recuzita -, regizorul introduce o concepţie minimalistă unde fiecare 
mişcare, intrare / ieşire sau întîlnire / despărţire a personajelor, 
succesiune / suprapunere a replicilor, manipulare a obiectelor, "remarcă" 
sonoră, intruziune parodică etc. e strâns controlată şi cizelată în detaliu. 
Nu cred că le-a venit foarte uşor actorilor, însă ei au răspuns cu brio la 
provocare. Cu atât mai mult cu cât au trebuit să se sincronizeze cu forma 
consacrată a invitaţilor Coca Bloos (Tanti Hanek, un fel "mama 
Ahlzeimer" a tuturor) şi Constantin-Ţâcă Cojocaru (Pată, un obsedat cu 
sentimente). Încă o dată sunt de remarcat expresivitatea lui Cezar Antal 
(Petr, complexatul incurabil), disponibilitatea de a-şi asimila rolul a lui 
Dragoş Ionescu (Sylvia, travestitul romantic), nuanţarea sensibilă a Norei 
Covali (Johanna, îndrăgostita debusolată), dozarea degradării / involuţiei 
la Florin Mircea jr. (Georges, perversul cu ştaif) sau rupturile / fracturile 
"mortale" dintre apariţiile Irinei Ivan (Eva, fata de celuloid / silicon). Mi 
s-a părut că partitura avatajează aceste personaje, ceea ce nu înseamnă că 
Tudor Tăbăcaru (David Hanek, ratatul cu speranţe), Cătălina Ieşanu 
(Ana), Ecaterina Hâţu (Alice, perechea lui Georges) ori Dan Grigoraş 
(Alan, masculul idiot) sunt mai prejos. Per total, cum se spune, avem un 
spectacol "marca Afrim", nu foarte comod de suportat, dar încărcat de 
sensuri.  
 Suntem parte a acestei lumi nebune, nebune, nebune! Şi avem de 
ales între: a ne lăsa digeraţi de ea sau a o controla prin retragerea în 
"convenţie" (respectiv, convenim că / să...)? E dificil de optat când, 
conform normelor "corecte politic", bolnavii psihici trebuie reintegraţi 
social. Însă, repet: e o chestiune de proporţie, ca să ştim cine integrează 
pe cine, pentru că nu ne măi aflăm într-un moment tranzitoriu de criză, ci 
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aceasta, criza adică, a devenit o permanenţă, un mod de existenţă. Cel 
puţin Petr Zelenka sugerează că ştie asta, când se referă la europeni: "Eu 
cred că principalele preocupări ale europenilor sunt de ordin financiar şi 
de securitate... şi atunci nu mă simt european. N-am fost crescut aşa. 
Aceste lucruri le sunt inoculate copiilor de la vârste foarte fragede." 
Tânăra generaţie nu oferă o speranţă? "Ei fac numai ce vor. Sunt lipsiţi 
de orice sentiment romantic. Romantismul nu mai este o miză. Poţi să 
trăieşti ca un câine, dacă acesta e eroul pe care ţi l-ai ales. Să ajungi să 
descătuşezi frumuseţea lumii din mizeria comunismului era romantic, 
până la un punct, ceea ce nu-şi pot imagina şi nici înţelege tinerii de zi." 
Iar Petr Zelenka nu se referă doar la Europa răsăriteană (fostă comunistă) 
când spune asta, chiar dacă îşi extrage subiectele din aceeaşi zonă mizeră 
precum germanul Oliver Bukowski, de pildă (v. La Dallas, montată la 
TT în 1999 de Vlad Massaci). şi nu întâmplător, peste ocean, americanul 
Charles Bukowski publica, încă în 1967, volumul Poveşti despre 
nebunia obişnuită (Tales of Ordinary Madness), titlu identic cu 
originalul piesei lui Petr Zelenka (în cehă: Pribehy obycejneho silenstvi), 
dar şi cu un conţinut la fel de derutant. Încât, premiera de la TT (piesa 
autorului praghez a mai fost prezentată doar într-un spectacol-lectură la 
Teatrul Odeon din Bucureşti) are mai curând alura unei constatări decât a 
unui avertisment (de care n-am ţinut seama la timpul potrivit). Asta e, fie 
că ne place, fie că nu... 
 
 

"Herr Paul" - după o piesă de Tankred Dorst 
 
 De data asta voi începe altfel, adică oprindu-mă în primul rînd la 
actori. Motivul: fără calităţile lor "întrebuinţate" la maximum, montarea 
lui Radu Afrim ar fi rămas un eseu scenic interesant despre 
decrepitudine, cinism, obscuritatea subconştientului (cu toate ale ei: 
nobsesii, frustrări, traume, refulări), conflict între generaţii, rapacitate 
ş.c.l. Bineînţeles că e meritul regizorului de a fi alcătuit distribuţia, dar 
"răspunsul" primit trebuie remarcat. Impresia mea e că, în viziunea lui 
Radu Afrim, rolul Anitei (o tînără cu retard) a devenit mult mai dificil 
decît e în textul lui Tankred Dorst. Or, pe o partitură în general "mută" 
(cu excepţia cîtorva izbucniri onomatopeice), Andrea Gavriliu reuşeşte să 
fie raisonneurul frust / ingenuu al întregii situaţii şi să lege un discurs 
(corporal în cea mai mare parte) foarte expresiv din elemente aparent 
contradictorii (gesturi şi reacţii impulsive / primitive pînă la dans). Din 
acest punct de vedere, ea face tandem cu Herr Paul, personajul central al 
"poveştii" (un taxidermist maniac, cu înclinaţii filosofice şi latinizant),  
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care capătă o poziţie de manipulator subtil şi dominant în interpretarea lui 
Cezar Antal, a cărui capacitate excepţională de "a umple" şi a nuanţa un 
rol e încă o dată demonstrată. 
 Din cîte-mi amintesc eu, cel puţin, Lucreţia Mandric nu a mai 
avut demult şansa de a-şi folosi experienţa profesională în asemenea 
măsură precum o face în rolul Luisei (sora lui Herr Paul, biolog, 
specialistă în maimuţe şi melomană). Anexată biografic lui Paul, ea îşi 
converteşte ratările sentimentale într-un acompaniament "casnic" supus 
dar agasant, plin de ticuri, cu destule probleme de interpretare bine 
rezolvate. Lilo (logodnica lui Helm, ale cărei aspiraţii se reduc la 
învăţarea unei limbi exotice) beneficiază de temperamentul actriţei 
Isabela Neamţu, care salvează astfel personajul dintr-o virtuală 
platitudine. Iar Helm însuşi (un tînăr care încearcă să-şi controleze 
complexele prin valorificarea unei moşteniri de familie), ajuns în 
mijlocul unor circumstanţe neaşteptat de complicate, balansează între 
fermitate şi derută, comportament "inexact" pe care Matei Rotaru 
reuşeşte să-l redea cu fidelitate. În sfîrşit, Nora Covali are de interpretat o 
mică "perversitate": rolul lui Schwarzbeck (bărbat în proiecţia lui T. 
Dorst), care dublează venalitatea afaceristului cu sexualitatea exacerbată, 
de unde rezultă un fel de autoritarism propriu "femeii comisar" sau 
"kappo"-ului de lagăr. şi îi iese foarte bine! Faptul că aceste ipostaze 
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capătă consistenţă / identitate în spectacol, repet, se datorează în bună 
parte actorilor. 
 Dar, pînă la urmă, avem de-a face cu încă "un spectacol de Radu 
Afrim". şi nu doar pentru că regizorul, firesc, a stat în spatele trupei, ci şi 
pentru că el l-a "scris" pe scîndură aşa cum îl vedem. În fond, scenariul 
lui Tankred Dorst (creat în 1994) e simplu: Herr Paul şi Luise, sora lui, 
locuiesc în clădirea unei foste fabrici de săpunuri (o ruină), pe care o 
moşteneşte tînărul Helm; acesta, susţinut financiar de Schwarzbeck, are 
intenţia să renoveze clădirea şi să redeschidă fabrica, numai că mai întîi 
trebuie să-i convingă pe Paul şi pe Luise să se mute în altă casă; de aici 
încep controversele, pe parcursul cărora se definesc personajele şi 
secvenţele memoriei inconfortabile (aflăm, de pildă, că rezistenţa lui Paul 
şi a Luisei nu ţine doar de comoditatea / tabieturile bătrîneţii, ci şi de o 
veche dispută între familii). Atent la detalii, ca totdeauna, dincolo de 
cadrul oferit de dramaturg, Radu Afrim (re)interpretează piesa din 
interior spre în afară, scoţînd un strat de semnificaţii de sub altul (tehnica 
palimpsestului inversată?), de la limbajul "onomatopeizat" şi împănat cu 
calambururi (cu intervenţii în traducerea lui Victor Scoradeţ, presupun) 
pînă la gesticulaţia şi mimica personajelor. Folosind din plin, desigur, şi 
inspirata scenografie a Iulianei Vîlsan (macheta de la intrarea în sală, 
invazia rădăcinilor prin tavan, panourile arcimboldiene cu sugestii 
sexuale, costumele şi elementele de recuzită: numeroase păsări şi animale 
împăiate, mormane de obiecte vechi etc.), dar şi muzica religioasă ori 
inserturile "dansante" realizate de talentata Andrea Gavriliu. Astfel 
discursul scenic devine polisemantic, depăşind în amploare oferta 
textului propriu-zis (vechi / nou, bun / rău, sărac / bogat, inteligent / 
prost, valoare / nonvaloare ş.a.m.d.). 
 Aşadar, un spectacol remarcabil prin plasticitate, minimalist, 
încărcat de înţelesuri şi subînţelesuri, incomod, provocator şi 
psihanalizabil de la un capăt la celălalt. 
 
 
        Emil Nicolae 
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Semnale editoriale 
de 
Nicolae Sava 

 
 
Theodor George Calcan: “Atelierele lui Belfegor” 
(Editura “Junimea”, 2009) 
 

Noul volum de versuri al poetului de la Tîrgu Neamţ conturează 
orizontul liricii sale de pînă acum prin poeme pline de ezitări, răsfrîngeri, 
complexe, răbufniri elegiace, cu o supraîncărcare barocă e expresiei, într-
un regim afectiv de natură dramatică. În versurile de acum ale acestui 
autor discret şi parcimonios în apariţii editoriale, găsim de toate, naivitate 
şi înţelepciune, abuz şi sfială, exerciţii ludice şi reveniri cuminţi spre 
canon, preţiozităţi obosite şi prozaism cît cuprinde, producţii poetice 
supraîncărcate de sensuri dar şi unele texte graţios de inutile etc. George 
Calcan rămîne poetul independent şi rebel al generaţiei sale, dependent 
doar de Poezie : « Simt oarecum că trăiesc cum n-ar trebui / poate 
bătrîneţea-i aproape. / Am renunţat să-i mai număr zilele şi / nepăsător, 
tot mai nepăsător / mă simt privind în jur / fiindcă umblu prin viaţă ca 
prin talcioc / şi nu mă gîndesc niciodată / cînd cuiva mîna i-o întind. / 
Oare cît am de plată?” 

Cartea de maturitate poetică a lui George Calcan trebuie citită, 
încet, în timp, cu măsură, precum am privi un tablou retro în care ne-am 
regăsit, sub tuşa culorilor, toate amintirile dragi. 
 
 
Ştefan Ciobanu: « Convoi de tăcere » 
(Editura « Priceps Edit», 2009) 
 

La prima ediţie a Concursului naţional de poezie “Grigore Vieru”, 
Marele premiu a fost atribuit unui poet cvasinecunoscut, Ştefan Ciobanu 
din Bucureşti. Autorul a debutat cu un grupaj de poeme în revista 
« Convorbiri literare », la rubrica « Curier de ambe sexe », în februarie 
2009, volumul de faţă constituind debutul său editorial. Surprinzător de 
talentat, Ştefan Ciobanu are, încă de la primul său volum, aerul poetului 
grav care vine să ne demonstreze de unde vine poezia : « dimineaţa / ne 
spălăm cu mîini pe faţă / alungăm lupii de pe cearcăne / ne încălţăm / de 
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parcă am vrea să fim înghiţiţi de pantofi // pisica stă în colţul camerei / ca 
un început de igrasie ». Şi ne cucereşte în acest demers liric de la pagină 
la pagină. Ironic, sentenţios, ambiguu, indecis simbolic, nefăcînd concesii 
melancoliei adolescentine cum ne-am aştepta, acest autor ştie să 
construiască, cu metafore meşteşugite, o lume paralelă. Emoţionează la el 
nu numai lirismul ci şi felul în care pune în pagină poemul. Cartea sa, 
construită pe patru capitole cu titluri pronominale, Eu, Tu, El, Ea, se 
încheie, fericit, cu un Acatist mai mult decît laic, chiar puţintel erotic. 
Ştefan Ciobanu e un poet despre care se va mai scrie. 
 
 
Vladimir Tescanu: "Negru şi roz" 
(Editura “Noema”, roman) 
 

Scriitorul Vladimir Tescanu (alias profesorul Viorel Buruiană) 
revine în librării cu un volum mai vechi, cu acelaşi titlu, rescris şi 
prescurtat (iniţial, cartea avea două volume), în care regăsim şi trimiteri 
la prima sa carte, de mare succes la critica literară, "Palimpsest". Autorul 
reuşeşte, în acest al treilea roman, să obţină efecte noi prin schimbarea 
perspectivei narative, dar cu acelaşi univers epic. Conştient de gustul 
publicului spre proza mai  schematică, mai directă, în stil jurnalistic, 
autorul a eliminat din textul iniţial multe dintre fragmentele care 
parazitau romanul. Astfel, spre deosebire de primele sale cărţi, destul de 
stufoase, în aceasta descoperim, cu plăcută surprindere, o spontaneitate 
stilistică şi o arhitectură a textului mai bine elaborată. Prozator 
indiscutabil înzestrat, Vladimir Tescanu crează în acest roman o lume 
mitizată, cu trimiteri oculte, uneori fabuloase, deşi întîmplările din carte o 
pot încadra, la o primă privire, între romanele poliţiste. Romanul "Negru 
şi roz" ne atrage atenţia că ne aflăm în faţa unui scriitor profesionist, un 
prozator rafinat, care, conştient de talentul său, evoluează fericit de la o 
carte la alta. 
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Scurtă ochire prin revistele altora 
 
 
Cât avem dreptul la 
contestare, sau frica de 
statui 
 

În primul număr din anul 
2010 al revistei « Ramuri », Dora 
Pavel continuă foarte interesantul 
său dialog cu Gheorghe Grigurcu. 
« Cît de departe credeţi că poate 
merge contestarea marilor 
autori? » Cel mai autorizat critic 
literar de poezie,  Gheorghe 
Grigurcu, răspunde : « În 
principiu, oricît de departe. Numai 
fiinţele slabe, timorate fie şi de 
livrescul însuşit cu o obtuzitate 
habotnică, se tem că valorile 
autentice ar putea fi realmente 
ameninţate de libertatea discuţiei 
din jurul lor. Dacă arta e un 
produs al elitei care se adresează 
în mod specific elitei, climatul 
care îi prieşte este unul 
democratic. E o mezalianţă pe 
care se bizuie viaţa culturii. 
Odioasele măsuri de „orientare” 
obligatorie şi cu caracter 
prohibitiv ale totalitarismului n-au 
făcut decît să scoată în relief, 
pentru noi, inestimabila 
importanţă a libertăţii cuvîntului, 
altminteri socotită, în perioadele 
de calmitate istorică, drept un 
lucru de la sine înţeles, pierdut în 
penumbrele habitudinii. Am 

înregistrat cu nu mulţi ani în urmă 
o abordare neconvenţională a lui 
Eminescu, găzduită de revista 
Dilema, care a părut unora un 
sacrilegiu. Ca şi cum cineva ar fi 
pus la cale dinamitarea Ceahlăului 
ori secarea Dunării! N-aş putea a 
nu-mi recunoaşte o impresie de 
bravadă juvenilă de prost gust, de 
tupeu, produsă de unele dintre 
textele în cauză, dar acum ne 
referim la generalităţi. Să nu uităm 
că, la urma urmei, nici o mare 
personalitate a literaturii 
universale n-a scăpat de probe 
similare, aparent bulversante, însă 
care certifică climatul normal, 
habitatul nescutit de surprizele 
spontaneităţii al existenţei lor. Să 
fim serioşi. A interzice asemenea 
reacţii ar fi ca şi cum am dori să 
ţinem copacii sub acoperiş pentru 
a-i feri de ploi şi furtuni. Numai 
ignoranţa reală ori simulată (de 
ultima îi bănuim pe „paznicii 
templului”, beneficiari ai unor 
poziţii oficiale mănoase, cu asupra 
de măsură „indignaţi”) ne-ar putea 
duce la spaima că autorul 
Luceafărului ar fi fost  de-
adevăratelea ameninţat cu… 
demolarea ». Întrebarea e, cu ce 
au contribuit cei cărora le e frică 
de dărîmarea statuilor la 
consolidarea acestora ? 
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«Nicolae Steinhardt te uluia 
cît de informat era» 
 

Unul dintre prietenii 
apropiaţi, Alexandru Baciu, 
povesteşte în ultimul număr din 
2009 al revistei « Secolul XXI » 
despre omul Nicolae Steinhardt : 
« Avea o cultură cu o paletă de 
asimilare incredibilă. Cele mai 
varii discipline umanistice — pe 
toată gama artelor frumoase — 
literatură, plastică, muzică, 
dramaturgie, balet — le străbătuse 
cu nesaţ, ştiindu-le potecile cele 
mai întortochiate. Îşi însuşise 
temeinic operele de seamă ale 
culturii clasice şi contemporane. 
Nu mai pomenesc de marile 
lucrări filosofice şi Biblia ce-i 
devenise familiară, citind-o cu 
nespusă plăcere de parcă o ştia pe 
de rost. Te uluia cît de informat 
era şi cu ultimele date ale ştiinţei, 
fie că-ţi pomenea date de 
astronomie sau genetică, de 
biologie sau fizică. Citise operele 
lui Gaus şi Einstein, ale lui 
Heisenberg şi Frederic Hoyle, 
precum şi ale multor alţi savanţi 
notorii. Şi le prinsese miezul 
gîndirii. Avea o memorie 
prodigioasă. În scris ca şi în 
vorbirea obişnuită, cuvîntul era 
totdeauna pentru el calcat pe idee 
cu o acurateţe inconfundabilă. Un 
veritabil renascentist 
contemporan. Omul însuşi era 
fermecător. Nu împlinise 60 de ani 
şi mi se părea în plină vigoare 
spirituală şi chiar biologică, deşi 

nu fusese deloc scutit de furcile 
caudine ale regimului comunist, şi 
ieşise din grele încercări cu bogate 
rodiri sufleteşti ducîndu-l la 
limanul creştinismului. Mai 
degrabă mărunt de statură, dar cu 
mişcări vioaie, chiar repezite, cu 
gesturi brusc întrerupte, parcă 
dialoga permanent nu cu cel sau 
cei din preajma lui, ci cu un 
interlocutor invizibil drag care-l 
însoţea pretutindeni. Fascinantă îi 
era şi privirea. Te atrăgea ca un 
magnet. Pătrunzătoare, şăgalnică, 
ironică, vag bănuitoare. Un 
adevărat laser binefăcător. Ea 
grăia la fel ca verbu-i scînteietor». 
Dar pentru torţionarii comunişti 
astea au contat prea puţin. Sau, 
dimpotrivă… !  
 

Un fost echinoxist se 
destăinuie 
 

Despre anii petrecuţi în redacţia 
revistei « Echinox » povesteşte 
criticul literar Nicolae Oprea în 
interviul său din revista « Argeş« , 
nr. 1/2010, interviu semnat de 
poetul Dumitru Augustin Doman : 
« A fost Şcoala de literatură pe 
care am absolvit-o în timp, o 
şcoală fără catedră şi cataloage, cu 
profesorii postaţi în culise. În 
acest spaţiu competitiv mi-am 
conturat deplin orizontul spiritual 
şi am învăţat să-mi exprim opinia 
critică, indiferent de îngrădiri 
conjuncturale şi directive 
propagandistice. Am făcut parte 
dintr-o echipă redacţională sudată, 
sub semnul unificator al înzestrării 
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literare şi al erudiţiei progresive, 
asimilînd de la Ion Pop sobrietatea 
şi detaşarea discret-protectoare, de 
la Ion Vartic – exigenţa colegială 
şi spiritul ludic, de la Marian 
Papahagi – jovialitatea şi 
camaraderia intransigentă. Revista 
născută prin concentrarea valorilor 
originale din cenaclu este 
comparabilă – spuneam şi altădată 
– cu Sburătorul, al cărei program 
rezultă, cum remarca mentorul E. 
Lovinescu, din talentul 
colaboratorilor (recte, 
redactorilor). Cum menţionam în 
Literatura „Echinoxului”, revista 
Echinox intră în istoria literaturii 
române, în chip paradoxal, fără un 
program explicit; se poate spune 
cu certitudine doar că programul 
ei derivă din încurajarea talentelor 
promiţătoare şi promovarea 
valorilor autentice. Măsura 
estetică a Echinoxului e dată de 
suma valorilor reunite în pagini 
tipărite de-a lungul anilor. Spaţiul 
redacţional a fost propice 
iniţiativelor creatoare, constituind 
un climat intelectual stimulator, 
fără excese egotiste sau manifeste 
programatice provocatoare. Nu 
există o direcţie unică în 
perimetrul creaţiei echinoxiştilor, 
fiind mai frapante diferenţele 
stilistico-tematice. Scriitorii în 
devenire din timpul studenţiei au 
parcurs, e drept, nişte experienţe 
livreşti comune, înainte de a se 
afirma ca destine individuale. 
Chiar dacă alianţa spirituală s-a 
sedimentat în redacţie şi în 

cenaclu, evoluţia lor a fost 
determinată de forţa şi credinţa 
creatoare a fiecăruia, în medii 
culturale minimale din anii de 
restrişte ai epocii totalitariste». 
Cred că nu exagerez cu nimic 
dacă afirm că « Echinox »-ul a 
dat literaturii romane aproape o 
treime dintre scriitorii ei 
importanţi. 
 

Cît de mare se vede 
scriitorul roman la Paris 
 

« Cît de vizibilă este literatura 
romană la Paris aflăm din 
răspunsul poetului Matei Vişniec 
la ancheta lansată de Marian 
Drăghici în « Viaţa Romanească » 
şi intitulată « Scriitorul şi 
străinătatea. Mărturii după două 
decenii de liberă circulaţie »: 
« Lipsa de vizibilitate a literaturii 
estice în Occident ţine şi de 
evoluţia fenomenului editorial: în 
fiecare lună septembrie la Paris 
apar 700 sau 800 de romane noi. 
Cu 20 de ani în urmă apăreau mult 
mai puţine, cam o treime din 
această enormă cantitate. Publicul 
habar nu are ce să aleagă şi se lasă 
condus de maşina publicitară a 
marilor edituri. Puţine cărţi s-au 
impus în ultimii ani pentru că ar fi 
atras prin titlurile lor atenţia 
publicului. Marketingul, 
televizorul şi revistele literare 
impun marile succese. Ceea ce nu 
înseamnă că nu se publică multă 
literatură est-europeană. Mai toate 
ţările est-europene, ca şi România, 
şi-au pus la punct mecanisme de 
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promovare a culturii în străinătate, 
cu fonduri destinate traducerilor şi 
editării literaturii autohtone. De 
fiecare dată cînd intru într-o mare 
librărie la Paris văd, pe rafturile 
rezervate Europei de răsărit, 
romanele lui Mircea Cărtărescu 
sau ale Gabrielei Adameşteanu. 
Dar nu le văd niciodată pe 
standurile de la intrarea în librărie, 
acolo unde ar merita de fapt să se 
afle şi unde omul are primul 
contact cu noutăţile şi cu cărţile 
recomandate într-un fel sau altul, 
fie de critică, fie de librarii înşişi. 
çntre a fi editat în Occident şi a fi 
şi citit de public există aproape o 
prăpastie. Interesant este însă 
faptul că Occidentul rămîne 
fascinat de ruşi. Scriitorii ruşi, 
clasici şi moderni, sunt citiţi, sunt 
cumpăraţi, Rusia rămîne o ţară şi 
o cultură care îi intrigă, 
nelinişteşte şi fascinează, cum 
spuneam, pe occidentali. România 
este vizibilă pe piaţa franceză cu 
multe nume şi cu multe destine. În 
orice librărie găseşti teatrul lui 
Ionesco, eseurile lui Cioran, proza 
lui Eliade şi Panait Istrati, poeziile 
lui Gherasim Luca (scrise în 
franceză), precum şi alte nume 
precum Paul Celan, Ilarie 
Voronca, Benjamin Fondane, 
Tristan Tzara... Lucru ciudat, după 
anunţarea ultimului premiu Nobel, 
acordat scriitoarei germane de 
origine română Herta Müller, într-
o primă fază cărţile ei nu s-au 
găsit în librării. Tirajele erau mici 
şi s-au vîndut imediat”. Ca să 

devină europeni cu adevărat, 
scriitorii români trebuie să 
trăiască în Europa, altfel rămîn 
tributari spaţiului nostru prea 
mioritic. 
 

Comunismul pe înţelesul 
copiilor 
 

La ancheta « Comunismul pe 
înţelesul copiilor », publicată de 
Marta Petreu şi Ovidiu Pecican în 
revista « Apostrof » din decembrie 
2009, rspunde, printre alţii şi 
critiocul literar Iulian Boldea, alt 
fost echinoxist : « Am trăit, de-a 
lungul mai multor decenii, ca 
mulţi alţi conaţionali ai mei, într-o 
eră comunistă. Se numea „Epoca 
de aur“. Dar nu era deloc de aur. 
A fost o perioadă crîncenă, în care 
frigul, mizeria umană, frica şi 
nesiguranţa erau cuvinte de 
ordine, a fost o perioadă în care nu 
aveai voie să spui ce gîndeşti, să 
spui ce scrii, să scrii ceea ce simţi. 
Totul se făcea la comandă, totul 
era planificat, atunci cînd nu era 
interzis. Se vorbea la comandă, se 
gîndea la comandă, se scria la 
comandă. Desigur, au existat şi 
excepţii, în acest regim al detenţiei 
generalizate. Au existat insule de 
libertate, de normalitate şi de 
decenţă. Insule iluzorii, desigur, 
spaţii compensatorii reprezentate 
de cărţi citite, de literatura pe care 
o scriam, de fărîmele de speranţă 
pe care ni le puteam închipui şi 
permite. Unul dintre elementele 
constitutive ale totalitarismului 
comunist a fost cenzura. Am 
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resimţit rolul nefast al cenzurii din 
plin, ca redactor al revistei 
Echinox. Comuniştii nu s-au 
mulţumit să mutileze fiinţe sau 
conştiinţe, şi-au propus – şi au 
reuşit din plin! – să desfigureze 
ipostazele individuale ale culturii 
şi literaturii române”.  Tinerilor 
scriitori născuţi prin anii 80-90 
astfel de amintiri nu le trezesc 
nimic. Poate puţină curiozitate. 
Aşa simţeam şi noi, cei mai în 
vîrstă, cînd citeam despre 
dictatura instaurată, temporar, 
între cele două războaie 
mondiale. Cred că ne cam 
plictisea subiectul. 
 

Un critic literar care a mers 
contra curentului 
 

În ultimul număr din 2009 al 
revistei « Convorbiri literare », 
criticul Bogdan Creţu face un 
portret foarte exact confratelui 
dispărut prea devreme dintre noi : 
« Marin Mincu este el însusi o 
victimă a propriului temperament 
vulcanic, pe care însă nu se 
străduieste, spre binele literaturii 
sale, să îl tină sub papuc. Există 
totusi o indeniabilă onestitate, 
tradusă într-o consecventă cu sine, 
în orice iesire la rampă a acestui 
personaj mai curînd romantic, 
quijotesc decît sărit de pe fix, cum 
pretind neprietenii. Iar acestia nu 
sînt deloc putini, căci nici flerul 
polemic al autorului nu tine seama 
de conventiile lumii noastre 
literare. În plus, la noi, mai mereu 

au fost marginalizati scriitorii care 
au spus lucrurilor pe nume, care 
nu au tăcut atunci cînd era 
convenabilă tăcerea si care au 
preferat inconvenientele 
independentei avantajelor alierii la 
cutare grup sau gască literară. 
Dintre autorii contemporani, 
putini si-au conservat libertatea de 
opinie în egală măsură cu Marin 
Mincu. Cu riscul de a-si face noi 
inamici sau de a-si pierde mai 
vechii aliati, el s-a încăpătînat 
mereu să meargă contra 
curentului, să nu respecte 
cutumele si să pună degetul pe 
rană, atrăgînd atentia, tocmai 
atunci cînd nimănui nu îi 
convenea acest lucru, că albul este 
alb si că negrul rămîne negru. Nu 
e de negat nici faptul că, pentru a 
nu fi răstălmăcit, adevărul se cere 
uneori rostit în tonuri exagerate. 
Iar lui Marin Mincu îi face 
plăcere, e limpede, să exagereze; 
doar că această tendintă a sa nu 
are nimic de a face cu falsificarea 
pe care altii o practică în sonuri 
gracile, politicoase”.  A fost o 
figură aparte între criticii literari 
romani de azi. Nu a vrut să intre 
în nici un pluton, prin asta 
dovedindu-şi nu numai 
independenţa sa ci şi un mod 
original de a trăi între congenerii 
săi. Mulţi dintre tinerii poeţi de 
azi au mari datorii faţă de acest 
critic literar. Dumnezeu şi 
confraţii să-l ierte!  

Ochelarist 
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Litera-Tura-Vura 

 
De la « etilism » la 

« elitism » e un singur pas… 
 

Sub titlul „Mă consider 
doar un poet ignorat, nu un geniu 
ratat”, în ultimul număr din 2009 
al revistei « Argeş« este publicat 
un interviu semnat de Dumitru 
Augustin Doman cu poetul George 
Stanca. Intervievatul, « ignoratul 
poet » se dă în stambă, aruncînd cu 
vorbe necontrolate. Iată ce 
răspunde el la întrebarea lui DAD 
« Cînd ai fost conştient de apariţia 
generaţiei? A pornit ea dintr-un 
nucleu, dintr-un centru? – Tradus 
pe limba giuleşteană, generaţie 
înseamnă gaşcă. Am mai spus, nu 
sunt cu niciunii chiar dacă unii mă 
bagă cu ei la oală. Am avut doar 
prietenii etilico-literare cu Cezar şi 
Meri Ivănescu vecinii din Militari, 
Lucian Vasiliu, Ion Zubaşcu, Dan 
David, Radu Călin Cristea, Nae 
Iliescu, Traian T. Coşovei. Şi 
Aurel Dumitraşcu, un fariseu care 
beneficia de cazare, masă gratuite, 
muzică bună, ba, se şi drăgostea cu 
diverse poetese, la mine-n casă, şi-
n Militari şi apoi la Cişmigiu, iar în 
jurnalul lui mă înjura şi zicea că-l 
instrumentez politic, eu care nu am 
scris niciun text cu „trăiască”. L-
am adulat pe Cezar Ivănescu, îi 
iubesc, îi respect pe Coşovei şi 
Iaru, pe Doru Mareş al anilor 80; 
mă înclin în faţa „nebuniei” lui 

Stoiciu şi întreb ce au ei comun cu 
o anume generaţie şi ce nevoie ar 
avea ei de ea? Centrul şi nucleul 
unei astfel de „generaţii” e Nicolae 
Manolescu, cel care a inventat-o şi 
o susţine sectar, făcînd un imens 
rău celorlalţi (din, i-aş zice 
„Generaţia hemivizibilă”); rău 
mortal literaturii române, pe care a 
deturnat-o de sens, la poezie. 
Priviţi cît de exactă e „istoria” 
domniei sale, cu ai săi şi cît de 
neglijent-dispreţuitoare cu tot 
restul, cu poeţii ieşeni de pildă. Un 
exclusivism ucigaş de spirit, prin 
care „măreţia” unui Cărtărescu, 
lustragiu de covexităţi 
prezidenţiale, nu mai are loc de 
Eminescu » - Lăsînd la o parte 
opiniile sale despre « Istoria... » 
lui Manolescu, discutabile de 
altfel, sau despre prieteniile sale 
« etilice », ne întrebăm cum de s-a 
încumetat George Stanca să-l 
eticheteze astfel de Aurel 
Dumitraşcu. Fariseu ? Fiind unul 
dintre puţinii prieteni pe care i-a 
avut Aurel, pot depune mărturie că 
multe i s-ar fi putut reproşa acestui 
om, dar numai de făţărnicie, de 
fariseism, de duplicitate nu ar fi 
putut să fie acuzat vreodată. Dar 
ce să mai vorbim, cînd GS 
raportează literatura la (propriu-i) 
etilism, iar AD se raporta constant 
numai la « elitismul cultural » ?! 
(NS) 



242 
 

O idee bună, ratată : 
 

Antologia poeţilor nemţeni 
O "carte pentru copii şi 

adolescenţi" 
 

Profesorul Emil Bucureşteanu, 
autorul a patru cărţi de proză 
apărute în doar vreo trei ani, 
publică la Editura "Timpul" din 
Iaşi o antologie din poezia 
nemţeană a ultimilor 50 de ani, în 
care selectează doar poezii pentru 
copii şi adolescenţi. După cum 
mărturiseşte autorul, "antologia 
este o încercare de a face ca unii 
autori ce vor fi agreaţi de cititori să 
intre în circuitul manualelor 
şcolare, în revistele şcolare, în 
mişcarea artistică şcolară". 

Fiecare din autorii cuprinşi 
în această antologie (aproape 
completă) a poeţilor nemţeni sînt 
prezenţi cu fişe bio-bibliografice, 
fotografii şi texte. Unii autori sînt 
doar amintiţi în treacăt (lăsînd să 
se vadă că alcătuitorul ediţiei nu a 
dispus de material bio-bibliografic 
suficient) deşi sînt importanţi. 
Alţii, chiar minori, beneficiază de 
fişe complete şi texte multe dar 
neconvingătoare. E suficient, cred, 
să atragem atenţia că nu e normal 
ca o poetă de talia Otiliei Cazimir 
să stea în acelaşi capitol alături de 
numele unor autoare de nivel 
cenaclier doar pentru faptul că e de 
acelaşi sex cu acestea. La fel, 
includerea unor nume de autori 
precum Mircea Bostan, Lucian 

Paul Pal în capitolul "optzecişti", 
doar pentru că au cam aceeaşi 
vîrstă cu autorii acestei generaţii, e 
în afara oricărui criteriu calitativ. 
Salutăm, în schimb, ideea 
includerii în antologie a unor 
scriitori clasici, necunoscuţi 
publicului şi în calitatea lor de 
autori de versuri, precum 
Gheorghe Asachi, Ion Creangă, 
Vasile Conta sau Calistrat Hogaş. 

Antologatorul utilizează un 
mod original de a alcătui cartea, pe 
şase capitole, deschizînd-o cu 
"poezia feministă", încheind-o cu 
poezia "clasicilor" născuţi în 
Neamţ, între acestea incluzînd alte 
generaţii precum "optzeciştii", 
"postdecembriştii", "trecuţi prin 
luptă" (!) şi "diversitate" (!). În 
treacă fie spus, ultimele două 
capitole au denumiri total ciudate, 
ca să nu spunem neinspirate şi 
conţin, de altfel, numele unor 
autori care pot sta în acelaşi raft, 
precum Haralambie Mihăilescu, 
Nichita Bistriceanu, Cătălin 
Stupcanu sau Emil Bucureşteanu. 
Evident, stabilirea autorilor pe 
aceste capitole este subiectivă şi 
poate suferi amendamente, în 
sensul că erau necesare doar trei 
capitole: clasici, autori 
contemporani şi cenaclişti.  

Acestea ar fi cîteva din 
reproşurile care i se pot aduce 
autorului acestei antologii. Merită, 
în schimb, toate laudele pentru 
munca dusă pînă la capăt - nu e 
uşor lucru să culegi din varii surse 
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mii de pagini bio-bibliografice, să 
le aşezi pe un calapod procustian, 
să le rescrii, să le corectezi, să 
selectezi din mii de texte doar 
cîteva care ar putea interesa 
categoria de cititori căruia îi dedici 
antologia etc - muncă de cîţiva ani 
buni. Imperfectă, incompletă - 
lipsesc, nejustificat, din antologie 
poeţii Mădălina Canură şi Radu 
Florescu, ultimul chiar membru al 
Uniunii Scriitorilor -, cu mici 
concesii pe care autorul le-a făcut 
unor colegi de generaţie care nu 
prea au legătură cu literatura, 
antologia alcătuită de Emil 
Bucureşteanu, cea dintîi apărută în 
judeţul Neamţ, are meritul de a fi 
adunat sub cele două coperţi nu 
numai informaţii utile pentru orice 
autor de dicţionar literar dar şi o 
retrospectivă fidelă a poeziei 
nemţene de ieri şi de azi. Dînd 
Cezarului ce-i al Cezarului, putem 
afirma fără teama de a greşi că 
Emil Bucureşteanu ar putea rămîne 
în istoria literară nu neapărat prin 
cele cîteva cărţi de proză ci doar ca 
autor al primului dicţionar al 
poeţilor nemţeni, mulţi dintre ei de 
talie naţională. Am spus dicţionar 
pentru că antologia de faţă poate fi 
luată şi ca atare.  
Cît despre intrarea poeziilor din 
această masivă culegere, de peste 
400 de pagini, în circuitul şcolar, 
răspunsul îl vom afla abia peste 
vreo zece ani în serbările şcolare 
(N.S.). 
 
 

Efectele globalizării 
 
   Deşi sînt o mulţime de globalo-
sceptici, conceptul de globalizare a 
intrat ca un buldozer în lumea 
mileniului trei. Această re-rostuire 
a lumii noastre face, paradoxal, să 
scadă distanţele dintre ţări şi să 
mărească distanţele dintre indivizi. 
Anti-globaliştii vorbesc de o 
distrugere a identităţilor culturale 
care s-ar produce în urma 
fenomenului de globalizare. Vor 
rezista, se zice, doar culturile mari, 
care vor sufoca micile culturi, ale 
ţărilor care nu s-au manifestat 
decisiv pînă acum. Mai mult, se 
vorbeşte chiar de folosirea unei 
singure limbi la nivel mondial, 
celelalte limbi rămînînd un fel de 
"limbi de familie", gata să dispară 
pe scara evoluţiei globalizante. 
Circulă în Europa, pe tema 
globalizării, o anecdotă destul de 
plastică. Cică profesorul întreabă, 
pe elevul din ultima bancă, ce este 
globalizarea. Acesta îşi îndreaptă 
ochelarii pe nas şi răspunde: "Păi, 
globalizarea este accidentul în care 
a murit prinţesa Diana…!". "Cum 
aşa?" îl întreabă profesorul 
nedumerit. "Simplu, îi răspunde 
elevul. Este vorba de o prinţesă 
englezoaică şi de un prinţ egiptean 
care au murit într-un accident în 
Paris, în inima Franţei; ei erau într-
o maşină germană, cu motor 
olandez, condusă de un şofer 
indian; carburantul maşinii era 
irakian, hainele lor erau din pînză 
americană; veneau de la o cină de 
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la un restaurant chinezesc la care 
mîncaseră salată cu fructe din 
Noua Zeelandă, biftec austriac şi 
băuseră vin spaniol şi ascultaseră 
muzică mexicană; ei erau urmăriţi 
de nişte paparazzi italieni, care 
mergeau pe motociclete japoneze, 
care filmau cu camere coreene în 
care foloseau casete taiwaneze… 
etc. etc". Povestea poate fi dusă şi 
mai departe. Mă frămîntă însă un 
lucru: în anecdota asta despre 
globalizare, care circulă în Europa, 
n-am găsit nici o contribuţie 
românească. (Ad. Gh) 

 
Evenimentul cultural  

al anului 2009 
 
Dacă ar fi să facem un top al celor 
mai importante evenimente şi acte 
culturale ale anului trecut, la 
nivelul judeţului Neamţ, cu 
siguranţă apariţia volumului 
„Folclor muzical din ţinutul 
Neamţului” (Editura 
„Arpeggione” din Cluj Napoca), 
semnat de Doina Haplea, Ioan 
Haplea şi Ioan H. Ciubotaru ar fi, 
de departe, în frunte. Cele peste 
şase sute de pagini adună cam tot 
ce (mai) există la nivelul „ţinutului 
Neamţ” în materie de folclor 
muzical, este realizată o 
sistematizare a acestuia în funcţie 
de temele care l-au generat: cîntece 
de leagăn, repertoriul nunţii, 
repertoriul de cătănie, repertoriul 
funebru, al sărbătorilor de iarnă, al 
baladescului. Conform datelor care 
deschid volumul, materialul a fost 

cules în perioada 1968 – 2000 şi s-
a bazat pe „informatori” din 63 de 
localităţi din ţinutul Neamţului, 
cele care s-au constituit în 
adevărate „bazine folclorice”. 
Există în carte o minuţioasă 
descriere a locurilor şi a oamenilor 
care au contribuit cu cîntece şi 
texte, cu amănunte care fac 
demersul artistic mai spectaculos, 
mai atractiv, sînt povestite 
condiţiile în care au fost făcute 
înregistrările, contextele, aria de 
răspîndire a fiecărei piesă. 
Transcrierea muzicală a fiecărui 
cîntec, a fiecărei bijuterii 
folclorice, este marea reuşită a 
demersului echipei de cercetare, în 
felul acesta sînt salvate pentru 
totdeauna părţi ale folclorului 
muzical din zona Neamţului 
vulnerabile în faţa dinamismului 
social actual. O parte consistentă a 
cărţii o reprezintă antologia de 
texte poetice, sînt fixate „pentru 
nemurire” colinde, doine, balade, 
bocete, cîntece de nuntă, este 
făcută o demonstraţie de talent 
provenit din cele mai profunde 
straturi ale sensibilităţii umane 
coroborate cu credinţa creştină, cu 
tradiţia, cu obiceiurile, cu 
ocupaţiile cotidiene. Volumul este 
însoţit şi de un CD care conţine o 
parte dintre înregistrările făcute 
„pe viu” între artiştii populari din 
„ţinutul Neamţului”, cît şi de o 
bogată colecţie de fotografii care 
întregesc aerul de autenticitate şi 
frumuseţe al oamenilor, al 
obiceiurilor, al locurilor.   
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     În faţa tendinţelor de 
globalizare, de amestecare a 
identităţilor, „ţinutul Neamţului” 
vine de astă dată cu argumentul 
autenticităţii, al vechimii şi 
profunzimii dovedit prin volumul 
„Folclor muzical din ţinutul 
Neamţului”. Practic nu avem de a 
face cu o carte, ci cu o adevărată 
ladă de zestre care reprezintă tot ce 
are mai bun spiritual cultura 
tradiţională nemţeană, iar 
contribuţia celor trei cercetători, 
Doina Haplea, Ioan Haplea (din 
Cluj Napoca) şi Ioan H. Ciubotaru 
(din Iaşi) este una de mare dăruire 
şi generozitate.   (A.G).  
 

Ne grăbim ca să ajungem 
nicăieri! 

 
   Cu ceva vreme în urmă eram pe 
o autostradă din Germania, într-un 
microbuz încărcat de români. La 
un moment dat tot acel furnicar de 
maşini este oprit din goana sa de 
un incident, de un accident. După 
zece, cincisprezece minute ieşim 
din maşină şi începem să ne 
agităm. Sute şi chiar mii de maşini 
stăteau cuminţi pe cele patru benzi 
ale autostrăzii, înăuntru şoferi şi 
pasageri stăteau liniştiţi aşteptînd 
descongestionarea drumului. 
Singurii agitaţi pe marginea 
drumului eram noi. Şi, mai în faţă, 
alte cîteva maşini cu români. Şi ei 
erau agitaţi. Şi nişte bulgari 
ieşiseră din maşini şi erau 
scandalizaţi de întîrziere. Şi nişte 
"fraţi" moldoveni se agitau 

nerăbdători, de parcă chiar aveau 
vreo treabă pe acolo. Nemţii, în 
schimb, stăteau cuminţi şi aşteptau. 
Şi olandezii. Şi francezii. Şi 
austriecii. Deşi nu conta dacă 
ajungeam cu o juma' de zi mai 
devreme sau cu o juma' de zi mai 
tîrziu la destinaţie, noi eram 
grăbiţi. Fremătam pe marginea 
drumului. După ce s-a dat drumul 
la circulaţie, am mai făcut vreo 
cîţiva kilometri şi am oprit într-o 
parcare, în care am stat vreo trei 
ore "de voie". Nu mică mi-a fost 
mirarea cînd, citind o cărţulie a 
filosofului român Constantin 
Rădulescu-Motru, "Cultura română 
şi politicianismul", scrisă prin anul 
1903 (!), să descopăr că această 
"nerăbdare" ne însoţeşte în toată 
istoria noastră, e o dimensiune a 
destinului nostru păgubos. "Noi 
sîntem capriţioşi cu timpul cum 
sîntem şi cu suprafaţa pămîntului. 
Un moment de aşteptare ne 
exasperează şi ne scoate din 
răbdări, dar ne împăcăm prea bine 
cu o nepăsare de cîteva luni. 
Sîntem întotdeauna grăbiţi, dar şi 
întotdeauna inexacţi. Muncitorul 
nostru agricol se oboseşte îndată 
ce îl constrîngi la o prea riguroasă 
disciplină. Lui îi place ritmul 
neregulat pe care-l găsim în viaţa 
omului primitiv: zile cu muncă din 
greu, urmate apoi cu lungi pauze 
de sărbătoare; încordare cît de 
tare, numai nu continuă…(…). Un 
an de-a lungul stă românul 
degeaba, şi în ultimile zile dă pe 
brînci. Aşa face şcolarul; aşa 
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negustorul; aşa funcţionarul; aşa 
legiuitorul…(…) În noi trăieşte 
încă sufletul strămoşilor păstori şi 
agricultori primitivi, suflet care se 
agită cîteva luni pe an, şi 
hibernează în tot restul 
timpului…". (A.G) 
 

CNSAS-ul a dat verdictul: 
Dosarul “de urmărit” al lui 

Aurel Dumitraşcu a fost 
distrus 

 
Consiliul naţional de 

studiere a arhivelor securităţii 
statului (CNSAS) ne anunţă că 
dosarul „de urmărit” a lui Aurel 
Dumitraşcu a fost distrus! Iată cum 
sună, în esenţă, răspunsul: „S-a 
identificat o fişă de evidenţă cu 
menţiunea în atenţie, dar dosarul 
nu s-a clasat în arhivă, fiind 
distrus”. Mîna lungă a securităţii l-
a urmărit şi în postumitate, i-a 
pedepsit caracterul, talentul, 
curajul, personalitatea. Turnătorii 
respiră uşuraţi. Otrepele securistice 
aşijderea. Cum poate, totuşi, să 
dispară un dosar dintr-o arhivă? 
Cine se face vinovat? Cum pot fi 
traşi la răspundere cei care au 
distrus, cei care au favorizat 
distrugerea unui dosar care e, în 
ultimă instanţă, document de viaţă 
şi de istorie literară…? Vor rămîne 
nenumiţi pentru totdeauna 
turnătorii din preajmă? Mîna care a 
distrus dosarul nu e a destinului, ci 
e a unui potlogar. În lipsa 
recursului decisiv la morală, 

înotăm în societatea noastră, din 
păcate, în continuare, într-o mare 
de nemernicie…!  (A.G.) 
 

Universalizarea mahalalei 
 

Lumea întreagă a devenit, 
zice-se, un sat uriaş. Mijloacele 
moderne de comunicare au făcut 
ca "marginile" lumii să se 
întîlnească. Dacă acum cîteva zeci 
de ani în urmă, într-un sat de-al 
nostru sau de aiurea, o veste pleca 
dintr-o parte şi o lua încet, din gură 
în gură, pînă în partea cealaltă, iar 
pînă seara toţi sătenii erau 
informaţi, astăzi lumea întreagă 
ţine locul acelui sat. Dacă o găină 
din Brazilia naşte pui vii 
dimineaţa, după îngurgitarea 
cafelei cu lapte şi frişcă, pînă seara 
şi ultima băbuţă din Chintinici 
(România) află şi îşi face cruce cu 
limba şi-şi scuipă în sîn de aşa 
grozăvie. Războaiele sînt un fel de 
scandaluri la cîrciuma din centru. 
Iar scandalurile de la cîrciuma din 
centru, din nu ştiu ce cătun din 
Estonia, Spania sau România 
capătă, în presă, dimensiunile 
războaielor devastatoare. Toată 
lumea trăieşte parcă numai pentru 
a fabrica şi consuma fapte diverse, 
catastrofe, lucruri inimaginabile. 
Relaţia cu realitatea s-a fracturat 
undeva, cîndva. Războaiele 
contemporane, urmărite la 
televizor, în faţa unui gin cu apă 
tonică şi multă lămîie, par un banal 
joc pe calculator. Soldaţii care 
mor, televizaţi în direct, par nişte 
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personaje dintr-un imens joc 
înghesuit în calculator. Cadavrele 
lor sînt împinse în afara cîmpului 
vizual cu o simplă apăsare pe o 
tastă. Moartea unui om e privită ca 
scuipatul chiştocului din colţul 
gurii. În faţa acestei dilatări a 
satului, omul îşi reduce 
proporţional dimensiunile morale 
şi importanţa. Poetul indian Tagore 
spune: "Dacă vreau să mă simt 
universal, al lumii şi cu lumea, mă 
plimb prin pădure; dacă vreau să 
mă simt singur, singur de tot, mă 
afund între oameni". Cu cît ţi se 
aruncă în urechi mai multe 
informaţii, nealese, neverificate, 
pline de sosul senzaţionalului, cu 
atît eşti mai neinformat. Cu cît se 
caută scandalul cu orice preţ, pînă 
şi satul universal decade într-un 
cor de bîrfe. Senzaţia e că în scurt 
timp vom trăi într-o imensă şi 
universală mahala. (A.G.) 

 
La închidere: 
 

Comunicat din partea 
preşedintelui Uniunii 

Scriitorilor din România 
privind situaţia sediului 
cunoscut sub numele de 

Casa Monteoru 
 

Circulă de la o vreme în 
presă, pe bloguri, pe net, tot felul 
de informaţii false cu privire la 
situaţia Casei Monteoru din 
Bucureşti, sediul actual al USR. 
Unele de-a dreptul tendenţioase şi 

cu atât mai greu de înţeles cu cât 
vin chiar din partea unor membri ai 
Consiliului USR, informaţi de 
către conducerea USR, nu mai 
demult decât cu trei săptămâni în 
urmă, în sesiunea ordinară a 
Consiliului. Altele izvorăsc din 
frustrări explicabile, deşi nu 
justificabile. Spre a curma 
afirmaţiile fără nici un temei şi 
procesele de intenţie care se fac 
conducerii actuale a USR, vom 
expune în continuare situaţia 
exactă a Casei Monteoru, aşa cum 
rezultă din actele şi din 
informaţiile de care dispunem. 
Casa Monteoru, după numele 
primului proprietar, a fost donată 
în 1948 de către Elena şi Lascăr 
Catargiu, urmaşii legali ai lui 
Monteoru, Asociaţiei pentru 
Strângerea Legăturilor cu Uniunea 
Sovietică, recent înfiinţată 
(ARLUS) (dosar nr. 68/Arhivele 
Statului-Direcţia Arhive Centrale). 
Actul de donaţie a fost autentificat 
de către Tribunalul Ilfov (Proces-
verbal nr. 4929/3 mai 1949). 
Donaţia conţinea o sumă de clauze.  

În 1954, M. Sadoveanu, 
care era preşedinte al ARLUS şi 
totodată al USR, a făcut, împreună 
cu Lascăr Catargiu, vicepreşedinte 
la acea dată al ARLUS, un schimb, 
preluând în folosinţă gratuită Casa 
Monteoru şi cedând ARLUS 
imobilul din str. Povernei, devenit 
sediul Asociaţiei de tristă amintire 
până la desfiinţarea ei în 1964. 
Schimbul s-a făcut fără perfectarea 
vreunui act. La desfiinţarea 
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ARLUS în 1964, Casa Monteoru a 
fost trecută în proprietatea 
Primăriei Bucureşti şi în 
administrarea IAL „30 
Decembrie“, devenit ICRAL 
„Herăstrău Nord“, sectorul 1, care 
a atribuit USR imobilul, printr-un 
contract de închiriere. Aşadar, din 
1964 USR a funcţionat în această 
clădire în calitate de chiriaş, pînă 
în 1997, cînd Primăria a dat USR 
folosinţa gratuită a Casei  
Monteoru pe o durată de 10 ani 
(Hotărârea Consiliului General 
9/30.01.97), iar în 1998, prin 
hotărârea 71/98, folosinţa gratuită 
a fost prelungită pe o durată de 49 
ani, respectiv până la data de 
01.01.2046. Pe 26.06.1999, Ghika 
Grigore şi Angelescu Monteoru 
Constantin au dat în judecată 
Ministerul Finanţelor, ca 
reprenzentând statul român, şi 
Consiliul General al Primăriei 
Municipiului Bucureşti (dosar nr. 
2986/99 T.B., Secţia V Civilă şi de 
Contencios Administrativ), 
solicitând, între altele, revocarea 
actului de donaţie. Comunicându-i-
se de către Ministerul Finanţelor 
existenţa pe rol a procesului, USR 
a făcut cerere de intervenţie în 
interes propriu. T.B. n-a acceptat 
nici solicitarea de anulare a 
donaţiei, nici vreuna dintre 
solicitările USR, cea mai 
importantă fiind recunoaşterea 
dreptului USR de proprietate ca 
efect al uzucapiunii de 30 de ani. 
Apelul Ministerului, al Primăriei şi 
al USR a fost respins prin decizia 

192A a Curţii de Apel Bucureşti. 
Recursul la Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie (dosar 3419/01) nu s-a 
judecat, fiindcă reclamanţii au 
retras plângerea, trecând cauza pe 
Legea 10/01. Aceasta era situaţia 
în 2005, când actuala echipă de la 
USR a preluat conducerea ca 
urmare a alegerilor. În 2010, am 
aflat întâmplător că moştenitorii 
acţionaseră, din nou, în 2006, în 
instanţă Ministerul Finanţelor 
pentru anularea donaţiei, obţinând 
de data aceasta câştig de cauză, şi 
se aflau deja în proces cu Primăria 
Capitalei pentru restituirea Casei 
Monteoru. Nu numai că n-am fost 
înştiinţaţi de cele două procese, dar 
ni s-a refuzat de către jurista 
Primăriei accesul la dosar sub 
cuvânt că n-avem calitate 
procesuală, deşi aveam folosinţa 
imobilului, iar Ministerul pretinde 
că nu poate căuta acul în carul cu 
fân! Am putut consulta totuşi, prin 
eforturi proprii, dosarul celei de a 
doua cauze, cu Primăria, din care 
am aflat de anularea donaţiei pe 
motivul stupid că ar fi fost făcută 
„sub ameninţarea armelor“. În 
realitate, Lascăr Catargiu era, în 
1948, ca şi M. Sadoveanu, în graţia 
regimului şi a sovieticilor, dovadă 
funcţiile deţinute la ARLUS şi 
primirea ambilor de către însuşi 
Stalin la Moscova. În plus, Elena 
Catargiu a locuit până la moarte în 
Casa Monteoru, beneficiind, 
conform actului de donaţie, de o 
pensie viageră şi de hrană zilnică. 
Am adresat pe 11.03.10 Primarului 
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General al Capitalei o întâmpinare 
(înregistrată sub nr. 713/2010) la 
care n-avem deocamdată nici un 
răspuns, în care îi atrăgeam atenţia 
asupra faptului că nici Primăria, 
nici Ministerul Finanţelor nu 
ridicaseră vreo obiecţie în procese, 
ignorând cunoaşterea problemei. 
Ca şi faptul că nu e vorba de o 
clădire oarecare, ci de una de 
patrimoniu, moştenitorilor 
necerându-li-se de către instanţă să 
facă dovada capacităţii de 
restaurare şi de întreţinere a Casei 
Monteoru, pentru care USR făcuse 
în decursul timpului nenumărate 
apeluri la cei îndrituiţi să conserve 
patrimoniul, inclusiv la ultimii doi 
Primari Generali, apeluri soldate 
cu promisiuni neonorate. Această 
clădire are, evident, o valoare în 
sine, dar şi o valoare simbolică, ea 
figurând ca siglă pe carnetele de 
membru al USR. La jumătatea lui 
aprilie, va avea loc un nou termen 
de judecată în procesul dintre 
moştenitori şi primărie, tot în 
absenţa USR. Vom încerca, 
desigur, o cale de a ne spune 
cuvântul. Nu pretindem nicio 
favoare. Respectăm dreptul la 
proprietate. Ne vom supune 
hotărîrii organelor judiciare. Dorim 
însă să avem garanţia unei judecăţi 
corecte şi bazate pe stăpânirea 
documentelor. Suntem surprinşi de 
declaraţiile recente făcute agenţiei 
de presă Mediafax de către 
moştenitori şi de către avocata lor, 
pline de neadevăruri şi de procese 

de intenţie la adresa USR. Nu le 
meritam, mai ales din partea unor 
oameni care n-au călcat niciodată 
în imobilul de pe Calea Victoriei, 
dar au plecat urechea la bârfa 
publică sau au luat de bună o 
expertiză în care se afirmă că 
imobilul e nelocuit. Nici 
prejudecăţile de care dau dovadă, 
când lasă să se înţeleagă că USR ar 
fi o adunătură de parveniţi de tip 
comunist, nu le fac cinste. I-am 
ruga să nu uite că proprietatea cu 
pricina le-ar putea reveni, nu 
pentru vreo contribuţie personală 
la patrimoniul naţional, ci prin 
moştenirea rezultată din munca 
unor înaintaşi merituoşi. Suntem 
încă şi mai surprinşi de preluarea 
unora dintre acuzaţii de către 
membri ai USR şi de „tămbălăul“ 
(expresia aparţine unuia dintre ei) 
pe care au crezut de cuviinţă să-l 
facă pe această temă. Nici noi, nici 
cei care ne-au precedat la 
conducerea USR n-avem vreo vină 
într-o cauză extrem de complicată, 
ca atâtea altele lăsate în urmă de 
regimul comunist. Şi, din păcate, 
nu putem prevedea nici cum se va 
soluţiona. Îi putem asigura pe 
membrii USR că vom face tot ce 
depinde de noi, în condiţiile legii şi 
din convingerea că dreptul la 
proprietate este esenţial în toată 
lumea civilizată. 
 

Nicolae Manolescu, 
Preşedintele Uniunii Scriitorilor 

din România 
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român. Autor a peste cincizeci de volume de poezie, critică, istorie literară. 
Opera sa a primit cele mai importante premii din România. Trăieşte în („amarul 
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Muzeul de Artă Piatra-Neamţ i-a găzduit o memorabilă expoziţie personală. A 
colaborat cu poetul Emil Nicolae la proiectul trilogiei editoriale „Omul de 
hârtie”, „Mortul perfect” şi „Paranoima”, ca şi la volumul „Poezia nu e decât 
slăbiciunea artei”. Este membru al UAP şi deţinător al premiului acestei 
organizaţii profesionale. 
Magda Iftimie. Eseist, doctor în litere, profesor în Piatra-Neamţ. 
Guilad Meïri. Este membru al grupului literar „Ktovet”, din Ierusalim, care 
organizează reuniuni anuale la care au participat până acum mai bine de cinci 
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sute de poeţi şi muzicieni, în virtutea proiectului „Un loc în poezie”. A publicat 
volumele de versuri Păgînul organic (2003), şi Şocurile îngheţului (2006) şi 
Adresă (2008), toate în ebraică.  
Igor Mocanu. Născut în anul 1984 în Republica Moldova. Masterand la 
Facultatea de Istoria şi Teoria Artei din cadrul Universităţii Naţionale de Artă 
din Bucureşti. Apariţii editoriale, selectiv: Ultima generaţie a comunismului 
românesc (2008), în colaborare cu Ion Manolescu;  Rubik, roman colectiv 
patronat de Simona Popescu (2008), Bogdan Petriceicu Hasdeu - Un secol de 
nemurire (Cahul, 2008). Trăieşte la Chişinău. 
Andrei Moldovan. Născut la 2 februarie 1949, Chiuza, Bistriţa Năsăud. 
Membru al USR. Este profesor la Colegiul Naţional Petru Rareş din Beclean. A 
publicat, între altele: Coşbuc sau lirismul pragurilor (1997), Erezii lirice 
(2004), Aruncarea în haos (2004), Liviu Rebreanu prin el însuşi, în colaborare 
cu Niculae Gheran (2008), volum premiat de Uniunea Scriitorilor din România 
– Filiala Cluj. 
Marian Nencescu. Născut la 17 iulie 1953, Bucuresti. Doctorand al 
Universitaţii de Nord din Baia Mare, specialitatea filosofie. Bibliotecar la 
Institutul de Istoria artei, Bucureşti. Cărţi publicate, selectiv: Întîmplări din 
zilele Revoluţiei (1990),  Metanoia. Insemnari despre cultura, educatie, 
comunicare, (2008, 2009).  
Emil Nicolae. Născut la Bacău, trăieşte în Piatra-Neamţ, este poet, eseist, 
traducător, ziarist, realizator tv, muzeograf, expert în bibliofilie, membru al 
USR şi UZP. A publicat opt volume de versuri, albumul monografic Victor 
Brauner – la izvoarele operei, eseurile Femeia şi femela. Recurs la erogenia 
textului şi Patimile după Victor Brauner. A primit Premiul pentru poezie al 
USR – Filiala Iaşi în 1999 şi 2005. Publicat în antologii şi reviste literare din 
Germania, Italia, Austria, SUA, Franţa, Israel. 
Dinu Olăraşu. Poet şi cantautor. Născut în 1962, Sagna, Neamţ; în prezent 
locuieşte la Sighişoara; debut în poezie în anul 1984, la Editura Albatros cu 
volumul „Dăruit eternităţii pe fereastră”; alte volume: Trafic de transparenţă 
/1997, Frenetic / 1998, In /1998 ş.a discografie: 1997 -Pur&Simplu, tempo 
music; 2001 - Vizavi, intercont music; 2006 - Altcumva, cat music; 2009 - 
Câmpia lucrurilor bune (jurnalul naţional de colecţie). 
Esther Orner. Născută în Germania, a copilărit în Belgia şi a emigrat în Israel 
în 1950. Poetă de expresie franceză, prozatoare şi traducătoare. A publicat, între 
altele, Autobiographie de personne (1999), Fin et suite (2001), Petites pièces en 
prose très prosaïque (2001), Petite biographie pour un rêve (2003), Une année 
si ordinaire (2004) ş.a. 
Ioan Es. Pop. Născut la 27 martie 1958, în Vărai, Maramureş. Absolvent al 
Facultăţii de Filologie a Universităţii din Baia Mare. Cărţi publicate, selectiv: 
Ieudul fără ieşire (1994), Porcec (1994), Pantelimon 113 bis (1999), Petrecere 
de pietoni (2003). Premiul pentru debut al USR în 1995, Premiul “Mihai 
Eminescu” al Academiei Române în 1999, Premiul USR şi Premiul Oraşului 
Bucureşti în 2004, Premiul Niram Art, Madrid, în 2009.  
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Adrian Popescu. Născut la 24 mai, 1947, la Cluj. Redactor şef la revista 
Steaua. Fondator al revistei Echinox, 1968. Debut în 1971, cu volumul 
,,Umbria'', premiul pentru debut al USR, urmat de alte peste douăzeci de 
volume de versuri, eseu, proză. Premiul Academiei, 1989, pentru ,,Călătoria 
continuă'', Premiul naţional Mihai Eminescu, pentru Opera omnia, 2006. 
Vasile Pruteanu. S-a născut la 10 mai 1947, Roznov, Neamţ. Profesor de 
istorie, fost prefect al jud. Neamţ, fost deputat de Neamţ. Actualmente 
preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ. Co-autor al Ghidului Municipiului 
Piatra Neamţ, al altor volume de documentare şi istorie.  
Adrian G. Romila. Născut la 29 septembrie 1974, Piatra-Neamţ. Doctor în 
filologie din anul 2005. Cărţi apărute: Imaginea Raiului în cultura populară 
(2008) şi De-a dragostea şi drumul (2010). Premiul pentru debut al Filialei 
USR pentru volumul Imaginea Raiului în cultura populară. Trăieşte la Piatra 
Neamţ 
Nicolae Sava. S-a născut la 23 oct. 1950, Vânători, Neamţ. În prezent este 
redactor la ziarul Ceahlăul din Piatra Neamţ. Cărţi publicate, selectiv: Fericit 
precum mirele, 1983; Privighetoarea, 1989; Viaţă publică, 1995; Proză, 
domnilor, proză!, 1997; Insolenţa nopţilor, 2004. Premiul pentru poezie al 
Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor, în anul 2004. 
Gheorghe Simon. Născut la Agapia, la 27 martie 1950. Membru fondator și 
redactor șef-adjunct al revistei „Opinia studenţească”. Apariţii editoriale: 
Fulgere captive (1984), „Viaţa după Iisus” (1996), „Duminica absenţelor” 
(2004), „Ardere de tot” (2009). Este membru al USR şi al Asociaţiei Europene 
„François Mauriac”. Trăieşte la Tîrgu Neamţ. 
Ronny Someck. Născut la Bagdad, trăieşte în Israel din 1951. Este poet, artist 
vizual, profesor şi organizator de workshopuri de creaţie literară. Dintre 
volumele de poezie publicate cităm: Solo, Asphalt, Sângeroasa Mary, 
Toboşarul revoluţiei (toate în limba ebraică); plus 3 CD-uri (împreună cu 
muzicianul Elliot Sharp). A primit premiile AKUM (1986), Premiul Primului 
ministru (1989 şi 2000) şi Zehuda Amihai (2004). A fost tradus în numeroase 
limbi.  
Cassian Maria Spiridon. Născut la 9 aprilie 1950 la Iaşi. Poet şi eseist. În 
decembrie ’89 a fost arestat deoarece a organizat şi condus o mişcare împotriva 
dictaturii comuniste. În ianuarie 1990 a fondat revista „Timpul” (care a apărut, 
sub conducerea sa, pînă la sfîrşitul lui octombrie 1991). Director al editurii 
Timpul. Redactor-şef al revistei „Convorbiri literare”. Tradus în franceză, 
engleză, germană, spaniolă, suedeză, rusă, chineză, finlandeză, maghiară, 
poloneză, cehă, slovacă etc.  
Vasile Spiridon. Născut la 14.02.1958 în Girov, Neamț. Prof. univ dr. la 
Facultatea de Litere a Universității „Vasile Alecsandri“ din Bacău. Membru al 
USR. Autor al cărților Cuprinderi (1993), Nichita Stănescu. Monografie (2003), 
Viziunile „învinsului de profesie“ Nichita (2003), Perna cu ace (2004), Gellu 
Naum. Monografie (2005), Înscrierea pe orbită (2008); Apărarea şi ilustrarea 
poeziei (2009). A obținut numeroase premii pentru critică și istorie literară. 
Trăieşte la Piatra Neamţ. 
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Valeriu Stancu. Poet, prozator, eseist. Născut în anul 1950. Redactor şef al 
revistei „Cronica” din Iaşi. Autor a peste douăzeci de volume de poezie, proză. 
Traducător din poezia franceză, belgiană, sud-americană. La rândul lui, a fost 
tradus în Belgia, Franţa, Germania etc. 
Mircea Stâncel. Poet şi eseist optzecist. Redactor al revistei „Discobol” din 
Alba Iulia.  
Liviu Ioan Stoiciu. Poet, prozator, eseist. Născut în 19 februarie 1950 la 
Dumbrava Roşie/ Neamţ. Recunoscut contestatar al dictaturii ceauşiste şi al 
regimului comunist. Debut editorial cu versuri: La fanion, 1980, Premiul 
Uniunii Scriitorilor. Alte volume de versuri, selectiv: Inima de raze (1982), 
Când memoria va reveni (1985), O lume paralelă (1989), Poeme aristocrate 
(1991, Premiul Uniunii Scriitorilor), Singurătatea colectivă (1996, Premiul 
Academiei Române), Poemul animal (2000). A publicat volume de 
memorialistică / eseu / publicistică şi dramaturgie.   
Raluca Şerban-Naclad. Născută la 9 septembrie 1977, Constanţa. Doctor în 
filologie. Volum publicat: Pelerin la schiturile şi mănăstirile dobrogene 
(Editura Tomis, 2004). Redactor şef al revistei Tomis pînă în anul 2009. 
Stabilită la Piatra Neamţ. 
Nicolae Turtureanu. Născut la 25 noiembrie 1941, în Iacobeni-Dângeni, 
Botoşani. Senior editor la ”Revista Română”, Iaşi. Poet, prozator, publicist. 
Creaţia sa a fost comentată în reviste, în panorame critice  (Ştefan Aug. Doinaş, 
Florin Faifer, Gheorghe Grigurcu, Al. Piru, Valentin Taşcu, Laurenţiu Ulici, 
Magda Ursache, în dictionarele apărute în ultimele decenii şi a fost încununată, 
de-a lungul timpului, cu Premii ale Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi, ale diverselor 
Fundaţii şi instituţii culturale.    
Radu Ulmeanu. Născut la 25 ianuarie 1946, Ulmeni, Maramureş. Poet, 
prozator, redactor şef al revistei „Acolada”. Mmbru al USR. Cărţi, selectiv: 
Patinoar (1979), Un domeniu al meu, (1982), Astrele negre (1983), Sintagmele 
nopţii (1987), Sonete din Nord (1990), Ce mai e nou cu Apocalipsa (1997), 
Climatul fulgerului (2001), Laptele negru (2008), Prăpastia numelui (2009), 
Chermeza sinucigaşilor, roman (2009). Trăieşte la Satu Mare. 
Petru Ursache (n. 15 mai 1931, Popeşti, Iaşi). Etnolog, estetician şi istoric 
literar. Profesor emerit al Universităţii Al.I. Cuza. Volume publicate, selectiv: 
Titu Maiorescu. Esteticianul (1987), Camera Sambô. Introducere în opera lui 
Mircea Eliade (1993), Sadovenizînd, sadovenizînd. Studiu estetic şi stilistic 
(1994), Etnoestetica (1998); Cazul Mărie. Sau despre frumos în folclor (2001), 
Mic tratat de estetică teologică, (2009). 
Lucian  Vasiliu. Poet, prozator, eseist. Născut la data de 8 ianuarie 1954, în 
Puieşti, Vaslui. Fondator al Societăţii Culturale „JUNIMEA '90“ (Iaşi, 1990), 
precum şi al seriei noi a revistei „Dacia literară” (din 1990). Cărţi publicate 
(selectiv): Mona-Monada 1981, Fiul Omului 1986; Lucianograme 1999, 
Grenade şi îngeri 2001.  
Ion Zubaşcu. Poet, cîntăreţ, ziarist, născut în 18 iunie, 1948, în Dragomireşti, 
Maramureş. Membru al USR. Redactor la Viaţa Românească, după 25 de ani de 
presă de informaţie, la principalele publicaţii ale ţării. A publicat volumele de 
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versuri Gesturi şi personaje (1982), Omul de Cuvânt (1991), Întoarcerea la 
Dumnezeu (1995), Omul disponibil (1999), Omul disponibil (II, 2009), Moarte 
de om. O poveste de viaţă, (2010). Are numeroase premii pentru poezie, muzică 
şi jurnalism. Trăieşte la Bucureşti.   
Sue Wootton. Trăieşte şi scrie la Duedin, în Noua Zeelandă. A studiat literatura 
la Universitatea din Otago. A publicat volumele de versuri Hourglass şi 
Magnetic South. A primit numeroase premii literare.  

 






