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„Ce s-ar fi întîmplat dacă, prin vot şi prin hazard, Mircea 
Cărtărescu ar fi luat, totuşi, premiul Nobel? Poate că ar fi fost 
linşat...! Spuneam altă dată, răspunzînd isteriei iscate în jurul 
adjudecării unui premiu Nobel, că noi nu am lua acest rîvnit 
premiu pentru literatură nici dacă juriul ar fi format numai din 
români. Atitudinea în faţa candidaturii lui Mircea Cărtărescu, 
din acest an, pare să-mi dea dreptate.” 

 
 

 
“Cazul” Mircea Cărtărescu 

 
un editorial de Adrian Alui Gheorghe 

 
         Mircea Cărtărescu este un scriitor român. Poet, prozator, eseist, 
publicist. S-a născut în Bucureşti, a fost între membrii importanţi ai 
„Cenaclului de luni”, reprezentant (de seamă, dacă îmi este permis să 
spun!) al „generaţiei 80” din literatura română. E prezent în manualele 
şcolare cu cîteva texte, şcolarii „de la vîrsta liceului” îşi încearcă astfel 
dinţii în tăria literaturii române actuale. Depinde de calitatea profesorilor 
dacă această literatură prinde la minţile necoapte, sau va fi privită ca pe o 
trăsnaie, o ciudăţenie, un lucru exotic peste care trec oarecum deranjaţi 
(plictisiţi), ca să se întoarcă la ce ştiu ei mai bine. Eventual să se mai şi 
amuze de ce l-a dus mintea pe autor... ! Dar nu despre asta vreau să 
vorbim, ci despre faptul că scriitorul Mircea Cărtărescu a ajuns pe lista 
lungă/ scurtă a propunerilor pentru cîştigarea Premiului Nobel pentru 
literatură. Să fie aceasta o bilă albă pentru literatura română actuală? Sau 
pentru Mircea Cărtărescu? S-ar părea că nu. Dimpotrivă....! 
         În zilele în care Fundaţia Alfred Nobel şi juriul aferent discutau 
candidaturile pentru prestigiosul premiu, iar numele lui Mircea 
Cărtărescu a fost anunţat între cele posibil cîştigătoare, nu mai contează 
la ce poziţie în estimări, în ţară a început un freamăt. S-a plecat de la 
întrebarea „cine e acest Cărtărescu” şi cum de a ajuns aşa de departe? 
Prin ce „învîrteli”? Cine îl susţine? Imediat a fost descoperit faptul că 
Institutul Cultural Român i-a finanţat (parţial) cîteva traduceri în limbi de 
circulaţie europeană, traduceri care l-au adus, firesc, în postura de a fi pe 
„lista Nobel”.   
         Tot felul de „şoumeni”, ziarişti, băgători de seamă, figuri jalnice 
care se perindă pe la televiziuni precum nişte „călugări trăistari”, dintre 
cei care trăiesc din mila publică, au început să-şi dea cu părerea. Cu una, 
două zile înainte de a se pronunţa „juriul Nobel”, Mircea Cărtărescu era 



 4

„un caz” de cum se cheltuie „bănişorii noştri” pentru traduceri, în loc să 
facem încă vreo zece, douăzeci de centimetri (!) de autostradă, 
echivalentul bugetului anual alocat promovării culturii româneşti în 
afară....! Oameni care se întîlnesc cu cartea doar dacă se adăpostesc de 
ploaie într-o librărie, se dădeau experţi în cultură, în „politici culturale 
externe”, îl urau la comandă pe Mircea Cărtărescu, în conformitate cu 
„comanda” postului de televiziune, a moderatorului. Cît de jos poate să 
decadă o naţie, un individ, ca să judece murdar un artist în chiar 
momentul în care acesta îl reprezintă la nivel planetar? Cît de netrebnici 
pot fi nişte indivizi-redactori de televiziune ca să îşi dea cu părerea 
despre calitatea literaturii unui autor român, în unul din momentele faste 
ale acesteia?  
         M-am uitat la acele emisiuni cu sentimentul că turpitudinea a atins 
limita maximă. Dacă participanţii la acele discuţii publice de la 
televiziuni (dar şi din presa scrisă, plus comentariile de pe internet, 
anonime) l-ar fi urît sincer pe Mircea Cărtărescu şi i-ar fi dispreţuit 
literatura, poate că ar fi fost un tip de atitudine, bazat pe o cunoaştere atît 
a autorului cît şi a operei. Dar era limpede că acei indivizi care „îl 
discutau” habar nu aveau despre ce vorbeau, ei ar fi putut la fel de bine să 
discute (pălăvrăgească) despre „moda la cercopiteci” sau despre nunta 
(spectaculoasă, uau!) vreunei beizadele de politician petrecută în subsolul 
Casei Poporului.     
         E un caz simpotmatic pentru mentalitatea românească. Ţara în care 
plagiatele sînt considerate nişte „mofturi” oarecare, necondamnabile, e o 
ţară în care mediocritatea şi prostia au ocupat faţa şi interfaţa. La singura 
vizită la Neamţ a cuplului Monica Lovinescu – Virgil Ierunca, din anul 
1993, ca invitaţi ai mei, un jurnalist de la un ziar central care se tot 
învîrtea pe lîngă noi, a extras în cele cîteva zile de urmărire o singură 
ştire bombă cu care a împodobit prima pagină a imundei sale publicaţii: 
cazată la o mănăstire de maici din Neamţ, Monica Lovinescu şi-a permis 
să fumeze pe ceardacul cămăruţei din incinta mănăstirii...! Atîta a înţeles 
infantilul jurnalist din cele cîteva zile în care cei doi mari intelectuali 
români „recucereau spaţiul memoriei”. Şi acum: atîta au înţeles acei 
redactori (alfabetizaţi? români? întregi la cap?) din prezenţa pe „o listă 
Nobel” a unui scriitor român, că acesta a beneficiat de fonduri publice 
pentru traducerea operei în limbi străine. De ce nu am trimis cu acele 
fonduri nişte parlamentari români să prospecteze calitatea nisipului de la 
Monte Carlo? Sau alţii să se convingă, în Laponia, că Moş Crăciun 
există...! Dar cum să dechizi calea spre Europa unei culturi mici, dacă nu 
aloci nişte bani? Cultura e un ambasador, alături de sport, poate cel mai 
eficient, ca să te faci cunoscut în lume. În sport nu se alocă bani? 
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Participarea la competiţii europene, mondiale, zonale, regionale nu se 
face cu aport de bani? De ce nu s-ar investi şi în cultură? 
         Şi apoi, literatura, arta nu se judecă „democratic”. Adică orice 
neavenit îşi dă cu părerea, cu presupusul despre calitatea unei opere, în 
funcţie de cine ştie ce comenzi primeşte, în funcţie de capacitatea insului 
de a înţelege. Doar în comunism „omul muncii” era chemat să judece 
opera scriitorului, a pictorului, a muzicianului în funcţie de încărcătura 
ideologică. Au fost cazuri în care muncitorii înfierau cu mînie proletară 
cărţi, opere, autori. Îmi vin în minte acum execuţiile publice, în medii 
muncitoreşti, uzine şi şantiere, a romanului „Bunavestire”, a lui Nicolae 
Breban sau „Viaţa pe un peron” a lui Octavian Paler. Cine sînt activiştii 
şi securiştii de atunci, cei care înscenau acele adunări? Sînt mari 
capitalişti români de azi, patroni de trusturi de presă, milionari în euro, 
politicieni care fac jocuri în societate şi în economie, cei care „comandă 
şi plătesc” comportamentul unor mercenari de presă care nu s-au întîlnit 
nici măcar întîmplător cu bunul simţ şi cu ruşinea în viaţa şi în evoluţia 
lor.   
          Nu contează cît de mare e Mircea Cărtărescu, cît e de citibil, cît e 
de „nemuritor”. Va da seama, peste o vreme, opera lui. Eu, personal, îl 
prefer pe poetul Mircea Cărtărescu, în detrimentul prozatorului. Poate că 
e genial în ambele genuri, poate că nu e în niciunul. Dar cine decide acest 
lucru? Timpul, piaţa de carte, critica literară, istoria literară. Deocamdată 
este validat de cititori din vreo douăzeci de ţări, acolo unde i s-au tradus 
cărţile. Din păcate prejudecăţile care însoţesc destinul actual al României 
se reflectă şi în slaba receptare culturală, economică, socială. Promovarea 
culturii, cu program, ar fi semnul că România e capabilă şi de civilizaţie, 
nu numai de incoerenţe de adaptare la societatea europeană a secolului 
XXI.  
          Nu sînt din cercul de amici ai lui Mircea Cărtărescu, nici al fostului 
„cenaclu de luni”, de asta îmi este străină orice idee de partizanat. Pe 
Mircea Cărtărescu l-am întîlnit doar de cîteva ori în viaţa asta şi am 
schimbat ceva amabilităţi. I-am amendat şi eu, în spiritul polemicii, de 
cîteva ori, în articole sau în interviuri, unele abordări sau poziţionări, în 
relaţie cu literatura română actuală. Habar nu am, nici acum, cine avea 
dreptate. Dar îmi este limpede că o literatură se prezintă în faţa lumii nu 
prin deziderate şi declaraţii de bună intenţie, ci prin autori şi cărţi. 
Cărtărescu poate fi unul dintre autori, cărţile lui au atras atenţia unor 
traducători, a unor cititori. Mai pot fi propuşi şi alţii scriitorii români „la 
export”, din păcate nu sînt prea mulţi. Şi în loc să milităm ca lîngă 
Mircea Cărtărescu, în atenţie europeană, să apară şi alte nume şi opere, 
preocuparea noastră pare să fie aceea de a-l scoate din atenţie şi pe 
acesta.    
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          M-aş fi aşteptat ca o mulţime de confraţi de-ai lui Mircea 
Cărtărescu să ia atitudine împotriva canibalismului cultural exercitat de 
mass-media românească, în momentul în care numele acestuia era pe o 
onorantă „listă Nobel”. Reacţiile au fost, din păcate, palide, inconsistente. 
În istoria noastră mistificările şi tendinţa de a coborî de pe soclu valorile 
sînt vechi. Mihai Eminescu a fost judecat pentru nişte nenorocite de 
scaune care ar fi lipsit din biblioteca pe care o administra, scaune pe care, 
se zice, că fiind o iarnă grea poetul le-ar fi pus pe foc. Cel care a stîrnit 
scandalul era un confrate frustrat. După un proces mediatizat, totul s-a 
dovedit o intoxicare făcută de inamici. Caragiale, după ce un oarecare 
Caion l-a acuzat de plagiat, fără nici o umbră de dreptate, supunîndu-l 
oprobiului opiniei publice, a plecat dezgustat din ţară.  
          Ce s-ar fi întîmplat dacă, prin vot şi prin hazard, Mircea Cărtărescu 
ar fi luat, totuşi, premiul Nobel? Poate că ar fi fost linşat...! Spuneam altă 
dată, răspunzînd isteriei iscate în jurul adjudecării unui premiu Nobel, că 
noi nu am lua acest rîvnit premiu pentru literatură nici dacă juriul ar fi 
format numai din români. Atitudinea în faţa candidaturii lui Mircea 
Cărtărescu, din acest an, pare să-mi dea dreptate. 
 

9 decembrie 2012 
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Invitatul revistei 

 
 

Christian W. Schenk 
în dialog cu 

Adrian Alui Gheorghe 
 

 
„Întreaga mea operă stă sub semnul biografiei mele. 

Nu trebuie să recurg la alte surse de inspiraţie” 
 
 

„Tata vorbea cu mama maghiara, fratele cu mine româna, 
noi cu mama maghiara şi cu tata germana… Aşa vorbeam 
noi şi nimănui nu i se părea că ceva nu este în ordine” 
 

- Te rog, dragă Christian W. Schenk, să transformi viaţa ta de 
pînă acum într-o scurtă poveste (cum a fost odată, că de n-ar fi nu s-ar 
povesti…etc.)…! Cam cum ar suna această poveste? 

- De bun început, dragă Adrian, trebuie să-ţi spun că eşti primul, 
singurul şi ultimul căruia mă dezvălui cu atâtea amănunte despre 
intimităţile vieţii mele. Dacă ar fi o poveste aş începe cu a fost odată în 
secolul al XII-lea când strămoşii mei au părăsit meleagurile natale din 
zona Moselei şi a Rinului de Mijloc, unde viaţa lor de hangii şi viticultori 
nu mai garanta supravieţuirea. Astfel au lăsat totul în urmă în speranţa 
unei vieţi mai bune la 1500 km în jos spre sud-estul continentului. Astfel, 
după luni – ba chiar ani – de peripeţii, greutăţi, boli, foamete, au ajuns în 
zona transilvană unde „clanul Schenk” s-a aşezat în zona Cincu (astăzi 
jud. Braşov) şi cel al Jidveiului unde au reînceput o nouă viaţă însă cu 
vechile lor ocupații, de hangii şi viticultori, care erau strâns legate unele 
de altele. Probabil că de acolo, din zona respectivă, ne provine numele 
sau înaintaşii mei au dat numele Cincu-lui (în germană „Groß-Schenk” – 
Cincu Mare). Arborele meu genealogic nu precizează acest lucru. Cu 
siguranţă însă este faptul că strămoşii mei au deţinut o mare parte din 
podgoriile Jidveiului, primul atestat fiind Jacobus Schenk care în secolul 
al XVI-lea a vândut partea lui de vie şi s-a mutat la Jibert lângă Rupea pe 
drumul înspre Făgăraş, unde în afară de un han şi-a făcut şi un „atelier” 
de mobilă şi tâmplărie. Din această ramură provine şi bunicul meu care, 
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după naşterea ultimului copil - Friedrich Wilhelm Schenk (tatăl meu), – 
s-a mutat cu întreaga familie, 5 fete şi un băiat, la Braşov unde a lucrat ca 
şi înaintaşii lui ca tâmplar de mobilă în atelierul propriu, fără angajaţi. În 
jurul anilor 1880-1890 toţi strămoșii mei, cu excepţia bunicului, au luat-o 
iar spre tărâmuri îndepărtate, lăsând în urma lor tot ce-au agonisit. Cei 
mai mulţi au plecat spre America (spre Vest) ajungând în California, 
Nevada şi Arizona, iar altă parte spre Brazilia unde sperau într-o viaţă 
mai bună, mai lipsită de vremurile tulburi de atunci din Europa, o viaţă 
mai sigură şi mai liniştită. Singurul Schenk care a rămas în ţară a fost 
bunicul meu. În urmă cu mai bine de 15 ani am redescoperit rudele din 
California în Los Angeles (Hollywood şi Hemet) pe care le-am vizitat şi 
cu care am făcut schimb de informaţii privind genealogia familiei 
noastre. Din partea mamei e mai greu de urmărit; totuşi ajung la un ofiţer 
polonez care în secolul al XVIII-lea conducea un batalion sau o 
companie maghiară ca mercenar. Prin căsătoria acestuia cu o unguroaică 
s-a născut familia Katczovsky (numele de naștere a bunicii mele din 
Ungaria. Bunicul meu de origine austriacă a fost profesor de limbă şi 
literatura germană pe nume Jeremia Engel a cărui provenienţă pare a fi 
pe undeva prin Cehia sau Slovacia. Urmele lui nu mai pot fi urmărite. 
Acest bunic Engel (protestant) a cunoscut-o pe bunica mea Mathilda 
(catolică) şi cum familiile (mai ales catolicii) s-au împotrivit unei alianţe 
nepermise pe vremea aceea, au fugit într-o bună noapte ajungând după 
multe peripeţii în zona Ciucului. Mai târziu sau mutat cu cinci fete şi un 
băiat la Braşov. Cam aşa se termină în mare povestea înaintaşilor mei şi 
începe povestea mea şi a familiei mele. 

- Într-un poem de-al tău spui că eşti poetul cu un destin „rupt în 
trei limbi”: română, germană, maghiară ...! Însă, din cîte ştiu, două 
culturi te-au marcat decisiv...  

- Ca să-ţi pot răspunde mai pe înţeles trebuie să introduc şi partea 
exilului (nu cel teritorial) în destinul meu lingvistic. „Exegi 
monumentum aere perennius” a declarat Horaţiu (Ode 3, 30, 1) 
referindu-se la poeziile sale. Fiecare dintre noi, cu primul cuvânt rostit, 
ne construim o citadelă spirituală şi cu fiecare limbă nouă pe care o 
învăţăm punem o nouă piatră pe ceea ce numim identitate individuală. 
Cum nici o limbă nu este un mono-sistem omogen, ci un poli-sistem 
dinamic, individualitatea se află într-o permanentă metamorfoză în cadrul 
aceleaşi spiritualităţi a cărei dinamică este supusă altor legi (timp, spaţiu, 
influenţe) decât identitatea. La un moment dat Cioran spune că „Istoria 
cuvintelor nu este decât o înşiruire de vocabule convertite”, deci în altă 
ordine de idei postulez că limba - şi spaţiul ei spiritual – este o convertire 
a individualităţii prin fiecare manifestare socio-politică. Aici trebuie să 
revin la opoziţia manifestată printr-un exil interior şi un exil propriu-zis – 
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graniţa dintre luptă şi resemnare… Deci, încercând să răspund (şi mă 
repet), trebuie să mă sprijin atât pe cele spuse mai sus cât şi experienţa 
mea biografică. Povestea mea începe cu…: După o lungă perioadă de 
prizonierat în minele din Donnbas (astăzi Ucraina), tatăl meu (german, 
după cum am pomenit) s-a reîntors la tânăra lui soţie cu care, după nuntă, 
nu apucase să stea decât trei luni. Mama mea – maestru croitor – cu un 
atelier de croitorie particular şi câteva angajate, avea posibilitatea să 
sprijine material atât părinţii ei cât şi sora tatălui meu rămasă singură cu 
trei copii mici. Tatăl ei, bunicul meu, fost profesor, studiind şi activând o 
perioadă la Passau în Austria, a trebuit ca mulţi alţii în primul război 
mondial, să meargă pe front. Mama ei, bunica mea, a fost nevoită să-şi 
câştige existenţa şi aşa a deschis un magazin mixt care aducea atâta profit 
încât putea să supravieţuiască cu copiii pe care-i avea. La întoarcerea 
bunicului meu (de o corectitudine şi o mândrie exagerată) ea, bunica, a 
mai deschis câteva filiale şi le mergea foarte bine. La reforma monetară – 
când mai toţi au dat faliment – bunicul meu a început să se amestece în 
afaceri şi astfel s-a ţinut în „prima linie” până la ultimul ban pe care de 
altfel l-a pierdut foarte repede. Sărăcit s-a retras în cărţile lui fericit că nu 
e falit… I-au rămas un Goethe, un  Petőfi şi acela mototolit ca vai de el, 
câteva cărţi „în toate limbile pământului şi câţiva elevi particulari pe care 
încerca să-i mai înveţe câte ceva. Asta era viziunea lui despre avere! Cam 
aşa arătau lucrurile când fratele meu a venit pe lume, o perioadă tulbure 
şi plină de ostilități binecunoscute. Tatăl meu a reprimit postul de 
dinainte de prizonierat şi – spre deosebire de mulţi alţii – tinerei familii le 
mergea destul de bine. Mamei mele i se naţionalizase mica croitorie. 
Ispita fiind mare, tatălui meu, fiind economist, i s-a propus o funcţie de 
conducere la o mină de cărbuni, cu maşină la uşă, cu şofer, cu vilă şi 
birou separat. Maşina la uşă compensa faptul că de acolo nu exista nici o 
posibilitate de deplasare, cu excepţia unui marfar care transporta cărbuni. 
Aşa s-a făcut că la sfârşitul anilor `40, renunţând la confortul de oraş, s-a 
„retras” la ţară, un sat care s-a dezvăluit până în cele din urmă a fi o 
colonie de minieri, o localitate pe cât se poate de artificială în poala 
Munţilor Făgăraş, sub Poalele Măgurii Codlei. A fost repartizat „în mod 
provizoriu” într-un birou cât o sală de sport cu alţi funcţionari şi tot în 
„mod provizoriu” i s-a dat un apartament la un bloc muncitoresc. Încet, 
încet a dispărut maşina, pe urmă şoferul care s-a reciclat, salariul a 
început să scadă sub nivelul avut la Braşov, provizoratul a devenit 
definitiv şi la urmă când totul „s-a aranjat” – pierzând nu în cele din urmă 
şi „buletinul de oraș” – am venit eu pe lume… La urma urmei mama a 
trebuit să-şi reia munca de croitoreasă (foarte clandestină şi… ilicit) 
lucrând pentru soţiile oligarhilor (secretari de partid, securişti ş.a.) şi în 
felul acesta umplea şi ea golurile financiare care, an de an, se măreau. 
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Limba germană a mamei mele aş caracteriza-o nu neapărat catastrofală, 
însă foarte departe de perfecţiune. Fiind crescută într-o atmosferă total 
maghiară, tatăl ei fiind prea ocupat cu cărţile şi studenţii lui cărora le 
„injecta” o limbă germană impecabilă, ea nu a ajuns să primească şi o 
educaţie germană. De altfel transilvănenii ştiu foarte bine cât de 
dominantă este maghiara într-o relaţie, într-o familie „amestecată”. 
         Tatăl meu german – care nici el nu mai ştie cum a prins maghiara 
pe care a perfecţionat-o – s-a cam maghiarizat, dar numai în relaţie cu 
mama mea. Toate rugăminţile adresate de mama tatălui meu de a vorbi 
sau de a ne învăţa limba germană au eşuat într-un mod catastrofal astfel 
încât mama a început să vorbească cu noi germana, mai ales cu mine cel 
de-al doilea, şi slavă Domnului ultimul,  născut. Aşa am început să pipăi 
lumea din jurul meu într-o germană cam stâlcită, pe care cei câţiva vecini 
de diferite naţionalităţi abia o puteau înţelege. Limba maghiară nu i s-a 
părut mamei ca fiind prea importantă iar pe cea română şi aşa aveam s-o 
învăţ pe stradă, la grădiniţă şi şcoală. 
          Am început să mă descurc destul de bine cu germana când, câţiva 
ani mai târziu, bunica din partea mamei – pierzându-şi locuinţa – s-a 
mutat la noi şi aşa a început o nouă „eră lingvistică”. Bunica neştiind 
germana (şi nici româna…) am început să vorbesc cu ea într-o limbă care 
nu semăna cu nimic din ceea ce învăţasem până atunci: maghiara. Până şi 
„masa” care, până atunci, avea un singur nume şi nu altul a început să-mi 
devină străină. Câteva luni am tăcut, instruindu-mă mai mult în 
gesticulare. Până la urmă s-a prins şi limba asta de mine ajungând chiar 
să pot face (câteva) diferenţieri. Ajuns la vârsta când la care mai toţi 
copiii se mai dezlipesc de fusta mamei, am intrat şi eu în lumea mare 
luând contact cu vecinii de aceeaşi vârstă cu mine şi care nu vorbeau nici 
ei limba română mai bine decât eu germana şi maghiara împreună. M-am 
mirat la fel de puţin ca şi ei că sunetele pe care le scoteam sună altfel. 
Până la urmă au mai învăţat ei de la mine, eu de la ei, şi aşa s-a făcut că 
cei care până atunci mă înţelegeau au început să mă înţeleagă tot mai 
greu. Românizam, maghiarizam, germanizam şi mai ales inventam 
cuvinte după cum mi se părea mie că mă fac mai înţeles. În acea perioadă 
cel care mă înţelegea cel mai bine era fratele meu. Ajunsesem la 
concluzia că „Concordia” (colonia în care trăiam), care nu a fost şi nu va 
fi vreodată pe harta României, avea mari probleme ale articulării verbale. 
         Ajuns la vârsta grădiniţei lucrurile au început din nou să se 
complice. Având o educatoare germană dar care vorbea cu noi numai 
româneşte, a încercat cu relativ puţin succes să-mi „descâlcească” 
limbile; spre ghinionul ei însă nu ştia maghiara, cu atât mai puţin nu 
înţelegea „creaţiile” mele astfel încât tot ce nu înţelegea punea deoparte 
în sertarul „alte limbi”. Ba mai rău pentru ea fiindcă începusem să 
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„infectez” lingvistic colegii care foloseau curent expresiile mele 
„esperanto”.  
          Ajuns în clasa întâi, „babilonia” mea a început să se descâlcească 
în aşa măsură încât, cu toate că nu ştiam încă să scriu, odată pe când 
trebuia să învăţăm în cor o poezie despre „chipul tovarășului Stalin” (noi 
eram mai înapoiaţi şi născut sunt în Oraşul Stalin – Braşov) mi s-a părut 
că ceva nu este în regulă. Nu politic, nu, ci aveam impresia că versul e 
şchiop şi pentru că „nu curge” îmi venea greu să-l învăţ „pe dinafară”. 
Am început să „gângui” strofele (ca mai târziu şi tabla înmulţirii), pe 
urmă am început să bat tactul la fiecare vers, încercam să număr 
„tacturile”, dar orice făceam nu-mi ieşea socoteala. Atunci m-am pus eu 
să corectez versurile, mai adăugând un cuvânt, mai scoţând altul şi aşa, 
chinuindu-l pe fratele meu, am reuşit să fac versului o „proteză”. Nu mai 
şchiopăta, dar a doua zi la şcoală învăţătoarea (soţia secretarului de 
partid) mi-a cam luat-o în nume de rău când eu cu toată mândria am 
început să-mi recit capodopera. Am ajuns pentru restul orei la colţ. 
Atunci am primit prima lecţie de a lăsa poeziile altora în pace, mai ales 
dacă sunt poeţi ruşi contemporani.  Acest lucru m-a indignat în aşa 
măsură încât am început să scriu poezii, la început cu mâna fratelui meu, 
mai târziu cu a mea. Dacă într-adevăr acest lucru m-a indignat sau 
„babilonia” de care – cu cât învăţam mai mult – deveneam tot mai 
conştient, nu mai ştiu. Cert e că mi-a trebuit ceva de ce să mă pot prinde 
şi printr-o fericită întâmplare, în anii `60 am avut norocul să-l cunosc pe 
Tudor Arghezi care, alături de Vasile Copilu-Cheatră, mi-au devenit 
mentori. 
         Gravele mele probleme au început să se amelioreze; distingeam 
foarte bine o limbă de alta, acasă însă nu s-a schimbat nimic. Tata vorbea 
cu mama maghiara, fratele cu mine româna, noi cu mama maghiara şi cu 
tata germana… Aşa vorbeam noi şi nimănui nu i se părea că ceva nu este 
în ordine. Mult mai târziu am dat de problemele legate de această temă. 
Acolo însă, acolo în Concordia mea, unde trăiau toate naţiile posibile din 
România, din toate zonele, nimic nu era nefiresc! Decisiv am fost marcat 
în aceeaşi măsură de germană şi română. 
 
„Biografia mea pare o întreagă fantezie spre deosebire de 
opera mea care pare (sau poate părea) realitate” 
 

- De care dintre aceste culturi te simţi mai apropiat, de cea 
română sau de cea germană?  

- Mi se pare o întrebare foarte pauşală. Depinde de context! În 
ambele culturi mă simt acasă, de ambele culturi sunt la fel de ataşat. 
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Evident că după 40 de ani trăiţi în spaţiul şi mediul german se simt 
influențele şi în română. Trebuie doar să vezi şi în textul de faţă frazele 
lungi, multe fraze secundare, virgulele sau parantezele, oboseala care te 
cuprinde citindu-mă. Poeziile în schimb sunt foarte scurte, versurile la 
fel, multe rime interioare sau abundenţa metaforelor. Majoritatea tipic 
germane. La fel însă şi în germană am foarte multe elemente argheziene 
sau bacoviene ba chiar şi tendinţe blagiene şi bolintiniene…! Folosesc – 
nolens volens – o limbă română „conservată”. Unii ar putea spune: 
rămasă în urmă, neevoluată!  

- Visele tale sînt în română sau în germană? 
- Cine ştie cum funcţionează subconştientul unui trilingv nativ, 

ştie că acela nu visează în cuvinte sau fraze, ci în imagini care se 
transformă în dependenţă de vis în cuvinte. Dacă visez, de exemplu, că 
sunt împreună cu prietenii români (indiferent unde pe lume), imaginile se 
transformă în mod automat în cuvinte şi fraze româneşti. La fel cu 
germana şi maghiara. Limba unui multilingv nativ se raportează la 
persoană şi nicidecum la o situaţie generală. Când visez o câmpie cu 
multe flori, primăvara, cu zumzet de albine, susur de izvoare sau foșnet 
de copaci, atunci visez în culori şi nu alb-negru, atâta timp cât visul nu 
mă duce într-un spaţiu lingvistic. Atunci visez şi eu ca toţi cei crescuţi 
într-o singură limbă. Aici trebuie să mai fac o paranteză şi anume să 
insist pe faptul că o limbă învăţată mai târziu nu are acelaşi efect ca mai 
multe limbi native! Cei care au învăţat mai multe limbi ulterior traduc din 
limba lor maternă; nativii nu pot vorbi de o limbă maternă. Desigur că la 
mine s-ar putea spune că limba mea maternă e maghiara, cea paternă 
germana iar cea de adopţie româna. Da s-ar putea spune, însă câte nu se 
pot spune…! 

- Cît te-a influenţat limba maghiară, în evoluţia ta? 
- Mai mult decât aşi fi bănuit vreodată. În copilărie am învăţat 

înainte de culcare să spun, seară de seară, Tatăl Nostru în maghiară, am 
adormit cu poveşti populare maghiare citite de bunica sau poezii 
maghiare citite de mama. Am învăţat din maghiară folosirea într-un alt 
fel a sintaxei sau reducerea verbelor. Am învăţat de asemenea eliminarea 
dezacordurilor sau introducerea conştientă a acestora în opera literară şi 
mai ales neaccentuarea genurilor.  
- Cît a contat/ contează biografia ta în ceea ce ai scris/ scrii? 
- Întreaga mea operă stă sub semnul biografiei mele. Nu trebuie să recurg 
la alte surse de inspiraţie. Am fost acuzat de abundenţă de metafore. Nu 
le scriu în mod conştient. Ele vin pur şi simplu din biografia mea, din 
starea împotriva căreia nu pot să lupt de a inventa cuvinte sau cel puţin 
conotaţii sau expresii noi. A propos de vise şi de felul cum visez…! 
Chiar dacă de multe ori ceea ce scriu pare a fi plin de fantezie, pot liniştit 
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spune acelor critici care au scris despre opera mea că la mine nu este 
cazul. Biografia mea pare o întreagă fantezie spre deosebire de opera mea 
care pare (sau poate părea) realitate. Nici una nici alta nu sunt valabile. 
Îmi amintesc de un critic, care voind să scrie despre una dintre cărţile 
mele a fost atât de fascinat de biografia mea, încât după o pagină şi-a 
amintit că la urma urmei despre carte voia să scrie … 

- Spune-mi cinci motive pentru care regreţi că nu ai rămas în 
România.  

- Regret că acolo mi-am lăsat copilăria şi asta de cinci ori. 
- Şi spune-mi, de asemenea, cinci motive pentru care regreţi că ai 

ajuns în Germania… 
- Regret că nu am putut aduce copilăria cu mine şi asta tot de 

cinci ori. 
- Ce te apropie decisiv de literatura română? 
- Limba care-mi permite să experimentez chiar dacă unii critici 

mi-au luat-o în nume de rău. Rigiditatea limbii care mă învaţă disciplină 
lingvistică. Întreaga literatură care mi-a dat posibilitatea sa devin încă un 
om, un altul şi totuşi să pot rămâne eu cel care sunt. Posibilitatea de a mă 
putea în permanenţă reîntoarce la mine însumi fără a pleca din mine 
vreodată. Spaţiul în care mă pot odihni când sunt obosit ori surmenat, 
fără a mă părăsi; şi nu în cele din urmă prietenii scriitori pe care-i am şi 
avut în literatura română. Alte tangenţe (din păcate sau nu?!) nu mai am. 

- Ce te ţine departe de literatura română?  
- În afară de prăpădul şi invazia mediocrităţii mai ales în poezie 

dar şi în proză, faptul că orice scriitor se simte şi critic iar ce mi se pare şi 
mai dezolant că orice critic se simte şi poet. Discordia creatorilor mă 
dezgustă; faptul că nu pot fi prieten (dar sunt totuşi) şi cu „tabăra 
adversă”; de multe ori mă simt ca în cel de al treilea Reich: Cine nu e cu 
mine e împotriva mea! 

- Ce te apropie de România?  
- Numai limba, literatura şi prietenii.  
- Ce te ţine departe de România? 
- Corupţia la nivel înalt, politica ce nu e în stare nici după 20 de 

ani să se deschidă spre Europa, boicotul (în ascuns) întregii culturi şi nu 
numai al literaturii. Bădărănia care pare a se întinde ca o pecingine peste 
întreaga ţară şi de care nu pot scăpa decât în câteva enclave ale câtorva 
puţini prieteni când mă aflu acolo. Şoselele pe care (cu maşina mea) nu 
pot circula fără să fac în permanenţă pene. 
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„Sunt unele apucături balcanice pe care le-aş fi abandonat 
cu plăcere însă nu am reuşit. Le-am mai tăiat din pene, 
aripile însă au rămas” 
 

- Ce ai luat cu tine, decisiv, în Germania?  
- Limba, cultura în general iar literatura în mod special. O parte 

din biblioteca enormă pe care am avut-o, amintirea unor prieteni 
deosebiţi care au plecat de mult dintre noi. Acesta este întregul meu 
tezaur românesc pe care-l port în mine şi mai ales experienţa că atunci 
când vrei să fi profet în ţara ta nu reuşeşti decât eventual în eternitate. O 
experienţă dură şi dureroasă de care însă nu vreau să mă lipsesc şi un 
ursuleţ de metal care m-a condus întreaga copilărie. 

- Ce lucru (stare) ai vrut să abandonezi şi nu ai reuşit? 
- Sunt unele „apucături balcanice” pe care le-aş fi abandonat cu 

plăcere însă nu am reuşit. Le-am mai tăiat din pene, aripile însă au rămas. 
În rest cred că am abandonat tot ce mi s-a părut a fi negativ. Sunt însă şi 
foarte multe lucruri pozitive pe care le-am luat cu mine și pe care încerc 
şi acum, după atâţia ani, să le ţin proaspete, dar de ele nu m-ai întrebat… 

- Imaginează-ţi că nu ai fi plecat din România niciodată, cum 
crezi că ar fi evoluat opera ta? Ai fi fost acelaşi Christian W. Schenk? 

- Nu ştiu cum ar fi evoluat opera, cu siguranţă însă altfel decât 
cum a evoluat în Germania. În nici un caz nu aş fi fost acelaşi care sunt 
acum. Ca „minoritar” german (cum eram trecut în evidenţe) nu aş fi avut 
mari şanse de a trece peste nivelul cenaclului şi al revistei „Astra”, care 
de pe atunci se afla pe cale de dispariție. Dacă mi-aş fi schimbat numele, 
atunci poate. Când am luat examenul de admitere la facultatea de litere 
din Bucureşti şi nu mi s-a dat locul, am realizat că în cazul meu nu am 
şanse deosebite. M-aş fi mărginit, probabil, la atelierul mecanic din 
Codlea unde lucram, fără a fi avut o calificare, iar după `89 aş fi rămas cu 
siguranţă pe drumuri. Poate aş fi reuşit să lucrez la un cotidian, în ce 
calitate însă nici vreau să mă gândesc. Aici mi s-a dat posibilitatea să mă 
dezvolt după muncă şi capacitate, aici mi s-a dat şansa să devin tehnician 
dentar, pe urmă să studiez medicina şi să devin independent sau pur şi 
simplu dependent doar de forţele şi capacităţile mele. Aici mi-am scris 
cărţile, aici am debutat aproape de generaţia `60, cel puţin după factură, 
aici am reuşit să mă dezvolt şi ca traducător făcând „onoruri culturale” 
României. Aici l-am tradus pe Eminescu, am făcut prima antologie 
bilingvă după `89, am pus pe picioare colecţia de lirică română 
contemporană. În România am fost publicat mai mult pe ascunse 
(Nicolae Tăutu, Marin Preda); cu primul la „Viaţa Armatei”, unde am 
luat premiul I pe ţară, iar al doilea mi-a publicat traducerea celor mai 
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frumoase balade germane. Ce a rămas după? Nimic! Marin Preda în 1969 
iar Tăutu în 1970. Mai publicasem în „Luminiţa”, dar nu se pune la 
socoteală fiindcă fără Tudor Arghezi n-aş fi ajuns nici acolo. Până în 
1976 nu aveam alte şanse decât să mă iau în gură cu Darie Magheru, să 
mă las jignit de Eugen Jebeleanu, să-mi citesc poeziile în cenaclul 
„Astra”, să vorbesc mult cu oameni deosebiţi din cultura română, însă 
practic nimic nu s-a întâmplat fiindcă nu se putea, nu era voie, iar după 
`89 ar fi fost prea târziu. 

- Ca vîrstă eşti umăr la umăr cu generaţia 80 din literatura 
română. Dar ai debutat înaintea acesteia…  

- Sunt cam la sfârşitul generaţiei `80 din România cu un decalaj 
de aproximativ 10 ani. Am debutat aproape de generaţia `60 fapt pe care 
l-au remarcat mulţi critici de pe vremuri.  

- Ai avut şi ai prietenii în toate generaţiile literare din România. 
În care dintre acestea te regăseşti?  

- Într-adevăr am întreţinut relaţii de prietenie şi corespondenţe cu 
generaţii interbelice (N. Carandino), postbelice din România şi din exil. 
Mai familiarizat şi mai aproape – ca scriitură – mă simt legat de generaţia 
`60, cu câteva excepţii şi de generaţia `80. Nu am încercat niciodată să 
mă adaptez unei generaţii anume şi cred că acesta este şi motivul pentru 
care criticii au avut mari probleme a mă pune alături unei generaţii. 
Astfel, ca factură am aparţinut generaţiei `60, ca vârstă generaţiei `80. Ce 
mă deranjează la generaţia `80 – şi nu mă refer la promotori – este acea 
forţare de a ieşi neapărat în evidenţă cu tot felul de stupidităţi şi 
„tentative” de individualitate cu orice preţ. Ce mi se pare catastrofal este 
acea colecţie „Opera Omnia” care e una dintre cele mai mari farse ale 
literaturii de după `89. Toţi vor să intre şi dacă vor să intre, intră. Aici 
cred că nimeni nu mă poate contrazice. A început bine şi a devenit 
maculatură, o colecţie absolut nereprezentativă şi scoasă, după umila mea 
părere, în mod abuziv şi fără nici un fel de simţ critic sau cel puţin cel al 
discernământului. Dacă aş fi ştiut cum se perverteşte – şi sunt sigur că şi 
tu şi mulţi alţii – nu s-ar fi lăsat publicaţi acolo. Aici sunt mulţi – şi aici 
vreau sa ajung – care cred că acea colecţie (care circulă şi pe aici) 
reprezintă într-un mod cât se poate de calificat generaţia `80… 

- În literatura germană este operabil termenul de generaţie 
literară? 

- Nu, în felul acesta nu există acest termen. Aici şi Reiner Kunze 
şi Hilde Domin şi noi ceilalţi suntem contemporani. Trecerile de la o 
generaţie la alta se face foarte încet iar criticii nu încearcă să „producă” 
mişcări literare ci lasă posterităţii acest „privilegiu”. 
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„Am fost întotdeauna mândru că fac acelaşi lucru pe care l-
au făcut Homer, Dante, Goethe, Eminescu. Nu la fel, 
evident, dar acelaşi lucru: scriu poezie” 
 
 

- Care au fost modelele tale literare, culturale? Cît de ruşine ţi-a 
fost cînd cei din jur au descoperit că scrii poezii? 

- Că scriu poezie nu mi-a fost niciodată ruşine, decât atunci când 
m-am descoperit comparat sau pus alături de mediocrităţi absolute. 
Despre mediocritate se poate umple cărţi întregi, dar nu asta este tema 
discuţiei noastre. Am fost întotdeauna mândru că fac acelaşi lucru pe care 
l-au făcut un Homer, Dante, Goethe, Eminescu. Nu la fel, evident, dar 
acelaşi lucru; scriu poezie! Modele am avut foarte multe însă de 
influenţat m-au influenţat cel mai puternic Celan, Rilke, Blaga, Bacovia 
şi Arghezi. 

- Ai avut în viaţă şi nişte ... antimodele? Te-au influenţat în vreun 
fel? Ce nu-ţi place / deteşti din mediul literar românesc? Ce îţi place / 
deteşti din mediul literar german? 

- Am avut şi am o grămadă de antimodele. Generaţia Beat de 
exemplu sau dadaismul. Mai spre noi proletcultismul german şi român şi 
peste trei sferturi din ceea ce se numeşte generaţia `80, deci generaţia 
noastră. Încerc pe cât se poate să mă îndepărtez de aceste antimodele şi 
cel mai uşor de urmărit sunt temele pe care le abordez eu şi pe care le 
abordează antimodelele, construcţia versului meu şi cel al antimodelelor 
mele. Îmi place versul lin, care curge şi se topeşte pe limbă, îmi plac 
temele care au într-adevăr forţă de convingere. Detest versul mai lung de 
o pagina de carte, versul care nu curge şi nici nu se lasă intonat, detest 
originalitatea forţată. Acestea toate sunt valabile pentru ambele spaţii 
literare. 

- Ţi-a fost vreodată ruşine că eşti poet şi nu altceva, om de 
afaceri, de exemplu? 

- Sunt medic, dar faptul că sunt poet nu m-a putut deranja 
niciodată fiindcă am crescut cu poezia la fel ca şi cu cele trei limbi 
native. Cum nu mi-e ruşine că vorbesc mai multe limbi, nu-mi poate fi 
ruşine că mai adaug una la ele: Poezia! 

- Ce ţi-a adus ţie poezia? Ce frustrări ţi-a provocat poezia? Dacă 
nu erai poet, ce altceva ţi-ar fi plăcut să fii pe lumea asta? Dacă ai fi fost 
arhitect, de exemplu, ce mare (mic) edificiu ţi-ar fi plăcut să proiectezi? 
Dacă ai fi fost pictor, ce tablou (mare, mic) ai fi vrut să faci?  

- Poezia mi-a dat dreptul ca eu să fiu eu însumi şi în acelaşi timp 
cel ce-am vrut să fiu dintotdeauna. Frustrările aparţin de viaţă, deci m-am 
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aranjat şi cu ele. Probabil cea mai mare frustrare am avut-o când am 
realizat că sunt un poet bilingv şi rupt în trei limbi, acceptat de germani 
aşa cum sunt, văzut cu invidie şi de multe ori cu rea credinţă în literatura 
română, citindu-mi numele. Cea mai mică greşeală era pusă pe seama 
numelui meu şi nu proiectat direct pe persoana mea. Germanii acceptă un 
francez numit Chamisso, însă românii au probleme să accepte în limba 
lor un intrus cu numele de Schenk… În copilărie, pe când scriam naivele 
mele poezioare, voiam să fiu componist. Din păcate nu ştiam să cânt 
decât din flaut şi muzicuţă, iar notele nu ştiu să le citesc bine până astăzi. 
Totuşi am trei compoziţii, trei marşuri pe textele mele dintre care unul s-a 
cântat şi de către corul armatei. Dacă aş fi fost componist, aş fi vrut să 
compun Moldova lui Smetana sau poate mai bine „Dublul concert pentru 
violină” a lui Vivaldi. Dacă aş fi fost arhitect, mi-ar fi plăcut să proiectez 
aeroportul din Tokyo, iar ca pictor cu siguranţă „Naşterea lui Venus” de 
Sandro Botticelli. Toate aceste arte le-am încercat (prima mea casă eu am 
proiectat-o, statica a făcut-o un arhitect, evident), am pictat, am sculptat, 
am compus, am pirogravat şi am văzut, fără frustrare, că n-am talent la 
ele. Totuşi mai încerc… 

- Eşti un om liber? Cît de liber poate fi un scriitor/ artist în acest 
veac marcat de apocalipse cîntate, descîntate, atrase, respinse...? Arta e, 
în aceste contexte, o rană sau o tentativă de exorcizare a răului?  

- Cum pot fi liber şi independent ca artist când văd câte se 
întâmplă în jurul meu? Când văd câte perversităţi se întâmplă zilnic în 
lume sau pe străzi în faţa ochilor mei? Nu, nicidecum nu pot fi liber şi 
nici nu vreau! Uite-te, dragă Adriane, în jurul tău – şi numai acolo – şi te 
întreb, tu ca artist, creator de artă, poţi trece peste ele şi seara să compui 
un poem de dragoste de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic? Prima dată ne 
rezolvăm problemele şi de dragoste avem pe urmă tot timpul. Rolul 
nostru, dacă există urechi, este să batem toba până ne va auzi cineva. În 
aceste contexte arta începe ca rană ce duce spre cicatrizare sau ca să 
folosesc termenii tăi, o tentativă de exorcizare a răului! 

- În ce relaţie eşti cu critica literară? Te vede, te citeşte cum 
trebuie? Ce s-a spus despre tine şi tu nu eşti de acord? Ce ai fi vrut să se 
spună şi nu s-a spus? Cît de importantă este critica literară într-o 
literatură vie, dinamică? Care e diferenţa dintre critica literară din 
România şi cea din Germania? 

- Cu critica literară nu sunt în nici o relaţie! M-a văzut, m-a citit 
cum trebuie şi, că mi-a plăcut ori nu, au scris. Vorbesc de „garda veche”; 
cea de mijloc şi cea nouă ori nu mă citeşte ca lumea, ori de loc şi atunci 
când scrie se lustruieşte pe sine înăşi. Deunăzi am citit un „spic” critic la 
unul dintre ciclurile mele de versuri. Mă crezi dacă-ţi spun că nu am 
înţeles nimic? Nu am înţeles nici măcar dacă criticului i-a plăcut cât de 
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cât ceea ce am scris sau nu i-a plăcut de loc… S-au spus despre mine şi 
bune şi rele; cu toate am fost de acord, cu excepţii: Nu sunt textualist, nu 
mă înec în metafore şi nici nu mi-am forţat intrarea în literatura română! 
Ce-am vrut să se spună? Poemul „Transilvania” a fost total greşit înţeles 
de aproape toţi criticii (cu excepţia lui Ştefan Borbely). „Transilvania” nu 
este un poem de dragoste, ci un poem absolut politic şi social. Din păcate 
nu am spaţiu să-l pun aici. Aş mai fi vrut să nu se accentueze de fiecare 
dată provenienţa mea de „străin” sau „minoritar”, ci pur şi simplu să mi 
se spună pe nume cum vi se spune şi vouă, să fiu tratat cu egalitate. 
Critica literară, atâta timp cât nu taie şi spânzură, este importantă ca o 
instanţă obiectivă a unei literaturi dinamice aflată într-o permanentă 
schimbare. Criticul este un fel de arbitru (sau ar trebui să fie) între ceea 
ce se numeşte creaţie şi creator, trebuie să fie un apărător al creaţiei şi nu 
un procuror al creatorului. În România s-a cam pervertit ideea de critică 
literară, e mai mult sau o critică de întâmpinare sau o critica partinică 
(unui grup sau grupări) ori distructivă. Criticul trebuie să evidenţieze, să 
scoată esenţele, iar dacă nu are ce sau de unde, atunci să tacă. Un poet 
slab sau mediocru despre care nu se scrie, nu există. În momentul în care 
un „nume” critic îl distruge cu atât mai multă apă la moară îi dă 
slăbuţului sau mediocrului. Prea mulţi critici români se ocupă de prea 
mulţi creatori şi de prea multe… altele! În Germania criticii aşteaptă ceva 
mai mult – ca şi vinul care nu se bea tulburel – şi dacă consideră că e 
ceva de spus atunci o fac, dacă nu atunci nu bagă în seamă orice mizilic. 
Mai sunt şi pe aici critici de la sine putere numiţi astfel, care-şi bagă 
nasul în toate prostiile. Criticul trebuie să scoată în evidenţă literatura 
bună – că asta îi este meseria – şi nu să se ocupe de fleacuri.    
 
 
„Stimat auditoriu, vă mulţumesc pentru încredere şi 
aprecierea operei mele. Cred însă că la mijloc este o 
neînţelegere pe care doresc s-o clarific. Nu eu sunt cel căruia 
i se cuvine acest premiu, ci celui care – din greşeală – m-a 
propus…” 
 
 

- Care e raportul tău cu cititorul/ cititorii? Îl/ îi cauţi? Te ascunzi 
şi aştepţi să te găsească? Îl ignori? Îl cultivi? Cît de mult te interesează 
cititorul cînd scrii? Poţi să faci un portret (robot) al cititorului tău? 

- Nu am nici un raport deosebit cu cititorii şi din acest motiv nici 
nu-i caut. Cine e interesat mă caută pe mine, cui îi plac mă citeşte, cui nu 
mă lasă deoparte. E foarte simplă matematica (aritmetica) asta primară. 
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Când scriu – şi scriu doar când am ceva de spus – mă gândesc în primul 
rând cum mă pot convinge pe mine însumi de ceea ce vreau să scot în 
evidenţă. Îmi pun întrebarea dacă sunt confuz sau mă înţeleg pe mine 
însumi, de aici mai departe poemul caută tangenţa altor suflete, a altor 
ochi şi urechi, a altor perspective care însă nu se contrazic. Aceştia sunt 
atunci cititorii mei! Cititorul meu trebuie să aibă două calităţi: să fie 
meloman şi să aibă conştiinţă socială. Dacă aceste două calităţi se 
contopesc într-un individ, atunci aşa de simplu arată cititorul meu. 

- Dacă ar fi să scrii critic despre tine, cum ţi-ai defini poezia? Cu 
ce cuvinte ai ilustra un spot publicitar menit să atragă publicul spre 
cărţile tale de poezie? 

- O poezie care nu tinde spre originalitate cu orice preţ…! 
Originalitatea vine (sau nu) din individualitatea mea şi din perceperea 
mea socială, conştientă şi subconştientă. Poezia trebuie să atragă atât 
printr-un soi de feminitate, cât şi prin duritatea criticii sociale. Poezia 
trebuie să fie frumoasă chiar dacă este sângeroasă, trebuie să curgă dar şi 
să se folosească de clasicele figuri de stil atunci când este cazul; în nici 
un caz poezia nu are voie să fie proză sub formă de vers, iar cezurile să 
fie puse anapoda. Poate sunt în ochii unora conservator, însă altfel nu pot 
concepe poezia. Dacă-i o proză, atunci proză să fie! 

- Poţi să faci portretul robot al cititorului de poezie român, de 
astăzi? Dar al cititorului de poezie germană? Dar cum ar arăta, după 
portretul robot, cititorul poeziei tale? Astea ca să îl putem identifica în 
mulţime...! 

- Mai întâi întrebarea dacă mai există cititor de poezie? Mai au 
clasicii cititori dacă stau şi mă uit la ce se predă prin şcolile noastre din 
România şi Germania? Ne citim noi poeţii între noi? Dar critica care 
scrie şi nu citeşte decât poate în diagonală? În mulţime – să spunem că 
mai există – nu-l vom putea identifica decât dacă umblă în pielea goală 
pe strada principală iarna! Deci, dragule, dacă vei vedea pe undeva prin 
Europa sau pe altundeva prin lume unul descris mai sus atunci vei putea 
fi sigur că este unul dintre cititorii mei. Spune-mi, după ce ai publicat 
acest interviu, câţi vei vedea tu prin Moldova grăbindu-se în pielea goală 
spre vreo librărie? Ei, atunci fi sigur că au citit acest interviu şi poemele 
mele şi-mi aparţine în întregime (îl îmbrac eu).  

- Dacă ai fi fost membru în juriul care acordă premiile Nobel, ai 
fi votat pentru a i se acorda acest premiu Hertei Müller? Spun asta 
fiindcă tu ai citit-o chiar în limba germană şi o mai spun fiindcă am 
văzut reacţii, din România, evident, care spun că a fost un premiu Nobel 
mai puţin acoperit de o operă spectaculoasă.  

- O chestie de conjunctură, de vinovăţie colectivă a germanilor şi 
de bucurie a suedezilor că ei n-au făcut ce au făcut naziştii germani, şi ca 
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urmare deportarea saşilor în minele din Ucraina: acesta-i premiul Nobel 
al Hertei Müller. O scriitoare care nu iese cu absolut nimic în evidenţă şi 
care fără Oskar Pastior, care a fost în prizonierat unde a fost şi tatăl meu, 
n-ar fi scris decât despre păsărele şi mirosul florilor. Totuşi, văzut din 
altă perspectivă, să punem întrebarea dacă Herta Müller nu ar fi plecat în 
1987 din România ar fi scris mai altfel? Nu cred! Oskar Pastior era în 
legătură cu ea şi atunci. Amintirile lui sunt din 1945-1950. Deci 
întrebarea finală: Ar fi luat acest premiu fiind în România? Te las pe tine 
să răspunzi! Nicolae Breban ar fi meritat de nu ştiu câte ori premiul 
Nobel pentru „Animale bolnave”, un roman care – după părerea mea – se 
ridică la nivelul „Tobei de tinichea” a lui Günter Grass. Herta Müller 
poate fi considerată un epigon al acestora. 

- Să zicem că redacţia revistei Conta, prin influenţele pe care le 
are la nivelul Academiei Suedeze, (că eu am fost o dată la Stockholm în 
interes de serviciu!), te propune la premiul Nobel şi îl şi iei ...! Cam care 
ar fi primele fraze ale discursului tău de recepţie?  

- Stimat auditoriu, vă mulţumesc pentru încredere şi aprecierea 
operei mele. Cred însă că la mijloc este o neînţelegere pe care doresc s-o 
clarific. Nu eu sunt cel căruia i se cuvine acest premiu, ci celui care – din 
greşeală – m-a propus. Vă mulţumesc pentru atenţia acordată. (Aplauze 
prelungite). 
 

 
„Scriitorii din România care trăiesc în Germania când se 
întâlnesc, şi se mai întâlnesc, umflă băşici de spumă pe care 
tot ei le sparg” 
 

- Există o relaţie interscriitoricească între scriitorii români din 
Germania? Comunicaţi între voi? Aveţi vreo revistă activă, vie, care să 
vă adune? Este posibilă solidaritatea între scriitori, astăzi? Te rog să 
vorbeşti despre scriitorii din România care trăiesc în Germania şi de 
cum îi vezi tu din ceardacul casei tale din Boppard…!  

- Ne place să ne amăgim, asta e calitatea noastră supremă, ca 
germani ori români. Există, într-adevăr, câteva grupuşoare de simpatie 
care îşi mai scriu sau dacă locuiesc aproape, se mai vizitează. Fiecare-şi 
are cuptoraşul unde-şi coace pâinițele şi le trimite ba unuia, ba altuia care 
(trebuie să recunosc) cu multe piedici şi lipsă de fonduri mai publică. Dar 
unde nu-i cititor, de ce creaţie? Comunicarea constă în unele întâlniri 
mici de tipul cenaclurilor, grupuri restrânse, care la urma urmelor nu 
aduc mai mult decât mahmureala de a doua zi. Sunt multe reviste active 
(fiindcă tu doreşti să fie numite astfel), dar fără nivel, un fel de foi 
volante (chiar legate) unde publică cei care fac parte din grupuşor cât şi 
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copiii sau vecinii lor. Important că se văd tipăriţi. Pe urmă blog-urile şi 
revistele online care sunt de o calitate catastrofală. Solidaritatea este 
posibilă, dar numai în anumite locuri. Aici în Germania este Berlin (vezi 
exemplu Günther Grass sau Herta Müller), în România este foarte puţin 
posibilă şi dacă atunci doar la Bucureşti (vezi Mircea Cărtărescu sau 
Dinescu). În particular există solidaritate însă în grupuri restrânse şi 
atunci gurile rele vorbesc de gaşcă sau de mafie (în România). Scriitorii 
din România care trăiesc în Germania sunt cam amărâţi şi cam vai de 
capul lor. Când se întâlnesc, şi se mai întâlnesc, umflă băşici de spumă pe 
care tot ei le sparg. Ajunşi în România la vreun colocviu se umflă în pene 
că, vai, Doamne, cine sunt ei şi câte fac. Eu din cerdacul meu din 
Boppard mă uit la Loreley şi deplâng acele vremuri când şi ea mai ştia să 
asculte, plină de muză, clipocitul unui vers frumos…  

- Ai tradus mulţi autori români, clasici şi contemporani, în limba 
germană. Ce satisfacţii ţi-a adus actul traducerii? Ce insatisfacţii? Ce ai 
pe „şantierul” de traducător? Cît ai fost sprijinit de instituţiile care 
promovează cultura română în Germania (institutul cultural, Ministerul 
Culturii etc.) în demersul tău temerar? Ce aştepţi de la aceste instituţii? 

- Am tradus mult, poate chiar mult prea mult, şi am avut multe 
satisfacţii personale. Ba şi astăzi mai există acele traduceri în comerţ şi se 

vând, nu cu furca de paie, ci ca 
stropşorul de apă. Eminescu 
(singura ediţie completă din 
Germania) se află în al 13-lea an de 
la apariţie şi anual se mai vând până 
la 20-30 de exemplare dar… 
cumpărătorii nu sunt cititori de 
rând, ci bibliotecile universitare din 
tot spaţiul german cu secţii de 
romanistică şi subsecţii de 
românistică. Studenţilor le este uşor 
să-şi scrie lucrările cu această carte 
unde au toate reperele de care au 
nevoie, mai ales că este bilingvă. 
Deci interesul pentru „Eminescul 
meu” e doar de ordin pragmatic. La 
fel şi cu celelalte traduceri sau 

antologii, depinde doar de tema pe care le-o dau profesorii. Nu-mi fac 
iluzii în privinţa unui interes autentic pentru Eminescu sau pentru poezia 
română contemporană. Între timp sunt de găsit şi sub formă de carte 
electronică la un preţ, evident, mult mai redus. Satisfacţii: în anul 
apariţiei am luat premiul jubiliar Goethe şi câteva premii şi distincţii în 
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România pentru promovarea operei eminesciene în străinătate, pentru 
antologia bilingvă de lirică română contemporană sau pentru colecţia 
bilingvă de lirică română. Pe „şantier” am de mult timp o antologie, tot 
bilingvă, pe care din motive financiare nu o pot publica fiindcă-mi 
depăşeşte bugetul. Aşa că stă frumos în dosare şi aşteaptă ziua care nu va 
mai veni. În toată activitatea mea de traducător nu am fost sprijinit cu un 
singur ban de instituţiile care ar trebui să promoveze astfel de acţiuni. 
Toate le-am finanţat din buzunarul meu. Despre Institutul Cultural cât şi 
despre Ministerul Culturii am scris în repetate rânduri. Nici măcar 
supărați nu au fost! Nouă, aici, aceste instituţii nu ne folosesc la nimic, în 
România nu suntem băgaţi în seamă. De la aceste instituţii (cu toate 
cererile mele la care nici măcar răspuns nu am primit) nu mai aştept 
nimic fiindcă orice aşteptare, orice speranţă se transformă în dezamăgire. 
Am avut nevoie pentru antologia ultimă de câteva drepturi de autor. Cu 
toate insistenţele mele la COPYRO  (Societatea de Gestiune Colectiva a 
Drepturilor de Autor) nu numai că nu mi-au dat acele drepturi, dar nici 
măcar nu s-au sinchisit de scrisorile mele. Se pare că România nu are 
interes în a-şi promova cultura şi în special literatura. Tot ce se întâmplă 
aici e pe cont propriu. 

- Care e raportul tău cu tendinţa „de centralizare” a culturii în 
Europa? Simţi, resimţi această tendinţă? 

- Centralizarea culturii europene este o iluzie frumoasă. Fiecare 
îşi are interesele proprii – dacă le are – şi numai de ei se ocupă. Eu 
personal nu resimt absolut nimic din această „tendinţă” şi nici cei cu care 
am discutat nu resimt nimic, ba mai mult nici nu ştiu despre ce este 
vorba. 

- Cît de majore sînt culturile/literaturile minore din Europa 
mare?  

- Cum spune şi cuvântul: absolut „minore” 
- Cît ai suferi tu, ca european, dacă ar dispărea culturi precum 

cea slovacă, bulgară, slovenă sau muntenegreană din Europa?  
- Nu cred că prea mult fiindcă, la fel ca şi România, abia găseşti 

pe ici, pe acolo şi numai din întâmplare câte ceva, atât de puţin încât nu-ţi 
poţi face o privire de ansamblu asupra culturilor lor. 

- Cît suferă europenii că nu au la îndemînă valori culturale 
româneşti contemporane? Le pasă?  

- Cum să le pese europenilor dacă nu le pasă românilor? Nu mă 
refer la scriitorime sau la oamenii de rând, ci la cei care ar trebui sa fie 
răspunzători de această mizerie. 
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„Într-o lume globalizată literaturile minore vor deveni şi mai 
minuscule, iar cele majore vor avea mult de suferit” 

 
 

- Cum se vede din pridvorul casei tale minunate din Boppard, de 
pe Valea Rinului, poziţionarea literaturii române în Europa?  

- Din păcate se întinde un voal de tristeţe de pe Valea Rinului 
până în cele mai îndepărtate colţuri ale Europei. Literatura română face 
parte din culturile minore ale Europei cu toate că este beneficiara unei 
limbi romanice. Totuşi, faţă de celelalte care sunt şi mai minore, dacă-mi 
permiţi expresia, literatura română mai este băgată în seamă la 
universităţile cu secţii de limbi romanice. Multe nu sunt şi aici e marele 
nenoroc, spre deosebire de limbile slave care exprimă mai multe ţări şi 
mai ales după destrămarea comunismului şi mai multe. 

- Nu am cetit nicăieri vreo referinţă despre tine, cum că te-ar 
încerca şi demonul prozei...! Ai făcut un pact pe viaţă doar cu poezia? 
Cioran dispreţuia, într-un eseu, literatura română, ca fiind „eminamente 
poetică”, adică neserioasă, spunînd că o literatură fără proză 
consistentă este profund... minoră. Ideea şi poziţionarea le-am regăsit, 
mai apoi şi la Noica. Cît de grea este viaţa literaturilor minore, 
eminamente poetice, într-o lume globalizată? 

- Pentru a scrie proză trebuie să ai un alt talent decât pentru 
poezie. Am scris şi eu două romane, dar ajuns la concluzia că n-am talent 
la proză, le-am pus în cartoane şi le-am lăsat până se deteriorează hârtia 
acolo. La fel am făcut şi cu piesele de teatru. Nu orice se scrie trebuie şi 
publicat. Eu public cam o poezie la 10-15 scrise. Ajungând la concluzia 
că talentul meu se mărgineşte la poezie, am făcut un pact cu ea şi de 
atunci mă rezum la doar câteva eseuri, atunci când mă doare ceva sau a 
răspunde la câteva întrebări. În privinţa prozei româneşti, eu personal nu 
sunt de acord nici cu Cioran, nici cu Noica. Or fi avut ei motivele lor să 
ajungă la astfel de concluzii şi cu siguranţă au fost mai în temă decât 
mine. De altfel, atât Noica cât şi Cioran au trebuit să-şi apere locul şi, ca 
mulţi români de altfel, au găsit calea cea mai uşoară de a se apăra… 
atacând! Mai trist însă că au atacat o literatură care nu se putea apăra. Ia 
să fi încercat ei să atace într-un fel asemănător literatura franceză? Într-o 
lume globalizată literaturile minore vor deveni şi mai minuscule iar cele 
majore vor avea mult de suferit. Nu vor dispărea, cu siguranţa nu, dar se 
vor transforma într-un fel de „regionalisme globale”. Nu trebuie să uităm 
că şi mediile de difuzare s-au schimbat, interesul s-a diminuat iar 
literatura începe să fie acaparată de filme digitalizate în care sunt 
comprimate romane (pe ici pe acolo şi poezii, aşa ca un fel de sare sau 
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piper) la 2 ore. Nu este oare mai comod decât să citeşti o săptămână, ba 
mai mult, la o carte? Trebuie într-un fel sau altul să ne supunem realităţii. 

- Fiecare poet – şi putem detalia cu exemple nenumărate – are un 
poem identitar, cu care este „asimilat” şi „renumit” de către cititori, de 
către public. Spui Bacovia? Spui automat „Plumb”...! Spui Blaga? Spui 
„Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”. Spui Labiş? Spui „Moartea 
căprioarei”. Spui Doinaş? Spui „Mistreţul cu colţi de argint”. Şi aşa mai 
departe. Care este poemul identitar al poetului Christian W. Schenk? Cît 
de important e acest poem identitar în receptarea unui poet? Lasă, în 
încheierea acestui dialog, pentru cetitorii noştri, poemul care crezi că te 
reprezintă ca „poem identitar”... 

- Nu ştiu dacă într-adevăr există la mine un poem ca Hai, Reiner 
al tău în ceea ce mă priveşte pe mine. Eu încerc ca toate poemele să mă 
reprezinte, dar cine luptă pe prea multe fronturi, pierde bătălia. Poate 
„Magduş”, poate „Transilvania” sau rondelul „Voi m-aţi uitat” dar 
vorbeam de responsabilitatea poetului, de aceea poate: 
 

Plutonul de execuţie 
 

Vin şapte soldaţi cu puşca în mână. 
Sunt singur pe câmpul cu maci. 

În piaţa centrală gloata se-adună. 
Strâng flori pentru tine, tu, una ce taci. 

 
Sergentul dă ordin. Soldaţii ascultă. 

Gloata nu ştie cine-i la zid. 
Buchetul e gata. Lumea e multă. 
Mă bucur s-ascult cu tine un lied. 

 
Plumbul sfâşie cârpa din piept. 

Voi pune-o lumânare în sufragerie. 
Sergentul dă ordin. Soldaţii stau drept. 

Pe câmpul de maci o boare adie. 
 

Aşteaptă-mă seara. Vin pe la zece. 
Soldaţii-s în cazarmă. Gloata se-mprăştie. 

Mortul atârnă în frânghii. Petrece. 
Vom fi  întreaga noapte şi altele o mie. 

 
Oraşul stă la masă. E ora pentru cină. 

Se-ntunecă tot roşul pe câmpul plin de maci. 
Voi veni la nouă. Gândul mă alină. 

Plec eu, tăcutul, singur spre tine, tu ce taci. 
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- Am atîtea definiţii despre poezie, că mă simt în postura 
miriapodului care are o mie de picioare şi care dacă se întreabă cum de 
le mişcă pe toate, uită să mai meargă. Ce este poezia în viziunea lui 
Christian W Schenk? Te rog să-mi dai o definiţie care să mă facă să le 
uit pe toate cele o mie precedente… 

- Poezia este un mănunchi divin de cuvinte ce conţine atât 
mireasma tuturor florilor fiinde, închipuite şi neînchipuite, seva şi esenţa 
vieţii, nectarul zeilor, polenul tuturor facerilor şi prefacerilor, spinii 
apărării dar şi al atacului în bătaia vântului, platoşă şi sabie. 

- Lasă, rogu-te, pentru cititorii revistei noastre un vers (sau un 
poem) pe care li-l dedici numai şi numai lor...! 
 

Qui tacet 
 

Umblând desculţ 
printre cioburi de fraze 

cuvântul îmi taie 
necuviinţa literelor 

călcate desculţ. 
 

Urlaţi oameni, 
urlaţi! 

 
Poeţii nu-s născuţi 

cu cizme; 
îşi fac opinci 

din strigătele voastre. 
 
 
 
 
 

Piatra Neamţ – Boppard, 21 noiembrie – 9 decembrie 2012 
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Poeme de  
Christian W. Schenk 
 
 
 

 
S-a risipit în mii de cioburi viaţa 
 
S-a risipit în mii de cioburi viaţa 
umplând cu ele cerul nopţii mele 
urcându-se spre tine Doamne 
spre tine cel neînceput 
de frica mea 
de oboseală 
de noaptea ultimelei frunţi 
neadăpate de lumină. 
 
Primeşte mâini împreunate 
cu ale tale mâini deschise 
spre pavăza simţirii noastre 
şi nu orbite-ntunecate. 
 
Întinde-mă uşor pe-o lastră 
să-mi curgă fruntea înspre bine 
căci Tu eşti contopirea noastră 
iar eu sfârşesc scoică pe Tine! 
 

 
În mine toamna 
 
Cu gândurile răvăşite 
eu am crescut în tine, 
ca o liană m-am înfipt 
în coaja ta fragilă 
şi m-am cuprins cu atât drag 
de ramurile tale; 
 
din mugurii ce s-au ivit 
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coroană ţi-am făcut 
şi am băut nectarul sfânt 
din seva ta de lacrimi, 
 
dar a venit de-odat-un vânt 
şi m-am ţinut de tine 
să nu mă spulber răvăşit 
în gândurile mele. 
 
Când dimineaţa m-am trezit 
stăteam pe-un ciot de lemn 
uscat - şi eu ca un păcat 
de ger din nord venit - 
uitasem răvăşitul semn: 
Crescând te-am sufocat! 
 
 
Gust sărat 
 
Tăcerea valurilor ce se bat 
îmi trece prin pupile, 
simt doar aroma lumii-ntregi 
şi gustul ei sărat. 
 
Mă doare bucuria ei 
iar greul ei mă-ncântă, 
străbat cu gândul mări întregi 
de vaiete şi plângeri. 
 
Tăcerea valurilor 
îmi trece prin pupile 
dar am uitat că lumea-s eu 
ocnaş de mii de zile. 
 
 
Refacere 
 
Stelele se sparg în cioburi 
lăsând beznei locul sacru 
unde visele se-ncheagă  
spre-mpliniri de cuget greu 
după care iarăşi iese  
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noaptea 
cu noi stele împrejur 
închizând în ea tot negrul 
cioburilor de dintâi. 
 
 
Păcatul florilor din glastră 
 
Fiul plecat încă n-a revenit 
căci tatăl nu i-a spus să vină – 
 
şi rătăceşte-n lume 
mult prea singur 
îngreuiat de pacostea 
ce-o poartă. 
 
Îl dor copitele de cai nepotcoviţi, 
de aripile păsărilor ciunge, 
de florile câmpiilor în glastră, 
de uşurinţa noastră de-a păşi. 
 
E-un fiu rătăcitor ce bate 
din poartă-n poartă; 
nimeni nu-l pofteşte 
la masa lui, 
la apa din fântână, 
o mână  
nu-i întinde nimeni 
căci au uitat toţi cine e acela 
ce poartă gârbovit povara lumii. 
 
O poartă singur 
aşteptat de tatăl 
ce speră să i se deschidă poarta, 
dar mâinile despreunate sunt! 
 
Doar noaptea 
când pe străzi colindă vântul 
o mână se apropie de alta 
în amintirea unui vis plecat, 
nerevenit 
în rătăcirea noastră! 
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Crucea din poartă 
 
O casă părăsită 
- e casa nimănui – 
o temniţă uitată 
şi strânsă între tâmple 
sub fruntea mea 
pierdută. 
 
Zăvoru-i ruginit 
şi geamurile-s sparte – 
şi plouă nesfârşit 
şi plouă cu imagini 
ce nu mai au cuvinte. 
 
Mă descompun 
în totul ce visasem 
dar nimeni nu a pus 
în poart-o cruce! 
 
 
Strâns între gene 
 
Ca un copil netrebnic  
- vântul – 
s-abate peste străzi 
şi-şi cântă-ndurerat adâncul 
prin crăpături de lăzi 
pe unde se abat doar câinii 
şi gândurile mele 
fără căpăstru, 
fără ham, 
fără stăpâni, 
cu tot ce n-am 
nici bune şi nici grele. 
 
E ziua mea şi mă întreb 
de ce mereu e toamnă 
de ziua mea 
şi-a tuturor 
cei alungaţi netrebnici? 
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Cu mine spre Colhida 
 
Atât de mic e ţărmul meu de mare 
încât nisipul pare o clepsidră 
iar valurile scurg acea chemare 
spre ultima necunoscută hidră 
 
ce mă cuprinde şi se-ntoarce-n sine 
ducându-mă spre locul neştiut 
al sufletelor ce se duc spre bine 
în poala marelui Necunoscut.  
 
Mă-ndepărtez din mine spre Colhida 
îngreuiat de ţărmul meu prea mic 
şi mă tot duc să mă găsească crida  
acolo unde alţii n-au nimic. 
 
Şi mă cufund dar marea mea e mică 
atât de mică cât un strop de rouă 
ascunsă-n lacrimi de aporetică 
ba unul fiind, ba altul rupt în două. 
 
Clepsidra mi-a umplut faleza 
pierzându-şi caracterul lui totemic  
lăsându-mă cu valul şi sableza 
să nu rămână-n urmă mea nimic. 
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” La urmă, Carbiţii deciseră, ca ultimă soluţie, 
spargerea lacătului. Ce era sigur era sigur. Şi trecură 
la fapte. Însă după prima izbitură cu ciocanul, Alfonz 
înmărmuri ca fulgerat şi ordonă răstit ca înafara 
Drobetei şi-a năucului de tată, ceilalţi cască-gură să 
părăsească repede locuinţa. Şi asistenţa se supune, nu 
fără regrete, gemete, oftaturi, şuşoteli.” 

 
 

Listocul 
o proză de Virgil Rațiu 

 
În viaţa lui Alfonz Carbit, zis şi Duhnel, mădălit Alfonzuţ, există 

înşiruite pe o listă special întocmită 99 de persoane; apare ca exclus sau 
omis, un singur ipochimen. E vorba de o persoană cu un nume mai puţin 
obişnuit în perimetrul burgului Râu Repede, ins ce poartă o „zisă” care 
seamănă mai degrabă cu o poreclă.  

Oricum, însă, cap de tabel ocupă mama Drobeta. Drobeta Carbit. 
Deşi drept cap de listă, după socotelile lui Alfonz, ar fi trebuit să fie 
încoronat bunicul Carbit, A.V. Carbit, ştiind-o pe mă-sa fire suspicioasă şi 
sensibilă la amănunte, ca o libelulă monocoloră, a ezitat să-şi înceapă 
tabelul persoanelor care l-au „intersectat” de când a văzut lumina ochilor 
tocmai cu blestematul numeroasei şi nobilei familii Carbit, cu bunicul 
A.V.C. De altminteri, pe bătrân a preferat să nu-l menţioneze deloc, nici 
măcar în nota finală, explicativă, deşi, dacă nu locul 99, măcar al sutălea, 
din considerente de rudenie, acesta tot l-ar fi meritat. 

În schimb, bunicii sale i-a oferit locul secund, ordine a 
recunoaşterii meritelor care au îmbrăcat-o de-a lungul vieţii. Bunica 
Carbit, o femeie vivace, exponentă a practicilor social-democraţiei de 
sorginte nemţească, o femeie care lui Alfonz i-a marcat cursul existenţei cu 
jaloane de neşters, mereu fosforescente. Dar, după cum se cunoaşte în 
întreaga urbe, bunica sa, în zilele comândării, a fost răpită din coşciug, nu 
se ştie de către cine, şi dusă a fost. Ca topită. Împrejurările acestei 
neverosimile întâmplări, care a pus pe jar întregul clan Carbit, nu-i sunt 
nici astăzi limpezi cuiva, cu atât mai mult cu cât „înhumarea” a avut totuşi 
loc, reducându-se la o simulare de genul: incinerare-cenuşă – şi aruncarea 
acesteia pe valurile Râului Repede. 

–Posibil?.. s-a mirat Alfonz, privindu-şi abdomenul gol, mărginit 
de piepţii cămăşii descheiate, cum priveşte un copil „burduful” unui 
cărăbuş. E posibilă o aşa blasfemie?... Blestemaţii!  
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Blasfemie, desigur, acesta era termenul potrivit categorisirii 
situaţiei neobişnuite creată prin dispariţia bunicii din copârşeul copleşit de 
coroane, coroniţe şi buchete de flori mirositoare a ceasloave. Şi toate 
acestea, în apartamentul în care locuia de-o grămadă de vreme împreună 
cu familia lui Alfonz. Alma o chema pe tâna, devenită purtătoare a 
numelui Carbit după căsătoria-i pripită, Alma Taman chemând-o pe când 
încă nu căzuse la pat cu viitorul soţ, A.V. Carbit. Înscriind-o pe listă,  
Alfonz simţi un bol de aer ales, străveziu, coborându-i în plex. Împlinise 
ceea ce-i fusese dat. 

 
 

* * * 
 
Fiindcă tot veni vorba: După aşa-zisa „înhumare” a tânei Alma, 

fiecare membru al familiei Carbit, autoamăgindu-se cu sentimentul că 
aveau mâinile cât de cât „spălate”, reuniţi în familie, aşezaţi în camera 
mare, pe scaune, ca la o cină în jurul ciaunului, îşi transmiteau unul altuia 
molia tăcerii. Deodată, muţenia care domnea în sufragerie fusese spartă de 
tata Carbit, omul care în viaţa lui nu a avut nici o iniţiativă: 

– Credenţul!... Credenţul!... 
Alfonz, alias Duhnel, îl „reperă” pe sub sprâncene, gata să îl 

înghită. 
– Adică dulapul! ţipă taică-său. Pe terasă!... Bunica!... Dulapul!... 

Dulapul bunicii!... Vorbind, mai mult bălmăjind, tata Carbit se ridicase în 
picioare, fixă fereastra care da în balcon, un balcon ceva mai încăpător, 
boltit la mijloc cu o limbă rotunjită, din ciment şi mozaic, motiv pentru 
care, în familie, locul fusese botezat „terasă”, fixă fereastra şi întinse mâna 
dreaptă, aţintind locul, direcţia pe care era aşezat un dulap masiv, înalt, ca 
de pe vremea lui Ludovic al IV-lea, un „ansamblu” de blaturi şi uşi 
grosolane, cu furnirul plesnit din pricina soarelui de vară care, săptămâni în 
şir, făcea să clocotească în interiorul mobilei tot ceea ce ascundea acolo 
bunica Carbit. Era dulapul ei. Un drug de fier, ca la uşile măcelăriilor, tăia 
uşile dulapului în diagonală, iar drugul era fixat cu un lacăt rusesc... 

Alfonz, la rându-i, săltă şi el în picioare, sări şi mama Drobeta, iar 
printre celelalte feţe, martore ale discuţiei, neamuri, cunoştinţe, vecini, 
vălurí un iz purtător de ghes către investigaţii imediate. Nepotul recent 
defunctei îşi dădu capul pe ceafă, înfierbântat. 

– Cheia! solicită el autoritar. Unde-i cheia de la dulap?! 
Năvăliră pe terasă. Mai întâi Drobeta Carbit, apoi Alfonz Carbit, pe 

urmă neamurile şi ceilalţi ipochimeni şi, la sfârşit, tata Carbit, cel cu ideea, 
care încă nu se dezmeticise. 
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– Cheia! ţipă şi mama Drobeta. Închipuirile-i o sensibilizară. Valul 
de „exploratori”, însă, reveni buluc în sufragerie şi începu o febrilă căutare 
a cheii bunicii. Încercarea lui Alfonz de a smulge lacătul eşuase. 

– O purta la gât, remarcase mama Carbit. 
– Precis? 
– Sută-n sută! întări cu înfocare mama familiei. 
– Atunci s-a dus dracului, conchise cu pelin nepotul Almei, fostă 

Taman, nepotu-so Duhnel. Cine a furat-o pe bătrână, dacă a căutat-o peste 
tot, a găsit şi cheia! 

Printre cei prezenţi se lăsă plimbat un val de imprecaţii mai mult 
sau mai puţin mascat. 

– La mă-sa! tunase Alfonz. Apoi nepotul, plin de tulburare, ocupă 
un scaun într-un colţ mai umbros al sufrageriei. Începu să mediteze. Îşi uni 
sprâncenele peste pineal şi îşi umplu capul cu gânduri înlănţuite. Mai întâi 
socoti că hoţul, ori naiba ştie cine a fost, dacă a dat peste cheie, va încerca 
să revină la locul faptei şi să-şi încerce norocul. 

– Uşa! sări Alfonz către tatăl său, care între timp se pipernicise de 
tot. Închide uşa! Ai schimbat iala?! 

– Schimbat, raportă bătrânul. De alaltăieri... De când au furat-o pe 
mama... 

– Bun! 
Dar imediat Alfonz se calmă. Ba chiar zâmbi. Păru că scoase un fel 

de chiuit. „Aiurea! îşi zise. Ăla nu mai calcă pe-aici... Numai în cazul în 
care bătrâna trăieşte, numai dacă nu-i moartă de-a binelea... Cine ştie ce-o 
fi ascuns babonu în coteţul ăsta!...” 

La urmă, Carbiţii deciseră, ca ultimă soluţie, spargerea lacătului. 
Ce era sigur era sigur. Şi trecură la fapte. Însă după prima izbitură cu 
ciocanul, Alfonz înmărmuri ca fulgerat şi ordonă răstit ca înafara Drobetei 
şi-a năucului de tată, ceilalţi cască-gură să părăsească repede locuinţa. Şi 
asistenţa se supune, nu fără regrete, gemete, oftaturi, şuşoteli. Oricum, unul 
dintre unchi şopti în aerul unei urechi aflată-n vecinătatea-i: „Poate-i 
ascunsă-n dulap!.. M-aş prăpădi..” Şi evacuară apartamentul, fără alte 
comentarii. 

Sub ochii atenţi, dar înfricoşaţi, ai mamei şi tatălui, Alfonz, 
ocupând o poziţie laterală, prudentă, „buşise” lăcătoiul rusesc dintr-o 
singură izbitură. Simultan, drugul de fier căzuse cu zgomot şi uşile 
dulapului se dădură deoparte, lăsând lumina să „mănânce” întunericul şi 
uscăciunea dinăuntru, lăsând privirile curioase ale celor trei perechi de ochi 
holbaţi să cuprindă întregul interior, să-i răscolească vioaie conţinutul. Cei 
trie Carbiţi oftară cu uşurare: Uf! Uf! Uf! Bunica Alma, mama lor bătrână, 
nu se găsea în dulăpoi. 
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Imensul garderob era numai rafturi tixite cu ce vrei şi cu ce nu vrei, 
cu tot ceea ce imaginaţia umană poate compune sau descompune. Dar nu 
năimirile contează. Din interior „coteţul” deversă mai întâi un damf ca de 
pe o altă planetă, iar mulţimea de obiecte şi zorzoane de pe poliţe, 
dimpreună cu tot felul de pungi, punguliţe şi săcuieţi mişcară discret ca 
surprinse asupra cine ştie cărei stări neîngăduite de legea omului. Şi 
investigarea începu. Mama Drobeta se fâţâise, nu fără sfială, câteva 
momente în faţa rafturilor pline. Dar Alfonz Carbit nu se lăsă descumpănit 
şi începu să răscolească sistematic, ca un profesionist. 

În dulapul privat a recent dispărutei inventariară următoarele: 
– o tăviţă cu prăjituri „amandina” uscate, acoperite cu un fel de 

făină de cari. Cine ştie de când şi în ce împrejurări ajunseseră depozitate 
acolo. Probabil bunica le primise în dar, că de cumpărat nu se încumeta. 
Dar cine fusese darnicul?... 

– o bombonieră cu cinci bomboane de ciocolată chinezească 
râncede. 

– ambalajul unui pachet de unt, acum topit, care mânji şi impregnă 
cu grăsime întregul raft de sus. Muşte mari, lipite de scândura geluită 
căzură pradă lăcomiei lor. Pe aceeaşi poliţă, o coloană de furnici vioaie 
trecea dintr-o parte în alta a dulapului. Curios, muşte vii nu zăriră. Ca 
făcut. 

– două sticluţe tip whisky. În ele se afla alcool. Alfonz le mirosi pe 
rând. Mirosul conţinutului uneia dintre ele îi aminti de „parfumul” tipic al 
bunicii. Lichidul era „alaş cu rum”, un lichior cu mirositură pătrunzătoare. 
Se pare că din când în când bunica Carbit duşcuia. 

– două lămâi uscate, mucegăite şi albastre, de mărimea şi culoarea 
nucilor. 

– câteva pacheţele cu zahăr vaniliat, praf de copt, şi amidon şi o 
cutie de „albalux” intactă. 

– pungi cu făină, acum înnegrită; trei pungi cu făină albă, nula, 
comestibilă încă, şi-o pungă cu fasole boabe. Noroc cu ambalajul, era de 
nailon, o folie transparentă dar foarte groasă, rezistentă, căci în interior 
mişuna agitat un muşuroi de gărgăriţe înnebunite de lumina zilei şi de 
scuturături. De asemenea, descoperiră câteva punguţe cu cuişoare, leandru, 
coreandru, o alta cu piper şi nucşoară. Toate la un loc miroseau de-ţi luau 
nările. 

– apoi, într-un săculeţ de urzică găsiră pungi cu ceaiuri, pe 
sortimente: smocuri de păr de porumb, tulpini de cucută şi rădăcini de 
hrean, flori de păpădie şi gălbenele, o legătură de coada calului, un foştoloc 
de nalbă. Nu lipseau nici mărarul, nici cimbrul, nici busuiocul. 

– o cutie pentru cremă de ghete în care ţinea tămâie. 
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– într-o sticlă, mare, de „Martinni”, investigatorii presupuseră că a 
fost preparată o licoare bună pentru durerile de glezne şi genunchi. 

– un briceag-peşte şi o cataramă de alpaca. 
– câteva tacâmuri. Un cuţit pentru spintecat porci, ruginit, lame de 

bărbierit şi, surpriză, pipa cu căpăcel a lui A.V. Carbit, fostul soţ, cel 
izgonit de acasă cu parii. 

– tutun de mai multe feluri şi provenienţe. 

 zahăr, zahăr coţcă şi caramel.  

– un cremeş năpădit de micelii şi o crăticioară „glazată” cu barot. 
– un dui pentru ornat prăjituri. 
– o cutie cu sticluţe pentru penicilină, pline cu lichide divers 

colorate. „Or fi otrăvuri”, mormăise Alfonz care deveni tot mai iritat. 
Din păcate, iar asta îi întristase nespus pe tustrei, nu descoperiră 

nici o leţcaie. Nici măcar o piţulă de-o 100 cu capul lui Carol al II-lea, ori 
care o fi fost. De fapt, în sinele său, Alfonz visase cocoşei. Aşa îşi imagină, 
că babonu economisise ceva, acolo, într-ascuns. Dar nu, nici vorbă. 

Cu terminaţiile nervilor ieşite prin pori şi inundat de dezamăgire, 
Alfonz Carbit trântise cu putere uşile dulăpoiului încât plesniră ambele şi 
părţi din ele căzură pe mozaicul „terasei”, ridicând praful până la nivelul 
superior. 

Bunica Alma Carbit, „vedeta” casei, ca multe alte bătrâne vedete, 
fumase, mâncase nemăsurat, adorase cofeturile, iar toate acestea le făcuse 
pe ascuns, ca o hârcă. Mormăind şi posăind, Alfonz părăsi balconul şi 
dispăru ţinându-se de nări. Sparse o sticlă cu un conţinut negru. Mai târziu 
aflase, a doua zi, când reveni, că tâna Alma ţinuse în sticla aceea, poate 
aşa, fără nici un motiv, de sclerozată, o mostră de urină. O fi fost de-a 
dumneaei, o fi fost de-a lui?... O fi fost de-a mamei Drobeta?... 

O singură „chestie” li se păru, cel puţin tatălui Carbit, că le-ar fi de 
folos, drept amintire, un buchet de floarea „Flamingo”, un fel de cále roşii, 
roşii de tot, uscate, conservate perfect. Emoţionată, totuşi, mama Drobeta 
le luă şi le aşeză într-o vază de rubin pe masa din sufragerie. Privindu-le un 
timp, Drobeta Carbit conchise: 

– Bătrână nebună! şi oftă asemeni oricărui om care simte că a 
scăpat de o belea. 

 
* * * 

 
Aflat cu foile liniate în faţa ochilor, vrând-nevrând, Alfonz, zis şi 

Duhnel, s-a văzut silit să o înscrie pe tabel, situând-o pe locul trei, pe fosta 
sa soţie, întâia şi cea adevărată, luată în faţa unui popă cam grăbit, pe 
Artrida, rebotezată la cerere şi prin decizie judecătorească, Artroda. La 
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începutul mariajului Artrida Carbit arăta aidoma unei furci de tors, ţâră de 
se vedea prin ea, pentru ca numai în câteva săptămâni să se îngraşe 
cumplit, ceva de speriat. În chip de autobatjocură, sărmana fiinţă a decis să 
înlocuiască i-ul din propriu-i prenume cu o, semn de recunoaştere a 
obezităţii, nu ca boală, ci ca blestem, ca făcătură, şi se supuse unor chinuri 
şi batjocuri greu de descris. 

Una dintre cele mai îngrozitoare cazne era aceea că, ocupând ea un 
oarecare loc într-o încăpere, Alfonz, iubitul ei soţ, nu mai izbutea să treacă 
din pricina dimensiunilor ei dintr-o parte în alta a respectivei camere. 
Intenţionând ceva, o mişcare, acolo, voind să ia sau să aşeze dincolo de ea 
un obiect oarecare, Alfonz se vedea silit să păşească, să calce pe ea, pe 
umerii ei, sau pe masă ori pe mobile. Ca să nu o mai necăjească, într-o zi 
Alfonz se târî de la uşă până la fereastră căţărat pe două dulapuri. 

Celelalte nume pe care Alfonz Carbit le-a avut în vedere sunt, în 
ordinea importanţei, următoarele: 

(Desigur nu le vom înşirui pe toate.) Tata Carbit, de pildă, e înscris 
la numărul 19. Dar amintim pe Anton Cecil Primus, inginerul care l-a 
„iniţiat” în amorurile dezlănţuite între 3-4 persoane ataşate ideii de 
desfătare liber-consimţită. Aducem, de asemenea, amintirea tovului Ciuciu 
Madam, omul sus-pus, omul cu părul roşu aprins, asemeni idealurilor 
marxist-leniniste, şi amintirea familiei Lampă – familie numeroasă, 
excentrică prin toţi reprezentanţii săi, al căror fiu şi-a organizat nunta pe 
stadionul municipal. Lista continuă cu numele şi prenumele dispărutului 
din oraş, nimeni nu are habar unde, Mil Dobreavu, insul cu un singur ochi, 
imens, care vedea şi prin pereţii de BCA, existenţă umană menţionată 
înaintea unor persoane mult mai importante prin activitatea lor, prin 
eforturile depuse în numele comunităţii din Râu Repede. E vorba de: Liţi 
Papacíoni, dimpreună cu soţia-peşte, Nalb Bromură, asul textelor pentru 
brigăzile artistice de agitaţie, mare scriitor local, Hector Şişu, personaj 
fabulos, om cu douăsprezece degete manuale, inventator de maşinării 
pentru încăperi mici, Tata Luca, apolog al lui Ştefan cel Mare, haiduc 
mâncat de închisorile autohtone, înfocat microbist al „Gloriei” Bistriţa, 
plecat dintre vii, tovul Flighorn, insul fără prenume, posesor al unei urechi 
telescopice, omul care auzea şi înregistra tot, încurajat de băieţii de la 
ONT, Milan Panici, de origine ucrainiana, căruia o cititoare i-a prezis 
într-o cafea jugoslavă că va ajunge mare om de stat, Eleonora V. 
Pandişpan, grăsana oraşului, pe care Alfonz, nerecunoscător, a aşezat-o în 
urma tovarăşei Raveca W. şi a fiicei sale, Domila Raveca W., căreia şi 
acum, în zilele noastre neliniştite, Alfonz Carbit, autobotezat sub influenţa 
ei, Dubnel, îi trage clopotele, ca, la un moment dat, să dăm peste Ilderim 
Putinţă, nepot de scriitor clasic, cel îngrozitor de influenţabil sub 
pleniluniu. Pe urmă, nu sunt de omis, şi nici nu au fost omişi doctorul 
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Eleonor Purulea şi colegu-i de facultate, Uliu, robii pisicilor şi ai familiei 
biologice a acestora, leonine, şi nici Chichirez Murgu, persoană notabilă a 
Nordului ţării, alungat de nişte „răzvrătiţi”, lefegii ai regimului, dincolo de 
hotarele Europei. De asemenea apar notate câteva nume de ex-diplomaţi a 
căror menire în viaţa sa particulară doar Alfonz o cunoaşte, şi actuali capi 
ai corpurilor diplomatice, naiba să-i mai enumere!... Şi-ar fi ireverenţios 
dacă l-am uita pe armăsarul oraşului, Val. Şoarece. 

Numai bunicului A.V. Carbit nu i-a găsit loc pe lista persoanelor cu 
care Alfonz Carbit s-a „intersectat” de când a văzut lumina propriilor ochi. 
Blestematul familiei, alungatul cu bâte, de către soţie (bunica lui Alfonz), 
şi de fiică (mama Drobeta), nu avea cum să figureze pe listocul celor 100 
de persoane. Lista a fost oricum încheiată la numărul curent 99, de fapt. 
Numărul una sută, cu nume, prenume, lipseşte. Omitere premeditată. 
Locul putea fi ocupat de cine ştie cine, drept privilegiu, dacă privilegiu 
poate fi considerat faptul să apari menţionat pe un tabel a cărei destinaţie 
nici autorul nu o bănuia. Brodise Alfonz fel de fel de presupuneri, dar 
covorul de iută pe care înainta era gelatinos. Însă nu cedă până nu încheie 
lista, deşi poticnirea în înalta-i acţiune îl amuşina demult. 

Aşadar, cu toate că Alfonz Carbit a pornit la întocmirea acesteia cu 
hotărârea să o completeze până la numărul 100, cifră rotundă, foarte dragă 
sieşi, poate chiar din pricina „omiterii” numelui care a adus atâtea blesteme 
marii familii CARBIT, a bunicului A.V. Carbit, Dumnezeu a intervenit ş a 
şters din memoria tânărului Alfonzuţ, mădălitul, încă un nume al unuia 
care l-a intersectat prin prezenţa bunicii. „Suta” ar fi fost atinsă de 
întreprinzătorul Carbit, dar memoria a refuzat să îl ajute. Purta imaginea 
respectivului proiectată undeva pe stern; visa imagini cu împricinatul, ca-n 
filme, însă fără rezultat. Relevarea numelui nu-i era dată. Nici cei din 
familie, ori apropiaţi în ale profesiunii sale, nu-şi aminteau ceva, cât de cât. 
Şi în zilele noastre, chiar dacă ar apărea cineva să-i sugereze, să-i dea 
detalii, ori să-l întrebe de domnul Cutare, rostindu-i numele întocmai, 
Alfonz ar răspunde: 

„Cine? De cine zici?... Nu, nu ştiu, nu-l cunosc..., n-am auzit... 
Cutare, zici?... Ce, Cutare?... Cine-a mai fost şi-ăsta?...” 

 
* * * 

 
– Vasíli Cutare... 
– Vasíli?!... Ţinerea-i de minte, altfel extraordinară, dădea semne 

de voalare. Vasíli?!..., repeta interogativ Alfonz. 
– Vasíli, da, Vasilí... A’ lu’ Cutare... 
Există însă vecini ai familiei Carbit care îşi amintesc detalii despre 

vecuirea acestui om. În schimb Alfonz nu reuşea să facă nici o legătură 
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între o anume imagine a cuiva şi numele său. Dacă îşi amintea numele 
unuia, nu neapărat îi venea în minte chipul respectivului, şi invers. Iată 
relatarea domnului Tril Omîciu: 

– Despre Vasíli Cutare nu ştie nimeni pe unde şi-a purtat bojocii. 
Abia după ce a fost amantul bătrânii, al babei familiei Carbit, a madamei 
Alma Taman, căsătorită Carbit, a intrat în viaţa lumii. Îmi amintesc exact. 
Şi Otip Nemuluc le deşira uneori, doar el mi le-a spus. Nonoleta, soţia 
acestuia, le ştie pe dinafară. Başca povestea... 

– Ce poveste? întrebă domnul Ieney, persoana care nu absentează 
nici în zilele de Sărbători Împărăteşti din faţa restaurantului „Ciocârlia”, un 
local cu uşi de metal, ruginite, niciodată încuiate. 

– Păi, să vezi... 
 
De mic copil, de când sugea ţâţă, Vasíli Cutare era cam aerian. Te 

uitai la el, îl vedeai în faţa ta cum vezi un stâlp, un coş, o roabă, dar, 
concomitent, era călare şi pe câte un nor sau ceva, acolo, deşi nu se afla pic 
de nor pe cer. Se zgâia lumea la el ca la comédie. A’ lu’ Topitu fecior a şi 
zis: Ăsta cam pluteşte. Azi aici, azi şi dincolo... E cu văzduhul. Nu-i 
cuşer... 

Fiind el aşa, cam plutitor... 
– Cine? întrebă domnul Ieney cu respectul cuvenit. 
– Ăsta, Vasíli. Zicea şi Nonoleta, cum ţi-am mai spus, ăsta n-o să 

moară nici până hât. Ăsta ne va îngropa pe toţi. Ăsta o să mănânce toate 
colivele. Una nu-i va scăpa. Şi aşa a şi fost. Trăieşte şi-acum, deşi aia de 
i-a căzut amantă, bătrâna Carbit, îi pierită demult... Cel puţin aşa apare în 
actele stării civile. Dar nu e sigur nimic, nici cu bătrâna. Că nu se ştie dacă 
a fost îngropată. Că nu se ştie cine-a furat-o din coşciug. Eu bag mâna în 
jar că a furat-o ăsta, Vasíli a’ lu’ Cutare. Ăsta trăieşte şi-acum şi trăieşte şi 
babonu, asta de-a fost a lu’ Carbit. Că nici ăla dacă socotim bine, nici ăla 
nu a murit curat... 

– Cine? 
– Moş Carbit... 
– Cum, n-a murit? 
– Păi, nu, ascultă aici, c-a fost omorât, ceea ce nu-i totuna. De-aia 

nepotu-su nu prea pomeneşte de el... Ce mai încoace şi-ncolo... O familie 
de te-apucă strechea. Că ăsta, nepotu’ lu’ Carbit ăl bătrân, nici el nu-i 
cuşer. Mi-a zis mie Otip Nemuluc şi Nonoleta, aia de-i cântăreaţă cu gura. 
Zice: Vasíli a’ lu’ Cutare a fost omorât în stradă de unul în haină de piele, 
deşi unii susţin că individul era îmbrăcat în haină de iepure. Oricum, de-un 
securist, ce mai!... Doar la nici o lună după ce bătrânul Carbit a fost belit, 
baba Carbit povestea despre Vasíli ca despre unul viu. Îţi spun eu că trăia 
cu el, continua să trăiască cu el într-ascuns, prin canale poate, dracu’ să-i 
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pieptene... Iar că Vasilí Cutare era cu văzduhul chiar şi babonu Carbit 
susţinea. Şi ca el sunt mii. S-au transformat ca să se poată ascunde şi să 
poată să ne „lucreze” pe noi. Asta-i! 

– Mda, mocăise în sine domnul Ieney. 
 

* * * 
 
De povestea despre Vasíli Cutare, cel ocolit de pe lista întocmită 

pentru raport de către Alfonz Carbit, se leagă şi apariţia în oraş, la un 
moment dat, a ăluia, numit Splinu, Dondiron Splinu, omul-spân. Noroc că 
spânul care-i şi chilug, nu-i în putere cu femeile, gândeau în sinea lor şi 
domnul Ieney şi prietenul său, Dodi. 

–... Altfel demult Carbiţii ăştia ne-ar fi mâncat pe toţi! 
– Ăştia ne vor mânca pe toţi, preciză domnul Tril Omîciu. De-aia-s 

aduşi pe lume, cu scopul ăsta, ca să ne mănânce. Altfel rostul lor nu-i de 
găsit fiindcă nu este justificare pentru cei care-i plătesc! 

– Da’ cine-i plăteşte? 
– E, cine! Ei între ei! Nu se ştie care pe care! 
Domnul Ieney scuipă de la distanţă într-un coş şi râse întorcând 

spatele interlocutorului său. Şi rămase ca fulgerat. Dădu nas în nas cu noul 
om al oraşului, spânul, care îl salutase. Nitam-nisam, îl salutase. Din acel 
moment domnul Ieney ştiu că va fi următorul. Mulţi urmau să fie aduşi, să 
fie împinşi dacă se impunea, vârâţi, provocaţi, ca să completeze tabelul la 
care Alfonz lucra cu atâta sârguinţă. 

Şi domnul Ieney a fost următorul. În fond, lista, listocul rămase 
deschis. Alfonz, ca un naiv funcţionăraş, nu realizase că va urma să i se 
solicite completarea listei cu colaboratori şi virtuali colaboratori. Numai 
din eroare să-i fi răspuns cineva, indiferent cine, salutului său reverenţios, 
că respectivul şi cădea în colimator. 

– Pe tabel! Scrie-l! ordona maică-si. 
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Un poem de  
Minerva Chira 
 
 
 

 
Linia întâi 
 
El stă în aşternut cald, moale, pufos 
de perne, plăpumioare, cearşafuri 
neîntoarse pe dos. 
În coşmar se roteşte ca şi cum s-ar izbi 
de ceea ce stă rezemat vântul. 
Îl implor spre ieşiri întru şlefuire 
El e cât cea mai frumoasă insulă din tine 
în pieire. 
Uneori scoate picioruşele printre gene 
parcă un cântec de orb 
prin asfinţit trece. 
Îl acopăr cu pleoapele de teamă 
că din Ţara de Foc solii 
n-au uitat să plece. 
Mânuţele fluturate în urechi – 
flori, atinse de vipere – 
preschimbă lobii în pene din cuiburi. 
În repeziri spre zări îl mustră vârfuri 
când pe ele ar vrea să se trezească. 
Ţipă în gură. 
Îi aştern buzele să nu se risipească. 
Ţâşniri spre labirint – 
freamătul tencuielii, valuri dospind, adrese în uitare 
lumină disputată de gutuie şi pară 
şi linia întâi în ofensivă 
dinăuntru spre afară. 



 41

” În momentul de faţă trebuie să scriu o istorie a filosofiei în 
vreo 80 de pagini, pentru o Enciclopedie. Am visat întotdeauna 
să ajung într-un asemenea ceas, când voi scrie o istorie a 
filosofiei fără filosofi. Filosofii sunt plicticoşi, o recunosc; dar 
filosofia este peste tot în rest, iar o istorie a filosofiei ca istorie a 
spiritului european, cu înţelesuri adânci dar implicite, în opere 
literare, în creaţii de artă, în ştiinţe, în rânduielile şi smintelile 
societăţii istorice, aşa ceva ar putea fi grăitor, şi tocmai pe linia 
adevărurilor care nu se văd.” 

 
 

Constantin Noica: un sfert de veac de posteritate 
 

un eseu de Dan D. Iacob 
 
 În vara anului 1986, după un scurt schimb epistolar, mergeam la 
Păltiniş spre a mă întâlni cu filosoful Constantin Noica. Nu bănuiam 
atunci că un an mai târziu, pe patru decembrie, el avea să primească 
suprema iniţiere, prin moarte. „Nu mă scoate pe mal, de vreme ce încă 
suntem în râu, în curgere”, îi reproşase lui Gabriel Liiceanu la apariţia, în 
1983, a „Jurnalului de la Păltiniş“. Într-adevăr, un om nu poate fi judecat 
cu adevărat, nu poate fi înţeles până la capăt, decât după ce s-a săvârşit 
din această viaţă. Şi nici atunci pe de-a-ntregul, căci rămâne întotdeauna 
un teritoriu al nespusului, un miez ce nu se lasă prins de gânduri şi 
cuvinte. 
 S-a scurs, iată, un sfert de veac din posteritatea filosofului şi 
putem contura, atât cât ne pot permite rândurile unui articol, harta 
receptării operei. Alţii, cu mai multă aplecare spre filosofie şi cu mai 
multă iubire, vor putea întregi aceste pagini. În ceea ce mă priveşte, mă 
voi simţi fericit dacă truda mea va aduce mai aproape de omul Noica şi 
de opera lui, câţiva cititori tineri. Dar înainte de toate, să rememorăm 
două texte scurte ale filosofului: 

 
„Notă Testamentară 

 
 Dacă se va interesa cineva de activitatea mea cărturărească, îl 
rog să nu ţină seama de următoarele: 
1. de biografia mea, ce n-are conţinut, în bună parte din voinţă proprie; 
2. de traducerile mele literare sau pseudo-literare, întreprinse exclusiv 
din motive exterioare; 
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3. de două din traducerile mele filosofice, anume de cea din Presocratici 
(partea finală), ajunsă la tipar în condiţii cu totul regretabile, precum şi 
de traducerea din Alexandru din Afrodisia, aflată în manuscris la 
Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice. 
           Mi-am trăit viaţa în idee, fără rest, spre deosebire de alţii care şi-
o sfârşesc cu un rest şi astfel merită să fie regretaţi. Sunt în ceea ce am 
publicat. Dacă lucrările mele nu sfârşesc odată cu mine, voi sfârşi a 
doua oară odată cu ele. Este bine să sfârşim. 

 
       Păltiniş 198...” 

 
 În loc să înşiruim cărţile scrise de Constantin Noica, am preferat 
să amintim un text care, scris iniţial pentru o enciclopedie germană, a 
apărut în nr. 2 pe anul 1992 al revistei „Viaţa Românească“.  
 „Autorul a debutat acum aproape cincizeci de ani (în 1934) cu 
tema unei „mathesis universalis“ şi se pregăteşte să încheie, în cadrul 
unei încercări de logică (1982) tot cu ea.  
 Cercetând, în lucrarea „Concepte deschise“ (1936), ideea de 
„mathesis universalis“ la Descartes şi cea de scientia generalis la Leibniz, 
a desprins din ele tema conceptului deschis, ca o configuraţie noetică 
susceptibilă să capete permanent noi determinări.  
 Prin conceptul deschis a ajuns la problema: cum face spiritul să 
nu fie la infinit tautologic, respectiv cum e cu putinţă ceva nou (wie ist 
etwas neues uberhaupt moglich), o încercare de a lărgi problema 
kantiană: cum sunt cu putinţă judecăţile sintetice apriori. Lucrarea din 
1940 („Istoria lui Cum e cu putinţă ceva nou“) face istoricul problemei la 
Kant. 
 Ca aplicaţie a temei noului i-a apărut tocmai trecerea de la Kant la 
Hegel (în „Două introduceri şi o trecere spre idealism“, 1943). Autorul 
crede a putea arăta, în lucrarea sa, că criticismul reprezintă un concept 
deschis, Kant socotind că fiecare Critică încheie momentul critic şi 
îngăduie trecerea la „doctrină“, când în fapt Criticile devin ele însele 
doctrină şi lasă deschisă, cu ultima, „Critica judecării“ (preferată de 
postkantieni şi în particular de Hegel), trecerea către acesta. 
 Cu „Devenirea întru fiinţă. Încercare asupra filosofiei 
tradiţionale“ (scrisă în 1950), ideea lui cum e cu putinţă ceva nou trece de 
pe registrul teoriei cunoaşterii pe cel ontologic. Autorul deosebeşte între 
o devenire întru devenire (ilustrată cel mai bine de reproducerea 
organică) şi o devenire întru fiinţă, văzând în prima modalitatea 
ontologică a reluării de sine şi a repetiţiei, în timp ce devenirea întru 
fiinţă este expresia înnoirii şi împlinirii ontologice. El numeşte conştiinţa 
devenirii întru fiinţă „raţiune“, încearcă să arate că tabla kantiană a 
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categoriilor are în fiecare grupă suportul a trei termeni ontologici: 
devenire, fiinţă şi devenire întru fiinţă, iar pentru ultima stabileşte patru 
modalităţi, care sunt tot atâtea expresii ale raţionalului ca: persoană 
umană, comunitate, umanitatea în ansamblul ei ca în religii şi, în ultimul 
rând, desfăşurarea dialectică a realului cu om cu tot. 
 Ca o aplicaţie a viziunii sale metafizice, autorul analizează amplu 
cazul Goethe (1950), precum şi viziunea lui Hegel din „Fenomenologia 
spiritului“ (1956). În creaţia şi persoana lui Goethe el vede o contradicţie 
dintre o devenire întru fiinţă trăită (în modalitatea persoanei) şi o 
devenire întru devenire proclamată. Din lucrarea sa nu s-a păstrat decât o 
treime (apărută în 1976), cu explicaţia motivului pentru care Goethe a 
fost, ca şi Nietzsche mai târziu, partizanul devenirii întru devenire, 
refuzând nu numai istoria, după cum se ştie, dar şi filosofia, ceea ce 
autorul ilustrează în principal cu analiza lui Faust, care în partea a doua – 
tocmai prin refuzul raţionalului – trebuie să facă din Mefisto eroul operei 
în locul lui Faust. 
 Cu „27 de trepte ale realului“, în 1968, regăseşte ca şi direct tema 
unei mathesis universalis, arătând că principalele categorii ale gândirii 
europene (cele 5 ale lui Platon din „Sofistul“, cele 10 ale lui Aristotel şi 
cele 12 ale lui Kant) dau spectrul culturii noastre ştiinţifice şi umaniste: 
de la fizică, chimie şi biologie, cu primii doi gânditori, până la ştiinţele 
omului, cu Kant. 
 Dar problema unei mathesis, care s-a împletit cu o ontologie 
formală, capătă un nou sens în lucrarea „Sentimentul românesc al fiinţei“ 
(1978), unde autorul obţine un model ontologic. Este vorba de modelul în 
care determinaţiile individualului se convertesc în cele ale generalului – 
autorul numeşte aceasta „anastrofie“- , aşadar un model ce regăseşte cei 
trei termeni hegelieni, Allgemeinheit, Besonderheit, Einzeiheit, dar de 
rândul acesta nu desfăşurat ci înfăşurat, ca o structură a fiinţei. Cu un 
asemenea model va opera el de acum înainte, văzând în el nu doar unul 
ontologic, ci condiţia oricărei împliniri, de cunoaştere, de comportare 
etică şi de reuşită estetică. 
 În acelaşi timp însă modelul poate să nu fie pe deplin realizat 
(estetic, etic, epistemologic şi mai ales ontologic), iar atunci se ajunge la 
precarităţi ontologice care, reflectate în spiritul omului, dau, după autor, 
şase maladii ale spiritului, pe care le descrie în lucrarea cu acelaşi nume 
(1978), ilustrându-le cu momente istorice sau creaţii literare. 
 „Tratatul de ontologie“ (1981) reia şi pune în ordine această 
viziune. Autorului i se pare că ontologiile tradiţionale stau prea mult sub 
semnul lui Parmenide, plecând ce la o fiinţă incoruptibilă, în timp ce, pe 
de altă parte, ontologiile nominaliste se opresc prea jos, la o fiinţă 
individuală ca simplu termen static. În tratatul său, încearcă să plece tot 
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de la realităţi individuale, în care însă vede activ modelul ontologic. Dacă 
fiinţa obţinută de aceste realităţi nu atinge mai mult decât devenirea (pe 
care autorul nu o opune fiinţei, ci o consideră expresia unei prime 
organizări a realului, spre deosebire de simpla schimbare şi prefacere), 
atunci se poate proclama realitatea unei fiinţe de a doua instanţă, pe care 
o va numi „element“ şi în care modelul ontologic capătă subzistenţă în 
sine, nu în lucruri. Cele trei elemente fundamentale vor putea fi: 
câmpurile materiale, viaţa şi raţiunea. 
 Raportul dintre individual, determinaţii şi general face mai 
departe obiectul unei Logici în curs de redactare. Autorul reproşează 
logicii tradiţionale, ca şi celei moderne, că subsumează generalului 
individualul, arătând, fie ca Aristotel, fie ca modernii cu teoria 
mulţimilor, că partea este în întreg şi că un exemplar aparţine mulţimii. 
Unei asemenea logici pe care autorul o consideră a subordonării stricte, a 
ierarhizării de tipul armatei, a războiului,  logia lui Ares, el îi opune 
logica lui Hermes, în care nu  partea este în întreg, ci întregul, cu legea şi 
justificarea lui, este în parte, dând acesteia şi individualului capacitatea 
să-l interpreteze de fiecare dată. 
 Ca şi ontologia, unde pleca de la individual, el îşi deschide logica 
nu prin formule tradiţionale, concepte sau judecăţi, nici prin propoziţii 
atomare, care toate trebuie să fie puse în mişcare în gândire, adică din 
afară, ci printr-o unitate logică nouă, ducând la procese şi la o 
conectivitate fără conective. 
 Asemenea forme şi înlănţuiri ar putea da limbajul unei „mathesis 
universalis“, pe care autorul a căutat-o, uneori vroit alteori neştiut, de-a 
lungul unei vieţi“. 
 Cunoscând acum testamentul filosofului şi opera sa, prezentată de 
el însuşi, vom încerca să trecem în revistă reacţiile pe care omul şi opera 
le-au stârnit în cei 25 de ani de posteritate. 
 Primele texte ce pun început bun posterităţii unui autor sunt cele 
rostite sau publicate în diferite reviste, cu ocazia trecerii lui în veşnicie. 
În anul 1992, Dan Câmpan, unul din cei care au trecut pe la Păltiniş, a 
adunat într-o carte de peste o sută de pagini mărturii la despărţirea de 
Noica. Între semnatari se regăsesc Anton Dumitriu, Edgar Papu, Mihai 
Drăgănescu, Marin Sorescu, Alexandru Paleologu, Adrian Păuneascu, 
Constantin Barbu, Antonie Plămădeală iar revistele  „Luceafărul“, „ 
România literară“, „ Ramuri“,  „Contemporanul“, „Flacăra“,  „Vatra“, 
„Astra“, „Cronica“, „Familia“, „Convorbiri literare“, „Steaua“, le-au 
găzduit rândurile.    
 În mod paradoxal, discipolii filosofului nu au publicat, în toţi 
aceşti ani, o carte de exegeză asupra operei lui. Atât Andrei Pleşu cât şi 
Gabriel Liiceanu i-au dedicat articole, însemnări, scurte eseuri reluate în 
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tot felul de volume, dar o carte distinctă despre filosof şi opera lui n-au 
scris. Dintre textele dedicate filosofului de cei doi autori semnalăm eseul 
„Filosofia şi paradigma feminină a auditoriului“ semnat de Gabriel 
Liiceau şi inclus în volumul „Cearta cu filosofia“ , publicat în anul 1996, 
precum şi „Ce am învăţat de la C. Noica“ semnat de Andrei Pleşu şi 
inclus în volumul „Limba păsărilor“, publicat în anul 1994.  
 Editura Humanitas a reeditat desigur opera lui Noica, iar în anul 
2009, anul centenarului dedicat filosofului, a tipărit şi un volum colectiv, 
cu titlul „Despre Noica. Noica inedit“, unde apar texte semnate de 
Gabriel Liiceanu, Alexandru Dragomir, Dan C. Mihăilescu, Andrei 
Cornea, Andrei Pleşu, Ioana Pârvulescu, Sorin Vieru şi Sorin Lavric. Dar 
până la acest volum aniversar, trebuie amintit cel semnat de Mircea 
Handoca „Constantin Noica comentat de...“, publicat în anul 1994 la 
Editura Recif, paginile pe care i le dedică Ion Ianoşi în „O istorie a 
filosofiei româneşti“, Cluj 1996, precum şi volumele semnate de Ion Dur, 
„Noica între dandysm şi mitul şcolii“ (Editura Eminescu, Bucureşti, 
1994), respectiv „Noica - Portretul gazetarului la tinereţe“ (Editura 
Saeculum, Sibiu, 1999) 
 Dintre volumele scrise de autori străini atrage atenţia cel semnat 
de Alexandra Laignel-Lavastine „Filosofie şi naţionalism. Paradoxul 
Noica“ (Editura Humanitas, 1998) precum şi volumele „Românii. 
Tipologie şi mentalităţi“ semnat de Claude Karnoouh, respectiv 
„Compromis şi rezistenţă“ semnat de Katherine Verdery, publicate la 
Humanitas în anul 1994, ambele conţinând pagini substanţiale despre 
opera lui Constantin Noica.  
 Un loc important în cărţile dedicate operei filosofului de la 
Păltiniş îl ocupă volumul “Dicţionar de termeni filosofici ai lui 
Constantin Noica. Introducere prin concepte“, semnat de Florica şi Marin 
Diaconu,  publicat de Editura Univers Enciclopedic din Bucureşti, în anul 
2004. Într-o carte de peste 700 de pagini sunt lămurite, de la A la Z, 
expresii, termeni, concepte din filosofia lui Noica, volumul fiind un 
instrument de lucru indispensabil celui care năzuieşte să înţeleagă 
sistemul lui de filosofie. Dincolo de paginile pe care i le dedică în „O 
istorie a filosofiei româneşti“, Ion Ianoşi publică în anul 1998, la Editura 
Ştiinţifică, volumul „Constantin Noica. Între construcţie şi expresie“   
 Pe lângă volume, eseuri şi articole din reviste, Noica apare în 
diferite jurnale tipărite după 1989, care oglindesc perioada de până la 
revoluţie. Jurnalele semnate de Sanda Stolojan, Monica Lovinescu, 
Arşavir Acterian, abundă în pagini despre Noica iar Vasile Dem. 
Zamfirescu, în volumul „În căutarea sinelui“ are un „Jurnal despre 
Constantin Noica“ ce acoperă perioada 1968-1986. Interesant şi 
edificator este volumul „Sub semnul depărtării. Corespondenţa 
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Constantin Noica – Sanda Stolojan“ apărut în anul 2006 la editura 
Humanitas dar şi cartea de amintiri a fiicei filosofului, purtând titlul 
„Treziţi-vă, suntem liberi!“ publicată tot la Humanitas, în anul 2007. 
 În seria „Canon“ a editurii Aula apare în anul 1999 volumul 
semnat de Cornel Moraru „Constantin Noica. Monografie“. După 1989 
am aflat de implicarea unor vârfuri ale culturii româneşti în Mişcarea 
Legionară. Volumul lui Sorin Lavric „Noica şi Mişcarea Legionară“, 
publicat de Ed. Humanitas în anul 2007 face o analiză amplă a acestui 
subiect, cartea stârnind multe reacţii. Important de amintit este şi volumul 
Dorei Mezrea „Constantin Noica în arhivele Securităţii“ tipărit de Ed. 
Humanitas în anul 2009. 
 Desigur că filosoful de la Păltiniş nu a avut şi nu are numai 
admiratori. Orice operă stârneşte împotriviri şi reacţii ale celor care nu au 
plămada de gând şi de simţire necesară spre a-i deschide porţile. Privind 
însă la ceea ce s-a publicat despre operă în primul sfert de veac al 
posterităţii ei, putem afirma că majoritatea cărţilor şi articolelor 
subliniază rolul major pe care creaţia filosofului de la Păltiniş îl are în 
cultura românească şi posibilitatea ei de a fecunda spiritele creatoare de 
la sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI. Sunt foarte mulţi 
oameni de cultură care au trecut pragul vilei de la Păltiniş în care, în una 
din camere, a trăit şi a creat Noica în ultimii ani ai vieţii sale, iar 
amintirile lor, scrisorile trimise filosofului, dar mai ales  cele primite de 
la el, au făcut obiectul mai multor cărţi. Volumele „Constantin Noica. 
Scrisori inedite“ îngrijit de Maria Cogălniceanu  (Ed. Limes, 2005) 
„Constantin Noica în amintirile şi mărturisirile unui preot ortodox“, 
semnat de Constantin St. Dogaru (Editura Paralela 45, 2008), „Trei 
întâlniri cu Constantin Noica“ de Teodor  Tanco (Ed. Eikon 2011), „Jarul 
din zăpada sclipitoare. Revederi cu Constantin Noica“ semnat de Gabriel 
Petric (Ed. Limes 2009), dovedesc fără putinţă de tăgadă efervescenţa 
creatoare ce exista în jurul filosofului şi arta lui de a atrage oamenii, mai 
ales tineri, către lumea ideilor. Dincolo de paginile tipărite au apărut şi 
câteva filme documentare, între care amintim pe cel creat de Sorin Lavric 
în marginea cărţii „Noica şi Mişcarea Legionară” şi pe cel conceput de 
Radu Găină, „Noica şi eul creştin”. Ele au forţa întâlnirii, prin imagini cu 
oameni care l-au cunoscut şi cu locuri ce l-au adăpostit, vremelnic.  
Trebuie amintită apoi seria de colocvii şi întâlniri prilejuită de Centenarul 
naşterii filosofului (2009), începând cu manifestările organizate de 
Academie, de marile universităţi şi sfârşind cu cele susţinute de biblioteci 
şi şcoli. Comunicările prezentate cu acele prilejuri au fost strânse într-o 
serie de volume care, din nefericire, au o circulaţie restrânsă.  
 Posteritatea operei filosofului este abia la început. Cred că în 
acest prim sfert de secol s-au scris cărţi importante despre el, chiar dacă 
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nu a apărut încă acel volum, ca în cazul lui Mircea Eliade ( Florin 
Ţurcanu „Mircea Eliade. Prizonierul istoriei” Ed. Humanitas 2006) sau 
Nicolae Steinhardt (George Ardeleanu „Nicolae Steinhardt şi 
paradoxurile libertăţii. O perspectivă monografică” Ed. Humanitas 2009), 
care să topească înlăuntrul lui, într-o sinteză edificatoare, toate paginile  
publicate până acum.  
 La mijlocul anilor 80 ai secolului trecut, o echipă de cineaşti de la 
Studioul Sahia a venit în staţiunea montană Păltiniş pentru un film 
documentar. La cererea ce i s-a făcut de a figura în acest film, Constantin 
Noica a răspuns cele de mai jos: 
 „Aţi venit aici să furaţi un chip şi să-l arătaţi altora. Nu vă temeţi 
că veţi pleca îndărăt cu mâinile goale? E adevărat, în orice om o lume îşi 
face încercarea, cum spunea Eminescu; dar în felul cum vreţi să redaţi 
pe ecran lucrurile, nu veţi reţine nici încercarea, nici lumea, ci doar un 
biet chip de om. Oricare dintre noi, de altfel, poate replica sculptorului, 
care ar voi să-i redea fiinţa trupească, ceea ce spunea Plotin în 
antichitatea târzie: Nu e destul că-mi suport trupul? Să-l mai văd şi 
reprodus?Am să vă supăr de pe acum spunând că nu vreau să văd 
secvenţa Dumneavoastră. 
 Recunosc, astăzi suntem mai puţin severi cu fiinţa trupească 
decât era un Plotin. Trupul e una cu sufletul, sau abia trupul îl exprimă 
cu adevărat pe acesta. Spre a vă cita iarăşi o vorbă, de astă dată a unui 
singuratic de la începuturile creştinismului, Antonie cel Mare: Semnele 
după care se cunoaşte un suflet raţional şi virtuos sunt: mersul, glasul, 
râsul, ocupaţiile şi întâlnirile cu oamenii. Aşa trebuie să fie. Dar noi mai 
simţim că sufletul e una cu trupul doar aşa cum una fac călăreţul şi 
calul. Iar Dumneavoastră s-ar putea să nu redaţi decât calul, nu şi 
călăreţul. Căci există un galop al calului, cu călăreţ cu tot, dar pe 
deasupra sa este galopul călăreţului către ţinta lui, nevăzută. Pe primul 
îl puteţi reda – şi mi se pare că de aici a şi început cinematografia, de la 
încercarea de a reda galopul calului  - dar pe cel de-al doilea, galopul 
călăreţului, nu-l redaţi.  
 Tot ce e adevărat pe lumea aceasta nu se vede. Mai degrabă 
puteţi reda în imagini Paradisul decât aspiraţia către Paradis, de vreme 
ce aţi pus atât de bine în joc ochiul exterior, trăgând în jos pleoapele 
ochiului interior. Cine vrea să fie om adevărat trebuie să devină un duh, 
o umbră. Dumneavoastră nu aveţi ce face cu umbrele. 
 Împreună cu toată lumea de astăzi, lucraţi asupra contextului, nu 
a textului. Nici nu ne dăm seama cât de mult întârzie lumea modernă 
asupra contextului, a condiţiilor exterioare. Vrem să creăm pentru toţi, 
cu ideologiile noastre, condițiile potrivite (spre a ?) sau vrem să 
pregătim apariţia a nu ştim bine ce; antrenăm perfect cai pentru 
galopuri spre ţinte nedesluşite, iar mijloacele noastre sporite şi banul, 
mai ales banul, în atâtea inimi şi într-o bună parte a lumii, reprezintă 
contextul prin excelenţă. Până şi strădania aceasta legitimă spre pace şi 
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echilibru în lume, se înscrie grandios pe linia contextului. Dar care ne e 
textul? 
 Iar contextul se vede, în timp ce textul nu se vede. Când îl ai, sau 
atunci când îţi faci iluzia că ai un text, contextul vine de la sine, creşte 
singur din text – sau îţi este ca şi indiferent. Mă găsiţi în mansarda 
aceasta, fericit, sau sub o iluzorie fericire, oarecum nepăsător faţă de 
context, care în definitiv poate fi şi al altora, în primul rând al prietenilor 
ce vor să reţină ceva pe un ecran interior. Unui pictor tânăr, rătăcit pe 
aici, i-am cerut să picteze nişte bizoni pe pereţii sălii mansardate ce duce 
la odaia mea şi care seamănă cu grota de la Altamira. Peste vreo doi 
ani, dacă mai trăiesc, voi cere altui pictor tânăr să redea câteva fresce 
bizantine. Dacă vin două fete să afle ceva despre textul unei existenţe, le 
voi pune să planteze un răsad cu flori, cum vor voi ele, în faţa casei. Nu 
mă aflu în casa mea, dar sunt ca şi în casa mea, care este şi a altora. Ce 
bucurie, non-posesiunea! Una din încântările vieţii este să ai proprietate 
fără posesiune. 
 În momentul de faţă trebuie să scriu o istorie a filosofiei în vreo 
80 de pagini, pentru o Enciclopedie. Am visat întotdeauna să ajung într-
un asemenea ceas, când voi scrie o istorie a filosofiei fără filosofi. 
Filosofii sunt plicticoşi, o recunosc; dar filosofia este peste tot în rest, iar 
o istorie a filosofiei ca istorie a spiritului european, cu înţelesuri adânci 
dar implicite, în opere literare, în creaţii de artă, în ştiinţe, în rânduielile 
şi smintelile societăţii istorice, aşa ceva ar putea fi grăitor, şi tocmai pe 
linia adevărurilor care nu se văd. Problema ultimă a filosofiei este 
Fiinţa, iar încercarea fiecărui lucru de a intra în fiinţă este activă peste 
tot! Ştiţi de ce spun asta? Pentru că – aşa cum spunea un medieval – 
fiinţa nu este, până la urmă, cea divină, cea desăvârşită, este numai 
iubirea ei. Oriunde este iubire, de la dragostea între oameni, dragostea 
către copil, până la dragostea pentru un gând şi pentru un sens de viaţă 
care să ţină , peste tot este şi fiinţă. De altfel, când iubeşti nici nu te mai 
întrebi ce este pe lume. Dar iubirea e pentru un text, nu pentru context, 
iar textele nu se văd. Sunt ale celor ce ţi-au devenit duhuri, umbre. 
 Cred că nu va încăpea ordine în lume şi în cetate, ba chiar în 
cunoaştere (cum o arată zbuciumul ştiinţelor de astăzi), decât atunci 
când vom găsi în afară de fiecare dată şi ne vom găsi fiecare textul, 
devenind şi văzând în jurul nostru umbre. De altfel ce suntem, cei în 
viaţă, decât mijlocitori între umbrele care nu mai sunt şi cele care nu 
sunt încă? Altundeva, deci, decât în lumea care poate fi privită pe 
peliculă se desfăşoară petrecerea lumii. 
 Cineva care a vrut să petreacă în lumea aceasta, şi nu doar să 
treacă, vă urează petrecere bună“.  
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Un poem de  
Gellu Dorian 

 
 
 
 

 
Din cînd în cînd 
 
Din cînd în cînd mi-e dor să scriu poezii frumoase, 
dar vine cineva şi mă trage de urechi, 
aud dintr-odată mii de clopoţii de parcă sănii trase de cai 
ar tăia iarna peste care n-am trecut niciodată dîra mea de sînge 
scursă din inimă prin degetul pe care mi-l taie cu un fir de păr Dumnezeu, 
 
el ştie că eu pot scrie poezii frumoase, 
nu din cînd în cînd 
ci totdeauna, 
dar de fiecare dată cînd vreau să mă strecor pe faţa de masă 
mîinile mele găsesc alte mîini acolo 
care la rîndul lor au găsit alte mîini 
crescute din alte mîini 
ale căror mîini se pierd în umerii nevăzuţi ai lui Dumnezeu 
care aşteaptă de la mine poezia aceea frumoasă 
în care să doarmă şi el liniştit 
cum n-am mai făcut-o din clipa în care sîngele meu 
scrie în sîngele meu cu sîngele meu al cărui sînge 
e chiar ceaţa pe care o şterg de pe palimpseste 
pînă la ultimul care dă ochiului 
poezia pe care din cînd în cînd mi-e dor să o scriu, 
mort să pot învia din ea. 
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Moto:  
„Ce-o să mai avem a ne spune după ce nu ne-am dat/ seama 
că literatura a fost plină de mafii, găşti/ bisericuţe şi cotloane 
de îmbuibare, pleşcăreli,/ impostură şi laşi?// Şi literatura a 
fost viaţa noastră. De hîrtie”. 
 

 un cristian 
 

 
Barbarii din noi 

 
un eseu de Magda Ursache 

 
        De citit şi răscitit Alessandro Baricco (v. I barbari. Saggio sulla 
mutazione, ed. ital. 2006; trad. de italienistul Dragoş Cojocaru pentru 
Humanitas, Bucureşti, 2009): barbarii sunt în noi, mutanţii se află in 
nuce, în lăuntrul nostru. Şi ce sunt altceva decît „prădători fără cultură şi 
fără istorie”, gata să aprindă grătarul pe cetatea Sucevei ori pe necropola 
Sarmizegetusei? 
        Ne-am repezit, postsocialist, să tăiem rădăcini, să sfărîmăm statui. În 
paralel cu dez-eroizarea istoriei (lupta lui Mitu cu miturile, popularizată 
în multe emisiuni TV), s-a produs – exemplu elocvent de barbarie – 
repudierea clasicilor, declaraţi bariere în calea noului canon. Că ar conta 
cei prezenţi, actuali, nu cei morţi e o idee barbară. Aura Christi îi spune 
sabotaj cultural, iar cuvîntul este exact. De miracolul eminescian, dar şi 
de cei îmbolnăviţi de eminescianită (ca Noica) s-a tot rîs, deşi filosoful a 
formulat un adevăr de nedezminţit: Eminescu „nu e un simplu poet, ci o 
conştiinţă de cultură completă”. S-a perimat clasicul Caragiale? Ba este 
etern actual, la fel Creangă. Dar cît or rezista cei care cred că-s perimaţi? 
         Gap-ul dintre generaţii a ieşit din normalitate, s-a accentuat 
nepermis de mult. Homines novi îşi manifestă scîrba faţă de continuum, 
refuză sprijinul predecesorilor. Profunzimea, bunul gust, măsura au fost 
batjocorite. Barbarilor nu le plac piscurile literaturii, nu le place studiul 
aprofundat, n-au răbdare să gîndească; lunecă, în viteză, printre rafturi de 
bibliotecă, zboară de pe skate în sala de concert, intră în muzeu pe role. 
Nu fă efort, fii relaxat e deviza omului orizontal (Baricco), numit om 
poster de Mircea Platon şi om plat de Cassian Maria Spiridon. 
          Într-o cultură care se respectă, biblioteca, muzeul, librăria trebuie 
să fie spaţii ocrotite. La noi se închid biblioteci, dispar muzee şi librării. 
Au apărut însă tejghelele stradale cu „cărţi care nu sunt cărţi” (ca să-l 
citez iarăşi pe Baricco) şi standurile de mall, gemînd de literatură ieftină. 
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Ne-a bucurat cantitatea, în raport invers proporţional cu creşterea 
calităţii. Nu mai aveam nevoie de pilă la librării, era destulă marfă, prea 
multă; numai că bunul librar îţi oferea carte, nu tipăritură îndoielnică. 
Pînă să se desfiinţeze şi să ajungă depozit de scaune, unica librărie de 
campus din Copou vindea bikini şi şampoane, creme pentru călcîie şi 
artificii. Cititorul avizat, care parcursese Shogun nu fără a ricana („Nu-i 
maşină ca Lăstunu’/ nici roman cum e Shogunu’”), bîzîindu-i în ureche 
vorba consum, a bătut în retragere din faţa literaturii facil-agresive. 
           Sigur, ne-au ajutat şi cei din afară: bibliotecile şi librăriile au fost 
năpădite de literatura trash (ca „ajutoare” vestice pentru bieţii estici care 
nu degustaseră Sandra Brown), dar şi  cei din lăuntrul literaturii noastre. 
S-a şi găsit în Iaşi un universitar care a scris la întrecere cu Sandra 
Brown, semnînd chiar Sandra Brown, cîteva romane bine remunerate. 
           Bussiness-ul editorial a urmărit profit-profit-profit, avînd în vedere 
nu valoarea, ci plusvaloarea. Asta vrea omul orizontal, divertisment, sex 
no limits, asta-i dăm! Aşa s-au orientat editorii improvizaţi ca Lilă şi alte 
lile. Profesiunea de redactor de carte a intrat în umbră în deceniul boom-
ului, 1990-2000. Cine să mai sape răbduriu după talent, originalitate, 
invenţie, ingeniozitate de povestaş, rostire expresivă? Noua deviză: 
atractiv, nu creativ. Teleintelectualii (P. Bourdieu) preferă filmul făcut 
după o carte mare: reduce, simplifică, rămîne la suprafaţă. Cultură 
rafinată, presupunînd efort de receptare? Ba succes comercial după reţetă 
sigură şi vedete literare invazive şi abuzive, fabricate după infatigabilul 
star-system. Consumi Dan Brown în metrou, ca pe o chiftea în pîine; pe 
Dostoievski şi pe Thomas Mann e mai greu să-i înghiţi la repezeală. 
           Scrie Adrian Alui Gheorghe în eseul Scriitorul român, după 
„cernobîlul ideologic”: „Da, noi am folosit din plin libertatea de-a ne 
bate joc de propria libertate”. În alte cuvinte, libertate literară fără 
responsabilitate. Scriitorii trimişi să ia-n piept piaţa globală 
multiculturală cu provocările ei au fost sfătuiţi: „Scrieţi ca americanii!”. 
Şi n-au prea ripostat la degradarea activităţii editoriale sau nu i-a luat 
nimeni în seamă. L-a auzit cineva de „sus” pe LIS (îmi place să-i 
ortografiez numele LYS), cînd a protestat contra jafului, arătînd că 12 
reviste USR s-ar putea întreţine numai din ţeapa ministresei Tineretului, 
Ridzi, de 53.000 de euro? Dar din costul deplasărilor cu helicopterul ale 
ministeriabilului Igaş-branconierul, cîte enciclopedii nu s-ar putea tipări? 
             Iniţial, Marin Sorescu, în calitate de ministru al Culturii, cerea, 
pentru atestarea unei edituri, o calificare, un proiect de tipărire. S-a 
ripostat că asta-i cenzură socialistă şi editorii-serelişti au lansat duium de 
cărţi. Tipărire pe cititelea? Ba pe necititelea! Editorii-barbari au impus un 
alt criteriu de a vedea calitatea literară: se vinde/ nu se vinde, la mare preţ 
fiind texte de-personalizate: „Adio diferenţei!” Critici mici dar sonori au 
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intrat în rolul de agenţi ai facilităţii. Aprofundarea unei cărţi-eveniment? 
La ce bun? Nu-i mai comod un surfing mental (re-citat Baricco) de 5 
minute peste Băgău? Şi mă tem că non-esteticul biruie iarăşi, ca-n 
proletcultură. Ce-a făcut şcoala? A restructurat manualele, ca să încapă în 
ele debutantul Ovidiu Verdeş şi să fie eliminată din programă o 
capodoperă: Moartea căprioarei. 
              Linia nouă e condamnarea comunismului odată cu valorile de 
atunci. Aşa este: i s-a făcut loc lui Pardău în scara de valori naţionale, dar 
asta nu înseamnă să facem praf scara, să spunem că n-avem literatură, ca 
Traian Ungureanu: „Literatura a dispărut. Cărtărescu e excepţia”. De ce? 
Pentru că e cel mai vîndut şi cel mai link-at scriitor. 
              Eu fac parte din generaţia maculatorului, nu a calculatorului, trec 
din carte-n carte, nu din link în link. Pe profesorii veritabili (Al. Dima, 
Ştefan Cuciureanu, Mihai Drăgan) i-am ascultat cu sfinţenie, mi-au 
predat lecţia refugiului intelectual în bibliotecă. Obiectul cel mai de preţ 
în habitatul mental rezistent la comunism cartea a fost, sunt o 
bookaholică. Era minune să-i citeşti pe magul Breb, pe Radu Petrescu, pe 
Buzura, pe Preda, pe Dumitru Radu Popescu, pe Mircea Horia 
Simionescu, pe Alexandru George,pe Costache Olăreanu, pe Ioan 
Groşan, pe Sorin Titel... Iarna bărbaţilor, Galeria de viţă sălbatică, 
Săptămîna nebunilor, Viaţa pe un peron, Vladia, Balanţa, Dimineaţă 
pierdută, Lumea în două zile, Compunere cu paralele inegale, 
Supravieţuiri, Tobit, să te supui Tratamentului fabulatoriu. Din punctul 
de vedere al lumii mele de hîrtie, miracolul postdecembrist a fost 
dispariţia cenzurii ideologice, re-cîştigarea dreptului de expresie. Atunci, 
însă, a început şi năvălirea  (citiţi: invazia barbară) a scriptomanilor, cu 
acces la tipar fără vreun filtru, convinşi că nimic nu-i mai lesne decît să 
scrii/ tipăreşti/ obţii carnet de scriitor cotizant. Impresia mea e că s-a dus 
(din nepricepere, din lăcomie) o campanie de încurajare a cărcălicilor, 
paralel cu una de descurajare a celor care adună, cioplesc, şlefuiesc pietre 
pentru un templu al scrisului, cu trudă, cu sacrificiu. Statutul scriitorului 
profesionist s-a deteriorat grav, dacă în USR au pătruns tot soiul de 
tipăritori inconsistenţi, unii – deficienţi mental. Spiritul critic se 
manifestă contra clasicilor, nu contra cărcălicilor care se zbat să fie 
clasicizaţi. 
             Pe de o parte, s-a afirmat că românii n-au ceea ce G. Călinescu 
numea trăsătură diferenţială, iar Blaga, matrice stilistică; pe de alta, noii 
veniţi i-au declarat „expiraţi” pe oamenii providenţiali ai culturii. Le sună 
a tinichea ba Iorga, ba Pârvan, ba Nae Ionescu, ba Motru, ba Noica. S-a 
făcut haz de filosofi ca-n proletcult, cu trufia neştiinţei de carte. Anton 
Dumitriu? „Pa, Tony!”. „O tempora, o humores, o mores, o res!”, 
exclamă eruditul Luca Piţu. 
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              Autori care nu recunosc vreo aluzie culturală se laudă că ei nu-i 
citesc pe Rebreanu, pe Sadoveanu, pe Breban, striviţi pesemne de 
masivitatea operei. Mai e şi Ion Cristoiu, mîndrindu-se că a creat (halal 
creaţie!) presa tabloidă; din „şcoala” lui, un teleast de la B1 declară fălos: 
„eu nu mă intersectez cu literatura”. Scribăreţi care nu se prăpădesc cu 
firea să-şi clarifice ideile înainte de a le rosti sunt încurajaţi de Tabără (şi 
nu numai) să iasă pe sticlă. Un ca şi scriitor (aici şi-ul nu-i intrus, ci 
folosit intenţionat), chef Chişu, bun imagolog pentru propria-i persoană 
(elita tăcută n-are timp de piaristică, s-a refugiat în scriptorium) aplică 
tehnica seducţiei, înşirînd povestioare despre varii iubite. Şi-i gata să ni 
se arate „gol sub duş” ca să vedem cum gîndeşte el lumea. Se poartă 
ţinuta evident sumară (fermecător acest evident în guriţa-cireaşă a unei 
teleaste realiste), lansată de autoare de literatură... alternativă, ca modista 
Romaniţa, zîna surprizelor Andreea, racheta de croazieră Mihaela..., fără 
alt talent decît acela de a-şi manageria tipărelile. La tîrgurile de carte e 
babilonie, judecînd după pseudo-persoanele care-şi fac loc la microfonul 
central. 
              O campanie a criticilor de vocaţie e necesară ca aerul, să-i mai 
oprească pe privilegiaturişti (mulţumesc, Şerban Foarţă!) în lansajul 
ICR-ului, varianta Patapievici. Politica noastră culturală a fost canalizată 
rău dacă s-au făcut 13 traduceri din Dan Lungu şi numai 12 din Eliade. 
Breban a fost tradus de ICR? Dar Buzura, care a fondat Institutul? 
Pentru Goma, anul 1989 n-a fost sfîrşit de exil, dar ICR a plătit la greu 
turneul poetei realist-socialeze (cuvîntul lui Goma) Nina Cassian. Rămas 
în dizgraţia Puterii şi după '89, Goma a înfruntat nu numai exilul, dar şi 
nepăsarea, respingerea, denigrările unor confraţi care-i înghit cu noduri 
lecţia de verticalitate, susţinută în plină criză morală. În formularea lui 
Ion Lazu: „mesajul lui ajunge bruiat de zarva sfîrîiecilor culturali pe mîna 
cărora ne-am lăsat, năuci cum am fost şi suntem”. Goma a putut lupta 
contra comunismului şi punctum. Restul condeierilor s-au luptat cît s-a 
putut pentru cuvîntul liber, dar sub comunism. Goma scrie „din Piscul/ 
Turnul Onoarei”, iar noi am fost şi continuăm să fim copleşiţi de lezări 
de onoare. Ni s-a spus că-i batere de cîmpi să te baţi pentru o credinţă. 
Autonimicitori cum suntem, după demolarea bisericilor, trebuia să 
urmeze demolarea sacrului. Gesturi reparatorii pentru „cel mai adînc poet 
al trăirii religioase dat de neamul românesc” (a spus-o C.D. Zeletin mai 
bine decît mine) şi autor de proză „clădită pe ideea de taumaturgie”, V. 
Voiculescu, dacă lipseşte din librării? 
               „Limba,  mitul, arta şi religia” sunt, apud Ernst Cassirer, firele 
care-l ţes pe homo sapiens. De-mitizînd, de-sacralizînd, de-tabuizînd, 
destrămăm, tăiem firele ţesăturii. Self-elitele ne tot repetă că trecutul 
istoric e penibil ca şi românul, ca şi limba, ca şi arta mică şi tristă, pe care 
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vor s-o facă mare şi veselă, cu ponei verzi pe pereţi de expoziţie. Mircea 
Platon se şi întreabă ale cui sunt elitele astea. Ale cărui popor?, observînd 
pe dreptate că nu mai sunt „organice” („Elitele de astăzi sunt caimacul 
altui lapte”), ci „parazitare şi necinstite”. Pe cale de consecinţă, tînărul 
eseist este acuzat de cryptofascism, văzut ca un fel de „căpitan” 
retrograd. De altfel, cine a încercat să contracareze propaganda 
antinaţională (ce-i altceva atacul la vîrfurile culturii?) s-a ales cu eticheta 
de conservator, păşunist, reacţionar, colivar... 
               „Suntem cu toţii în curs de a fi absorbiţi în orizontul omului 
plat” trăgea un semnal de alarmă în „Convorbiri literare” de mai 2012 un 
om cu atitudine literară (în 6 volume), Cassian M. Spiridon. A reluat pe 
larg ideea în Despre  barbari sau invazia omului plat, eseu publicat de 
editura Litera, 2011. 
               Ce-a făcut rău şcoala a făcut cu asupra de măsură 
divertismentul tîmp al televiziunii. Cartea (wow! groasă!) nu intră în 
televederea celor săraci în minte. Mari iubiri literare? Desuete. Lectura 
oboseşte. Cum să se concentreze postgînditoarele realizatoare de 
emisiuni pe o pagină scrisă? „Am fost prea intelectuală”, oftează Oana 
Roman. Intelectuali de caracter şi de bun simţ se văd rar la TV sau deloc; 
binomul ecran-plat/ om-plat s-a instalat, iar lucrurile involuează: 
mediacretinizarea molipseşte. Iată-ne, după douăzeci de ani şi încă trei pe 
primul loc în Europa la necitit. 
               Cine va cîştiga competiţia? Cultura înaltă sau subcultura? 
Mutanţii care se îneacă atunci cînd rostesc un nume propriu: Beethoven 
(pronunţat în variantă engleză Beitoven), Matisse (ca nume de automobil 
Matiz), Alfred Jarry (ca-n desenele animate cu Tom şi Jerry)? 
              N-am să forţez răspunsul. Doar atît: singura corecţie posibilă a 
fenomenului numit de-culturalizare, galopant ca febra, ca tuberculoza, 
este educarea cititorului. Numai cel pe care R.V. Giorgioni îl apelează 
„maestre cititor” se poate opune barbarilor, poate apăra cultura vie (v. 
apelul „Contemporanilor” mei). Şi, atenţie! Dacă cititor nu e, nimic nu e. 
             Închei, parafrazînd titlul eseiştilor Ovidiu Hurduzeu şi Mircea 
Platon, A treia forţă: România Profundă, în notă optimistă: A treia forţă: 
România Cultă. 
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Un dialog neconvențional 
cu scriitorul 
Nicolae Breban 
 

o provocare de Ioan Amironoaie 
 

 
 

„După revoluţie am început să ne războim între noi, ceea ce 
a dus la o scădere a prestigiului literaturii române 
contemporane” 
 

 
       Fără să exagerez, constituie cu adevărat un privilegiu posibilitatea de 
a purta o discuţie despre scriitură şi roman cu unul dintre cei mai 
importanţi reprezentanţi ai acestui gen în spaţiul literar românesc şi 
european. Retras de la o vreme în „turnul lui de fildeş“ de la poalele 
Bucegilor, preocupat de nobilul travaliu al scrisului continuu, Nicolae 
Breban se învredniceşte uneori a cutreiera prin ţinuturile ţării, vorbind - 
despre ce altceva? - despre literatură. De regulă, Aura Christi - redactor 
şef al revistei „Contemporanul. Ideea europeană“ şi, totodată, o poetesă 
plină de sensibilitate, sedusă de construcţia barocă a versului contorsionat 
de energia interioară a metaforei expresive şi copleşită de greutatea unei 
formaţii culturale frenetice - este cea care i se află mereu alături, ca un 
emul credincios şi, pe bună dreptate, recunoscător. 
       Tocmai de aceea, am rugat-o să preludieze discuţia cu marele 
prozator, printr-un exordiu care, nu ne îndoiam, chiar părtinitor fiind şi 
marcat de influenţa copleşitoare pe care maestrul o exercită asupra 
ucenicului, putea constitui o bază de discuţie. Iar comparaţia cu 
Dostoievski, în aceeaşi măsură în care unora le-ar putea părea a fi 
exaltată, dezvăluie, totuşi, coordonate de abordare şi afinităţi elocvente. 
 
Aceşti „mari şi tragici visători“ 
 
Aura Christi: Nicolae Breban este unul dintre cei mai importanţi 
scriitori români şi europeni. În contextul culturii române şi al romanului 
scris în Europa, cred că este unul dintre ucenicii cei mai fideli ai marelui 
Fiodor Mihailovici Dostoievski. Spuneam, cu prilejul lansării romanului 
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„Singura cale“, care este în opinia unei bune părţi a criticii, o 
capodoperă, una dintre capodoperele postdecembriste dată de autorul 
Buneivestiri, aminteam un dialog care pregăteşte marele, uriaşul poem 
„Marele Inchizitor“ din „Fraţii Karamazov“, şi mă refeream la acea 
scenă formidabilă, extrem de densă, dintre Alioşa şi Ivan Karamazov, 
scenă derulată la o cîrciumă, cum adesea se întîmplă în romanele 
dostoievskiene şi, evident, brebaniene. Această cafenea, să zicem, de 
secol al XIX-lea, căpătînd o dimensiune metafizică, fiind transformată 
într-un fel de templu prin intermediul discuţiilor unde sînt abordate teme 
majore: existenţa lui Dumnezeu, relaţia stăpîn - slugă, chinul omenirii şi 
aşa mai departe. Ei, la un moment dat, Ivan, care vrea să-l cunoască 
foarte mult pe Alioşa, expunîndu-i un întreg excurs asupra nevoii de a te 
cunoaşte şi a te despărţi imediat, vorbeşte, se referă la uriaşa invenţie a 
omului, care este Dumnezeu. Spune la un moment dat că dacă Dumnezeu 
n-ar fi existat el ar fi trebuit inventat, pentru că, spune Ivan, exista 
nevoia de Dumnezeu. Intrarea în plin în acea scenă uriaşă, Evanghelia 
ispitirii, care este, de fapt, poemul Marelui inchizitor, se referă la omul 
care este o fiară, care este rău prin definiţie, dar care a avut puterea 
unei astfel de idei uriaşe care este Dumnezeu. O idee mirabilă. Şi 
spuneam tot atunci că dacă Nicolae Breban n-ar fi existat el trebuia 
inventat. Pentru că exista nevoia de el. 
Acum cîţiva ani, la sediul Uniunii Scriitorilor, în Casa Monteoru din 
Bucureşti s-au adunat o seamă de critici de prim rang şi au vorbit despre 
opera fenomenului care este Breban şi la un moment dat - ţin minte că s-
a emoţionat întreaga sală - Mircea Iorgulescu, care îl cunoaşte pe 
Nicolae Breban de trei - patru decenii, spunea: «Este foarte incomod să 
fii contemporan cu un monument». E deranjant, e crispant. Bine, dincolo 
de aceste calificative, eu cred că în primul rînd vecinătatea unei legende 
vii a literaturii române, dincolo de crispare obligă la respect şi la un soi 
de sfială care e de fapt o formă a bunului simţ şi a respectului real faţă 
de o valoare a literaturii române. Şi tot atunci, Gabriel Dimisianu 
spunea că «Nicolae Breban, n-aţi remarcat, îi trage pe toţi după el». Este 
un caz singular în istoria literaturii române a secolului douăzeci, de 
creator major, de creator care-şi urmează vocaţia în ciuda epocii. Să nu 
uităm, totuşi, că el şi geamănul său, egalul său, Nichita Stănescu, au 
parcurs o dictatură care, de fapt, pentru ei aproape că nu a contat. 
Pentru că atît Breban cît şi autorul Elegiilor au creat şi au trăit, au 
gîndit, au visat - sînt nişte mari şi tragici visători - într-o deplină 
libertate. Deşi era în plină dictatură. Una dintre cele mai sălbatice şi 
atroce dictaturi din Estul Europei. 
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Cultul maeştrilor 
 
Ioan Amironoaie: Stimate maestre! Permiteţi-mi să folosesc această 
formulă şi în semn de consideraţie şi pentru faptul, mai banal, că 
îndeobşte în teritoriul muzical  aceasta este o expresie consacrată. Din 
ceea ce ştiu, din ceea ce am citit, cît şi din ceea ce dumneavoastră însuţi  
aţi afirmat pe ici pe colo, v-aţi bazat devenirea dumneavoastră literară 
şi, implicit, opera, pe trei piloni esenţiali: unul este invocatul 
Dostoievski, un altul este filosoful  Friedrich Nietzsche, din pricina 
căruia mi se pare că aţi avut şi serioase neplăceri de-a lungul 
tumultuoasei dumneavoastră tinereţi, iar cel de al treilea, cred că nu mă 
înşel, Thomas Mann. Aceştia sînt cei trei stîlpi de rezistenţă culturală pe 
temeiul cărora v-aţi întemeiat mare parte a discursului livresc. 
Nicolae Breban: Aceştia sînt maeştrii mei, în filosofie, în roman... În 
poezie mai este spaţiul de la Baudelaire la Rainer Maria Rilke, din care 
am şi tradus şi am şi publicat la Ideea europeană, marele Goethe, din care 
de asemenea am tradus, Holderlin, poetul care era contemporan şi prieten 
cu Hegel... 
I.A..: Dumnezeule, numai piese grele! 
N.B.: Da, sînt cei între care m-am format, dar am balansat între marii 
nemţi romantici şi marii ruşi, începînd cu Gogol, continuînd cu Cehov, 
care a fost primul meu maestru - şi-mi aduc aminte de poveţele 
profesorului meu din liceu care spunea că dacă vreau să învăţ puţină 
meserie să nu mă reped la marile opere („N-ai ce să-nveţi de-acolo“ mi-a 
spus) ci încearcă nuvelistica lui Cehov, pentru că de acolo poţi deprinde 
arta caracterelor. Proza se bazează pe tipologie, pe capacitatea de creaţie 
de caractere. Şi într-adevăr, din nuvelistica lui Cehov am învăţat să 
creionez caractere, personaje, pentru ca mai apoi să descopăr dramaturgia 
lui, care este uriaşă; şi pe care Europa a descoperit-o tîrziu, la aproape o 
sută de ani de la moartea lui. Şi pe urmă, de la Cehov la Dostoievski, 
bineînţeles. M-a fascinat din tinereţe, deşi pe vremea aceea, prin cincizeci 
Dostoievski era rău văzut, enciclopediile sovietice nici nu-l prindeau, era 
considerat un iraţionalist, un... De altfel nici în occident percepţia nu era 
mai bună. Abia după al doilea război mondial Dostoievski a început să 
fie analizat şi statuat la valoarea lui adevărată. 
I.A.: Mai ales că avea şi cazier... 
N.B.: Ei, nu de asta. El a propus un tip de proză şi un tip de viziune 
asupra personajului care a surescitat multe contrarietăţi şi uimiri. Ca şi 
Nietzsche de altfel. Şi el, care a fost oarecum contemporan cu 
Dostoievski, deşi la distanţe enorme în Europa, ieşiţi din culturi diferite, 
au violentat, ca să zic aşa, au contrariat contemporaneitatea lor. Unul pe 
cea filosofică, celălalt pe cea literară, dar eu i-am descoperit din tinereţe, 
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fără să-mi spună nimeni, mai ales că Nietzsche, de exemplu, era 
considerat pe vremea aceea, prin anii '50, un soi de pronazist chiar şi în 
Franţa, pentru că nazismul a abuzat multe texte ale lui Nietzsche... 
I.A.: Cum s-a întîmplat şi cu Wagner, de altfel. 
N.B.: Şi Wagner, exact. De asta nu e jucat nici astăzi în Israel. Ori, ei îmi 
sînt şi astăzi, în continuare maeştri. După aceea a apărut Thomas Mann şi 
pleiada de mari scritori romantici. Ei, şi apoi marii compozitori nemţi - 
pentru că eu am învăţat şi de la compozitori mult - şi am obiceiul să spun 
că am învăţat construcţia romanului. Pentru mine, romanul este 
construcţie, nu e povestire. Romanul este o construcţie arhitectonică, o 
construcţie vastă în care un model poate fi Johannes Brahms, unul din 
marii elevi ai lui Beethoven. 
 
„Am refuzat să debutez cu nuvele“ 
 
I.A.: Nu v-a fost frică să vă apropiaţi de roman? Dacă tot am luat-o pe 
calea muzicală, să o facem mai departe. Romanul ar putea fi ceea ce în 
domeniul muzical ar însemna o simfonie. Prin urmare, o construcţie 
complexă, alcătuită din mai multe părţi cu caracter contrastant, cu o 
luptă de idei, cu teze, antiteze, cu furtuni sau dezlănţuiri... De regulă, la 
începutul carierei, un compozitor uzează de virtuţile genurilor mici, 
minore, de la studii la bagatele, pentru ca într-un tîrziu, cînd ajunge la 
maturitate artistică să treacă, în sfîrşit la o construcţie complexă. 
Dumneavoastră aţi debutat relativ devreme, încă nu eraţi consacrat şi aţi 
abordat abrupt romanul: „Francisca“, în 1965. 
N.B.: Eram destul de bătrîn; aveam treizeci şi unu de ani. Aveam colegi 
de generaţie care debutaseră cu şapte, opt, zece ani mai devreme. Fănuş 
Neagu, D.R. Popescu, cei care au debutat cu nuvele. Eu am refuzat să 
debutez astfel. Am debutat cu roman şi apoi am forţat şi în primii doi ani, 
'65, '66, am publicat trei romane unul după altul, din care al treilea, 
„Animale bolnave“, mi-a adus consacrarea naţională. 
I.A.: Consacrarea şi în ochii şi în sufletul meu, de pildă, pentru că pe 
vremea aceea, cînd a apărut „Animale bolnave“ cred că eram încă elev 
de liceu şi apoi am văzut filmul „Printre colinele verzi“ pe care l-aţI 
ecranizat şi l-aţi lucrat chiar dumneavoastră. E un film de autor de la 
cap la coadă, cu actori importanţi: Dan Nuţu, Ion Dichiseanu, Ion 
Bessoiu, Mircea Albulescu şi, neapărat, slăbiciunea mea Vasile 
Niţulescu, cel care a făcut un rol superb şi în „Tănase Scatiul“, pe 
vremea cînd maestru de imagine era Nicolae Mărgineanu. Cumva 
straniu filmul acela, „Printre colinele verzi“, mai ales atunci, cu 
atmosfera unei provincii uitate, chiar aşa, „între coline“. Se spune că 
ecranizările sînt întotdeauna mai slabe decît cărţile care le-au stat la 
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bază şi trebuie să mărturisesc că acel film m-a impresionat, cu toate că 
nu a făcut carieră, dar a fost selecţionat în prestigiosul festival de la 
Cannes. Cum aţi reuşit asta? 
N.B.: Nu am reuşit eu. Nu poţi trimite la Cannes filme. Guvernul francez 
are o comisie condusă de mari personalităţi, care alege cincisprezece - 
douăzeci de filme care intră în competiţia oficială. Sînt cinci nivele de 
competiţie, cea mai importantă fiind cea care se cheamă „La selection 
oficial“, sau „Official selection“, unde intră puţine filme. Înaintea mea a 
intrat Liviu Ciulei. Dar dumneavoastră spuneţi că nu a făcut carieră 
pentru că a fost interzis timp de douăzeci de ani. Eu critic dur pe 
Ceauşescu la Paris în „Le Monde“. Ei au interzis critica despre cărţile 
mele şi filmul, aşa cum spuneam, a fost interzis. 
I.A.: O altă surpriză, cel puţin pentru mine a fost „Îngerul de gips“, pe 
care l-am citit chiar în anul apariţiei, pare-mi-se în 1973. 
N.B.: Este exact. 
I.A.: L-am citit în armată la lumina lanternei. 
N.B.: Cea mai adevărată lectură. 
I.A.: Şi sinceră, totodată. Şi am descoperit o capodoperă. Şi dacă tot 
vorbim despre capodopere, dumneavoastră amintiţi patru cărţi 
privilegiate din acest punct de vedere. E vorba de „Bunavestire“... 
N.B.: Înainte, „În absenţa stăpînilor“. Primul meu roman de după 
„Francisca“. Un roman în care a trebuit să fac anumite concesii, inerente, 
dar care a avut mare succes şi în urma căruia am fost comparat cu marii 
prozatori români. Era un roman nou ca stil, ca structură, încît nici nu prea 
a fost înţeles de critică, de public. Al treilea este „Animale bolnave“, care 
a plăcut, a avut succes. L-am scris la întoarcerea din primul meu exil, 
după ce am făcut protestul contra lui Ceauşescu şi care a fost atacat de 
patru mari critici, iar după o pauză de patru ani am publicat 
„Bunavestire“, atacat din plin de Comitetul Central, de toate ziarele de 
partid, dar care, printr-un reflex invers, a avut un mare succes, pentru că 
lumea s-a înghesuit să-l citească, s-a ştiut că e un roman interzis. După 
aceea, tot la patru ani - pentru că eu nu acceptam să fac compromisuri şi 
să asaltez editorii decît cu opere finite. 
I.A.: Un soi de cincinal literar aproape... 
N.B.: Nu are nici o legătură cu cincinalul. Era ritmul meu pe care mi-l 
impusesem şi care s-a dovedit a fi optim pentru deplina conturare a unei 
opere literare de anvergură. Şi astfel, în anul 1981 a apărut „Don Juan“. 
Şi el avut succes, deşi la rîndu-i a fost atacat în revistele de partid. De 
exemplu, Ion Cristoiu, care pe vremea acea era şef la „Scînteia 
tineretului“, l-a făcut praf. După aceea a venit să-şi ceară scuze. În '84, pe 
vremea cînd publicam mai mult în Franţa şi nu aveam mari speranţe 
pentru cultura şi naţiunea română, am publicat ultima carte a acelei 
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perioade, „Drumul la zid“, o carte de vreo mie de pagini, o carte 
indigestă, o carte aridă pentru publicul românesc, o carte făcută pentru 
nemţi, pentru englezi. 
 
„Nu regret că m-am întors aici“ 
 
I.A.: Şi a fost, pentru o vreme, ultima carte în România. Aventura 
literară vestică se anunţa a fi mai mult decît promiţătoare. Cu ce 
sentimente v-aţi reîntors după '90? 
N.B.: Am ştiut că va fi ultima mea carte în România. Locuiam la Paris cu 
soţia mea, mama şi fratele meu erau în Germania, eram deja cetăţean vest 
german şi abia în '90, după Revoluţie, m-am întors şi a început pletora de 
cărţi: o tetralogie romanescă, o trilogie memorialistică şi alte cărţi de 
eseu. Întoarcerea mea în ţară a fost fertilă, chiar dacă multă lume nu m-a 
înţeles că părăsesc Parisul. În ciuda faptului că aveam contracte cu 
„Flammarion“, în ciuda mirării pe care o produceam, nu regret că m-am 
întors aici. Solul meu românesc s-a dovedit a fi cel adevărat. 
 
„O întreagă meserie“ 
 
I.A.: Aţi avut parte, şi dumneavoastră chiar aţi pomenit, de criticii 
adulatori sau detractori. Şi Manolescu, dacă nu mă înşel, v-a lăudat 
cîndva, pentru ca ulterior, şi mai ales în zilele noastre, să vă atace. Dar 
asta este o altă problemă, pe care probabil că o gestionaţi mai bine. 
N.B.: Aşa este. 
I.A.: Să nu abandonăm subiectul cu filmul, pentru că ecranizarea la 
„Animale bolnave“ nu a fost singura dumneavoastră experienţă de acest 
gen. Sînteţi şi autorul unui scenariu pe care l-a ecranizat Vitanidis. E 
vorba de, celebrul pe atunci, „Răutăciosul adolescent“. Aţi făcut asta 
pentru că vă obseda adolescenţa? 
N.B.: Nu, nu, nu... N-are nici o legătură. Mă atrăgea filmul şi eram 
convins că noi, romancierii români, nu sîntem cunoscuţi în străinătate; şi 
aveam o teorie potrivit căreia realizam că printr-un film, care durează o 
oră şi jumătate, poţi fi cunoscut pretutindeni, pe cînd un roman se traduce 
greu, ajunge greu la public şi astfel, prin film, putem face cea ce au făcut 
polonezii, cehii şi franţujii. Astfel, după ce am făcut scenariul, eu am 
făcut un fel de asistenţă de regie, constatînd că 
pot să fac eu însumi regie de film. Şi, într-adevăr, Dumitru Popescu, cel 
care era şeful culturii, fiind şi adjunctul lui Ceauşescu, căruia îI făcea 
discursurile, de altfel, a fost fascinat de „Animale bolnave“. Şi el mi-a dat 
banii, cîţi am vrut eu (mi-a dat o sumă dublă pentru un film de două ore), 
mi-a dat Eastman Color, mi-a pus la dispoziţie Buftea şi am putut să-mi 
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aleg actorii. A fost şi un motiv de a ieşi din bibliotecă, de a ieşi din casă, 
filmările în aer liber, exterioarele... Ştiţi că o filmare se face în două 
etape: decupajul, de vreo şapte sute de pagini în acest caz, minutat cu 
exactitate, are două mari secţiuni: scenele exterioare şi interioarele. Am 
căutat prin ţară locurile cele mai potrivite şi eu am găsit un loc lîngă 
Călimăneşti, pe Olt, străzile din Braşov. A fost un fel de a ieşi puţin din 
casă, de a sta cu ochii pe şaptezeci - optzeci de oameni, toată vara, după 
care am experimentat munca de postsincron, de mixaje... O întreagă 
meserie. 
 
Drumul la zid 
 
I.A.: Şi, totodată, o experienţă inedită pentru un scriitor pe care de 
obicei îl găseşti la masa de scris, în singurătate, în turnul lui de fildeş, 
acolo... De altfel, relaţia scriitorului cu viaţa socială şi politică este 
definitorie. În definitiv, asta poate să determine, în ultimă instanţă, 
evoluţia, involuţia, stagnarea, putîndu-se constitui într-un punct de 
echilibru sau, dimpotrivă, într-unul de controversă, de conflict. 
Aţi afirmat undeva, cîndva, că dumneavoastră comunicaţi deficitar cu 
mediul. Era o afirmaţie puţin sentenţioasă, dar pe care aţi susţinut-o şi 
eu mă folosesc de ea acum ca de un pretext, pentru a vă introduce într-un 
teritoriu pe care vreau să-l explorăm cu mai multă atenţie, îndeosebi 
pentru cei mai tineri, care nu cunosc foarte bine realităţile României din 
ultimii cincizeci - şaizeci de ani. Spuneaţi tot acolo că aveţi un handicap 
social - istoric. Mergeaţi chiar mai departe, dar bănuiesc că augmentaţi 
gratuit... psihologic, spuneaţi dumneavoastră. 
Vreau să pornim de la aceste idei acum, cînd vom încerca să configurăm 
puţin traseul dumneavoastră ca om, ca fiinţă, îmbinat cu obsesia, cu 
nevoia de a scrie. Aţi fost, să spunem, într-o perioadă a vieţii un scriitor 
privilegiat, totuşi. Sau măcar persoană privilegiată. V- aţi afirmat şi aţi 
intrat pe scena politică într-un mod, după părerea mea 
exemplar atunci cînd, spre deosebire de toate reacţiile europene şi 
mondiale, România a fost cea care a combătut invazia din Cehoslovacia. 
Dumneavoastră şi alţi intelectuali ai momentului v-aţi raliat acestei idei 
chiar dacă era expusă de cel care ulterior avea să sedovedească a fi un 
simplu - şi dacă spun simplu nu mai e nici un elogiu - dictator. Ulterior, 
existenţa dumneavoastră a cunoscut nişte sinuozităţi destul de 
accentuate. Cum caracterizaţi acum, uitîndu-vă în urmă, atitudinea de 
atunci? 
N.B.: Au fost ani fierbinţi anii aceia şi toată lumea ţine minte acea ieşire 
în balcon a lui Ceauşescu. Erau sute de mi de oameni care începeau să 
prindă speranţă, curaj. În cultură cenzura slăbise mult în perioada aceea, 
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ceea ce a făcut să reapară autorii interzişi pînă atunci. Se putea publica 
mai liber. Chiar şi Paul Goma a publicat o carte atunci. Şi alţii, chiar 
ieşiţi din puşcării în '64, cînd s-au deschis porţile pentru deţinuţii politici. 
Şi nouă ni se părea atunci că Ceauşescu, ca şi colegii săi din nordul 
României, mai ales Dubcek, cu care a fost prieten, după ce fusese 
debarcat de Brejnev şi apoi arestat. Părea că el se va strecura între 
blocurile mari politice. În aceste condiţii, am acceptat, împreună cu alţi 
cîţiva mari oameni de cultură, precum D.R. Popescu sau Cornel Ţăranu, 
de la Cluj, să devin membru supleant al Comitetului Central, însă la 
întoarcerea mea de la Cannes, unde filmul meu a fost în selecţia oficială, 
văzînd în Scînteia“ că Ceauşescu arată primele semne de dictatură 
personală, diferită de dictaturile comuniste din ţările din jur, am protestat 
în cel mai mare ziar francez, în „Le Monde“. 
N-am protestat contra comunismului în felul în care avea să o facă peste 
cîţiva ani Goma, ci, mai degrabă, era un protest faţă de ceea ce părea afi 
revenirea la stalinism. Foarte mulţi, la vremea aceea, au fost foarte miraţi 
că m-am întors în România după acest protest. Pentru că au mai fost 
înaintea mea cîţiva scriitori importanţi care, fugind din România au 
denigrat partidul, cum a fost Petru Dimitriu, şi care nu s- au mai întors. 
Eu am făcut nechibzuinţa, imprudenţă enormă de a mă întoarce şi am 
plătit acest lucru cu vîrf şi îndesat. Fiind scos din casa partidului, în care 
locuisem, fiind şi în conducerea Uniunii Scritorilor, timp de cinci ani nu 
am avut casă, pentru că în apartamentul tatălui meu locuia un colonel de 
securitate, iar timp de optsprezece ani nu am avut nici un venit în 
România. Am reuşit în acest timp să public doar patru cărţi, atacate 
virulent de toată presa, cu excepţia ultimului roman „Drumul la zid“, de 
care am vorbit, şi care a fost mai puţin atacat. Ei, deja, comuniştii au 
înţeles că eu vreau să plec - eram deja publicat la „Flammarion“ la Paris - 
şi au înţeles că în acest fel aveau să scape de mine. 
I.A.: Eraţi în faţa zidului, cum s-ar spune. Dar v-au dat viză. 
N.B.: Nu numai eu primeam viză. Şi alţi artişti importanţi - Pintilie, 
Ciulei - primeau viză de plecare. Mie îmi dădeau viză în speranţa că vor 
scăpa astfel de mine, pentru că ori de cîte ori mă întorceam din Franţa sau 
din Germania la mine se adunau zeci şi zeci de scriitori. Pe vremea acea, 
noi, scriitorii eram foarte uniţi. Spre deosebire de ceea ce s-a întîmplat 
după revoluţie, cînd am început să ne războim între noi, cea ce a dus la 
această scădere enormă de prestigiu a literaturii române contemporane.  
După cum vă spuneam, în '90 m-am întors, aveam o locuinţă în 
Bucureşti, am acceptat oferta amicului meu Andrei Pleşu de a prelua 
revista „Contemporanul“, cu toate că era dezordine mare şi colectivul 
voia să se privatizeze, cum au privatizat „România liberă“. Eu am 
acceptat oferta şi am refăcut toată revista. Dar am şi lucrat intens la 
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revistă, făcînd un săptămînal de cultură înaltă. Foarte multe reviste, pe 
vremea aceea s-au năpustit în politică şi foarte mulţi scriitori mai tineri - 
aşa zisa generaţie '80 - au început să facă tot felul de interviuri, anchete 
cu oameni politici ai momentului, spre uimirea şi dezamăgirea mea, 
pentru că pe mulţi dintre ei i-am şcolit la mine în apartament sub 
comunism, încercercînd să creez, speram eu, o şcoală de roman 
românesc. Şi au fost cîţiva tineri - Stelian Tănase, Ioan Groşan, Mircea 
Săndulescu şi alţii - care promiteau să devină romancieri, dar după 
revoluţie s-au năpustit, cum spuneam, la salarii mai mari şi, mai ales, la 
accesul spre influenţă în societate. 
 
Speranţa moare ultima 
 
I.A.: O risipire în cotidian a scriitorului... 
N.B.: O risipire, o încercare de a schimba cariera; şi cel mai semnificativ 
a fost Nicolae Manolescu, cel mai prestigios critic al momentului, pentru 
că plecaseră Matei Călinescu sau Negoiţescu. 
Timp de treizeci de ani a slujit şi a apărat valoarea literară, dar apoi a 
făcut şi el greşeala de a se năpusti în politică, creînd un partid care nu a 
avut mare succes. Într-o ţară în care se reconstruieşte totul şi unde de 
peste cinzeci de ani nu a existat normalitate, unde după mai bine de 
douăzeci de ani de la revoluţie lucrurile sînt la fel sau mai rău. Or eu, 
rămînînd în meseria mea, făcînd literatură la înalt nivel, făcînd o revistă 
de cultură de înalt nivel, am părut multora un original. Cum de nu mă 
schimb şi eu după vremuri? Şi le-am spus multora că dacă mă schimbam 
după vremuri, dacă mă schimbam după ce-mi cereau - şi comuniştii îmi 
cereau să scriu după tezele comuniste - nu mă mai citea astăzi nimeni.  
Cît priveşte cuvîntul handicap, pe care l-aţi folosit, nu cred că se 
potriveşte. Poate că mai nimerit este să spunem că am fost izolat, 
marginalizat. În cei optsprezece ani pînă cînd a căzut comunismul m-am 
autoizolat eu însumi şi după, de altfel. Pentru că, azi poate părea ciudat, 
am fost adeptul unui turn de fildeş, pe care l-aţi pomenit de asemenea. 
Sînt şi astăzi adeptul acestei posturi. Chiar şi la Paris, în mai multe 
interviuri, vorbeam despre autonomia esteticului... Nici ei nu înţelegeau - 
ba înţelegeau chiar mai prost decît românii - pentru că după cel de al 
doilea război mondial au intrat în fervoarea militantismului politic, după 
Sartre şi după Aragon şi alţi scriitori de tip comunist care spuneau că 
actul creaţiei este un act de militant. Or noi, generaţia mea - Nichita 
Stănescu, Matei Călinescu şI alţi cîţiva - am luptat prin autonomia 
esteticului, prin revenirea la marele postulat al lui Maiorescu, contra 
dogmatismului stalinist şi contra intervenţiilor brutale şi anticulturale şi 
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antinaţionale ale comuniştilor, mai ales în perioada stalinistă de pînă prin 
'64. 
I.A.: Cu alte cuvinte aţi impus criteriul estetic în faţa realismului 
socialist. 
N.B.: Da, şi astăzi militez pentru cunoaşterea aprofundată a realităţii fără 
a fi implicat deosebit în mod afectiv. Cu atît mai mult cu cît în perioada 
actuală tirajele de masă au dispărut, capitalismul acesta brutal, barbar 
românesc a sufocat literatura, televiziunile nu ne mai susţin, ziarele se 
ocupă numai de fapt divers şi de tot felul de evenimente triviale şi 
contondente. Or, literatura română, care a fost timp de sute de ani 
iniţiatoarea statului românesc, deşteptarea la conştiinţă a populaţiei care 
vorbea un idiom latin, dar nu ştia că va fi o naţiune mare, pentru că timp 
de optsprezece secole au fost trei provincii lipite de trei mari imperii 
antagonice. Scriitorii români au creat ideea de stat naţional, Unirea de la 
'59 şi după aceea, cu regele neamţ şi cu marele Brătianu, au reuşit 
România Mare în 1918. 
I.A.: Credeţi că astăzi literatura română este, din acest punct de vedere, 
mai salubră decît cea de dinainte? 
N.B.: Astăzi scriitorii sînt ignoraţi, pur şi simplu. Chiar dacă mai există 
unii scriitori care mai au curajul să lupte şi să spere într-o renaştere a 
interesului pentru literatură în viitor.  
 
 

(Dialogul a fost preluat şi transcris după un film realizat în septembrie 
2012, la Piatra Neamţ) 
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Liviu Ioan Stoiciu 
 
 

 
 
 

Ultimul dram de candoare 
 
Bat câmpii, dau din cap, sunt prăpăstios, am 
ajuns la capătul puterilor? Mă 
opresc: în faţa mea, cu un păhărel de lemn, o fetiţă vinde 
seminţe de bostan, prăjite, „doriţi de 5 lei?” 
Plec, aplecat de spate. 
Învins, la Bucureşti. Sunt o bucată de fier spongios, 
fierbinte, o bucată dusă sub un şopron, 
aşezată pe o piatră mare, lovită cu nişte ciocane şi 
transformată în vârf negru de săgeată? 
Să ferească Dumnezeu să mă întorc eu împotriva 
dumneavoastră, spun: oprit 
iar, de data asta în faţa unor rădăcini care 
te vindecă de orice boală, întinse pe o pătură, rădăcini 
din pădure, curate, cumpăraţi? Vindecă 
şi sufletul, aud râzând o doamnă. Depinde: dacă sunteţi 
îndrăgostită… La vârsta mea, 
domnule, femeile încalecă boi împodobiţi, purtând 
burdufuri de piele pline cu apă, pe arşiţă – 
e o reverberaţie? Nervul auzului îmi retransmite vibraţiile 
la creier. Arşiţă 
a sufletului impregnat cu evenimente trecute: bat câmpii, 
îmi vine să mă omor. 
Mi-am pierdut şi ultimul dram de candoare… 
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Substanţe interzise 
 
Mişcări ale simţurilor, subtile. Îţi 
pârâie sub tălpi florile trimişilor din adâncuri, flori ale 
copacilor scuturaţi de furtună astă noapte, 
într-o grădină. Grădină 
a bunicului tău, găsit mort acum trei ani în coliba 
lui de popas, jumătate îngropată 
în pământ, care te sperie şi azi: calci înfiorată, ai năluciri, 
cei ce vin pe urmele tale vin bubuind 
şi se succed pe urmele lor asemenea valurilor Mării Negre. 
Cine sunt? Sunt 
trimişi ai substanţelor interzise, din adâncuri, în luna 
mai. Nu-s substanţe minerale? „Sunt trimişi 
ai substanţelor interzise”… Eziţi, ce faci, nu intri în colibă? 
Intră: să le vezi şi să le guşti, să le tragi pe 
nas sau să ţi le injectezi, prin 
fumul vetrei strămoşeşti şi prin licărirea flăcărilor, care le 
luminează chipurile înflorite. 
 
Iarba elefantului 
 
Viscol, zăpadă până la genunchi la mijlocul 
lunii noiembrie, fleşcăială: taman 
acum, când ne-am găsit să cultivăm iarba elefantului! 
Tremurând. Cu grija zilei de mâine, 
înfriguraţi. Fiindcă a apărut dorinţa de a urca până sus. 
Deznădăjduiţi: pe 
unde-i aruncăm sămânţa, răsare spaima şi 
renunţarea, cruzimea 
şi cinismul. Totul a luat proporţii 
supranaturale, iarba elefantului a 
acoperit sacii cu bani aruncaţi din ceruri să ne salveze – 
dar noi nu vrem să fim ajutaţi! Ce e, 
oameni buni, cu iarba asta a elefantului? Ridicăm 
din umeri. Noi 
lăsăm impresia de agonie şi declarăm 
cu hotărâre: „aceasta nu are legătură cu sufletul”. Nici cu 
legea gravitaţiei universale. Înlăuntrul 
nostru e viscolul. 
Zilele trec monoton şi nu mai aşteptăm nimic. Moartea 
mai presară puţină pudră magică… 
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Prins 
 

plimbat din chilie în chilie, prin 
vasul astral, cu cercuri de alun: cu durere. „Prins 
în propria-i cuşcă electromagnetică”. 
Pătruns de sine, părăsit, fără să ştie în ce altă parte ar 
fi putut să o ia: copil al 
unor vremuri prea crude. Prin harul 
tăcerii, privind pe fereastră din când în când, închis pe 
dinlăuntru, la o nouă răscruce: „nu 
mai am, parcă, la ce mă concentra, oare chiar-chiar nimic 
nu mai merită?” – ecou. Aici, 
în oraşul în care moartea ţine în gură sperma 
unui zeu ros de lanţ… 
 
Rătăcire a simţurilor 
 
nu te întorci din drum, nu câştigi, toate 
au loc în momente diferite din viitor: îi întinde elasticul 
la chilot, ce văz eu acolo? Mă 
arde. Nu-ţi fă iluzii. E o ridicătură întâi, apoi o vale… 
Are dinţi! Îşi 
curăţă unghiile de sânge. Doar i-am spus să 
stea cuminte, să nu se mişte, că 
e în pericol, acum trebuie să o îngroape… Întors 
acasă într-un car cu fân, cu 
vulpea lângă el, satisfăcută. Îşi îngroapă capul, 
prostit, între mâini şi între 
picioare de durere. A crezut că e o vulpe moartă, 
dar ea l-a muşcat… Goi, 
amândoi. Eşti mai rea decât o vulpe moartă, de fapt. Au 
făcut dragoste cu adevărat, acolo, 
sau au visat? Au intrat în planurile unei lumi inferioare? 
Au cernut în chiloţi pietrişul de pe malul 
fluviului, în speranţa 
că vor găsi câteva grăuncioare de aur. N-au găsit. Că nu era 
un fluviu al tuturor simţurilor, „care să 
influenţeze evoluţia culturală şi spirituală”. Ci o afectare 
a câmpului mintal. Poftim? Tu chiar n-ai simţit 
nimic deosebit? 
 
(Din volumul Substanţe interzise,apărut la editura Tracus Arte) 
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165 de ani de la naşterea 
lui Calistrat Hogaș 

 
 
 
 

 

Scriitorul în portrete de epocă 
 

un eseu de Emil Nicolae 
 
 Există în memorialistica românească destule portrete literare care-
l au ca personaj pe Calistrat Hogaş (19 aprilie 1847, Tecuci - 28 august 
1917, Roman). Deoarece scriitorul, prezenţă pitorească şi, totodată, 
remarcabilă, a inspirat pana multor colegi (în general mai tineri, el 
implicându-se relativ târziu în viaţa literară propriu-zisă). Al.O. 
Teodoreanu şi-l aminteşte în ipostaza de profesor la Liceul Internat din 
Iaşi, G. Topârceanu îl vede ca pe "un scriitor fără noroc" (referindu-se la 
rateurile dramatice ale "debuturilor" editoriale din 1912 şi 1914), 
Demostene Botez îi descrie prezenţa originală în cadrul reuniunilor 
cercului de colaboratori ai revistei Viaţa Românească etc. Aş adăuga aici 
şi notaţiile sentimentale pe care ni le-a lăsat Sidonia C. Hogaş în 
amintirile ei (chiar dacă nu provin din lăuntrul "scriitorimii"). Peste toate 
şi dintre toate, însă, portretele lui Calistrat Hogaş conturate de G. 
Ibrăileanu mi se pare că au cea mai mare pregnanţă "vizuală", atât în 
sensul fizic al termenului, cât şi în cel psihologic, pentru că sunt mai 
puţin contaminate de lucrarea artistică (literară) a "personajului".  
 Mentorul Vieţii româneşti, înainte de a-l recenza ca autor pe conu 
Calistrat, l-a perceput ca pe un călător pasionat, detaliu asamblat într-un 
complex de atribute umane care făceau din el un "bon viveur" mult 
apreciat în societatea mic-bugheză a timpului, în special de femei (nu e 
locul să intru în biografia scriitorului, unde vom găsi câteva episoade 
care susţin portretul făcut de G. Ibrăileanu). Iată: "Am fost serviţi aparte, 
dar maica arhondară (de la Mănăstirea Varatec - n.m.) ne ceru învoirea să 
mai aducă, <dacă nu ne supără>, încă un <musafir>, un <prieten vechi> 
al ei, domnul Dimitriu (numele lui C. H. după părinţi - n.m.). Era un 
vestit excursionist, un bărbat de vreo şaizeci de ani, dar superb de 
sănătate şi veselie, tăiat în proporţii ciclopice, cu o faţă de satir bătrân, 
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încadrată într-o barbă gălbuie, rară, şi găurită de doi ochi mici, verzi, 
pătrunzători, care râdeau parcă necontenit singuri, fără particparea feţei, 
cu o pălărie cât o roată de trăsură, cu o manta imensă şi cu ciorapi roşii 
peste pantalonii bogaţi în urme de noroi şi de oleiul diverselor conserve. 
Ne-am simţit cu toţii ca nişte cunoscuţi vechi. Satirul era dezgheţat, 
onctuos, curtezan în stil şi maniere <'48>, plin de umor şi de spirit, mai 
puţin reuşit, din cauza unei note de pedanterie. Originalul personaj a fost 
prevenitor şi galant cu doamnele. A făcut curte doamnei M***, coanei 
Anicăi, Adelei şi maicii şi, cu un instinct sigur, a ştiut să varieze tonul cu 
fiecare din ele. Abundenţa lui, eufemismul şi circumlocuţiunea în stil 
arhaic, au fost admirabile. Cu maica a fost ascuţit şi echivoc, pe tema 
renunţărilor monacale. Dar maica nu i-a rămas datoare cu nimic. Tema 
ei, învăluită în termeni sacerdotali, era lipsa de renunţare a <unora>. 
Imediat după cafea, pe care maica i-a servit-o într-o ceaşcă dublă şi i-a 
umplut-o de câteva ori cu rom, cavalerul minunat sărută mâna doamnelor 
şi a călugăriţei, cu graţii demult învăţate, dar perfect armonizate cu fiinţa 
lui, apoi îmi scoase mâna din umăr şi ieşi din odaie, voluminos şi elastic, 
condus de maica arhondară. era grăbit să ajungă la Secul." (cf. Adela, 
roman publicat în 1933, dar documentat cu mult înainte; subtitlul 
"Fragment din jurnalul lui Emil Codrescu" conţine şi menţiunea "(iulie-
august 189...)", adică în timpul vieţii lui C. Hogaş).  
 Acelaşi G. Ibrăileanu schiţează în altă parte un portret mai concis, 
dar nu mai puţin sugestiv: "În îmbrăcăminte el avea moda lui. O pălărie 
pe care i-o confecţiona anume fabricantul din Iaşi, o cravată Lovel, o 
manta - vestita lui manta (pelerina). Înconjurat de cărţi, de ibrice de cafea 
neagră, de cutii de tutun, de ţigarete de un sfert de metru, el cetea, scria 
tot timpul nopţii, dormind numai de la 9-12 şi de la 3-5, dar dormind cum 
ştia el să doarmă, epic, homeric şi cu geamurile în primejdie să se 
sfarăme." (cf. art. inedit "Calistrat Hogaş. Omul", până la apariţia în rev. 
Ateneu, ianuarie / 1971). Fără uşoarele digresiuni stilistice, s-ar putea 
spune că acestea sunt nişte portrete aproape realiste, ele transmiţând cel 
mai mult din tipul de atitudine şi din fizicul personajului aflat sub ochii 
"publicului".  
 Pe de altă parte, dacă dorim să ne apropiem şi mai mult de 
"adevăratul" Calistrat Hogaş, ne stă la îndemână un album cu fotografii, 
păstrat în arhiva familiei. Atenţie, însă: cu fotografii destinate aceluiaşi 
"ochi public", în care "poza" joacă un rol predominant. Conform modei 
timpului, orăşeanul de condiţie medie (şi intelectual pe deasupra, în cazul 
nostru) mergea şi "se poza" în studiourile fotografilor cu diferite ocazii. 
În 1867, la absolvirea Academiei Mihăilene din Iaşi, tânărul Calistrat 
(doar cu mustaţă la acea vreme) s-a fotografiat stând pe un scaun, cu 
cotul stâng sprijinit de o măsuţă alăturată. Apoi, după doi ani de studii 
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universitare, pregătit să-şi preia postul de profesor / director la gimnaziul 
comunal din Piatra-Neamţ, Calistrat Hogaş îşi lasă "imortalizată" 
maturitatea: are deja o barbă subţire şi atent îngrijită (tăiată scurt), pălărie 
de oraş (cu panglică şi boruri normale), un baston subţire (englezesc), 
vestă şi papion, pantaloni de culoare mai deschisă decât vestonul şi stă 
picior peste picior. Deocamdată nu se întrevăd semne care să anunţe 
bărbatul trupeş de mai târziu. Abia la absolvirea primei promoţii a 
gimnaziului nemţean (1874, scriitorul fiind însurat de peste patru ani cu 
Elena Costache Gheorghiu), într-o fotografie de grup se disting schimbări 
în fizionomia lui Calistrat Hogaş: barba e lăsată să crească mai mult (dar 
tot îngrijită), părul pieptănat spre spate, dar trupul tot fără semne de 
îngrăşare.  
 Dar într-o imagine din 1887, când Calistrat Hogaş a fost pentru 
scurtă vreme profesor şi director la gimnaziul din Alexandria 
(Teleorman), încep să se distingă atributele care-i vor deveni 
caracteristice: obrazul rotunjit sub barba bogată; pântecele în plină 
dezoltare, obligând vesta să se încreţească; pălăria are deja borurile foarte 
largi, iar bastonul nu-i lipseşte din mâna stângă; profesorul / scriitorul stă 
în picioare, cu stângul adus peste dreptul şi cu mâna dreaptă în buzunarul 
pantalonilor, într-o poziţie voit relaxată; pe fundal se vede o casă şi un 
fragment de peisaj pictate într-un decor al atelierului (placă foto metalică, 
î: 8,5 cm, sepia). Din acelaşi moment şi provenind din acelaşi atelier sunt 
alte două fotografii (C. Hogaş cu soţia Elena şi cu Sidonia copil), ambele 
fixate pe suport metalic. Tot unui cadru special amenajat (probabil în 
parcul din Piatra-Neamţ, la 1895-1896) aparţine şi fotografia care ne 
prezintă "călătorul", aşezat să se odihnească pe un buştean (cizme din 
piele înalte până sub genunchi, surtuc din stofă groasă, însă pălărie de 
oraş şi şnururi înnodate sub gulerul cămăşii, obrajii parţial raşi şi barba 
scurtată în favoarea mustăţii bogate), cu ochii ţintind către presupusele 
culmi ale Ceahlăului.  
 Trecând peste alte câteva fotografii executate profesional, în care 
Calistrat Hogaş apare fie în mijlocul familiei, fie lângă elevii săi şi 
colegii de cancelarie, apogeul portretului cu "poză" este atins în perioada 
ieşeană (1899 - 1915), toate variantele ieşind din atelierul lui Nestor 
Heck: un bust / medalion cu lavalieră şi capul descoperit (probabil 1890) 
şi un altul, cu barba încărunţită şi faţa îmbătrânită (probabil 1915); 
aşezat, picior peste picior, în fotoliul de subdirector al Liceului Internat 
din Iaşi (ţinând de boruri pălăria în mâna stângă şi ţigaretul în dreapta); în 
picioare, pe trotuar lângă peretele casei (cu mâna dreaptă sprijinită în 
baston, stânga în buzunarul pantalonilor, lavalieră, pălăria de oraş, lanţul 
ceasului la butoniera vestei); aşezat pe o stâncă - decor improvizat (cu 
umbrela lângă el, în costum de oraş, ghete, lavalieră, pălărie, ţigaretul 
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lung), mimând notarea unor gânduri în carnet (2 poziţii: profil şi 
semiprofil); lungit pe scările casei din Iaşi (în costum şi cu pălărie), 
sprijinit în cotul drept şi mâna stângă în buzunarul pantalonului; în 
interior, aşezat pe un scaun (mâna dreaptă, sprijinită de o masă, ţine o 
carte), Sidonia în picioare alături (cu o mână sprijinită tandru pe umărul 
scriitorului, iar cealaltă de aceeaşi masă), amândoi privind în cartea 
deschisă. Este evident că din acest grup de fotografii se vor impune 
imaginile "canonice", care-l vor însoţi pe Calistrat Hogaş în paginile 
dicţionarelor şi ale istoriilor litterare.  
 Interesantă, totodată, mi se pare o serie de instantanee alcătuită 
din fotografii făcute cu mână şi ochi de amator, ocazional, pentru că aici 
Calistrat Hogaş nu a mai încercat să pozeze sau nu a avut timp să se 

pregătească pentru 
asta. În aceste 
imagini pare să 
conteze mai degrabă 
împrejurarea / 
împrejurimile şi 
contextul decât 
protagonistul. în 
mijlocul pârâului, la 
Vădurele - Tazlău 
(1905, împreună cu 
I.I. Mironescu); un 
decupaj dintr-o 
fotografie de grup 
(şedinţă la Bucureşti, 
1909); în grădina 
Liceului Internat, cu 
piciorul pe marginea 
unul bazin (1910); în 
casa din Piatra-
Neamţ, cu câinele 
Pătăţăl, la biroul de 
lucru, în braţe sau pe 
masa din cerdac; în 
acelaşi cerdac, alături 

de membri ai familiei sau de vecini etc. Avem aici un Calistrat Hogaş 
relaxat, ignorând obiectivul aparatului, în perfect acord cu sine 
(explicabil, la o vârstă înaintată, 1916 -1917).  
 Însă dacă ar fi de ales dintre toate fotografiile păstrate în acest 
album - dincolo de acelea la care editorii s-au oprit cu convingerea că ele 
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îl pot aşeza "armonic" pe Calistrat Hogaş în galeria scriitorilor noştri 
clasici (conform unui model acceptat) sau dincolo de acelea care surprind 
atitudini motivate biografic (instantaneele) -, eu m-aş opri la o 
"compoziţie" realizată în vremea directoratului la gimnaziul din Roman 
(1891 - 1899). Formal şi această imagine s-ar înscrie printre "portrete", 
dar dacă privim mai atent detaliile constatăm că în ea există o intenţie 
compoziţională menită să reprezinte cât mai exact natura / structura 
protagonistului: Calistrat Hogaş e îmbrăcat în cămeşoi şi iţari, poartă 
ochelarii care se află azi în Muzeul Memorial de la Piatra-Neamţ, stă 
aşezat şi citeşte la o masă pliantă pe care sunt distribuite sugestiv alte 
piese de recuzită legate de comportamentul său binecunoscut (ceaşca de 
cafea, tabachera deschisă, o lumânare fixată într-o farfurioară). "Poza" nu 
lipseşte, desigur, dar e discretă şi contează în primul rând ansamblul în 
care îl "citim" imediat pe profesor / scriitor, pe fumător şi pe cafegiul 
înrăit! Cred că tocmai această fotografie (alb - negru, 14 x 9 cm, autor 
necunoscut) concurează cel mai bine cu portretele literare amintite la 
început.  
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”Sfîntul Chiril din Alexandria (decedat la 444) 
este între primii care vorbeşte despre vămile 
cereşti unde sufletul este cercetat de cele două 
părţi şi calea de urmat după felul şi mulţime 
păcatelor. ” 

 
 

 
 

O trecere prin vămile văzduhului dantesc 
 

un eseu de Cassian Maria Spiridon 
 
       Sfîntul Vasile cel Nou este cel care a dezvăluit discipolului său 
Grigore secretul călătoriei sufletului după moarte. Sufletul fiind de 
origine divină, la despărţirea de trup, înainte de a ajunge la judecata 
finală, trece ascensional prin 24 de vămi ale cerului. În trecerea dintr-un 
văzduh în altul, fiecare responsabil de anumite păcate, îngerii şi demonii 
se înfruntă şi-şi dispută sufletul, înving sau sînt învinşi după păcatele 
adunate, săvîrşite de cel mort în viaţa lui pămîntească. Vămile 
văzduhului sînt unul dintre motivele escatologice prezente în pictura 
murală a mai tuturor lăcaşurilor de cult ortodox din arealul românesc. 
       Despre Înflăcăratele vămi ale văzduhului şi dreapta judecată a lui 
Dumnezeu şi Viaţa Sfîntului Vasile cel Nou a lăsat mărturie ucenicul său 
Grigore, carte tradusă din elină în română de Protosinghel Rafail. A 
cincisprezecea ediţie este retipărită şi corectată de diacon Gheorghe 
Bărbuţ şi a apărut la editura Pelerinul român, Oradea, 1993. 
       Sfîntul Vasile cel Nou a trăit în vremea împăraţilor Leon Înţeleptul şi 
Alexandru, dimpreună cîrmuitori între 886-912 ai Imperiului Roman de 
Răsărit şi al lui Constantin al VII-lea, Porfirogenitul, împărat al 
Bizanţului între 912-959. 
       În slujba sfîntului s-a aflat bătrîna Teodora, lăsată lui de un dregător 
al Constantinopolului, în casa căruia şi locuia, la invitaţia acestuia. 
Moartea cinstitei şi credincioasei slujitoare a Sfîntului Vasile cel Nou, 
întristează şi pe iubitul său ucenic Grigore. Ucenicul cere Părintelui să-i 
spună ceva despre cum a murit Teodora. După un timp îl asigură pe 
ucenic că într-una din seri o va vedea. Neîncrezător că ar fi cu putinţă, se 
culcă şi adoarme în chilia lui. Vede un tînăr care îi cere să se ridice că îl 
cheamă Sfîntul pentru a o întîlni pe Teodora. Sosit la casa Sfîntului nu-l 
află. Îndrumat de ai casei, aleargă în direcţia indicată. „Şi m-am aflat fără 
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de veste, ne spune ucenicul, într-un loc strîmt, foarte greu de suit şi 
trecîndu-l cu multă frică şi osteneală am ajuns la o poartă mare încuiată 
bine, şi căutînd înăuntru pe o ferestrue nu cumva voi vedea pe vreun 
cunoscut ca să-mi deschidă, văzui două mueri jupînese cinstite care 
şedeau pe treptele scării şi vorbeau. Şi strigai că vine una din ele, şi am 
întrebat: a cui este casa aceasta? Şi aceea mi-a spus cum că este casa 
părintelui nostru Vasile: şi puţină vreme este de cînd a venit aicea ca să 
vadă pe fiii lui”. La insistenţele lui se arată şi Teodora care îl recunoaşte 
şi bucuroasă pune să se deschidă porţile.  
       Cuvioasa Teodora îi narează ucenicului Grigore despărţirea 
sufletului de trup. Odată împlinită despărţirea, îngerii însoţesc prin vămi 
sufletul cuvioasei: „Deci ridicînd aceia picioarele lor cele în chipul 
fulgerului, au zburat la înălţime ca norii cînd îi goneşte vîntul, şi ţiindu-
mă au alergat sus spre răsărit. Şi acolo am ajuns la vama grăirii de rău 
pre altul, adică a osîndirii şi clevetirii”. Cu plăţile şi rugăciunile Sf. 
Vasile cel Nou şi ajutorul îngerilor va fi eliberată de demoni şi urcă la 
următoarea vamă. Cele 24 de vămi sînt redate sintetic şi în lucrarea 
masivă a Protosinghelului Nicodim Măndiţă Calea sufletelor în veşnicie. 
Vămile văzduhului (vol. I, II), Editura Lumină din lumină, Biblioteca 
Ortodoxiei f.a. 
       Sfîntul Chiril din Alexandria (decedat la 444) este între primii care 
vorbeşte despre vămile cereşti unde sufletul este cercetat de cele două 
părţi şi calea de urmat după felul şi mulţime păcatelor.  
       „Sufletul, odată ieşit din corpul său – zice Sf. Ioan cel Milostiv (556-
619 d.Hr.) – şi voind a se sui la cer este întîmpinat de demonii care-l 
cercetează mai întîi pentru minciuni şi calomnii şi clevetiri. Dacă nu se 
va fi căit de acestea, îl opresc. Mai sus află alţi demoni care-l întreabă de 
desfrînare şi mîndrie. De se va fi căit de păcatele acestea, îi dau drumul. 
Sînt încă multe cercetări din partea demonilor pe care are să le întîmpine 
Sufletul ce se duce la cer. Este cercetat pe rînd pentru: asprime, calomnie, 
mînie, minciună, cruzime, necuviinţă, neascultare, cămătărie, iubire de 
avuţie, necumpătare, ură deşartă, magie, vrăjitorie, îmbuibare, vrăjmăşie, 
ucidere, furt, împietrire, desfrînare, adulter. Şi cînd acel Suflet nefericit 
se înalţă de pe pămînt la cer, Sfinţii îngeri luminaţi sînt departe de el şi 
nu-i sînt de nici un ajutor. El trebuie să răspundă singur prin căinţa sa şi 
prin faptele sale cele bune, mai ales prin îndurare, milă sau milostenie 
(Iac. 2, 13-16; Mat. 25, 32-40; 5, 7; Dan 4, 2-4). Dacă în viaţa sa, uitînd, 
nu se va fi căit de vreun păcat, în ceasul acesta va scăpa prin fapte de 
milostenie de violenţa strîmtorărilor diavoleşti”. 
       Şi în ortodoxie există o cale apropiată de Purgatoriul catolic, de 
natura celui descris de Dante. Şi, spre exemplu, citim în cartea lui 
Nicodim Măndiţă cazul unui boier milostiv şi desfrînat, trăitor în vremea 
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lui Leon împărat la Ţarigrad. După moarte îl aflăm legat între Rai şi iad 
(loc asemănător Purgatoriului) aşa cum se arată Patriarhului Bizanţului 
de la acea vreme: „El suspină amar şi adeseori căutînd spre rai, se tînguia 
cumplit. Apoi am văzut un înger luminos apropiindu-se de dînsul şi 
zicîndu-i: «Pentru ce suspini în zadar, o, omule! Iată că pentru 
milosteniile făcute, te-ai izbăvit de munci. Însă, de vreme ce nu te-ai 
părăsit de spurcata curvie, pentru aceea eşti lipsit de fericitul rai...»”. 
       Pe astfel de întîmplări se coagulează paginile despre Vămile 
văzduhului, dar şi Divina Comedie, în special Infernul cu cele 34 de 
cînturi. 
       Dante Aligheri s-a născut în Zodia Gemenilor, mai 1265 la Florenţa 
şi va urca vămile văzduhului în noaptea de 13 spre 14 septembrie 1321, 
în exil, la Ravena. 
       Cosmologia dantescă combină viziunea greacă, urmînd îndeaproape 
rigorile creştine. Infernul se deschide cu pădurea întunecată în care, la 
jumătatea vieţii, Dante rătăceşte calea şi întîlneşte fiarele: pantera, leul, 
lupoaica ce-i zădărniceau urcarea pe colina virtuţii. Cele trei fiare 
simbolizînd: necumpătarea, trufia şi lăcomia. Virgiliu, poetul latin îl va 
salva şi-i va fi călăuză prin infern şi o parte din purgatoriu. 
       După Poarta Infernului şi Vestibulul Infernului urmează cele nouă 
cercuri infernale, debutînd cu Limbul şi Desfrînaţii şi culminînd cu 
tartorul suprem, Lucifer. Bolgiile se succed pe un con cu vîrful în jos, 
spre centrul pămîntului – în vîrf se află, hidos, Lucifer, hrănindu-şi cele 
trei guri cu Iuda, Brutus şi Cassius. În al treilea cerc aflăm lăcomia, în al 
patrulea sînt avarii şi risipitorii, al cincilea cuprinde furioşii, al şaselea, în 
cetatea Dite, găzduieşte ereticii, a şaptea bolgie are trei straturi: primul, 
cu violenţii împotriva aproapelui, ce adună ucigaşii şi tîlharii; al doilea, 
pe violenţii în contra propriei persoane şi-i aflăm aici pe sinucigaşi şi 
risipitorii averilor personale; în ultimul sînt violenţii împotriva lui 
Dumnezeu (nelegiuiţii), în contra naturii (sodomiţii) şi a nevoilor umane 
(cămătarii). A opta bolgie, Malebolge, desfăşurată pe un podiş cu 
înclinare descendentă, cu zece văi ce se opresc într-un enorm puţ străjuit 
de giganţi. Aici sînt supuşi chinurilor iadului toţi cei care au comis păcate 
profitînd de credulitatea omului: seducătorii, simoniacii, ghicitorii, 
delapidatorii, ipocriţii, hoţii, sfătuitorii întru păcat, intriganţii, 
falsificatorii. Al nouălea cerc cuprinde trădătorii, de la cei ai rudelor la 
trădătorii patriei, ai oaspeţilor, ai binefăcătorilor. În centru tronînd 
trădătorul suprem – Lucifer, care mestecă în cele trei guri ale sale pe alţi 
vestiţi trădători: Iuda, vînzătorul lui Iisus, Brutus şi Cassius ucigaşii lui 
Iulius Cezar. Tartorul cu cele trei feţe ale sale, o caricatură a Treimii, se 
arată în trei diferite culori, o faţă roşie, simbol al urii, o faţă galbenă a 
nevolniciei şi a treia neagră ca bolta neştiinţei. 



 76

       Între aripile ca de liliac ale Tartorului vuiesc cele trei vînturi ale 
răutăţii ce trimit la cele trei aplecări spre păcat: excesul, violenţa şi 
minciuna. Dante şi călăuza sa, Virgiuliu coboară de-a lungul 
monstruosului trup; de la mijlocul arătării, cum îi explică poetul latin, 
încep să urce, ei trec în emisfera australă, şi în finalul Cîntului XXXIV 
citim: apoi ieşirăm să vedem iar stele (traducere Giuseppe Cifarelli, 
Editura Europa, Craiova, 1993). 
       Aflăm între bolgii şi păcatele sufletelor ce îşi află caznele aici şi 
vămile văzduhului o apropiere pînă la echivalenţă. 
       Cei doi aflaţi la poalele Muntelui Purgatoriului, în lungul primei 
nopţi vor trece prăpastia care desparte Antepurgatoriul de Muntele 
Purgatoriu. La trecerea prin Poarta Purgatoriului, lui Dante i se imprimă 
pe frunte cele şapte „P”-uri. Cărarea care duce spre purificare şi 
mîntuirea, cum citim în Cîntul IV este strîmtă, dificilă şi va fi cu greu 
străbătută de Dante. Pe cele şapte trepte ale Purgatoriului în ascendenţă, 
trufaşii pe primul, invidioşii, cei plini de mînie, nepăsătorii, zgîrciţii şi 
risipitorii, pe penultimul sînt lacomii şi pe al şaptelea îşi ispăşeau 
pedeapsa sufletele desfrînaţilor, ale celor care n-au avut puterea de a se 
stăpîni. 
       În Cîntul VI, Dante întîlneşte umbre ce se rugau ca alte rugi să 
vină,/ întru gîndirea lor la sanctitate (traducerile folosite sînt reluate din 
cartea lui Giuseppe Cifarelli). Pedeapsa e mai iute ridicată ca urmare a 
dragostei celor rămaşi pe pămînt şi care se roagă pentru morţii lor. Nu 
altfel se întîmplă în ortodoxie. 
       Pe măsură ce Dante urcă Purgatoriul, cei şapte „P” – semnul celor 
şapte păcate: Trufia, Invidia, Lenea, Zgîrcenia, Risipa, Lăcomia, 
Desfrînarea, sînt rînd pe rînd şterşi. În Cîntul XXVII călăuza îl convinge 
să treacă prin foc, singura cale de a putea continua urcuşul şi de a accede 
la Beatrice. Dante, curăţat de păcate prin foc, este părăsit de Virgiliu, 
care, mut continuă să-l însoţească pînă la întîlnirea cu marea lui iubire, 
Beatrice. La despărţire, ultimele cuvinte ale poetului latin sînt: îţi pun 
deci mitră asupră-ţi şi cunună. Semn că Dante a învăţat tot ce avea de 
învăţat şi a devenit stăpîn pe sine însuşi atît în ce priveşte partea 
contemplativă (mitra) dar şi partea activă (coroana). 
       În Cîntul XXXI Beatrice îl dojeneşte pe Dante şi-i cere să-şi 
mărturisească păcatele: „Şi ea: «Dac-ai tăcea sau ai exclude/ ce 
spovedeşti, nu mai puţin ştiut e/ păcatul tău, ce-l ştie mare Jude!/ Dar 
dacă nu rămîn buzele mute/ şi culpa izbucneşte,-n curtea mare/ se trag 
potrivnic cu tăişul cute”. 
       E spovedania care deschide calea mîntuirii creştine şi la catolici şi la 
ortodocşi. Tot aici Frumoasa călăuză îi arată că are de-mplinit: „Aici 
codrean scurt timp tu ai să fii,/ şi cetăţean cu mine pe vecie/ al Romei 
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după care-i Hrist roman./ Deci, pentru lumea cea trăind pustie,/ ţinteşte 
carul; şi la înturnare/ acolo jos, ceea ce vezi descrie”. 
       În Cîntul XXXIII şi cel din urmă al Purgatoriului, transformat după 
ce a băut din rîul Eunoe, ce întăreşte amintirea faptelor bune, se simte 
schimbat, pregătit să se înalţe către Paradis, curat şi gata de urcat la 
stele.  
       După trecerea vămilor văzduhului cuvioasa Teodora îl conduce pe 
smeritul Grigore, bunul ucenic al Sfîntului Vasile cel Nou, prin împărăţia 
Raiului. Precum Beatrice a lui Dante, Teodora îi arată nevăzutele de o 
cerească frumuseţe, iar nu pămîntească, iar cînd ajung în dreptul acelui 
prea înfricoşat scaun, care ni se arată în nemărginită înălţime, care era 
acoperit şi împodobit cu adevărul şi cu bunătatea şi cu dreptatea, am 
văzut atîta de mare slavă, pe care nu poate cineva să o spuie...” Despre 
Teodora, ne spune Grigore pe cînd vizitau cele ale Raiului: „mergea 
înaintea mea purtînd haină de in albă ca zăpada şi-şi avea capul acoperit 
cu o maramă roşie”. 
       Prin mijlocirea Sf. Vasile cel Nou, la rugăminţile ucenicului Grigore, 
cuvioasa îi înlesneşte descoperirea cea înfricoşată a judecăţii lui 
Dumnezeu. Şi acum, tot din somn, este răpit întru uimire şi preluat de un 
bărbat mare foarte îmbrăcat în veşminte albe ca zăpada, care ţinea în 
mîini un toiag de fier.  
       Aici asistă la învierea şi judecarea de pe urmă a tuturor repauzaţilor, 
fiecare după faptele sale. Către final cade la picioarele Domnului, care i-a 
arătat toate acestea la rugăminţile Sf. Vasile cel Nou, care-I spune cu 
blînd şi lung glas: „Iar tu înţelege de toate cele arătate ţie, şi te îngrijeşte 
pentru ele, că mare folos vei lua dintr-acelea, şi pe alţii mulţi îi vei întări 
spre mîntuirea lor. Pentru aceasta am vrut a-ţi arăta ţie acestea, ca 
neguţătorie să faci cu dînsele, şi de multe ori să înmulţeşti talantul care îţi 
este încredinţat ţie. Deci nu le ascunde, ci le vesteşte aceste toate sfintelor 
Bisericilor mele, ca mulţi auzindu-le acestea cu dreptatea inimii le vor 
primi, şi se vor înfricoşa, şi se vor teme de bunătatea Mea, care este 
pentru neamul creştinesc, şi vor urî cu totul sufletul lumea şi dulceţurile 
ei, care sînt într-însa, şi se vor apuca de poruncile Mele, şi mai mult vor 
dori de binele de veci”. Şi tot Domnul îl asigură, la afirmaţia neputinţei 
de a împlini porunca, că, pentru aceea dar se va sălăşlui darul Meu întru 
tine şi-ţi va da ţie putere de pricepere, ca să le mărturiseşti acestea toate 
bisericilor Mele, spre mai mare folos tuturor limbilor. 
       Urcînd în Paradis Dante realizează că în lucrarea sa pe mai departe 
are nevoie nu doar de ajutorul muzelor ci şi de-al Beatricei: „O culme 
pîn-aicea din Parnas/ mi-ajunse; dar cu amîndouă, iacă,/ am a intra-n 
arena ce-a rămas”. 
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       Dulcile lumini (Ochii Beatricei) sînt călăuza prin Cerurile 
Paradisului. Din Paradisul Terestru – ultima platformă a Purgatoriului, 
urcă în Paradisul Ceresc unde-i permanent amiază. Urcă din lumea 
sublunară a celor văzute în lumea celestă a celor nevăzute. 
       Primul Cer este al Lunii şi adăposteşte sufletele celor care nu şi-au 
ţinut promisiunile. În Cerul al doilea, al planetei Mercur aflăm sufletele 
active şi ambiţioase. Cerul al treilea, al planetei Venus adună sufletele 
îndrăgostite, pline de afecţiune, iubitoare. Cerul Soarelui cuprinde 
sufletele înţelepţilor rostuiţi în două cununi: prima, sfinţii şi filosofii, a 
doua, dominicanii şi franciscanii. Al cincile Cer, al planetei Marte, cum 
era de aşteptat pentru planeta roşie, adăposteşte sufletele luptătorilor, 
martirilor, duhovnicilor şi războinicilor. Cerul lui Jupiter, al şaselea 
cuprinde sufletele celor drepţi, grupate sub forma unui uriaş vultur, 
principii drepţi compun figura uriaşei acvile – simbol al armoniei lumii 
ridicate pe dreptate. În al şaptelea cer, al planetei Saturn odihnesc 
sufletele contemplative. În cerul al optulea, cerul stelelor fixe, Dante 
admiră triumful lui Hristos. Aici, la ruga Beatricei, Sfîntul Petru 
cercetează pe Dante asupra credinţei şi în urma răspunsurilor primeşte 
apostoliceasca binecuvîntare. Sfîntul Iacob îl cercetează pe poet asupra 
speranţei (nădejdii) (Beatrice îl asigură pe Sfînt că stăpîneşte această 
virtute) şi dă răspunsurile de trebuinţă. Răspunde cu bine, în faţa 
Sfîntului Apostol Ioan şi la întrebarea despre a treia virtute teologală – 
iubirea. 
       După trecerea acestor examene urcă tras de privirea Beatricei în al 
nouălea Cer sau Primul Mobil – cerul cristalin sau diafan ce pune în 
mişcare toată lumea materială. Dante contemplă figura Divinităţii în 
Cerul Empireu cu cele nouă coruri îngereşti în deplină concordanţă cu 
sistemul ceresc după doctrina Sfîntului Dionisie Areopagitul. Aflat în 
Empireu, cu Beatrice alături, contemplă minunata privelişte a Rozei. 
Aici, în contemplarea Rozei fericiţilor, se desparte de Beatrice ce-şi ia 
locul în scaunul ei din treapta a treia. Îi va fi în continuare călăuză Sfîntul 
Bernard din Clairvoux, cum aflăm din Cîntul XXXI – aici capătă o altfel 
de vedere: „Dar chiar dacă roia-ntre’nalt şi floarea/ aceea-n zbor, 
mulţime-aşa de plină,/ nici că oprea vederea, nici splendoarea;/ c-atît 
pătrunde flacăra divină/ în univers pe cît e el de demn,/ şi nu-i nimic ce 
calea să-i aţină”. 
       Bun cunoscător al ştiinţei epocii sale, extraordinar autodidact, Dante 
era stăpîn pe tutto la scibile (tot ce se putea cunoaşte şi şti) la începutul 
veacului al XIV-lea în ce priveşte istoria, teologia, matematica, fizica, 
astronomia, dialectica, zoologia. Iubitor şi bun cunoscător al Antichităţii 
el va deschide prin opera sa zorii prerenaşterii. Toma De Aquino îi era 
unul dintre dascălii preferaţi. 
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       T.S. Eliot îl consideră în eseul său, Dante, scris în 1929, „cel mai 
universal dintre poeţii care au scris în limbi moderne”. Poetul florentin 
apelează în marele său poem la alegorie, care înseamnă, cum subliniază 
şi poetul Ţării pustii, imagini vizuale clare. Citim în eseul amintit: 
„Imaginaţia lui Dante era o imaginaţie vizuală. O imaginaţie vizuală în 
alt sens decît aceea a unui pictor modern de naturi moarte; e vizuală în 
sensul că Dante a trăit într-o epocă în care oamenii mai aveau viziuni. 
Era o deprindere psihică al cărei secret noi l-am uitat, dar tot atît de bună 
ca oricare dintre ale noastre. Noi nu avem decît visele şi am uitat că a 
avea viziuni – practică acum lăsată pe seama oamenilor anormali sau in-
culţi – era pe vremuri un fel de a visa mai semnificativ, mai interesant şi 
mai disciplinat” (T.S. Eliot). 
       Imaginea are caracter universal, este accesibilă vederii oricui. 
„Limbile se deosebesc între ele, dar ochii noştri văd la fel. Iar alegoria nu 
era un obicei local italian, ci o metodă general europeană” (T.S.E.). 
Poezia din poema dantescă este comparabilă cu arhitectura, prin valorile 
pe care le subsumează în edificarea ei. 
       „Pătrunzînd, după puterile noastre, în structura Divinei Comedii, 
ajungem, după cum ne spune Osip Mandelştam în Eseu despre Dante, 
1933 (Editura Universităţii Al.I. Cuza – Iaşi, 2001, traducere Livia 
Cotorcea), la concluzia că întregul poem reprezintă o strofă unică, un 
singur corp care nu poate fi fracţionat. Mai exact, el îmi apare nu ca o 
strofă, ci ca o figură cristalografică, adică o singură formaţiune. Poemul 
este traversat de la un capăt la altul de o forţă formativă continuă. El este 
un corp pur stereometric, e dezvoltarea unei teme cristalografice. Este 
imposibil să cuprinzi cu ochii sau să-ţi închipui în mod real acest corp 
fabulos cu treisprezece mii de feţe”. 
În cele o sută de cînturi ale Divinei Comedii avem oglindite toate cele 
văzute şi cele nevăzute, cele ale mundanului şi cele ale divinului de pe 
palierul începutului de veac XIV, trecute prin toate vămile văzduhului, 
într-o splendoare pe care numai un poet de ştiinţa şi grandoarea lui Dante 
ar fi putut să le cuprindă. 
       În călătoria noastră către creste avem ca primi îndrumători pe 
florentin şi moştenirea ADN-ului său liric. 
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”Ca oricare alt tip de tâlhărie terestră, pirateria însoţeşte 
firesc legalitatea pe mări şi oceane din vremuri greu de 
stabilit cu exactitate. Poate de la prima ambarcaţiune care 
a plutit, cu un om dornic de îmbogăţire, la cârmă.” 

 
 

 
Piraţi, piraterie. Probleme de imaginar marin  

 
un eseu de Adrian G. Romila 

 
Încă din antichitate, istoric şi etimologic vorbind, pirateria se 

defineşte ca un act ilegal. Ea e o acţiune de jaf sau de crimă, săvârşită pe 
mare de către indivizi înarmaţi, cu scopul de a obţine prin violenţă 
ambarcaţiuni şi bunuri materiale. Extinderea puterii maritime a unei 
naţiuni, dezvoltarea comerţului pe rute navale, taxarea excesivă a 
mărfurilor portuare sau finalul unui război între flote sunt tot atâtea ocazii 
de apariţie a pirateriei. Cu alte cuvinte, legalitatea plutirii navelor pe o 
mare concentrează mereu în jur ilegalitatea unor acţiuni de acelaşi tip. 

Dar cum ar putea fi întrevăzuta plaja unui imaginar marin de 
acest tip? 

Fundal cu mare sau cu plajă şi o corabie de secol XVII-XVIII, 
în larg, cu drapelul Jolly Roger (roşu sau negru, pe care e desenată o 
tigvă umană sau un schelet), la catargul artimon; în centru, un tip cu 
barbă neîngrijită, îmbrăcat cu pantaloni largi, de pânză, băgaţi în cizme; 
centură lată, din piele, încinsă peste o cămaşă cu jabou sau peste o bluză 
de corp, ambele cu mâneci lejere; redingotă lungă, pe deasupra, croită cu 
găitane bogate şi colorate, sau doar o vestă pestriţă; sabie puţin 
încovoiată, prevăzută cu gardă mare şi apărătoare la pumn, atârnată de o 
curea ce trece în diagonală, peste corp, de la umeri la şold; pistol cu 
cremene, gen muschetă, băgat în centură sau în brâul textil de la mijloc; 
tricorn pe cap, cu un craniu ca simbol, uneori şi cu penaj, între boruri, o 
pălărie fistichie sau doar un batic legat la ceafă; de regulă, prezenţa unui 
beteşug care atestă o viaţă nu tocmai liniştită: un picior de lemn, o mână 
terminată în cârlig de fier, un  petec negru peste un ochi; se poate adăuga 
şi un papagal verde sau roşu, pe umăr, ori un cercel într-o ureche. Acesta 
e portretul universal al unui pirat, prototipul imaginar al tâlharului de 
mare, recunoscut oriunde, în cultura euro-americană a mapamondului. 
Raportată la epoca sa, figura consacrată de literatura cu aventuri marine, 
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de filmele de gen sau de benzile desenate e, desigur, doar un surogat 
ficţional, un concentrat simbolic-narativ menit să satisfacă orizonturi ale 
unui subconştient modern, civilizat, legal şi moral. Dorinţele defulate 
artistic ar putea fi numite uşor: evadarea de pe continentul claustrofil, 
călătoria aventuroasă pe apă, masculinitatea violentă, libertatea totală sau 
justiţia paralelă. De ele se leagă interşanjabil alte teme conexe, cu mare 
potenţial epic: o hartă misterioasă, cu anagrame şi semne oculte greu de 
descifrat; o comoară îngropată, scufundată sau dosită într-o peşteră; o 
insulă paradisiacă, cu plaje mirifice şi păduri luxuriante; o bătălie, pe 
punte, corp la corp, cu săbii de abordaj sau muschete; un abordaj 
inteligent, urmat de o încleştare navală, cu tunuri care fărâmiţează coca 
vaselor. Deşi poveştile despre piraţi şi piraterie sunt trecute, adesea, în 
categoria opţiunilor estetice ale copilăriei, adevărul pe care s-au ridicat 
aceste veritabile reţele imaginare marine poate fi identificat, măcar în 
parte. Ca orice adevăr istoric, el nu e minor ori lipsit de interes şi suportă 
o abordare serioasă, deşi, s-o recunoaştem, amestecul post-modern de 
realitate şi ficţiune a devenit el însuşi, de mult, un adevăr. În imaginarul 
mării, element originar al amalgamului şi instabilităţii, relativitatea şi 
eterogenitatea acestui adevăr funcţionează mai bine ca în oricare altă 
parte. 

 
Istoria, bineînțeles, e ceva mai concretă. Unul din cele mai 

vechi acte de piraterie a aparţinut regelui asirian Sennacherib, care a 
atacat Babilonul cu o flotă, pe Tigru, în sec. VII î.Hr., alegându-se cu o 
pradă bogată. Acelaşi s-a împotrivit corsarilor caldeeni, care invadaseră 
extremitatea nordică a Golfului Persic. Un vânător celebru de piraţi era şi 
regele persan Shapur-Zulaklaf. Piraţii fenicieni erau temuţi prin 
capacitatea de a obţine viteză, inclusiv prin navigaţie contra vântului, la 
fel ca cei cartaginezi. Epopeile Iliada şi Odiseea pornesc de la un 
eveniment cvasi-pirateresc, atacarea cetăţii Troia de către flota aheeană 
condusă de Ahile, Agamemnon şi Ulise. Alexandru cel Mare a luptat 
împotriva piraţilor greci care parazitau comerţul în Marea Egee şi în alte 
ape de interes pentru transportul maritim elen. Piraţii Mediteranei, 
conduşi de Sextus Pompeius, ar fi terorizat mult vasele romane dacă n-ar 
fi fost învinşi în strâmtoarea Messina, în sec. V î.Hr., de către flota lui 
Octavian, aliat cu Lepidus. Iulius Cezar însuşi, se ştie, a fost capturat de 
piraţi greci, lângă Rhodos, şi ţinut prizonier cinci săptămâni, pe o insulă, 
până ce i s-a plătit răscumpărarea. A avut grijă, apoi, să se răzbune, 
găsindu-i pe răufăcători şi crucificându-i. Piraţi traci, iliri, goţi, veneţi au 
populat mările mici ale Europei antice (Marea Neagră, Egee, Adriatică, 
Marmara), iar piraţi chinezi, japonezi, mongoli, indieni, filipinezi au fost 
semnalaţi încă din sec. XIII în mările din extremul Orient. Alături de 
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saxoni, vikingii s-au numărat printre cei mai sângeroşi prădători ai 
începutului de Ev Mediu (sec. IX-X), în mările din nord. Despre saxonul 
Eustace „călugărul” (probabil un răspopit) se spune că avea o corabie 
invizibilă, aşa cum despre vikingul Störtebeker, aflat la cârma Câinelui 
nebun, vasul său, umbla vestea că era blestemul Mării Baltice. 
Conducători ai corsarilor berberi de pe coastele nordice ale Africii au 
fost, în sec. XVI, sângeroşii fraţi musulmani Barbarossa, despre care se 
zvonea că-şi echipau lungile galere cu vâslaşi creştini. Împotriva lor au 
luptat corsarii maltezi, până în sec. XVII, când puterile europene au 
hotărât încetarea cruciadelor marine pe Mediterana. Piraţii zaporojeni au 
terorizat Imperiul Otoman, pe cel rusesc şi hanatele Crimeii pe Marea 
Neagră încă din sec. XVI. Liga Hanseatică, creată în 1241 de oraşele 
germane din nord-vest, avea drept scop protejarea comerţului împotriva 
piraţilor din Marea Baltică.  

Ca oricare alt tip de tâlhărie terestră, pirateria însoţeşte firesc 
legalitatea pe mări şi oceane din vremuri greu de stabilit cu exactitate. 
Poate de la prima ambarcaţiune care a plutit, cu un om dornic de 
îmbogăţire, la cârmă. 

Ar fi trebuit să diferenţiem dintru început între termenii de 
„pirat” şi „corsar”, deşi acţiunile lor sunt asemănătoare. Piratul e tâlhar 
din propie iniţiativă, el jefuieşte pentru sine şi pentru echipajul său, 
corsarul e pirat cu voia regelui sau a guvernatorului, care autorizează 
atacul asupra corăbiilor statului inamic şi impozitează o parte din pradă. 
Piratul îşi face rost de o corabie confiscând-o de la alţii, corsarul o 
primeşte, cu tot cu echipaj şi arme, de la rege. Termenul englez „H.M.S.”, 
pus înaintea numelui unui vas, defineşte şi astăzi un vas de război 
autorizat de cele mai înalte foruri: „His Majesty Ship” („Nava Majestăţii 
Sale”). Corsarii şi piraţii foloseau „privateers”, vase particulare, înarmate 
special pentru acţiuni militare bine precizate temporal şi local.  

Pirat renumit a fost englezul Henry Every, după ce a debutat 
în marinărie ca aspirant în Marina Regală. În 1694 conduce o revoltă 
împotriva vasului de 46 de tunuri, pe care era îmbarcat, preia comanda, 
rebotezându-l Fantasy, şi timp de doi ani jefuieşte corăbii în Marea Roşie 
şi Oceanul Indian. Bogat, după ce părăsise pirateria în insula New 
Providence, cu acordul guvernatorului, dispare din ochii autorităţilor 
pentru totdeauna, fără să fie vreodată găsit şi pedepsit. Nu la fel a sfârşit 
un prieten al lui Every, Thomas Tew. După ani de atacuri asupra vaselor 
asiatice cu propria corabie de 8 tunuri, Friendship, acesta moare în 1695, 
lovit în burtă de o ghiulea, într-o luptă pe Marea Roşie cu flota Marelui 
Mogul. Spre deosebire de Every şi Tew, Jack Rackam, zis „Calico Jack”, 
a fost prins şi judecat în 1720, după doi ani de jafuri în largul costelor 
Caraibelor. La proces au compărut şi două dintre însoţitoarele sale de pe 



 83

bordul lui William, fostul vas olandez confiscat de piraţi: Anne Bonny şi 
Mary Read. Despre prima se spune că era concubina căpitanului, deşi 
puteau fi amândouă, pentru că la proces au scăpat numai datorită faptului 
că erau însărcinate. S-au consemnat vorbele tăioase pe care Anne Bonny 
i le-a adresat amantului ei, în sala de judecată: „Dacă ai fi luptat ca un 
bărbat, nu ai fi fost spânzurat ca un câine!”. Cu tot echipajul, „Calico” 
Jack a fost atârnat în ştreang şi expus în celebra cuşcă de fier, la intrarea 
în Port Royal, Anne a dispărut din ochii autorităţilor, după eliberare, iar 
Mary a murit de friguri într-o închisoare din Jamaica, înainte să nască. 

Între cei mai cunoscuţi corsari ai tuturor timpurilor s-a înscris 
Francis Drake, activ în contextul conflictului dintre Anglia şi Spania, în a 
doua jumătate a sec. XVI. Drumul galioanelor spaniole încărcate cu 
mărfuri şi comori din America Centrală şi de Sud era oprit, adesea, de 
corsarii englezi încurajaţi de regina Elisabeta. Navigator, explorator şi 
căpitan în flota lui John  Hawkins, înaintaşul său priceput în ale 
marinăriei şi bătăliilor pe mare, Francis Drake s-a ocupat, la început, cu 
negoţul de sclavi capturaţi de pe coastele Africii. Îi vindea, împreună cu 
alte produse, în coloniile spaniole ale Lumii Noi. Din 1568, i se 
încredinţează comanda vasului Judith şi a altora, cu care timp de aproape 
trei decenii întreprinde acţiuni piratereşti, unele autorizate, altele nu, 
împotriva coloniilor şi a navelor spaniole. Se alege după ele nu doar cu 
faima unui luptător maritim de temut, ci şi cu o cicatrice pe obraz şi un 
glonte în picior. După 1578, cu Golden hind, nava sa amiral, Drake trece 
în Pacific prin strâmtoarea Magellan şi continuă pirateria semiautorizată 
până pe coastele Californiei, reuşind să navige dinspre Americi spre 
Vest, acasă, în Anglia. Până în 1580 devine al doilea căpitan de vas care 
face înconjurul lumii, după Magellan. Corsarul scund, cu bărbiţa roşcată, 
s-a ales cu bogăţii, cu popularitate, cu rangul de cavaler şi cu încrederea 
de a i se finanţa necondiţionat alte expediţii. Renumite rămân, între 
altele, incursiunea victorioasă în portul spaniol Cádiz, în 1587, soldată cu 
incendieri şi scufundări ale vaselor inamice şi zdrobirea Invicibilei 
Armada, uriaşa flotă trimisă de regele spaniol Filip al II-lea, în 1588, să 
invadeze Anglia. Va muri ca un corsar adevărat,  în 1596, răpus de boală 
şi epuizare, în timpul unei expediţii antispaniole în zona nordică a 
istmului Panama. Trupul îi va fi aruncat în valuri, în golful din largul 
localităţii Puerto Bello. 

Dovada cea mai bună a graniţei laxe dintre corsar şi pirat a 
adus-o destinul unui alt celebru căpitan de vas, William Kidd. Cinstit şi 
respectat ca ofiţer de marină englez, Kidd a primit, la început, 
permisiunea de a ataca vase comerciale franceze, susţinut de oameni 
influenţi şi bogaţi. Corabia sa, Adventure Galley, cu 34 de tunuri şi 23 de 
perechi de vâsle pentru viteză suplimentară, a pornit în 1695 de pe 
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Tamisa spre Madagascar, pentru pradă. Dar necazurile s-au ţinut lanţ: a 
scăpat la limită de o revoltă a echipajului, a ucis lovindu-l în cap cu o 
găleată de fier pe cel mai bun tunar al său şi, cel mai grav, a jefuit în 
1698 un vas conaţional, pe care-l bănuia că avea la bord permise 
franţuzeşti. Când s-a predat singur Amiralităţii în 1699, la Boston, ştiind 
că era urmărit pe toate mările ca pirat, îşi îngropase deja faimoasa 
comoară într-un loc nedescoperit vreodată. Spera în protecţia Lorzilor 
care-l sprijiniseră, dar aceştia l-au arestat şi l-au trimis în Anglia, în 1700, 
unde a fost închis la Newgate Prison. Judecat pentru uciderea tunarului şi 
acte de piraterie, a fost găsit vinovat şi a fost spânzurat public în 1701, pe 
Docul Execuţiilor din Londra. Uns cu catran, trupul său a stat expus pe 
estuarul Tamisei mult timp, spre pildă celor care s-ar mai fi apucat de 
piraterie. Ca o ironie a sorţii, permisele franţuzeşti care l-ar fi salvat de la 
condamnare au fost găsite după 200 de ani, în Arhivele britanice. 

Aşa-numiţii „bucanieri” sunt, din punctul de vedere al 
legalităţii, mai aproape de piraţi decât corsarii. Ei au constituit, în sec. 
XVII „frăţia coastelor”, o grupare de marinari rebeli care au întreprins 
acţiuni de piraterie împotriva intereselor coroanei spaniole din America 
Centrală. Bucanierii proveneau din coloniştii săraci francezi şi englezi, 
care locuiau pe insula Hispaniola (Haiti) şi se îndeletniceau cu creşterea 
şi comercializarea cărnii de vită, uscată şi sărată în locuri speciale 
(boucan). Datorită încercării de a eluda taxele mari impuse de autorităţile 
spaniole, pentru a vinde carnea (şi alte produse) mai ieftin, în colonii, 
bucanierii au fost alungaţi din insula Hispaniola. S-au regrupat într-o 
mică insulă stâncoasă apropiată, Tortuga, unde şi-au construit un fort şi 
de unde au continuat comerţul ilegal. Atacaţi din nou de spanioli, care au 
distrus fortul şi i-au risipit pe locuitori, bucanierii vor trece la acţiuni de 
răzbunare prin jafuri piratereşti, întinse până la începutul sec. XVIII. 
Tortuga devine, între timp, o piaţă de desfacere pentru carnea sărată şi 
afumată şi pentru mărfurile capturate de pe vasele franceze, olandeze şi 
engleze. Tentaţi de marea cantitate de alcool, praf de puşcă şi obiecte 
preţioase scurse dinspre Peninsula Iberică şi Indiile Orientale, care se 
adunaseră pe Tortuga, o mulţime de aventurieri se alătură bucanierilor. 
Tentaţia de a jefui navele comerciale apărute la orizont sau pe cele 
interceptate pe rutele galioanelor spaniole spre mările Sudului era 
omniprezentă. Printre ei, s-au distins câţiva englezi ce vor face istorie cu 
vasele lor. John Cook a condus o corabie cu 8 tunuri, Revenge, cu care a 
traversat Atlanticul dinspre America spre est şi vest, între 1683-1684, 
prădând şi descoperind insule noi. L-au continuat alţi conaţionali 
experimentaţi în marinărie, Ambrose Cowley, care străbate arhipelagul 
indonezian până în 1686, apoi William Dampier, care prospectează insule 
necunoscute în jurul Noii Olande (Australia) şi în largul coastelor asiatice 
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ale Chinei. Cu Roebuck, vasul său cu 12 tunuri, purtând gradul de căpitan 
în Marina Regală, fostul bucanier Dampier realizează noi explorări în 
jurul Americii de Sud, al Australiei şi Noii Guinee, până în 1701, şi după 
aceea, cu alte nave, până în 1707. Ambii, şi Cowley, şi Dampier au lăsat 
povestea călătoriilor lor în câte o carte, la sfârşitul sec. XVII, excelentă 
sursă pentru legendele marinăreşti de mai târziu. Walter Raleigh, Woodes 
Rogers, Jeremy Davis şi Thomas Cavendish au trăit în aceeaşi epocă a 
temerarilor corsari englezi, fiind aproximativ contemporani cu piraţi 
legali francezi precum René Duguay-Trouin, Giovanni da Verazzano şi 
Jean Bart. Robert Surcouf, în epoca următoare, era căpitan pe micuţa 
goeletă Confiance şi a rămas în posteritate prin distrugerea uriaşului vas 
britanic Kent, al Companiei Indiilor Orientale. Chiar dacă mai toate ţările 
care aveau flote aveau şi corsari, englezii rămân maeştrii jafurilor pe 
mare, după cum recunoscuse un cronicar francez, Scaliger, la capătul 
veacului XVI: „Nulli melius piraticum exercent quam Angli”. 

Se observă uşor că cea mai favorabilă epocă a pirateriei ─ sau 
poate cea despre care începem să avem cele mai multe informaţii ─ 
înfloreşte după sec. XVI, strâns legată de colonizarea Lumii Noi, a 
insulelor cunoscute din Pacific şi din zona Australiei. Comerţul intens, 
nevoia tot mai mare de sclavi pentru plantaţii şi proprietăţi, războaiele 
între cele mai importante naţiuni maritime europene şi dorinţa de 
extorcare a metalelor preţioase de la vechile civilizaţii sud-americane au 
fost tot atâţia factori care au întreţinut pirateria. Mirajul paradiselor 
exotice, născut de psihogeografia medievală şi renascentistă (mitul 
raselor monstruoase de oameni, al Continentului Austral Necunoscut, din 
Sudul extrem, al Antipozilor care echilibrează globul terestru, al 
Edenului biblic), căutarea unor treceri între lumi şi oceane sau pur şi 
simplu dorinţa de a completa harta oecumenei cunoscute deja au 
contribuit şi ele la vântul din pânzele vaselor de piraţi.  

Vasele cu aburi de la sfârşitul sec. XIX, navigaţia cu motor şi 
dezvoltarea armelor, mai ales a tunurilor, vor modifica din nou 
paradigma navală şi practicile piratereşti. Dar epoca modernă a pirateriei 
nu mai e atât de fascinantă ca cea clasică, fie şi numai pentru că dispar 
frumoasele corăbii cu pânze, cu Jolly Roger, la catarg. Legendele lor 
aventuroase lasă loc prozaicelor adevăruri, apropiate cronologic şi 
cunoscute, dar sărace imaginar.  

Creat de jurnalişti şi scriitori englezi la sfârşitul sec. XIX şi 
începutul sec. XX (George Powell, John Fiske, Philip Gosse), termenul 
de „golden age of piracy” „epocă de aur a pirateriei” includea a doua 
jumătate sec. XVII, cu bucanierii şi corsarii care s-au împotrivit Spaniei 
şi musulmanilor, plus prima jumătate a sec. XVIII, cu războaiele din 
largul Americilor împotriva Marinei Regale britanice. Dar „epoca de aur 
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a pirateriei” n-a fost niciodată resimţită astfel de cei ce au trăit-o pe 
puntea corăbiilor, măcinaţi de boli, de marginalizare şi de spectrul 
sărăciei, cu plăcerea riscului, tensiunea luptei, bucuria câştigului şi 
resemnarea înfrângerii. Din vremuri foarte vechi, pe toate mările lumii, 
cei ce au murit în valuri încercând să prade sau au fost prinşi şi 
spânzuraţi de autorităţi pentru că-l slujeau pe Jolly Roger nu au fost eroi 
decât în legendele postume. Aurul căutat în calele corăbiilor, cheltuit în 
cârciumi sau îngropat pe insule nu le-a dăruit o „epocă de aur”, 
dimpotrivă. Dacă n-au murit de boli, în lupte sau condamnaţi de 
autorităţi, au sfârşit pedpsiţi de proprii tovarăşi, şi nu erau puţine 
pedepsele unor căpitani alcoolici, dornici de spectacole macabre: 
spânzuraţi de vergă, traşi pe sub chilă, remorcaţi la pupa, prăbuşiţi în 
valuri de pe marginea unei scânduri pe care mergeau legaţi la mâini şi la 
ochi, părăsiţi pe o insulă, cu ceva provizii şi un pistol. Cele mai 
spectaculoase dintre legendele piratereşti s-au născut la începutul sec. 
XVIII, în urma unui război european pentru supremaţie pe mare şi pe 
uscat (1701-1714), care a inclus şi zona Americilor şi a Indiilor de Vest: 
„Războiul Succesiunii Spaniole” sau, cum l-au numit cei mai mulţi dintre 
coloniştii Lumii Noi, „Războiul Reginei Anna”. Existau corsarii loiali 
naţiunilor implicate (Spania, Franţa, Anglia, Austria, Portugalia, Ţările 
de Jos), care au prădat vase inamice cu permisele în buzunar din Caraibe 
până în Indii, rămânând, după război, pe drumuri. Dar pirateria a fost 
favorizată atunci şi de o complicitate comercială. Guvernatorii 
provinciilor nord-americane şi unii căpitani de corăbii voiau să 
tranzacţioneze mărfuri în Americi ocolind monopolul vamal impus de 
Anglia, pentru colonii. Ei repetau, în fond, o altă veche complicitate, cea 
din a doua jumătate a sec. XVII dintre guvernatorii britanici ai unei 
peninsule din Jamaica, Port-Royal, şi foştii corsari englezi, tocmiţi 
împotriva Spaniei (ale cărei colonii se aflau foarte aproape). După ce ani 
de zile atrăsese o mulţime de aventurieri dispuşi să se îmbogăţeasă din 
aurul jefuit de la spanioli (unul dintre cei mai renumiţi a fost Henry 
Morgan, corsar mort în 1688 ca locotenent guvernamental, bogat şi 
alcoolic), Port-Royal devenise un oraş al libertăţii morale absolute, plin 
de magazine, taverne, bordeluri şi depozite de băuturi. La fel se 
întâmplase şi cu Madagascar, din sud-estul Africii, pe ruta Oceanul 
Atlantic-Capul Bunei Speranţe-Oceanul Indian, şi cu New Providence, 
din America de Nord, mai târziu. O catastrofă naturală va şterge, însă, o 
mare parte din Port-Royal în iunie 1692 de pe harta paradisurilor 
piratereşti şi de pe cea a locurilor imorale. Madagascar şi New 
Providence vor sucomba de la sine ca zone ale pirateriei, prin contribuţia 
presantă a autorităţilor engleze. 
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Revenind la epoca posterioară „Războiului Reginei Anna”, ea 
a lăsat, în coloniile britanice ale Americii, o mulţime de marinari 
experimentaţi, care nu mai aveau pentru ce lupta. Ispita unei îmbogăţiri 
rapide din marinărit era de neînfrânt, aşa că mărfurile care circulau între 
Europa şi Lumea Nouă au trecut din calele vaselor de comerţ în cele ale 
goeletelor de tâlhari şi în magaziile secrete ale guvernatorilor locali. 
Benjamin Hornigold (a sfârşit corsar legal, ultimul, se pare, al oraşului 
New Providence) şi Charles Vane (debarcat de propriul echipaj revoltat 
pe o insulă, recuperat de o navă englezească, a sfârşit spânzurat şi expus 
în cuşcă, în Port-Royal) s-au ilustrat prin astfel de acţiuni, dar alţi doi au 
devenit eroi de legendă. 

Bartholomew Roberts, zis „Black Bart”, a fost un 
experimentat ofiţer pe vasul englez de sclavi Royal Rover, atacat de piraţi 
în 1719  şi obligat să participe la tâlhării pe mare. Echipajul l-a ales 
căpitan, după moartea comandantului adevărat şi din momentul acela 
„Black Bart” a jefuit vase pe ruta dintre Americi şi Africa cu Royal 
James, o corabie de 42 de tunuri, cu Royal Fortune şi cu Ranger. 
Isprăvile sale sângeroase au mobilizat Marina Regală pentru a-l prinde, 
astfel încât, în februarie 1722, Swalow, cu 60 de tunuri, a atacat, în larg, 
Royal Fortune, după ce încolţise mica flotă a piratului pe coasta Africii. 
Rezultatul a fost dezastruos pentru Roberts şi echipajul său, prea mahmur 
după o noapte de chef ca să mai facă faţă unei lupte cu Marina Regală. El 
a fost ucis de o ghiulea care-i ţintise capul, pe punte, iar oamenii lui au 
fost prinşi şi, în mare parte, spânzuraţi. 

Edward Teach, poreclit „Blackbeard” datorită uriaşei sale 
podoabe faciale, pe care şi-o împletea cu panglici colorate în şuviţe, era 
corsar englez în „Războiul Reginei Ana” înainte de a deveni pirat în 
echipajul lui Benjamin Hornigold. După o reputaţie minoră în largul 
apelor de lângă New Providence, la concurenţă cu un Charles Vane şi 
Henry Jennings, Teach capturează un vas francez care transporta sclavi, 
îl rebotează Queen Anne’s Revenge şi, cu el, îşi începe cariera de pirat, pe 
cont propriu. Înfăţişarea sa înspăimântătoare va fi o veritabilă şi 
spectaculoasă armă de atac, dar şi o cauză a renumelui: masiv, cu faţa 
roşie şi ochii bulbucaţi, cu barba neagră mare, revărsată peste piept şi 
împletită, cu haină stacojie şi o curea specială în care purta mai multe 
perechi de pistoale încărcate, cu sabie şi pumnal la centură, cu fitile 
fumegânde ieşind de sub tricorn. Multora dintre cei atacaţi le părea că 
Diavolul însuşi, înarmat, le-a ieşit în cale. Era cunoscut şi prin faptul că 
aborda corăbii în sunet de tobă, că nu ţinea neapărat să-şi ucidă 
adversarii, dacă se predau, şi că nu incendia vasele capturate. Plătind o 
graţiere guvernamentală, a fost lăsat să-şi stabilească tabăra în apele 
scăzute ale Insulei Ocracoke, în Carolina de Nord, de unde a continuat 
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incursiunile de jaf pe Atlantic, aproape de coastă. Harisma sa atrăgea 
mulţi ticăloşi pe insulă, care dădeau petreceri zgomotoase şi-i speriau pe 
plantatorii paşnici din zonă. Cea mai îndrăzneaţă acţiune a fost blocarea 
portului Charleston, din Carolina de Sud, pe care Teach l-a prădat o 
săptămână la rând, confiscând şi câteva corăbii comerciale doar ca să 
facă rost de o ladă cu medicamente. Şi-a îngropat, apoi, comoara, şi-a 
scufundat vasul-amiral şi a achiziţionat o navă mai uşoară, sloopul 
Adventure. Guvernatorul Virginiei, Alexander Spotswood, a angajat, 
între timp, un ofiţer de marină scăpătat, Robert Maynard, care să-l prindă 
pe Blackbeard chiar în bârlogul său. S-au propus pentru acţiune, Jane şi 
Ranger, două sloopuri de dimensiunile celui al lui Teach, numai bune să 
se strecoare în Ocracoke. Intervenţia a reuşit în 22 noiembrie 1718, când 
Maynard a ajuns în zori, în golful piraţilor, cu cele două vase. După un 
schimb de focuri ce părea favorabil celor de pe Adventure, pentru că 
măturaseră puntea lui Ranger cu o salvă de tun, Blackbeard şi-a apropiat 
vasul de cel al lui Maynard, pentru abordaj. Înşelat de numărul mic de 
marinari de pe puntea lui Jane, piratul a crezut că va câştiga fără 
probleme confruntarea. Dar mica armată legală se ascunsese dedesubt, în 
cală, aşa că lui Blackbeard i s-a întins o capcană asemănătoare celei pe 
care piratii o întindeau navelor de comerţ. La ordinul lui Maynard, 
oamenii au năvălit de sub punte şi au deschis o luptă cu săbiile şi 
pistoalele împotriva tâlharilor de pe Adventure. Maynard a tras cu 
pistolul în Teach, şi-a rupt sabia de cea a vestitului pirat, dar tot nu a 
reuşit să-l doboare. Blackbeard, rănit, gemând groaznic şi încă agitându-
şi sabia, a căzut numai când trupul său a fost străpuns de zeci de tăieturi 
de lamă şi de câteva gloanţe. Capul piratului a fost atârnat de bompresul 
vasului Pearl, al aceluiaşi Maynard, iar trupul i-a fost aruncat în mare.  

Cu Blackbeard, unul din cei mai renumiţi tâlhari de mare 
punea capăt „epocii de aur a pirateriei”, în largul Americilor. O istorie 
marină a Occidentului se sfârşea, o mie de legende începeau. 

Abia trecuţi din istorie în poveştile despre ei, piraţii devin 
postum ceea ce sunt astăzi, eroi picareşti ai unor odisei navale pline de 
aventuri, ţesute colorat în buna tradiţie epică occidentală, astfel încât să 
ocolească prin expresie ilegalitatea şi violenţa acţiunilor. Poveştile cu şi 
despre piraţi au colectat, în imaginarul lor, realităţi marine care nu au 
ţinut atât de piraterie, cât de viaţă pe o punte de corabie, în general. Ele 
n-au făcut decât să amplifice literar reţeaua imaginară a acestei teme, 
care s-a circumscris universal cu limite cronologice clare, dar 
neintenţionate: secolele XVI-XVIII. 

Prima punere în intrigă a unui extraordinar spectacol cu figuri 
de piraţi, cu cel mai mare şi mai de durată impact cultural, îi aparţine 
scriitorului scoţian Robert Louis Stevenson. Inspirat de legendele marine 
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care încă mai circulau atunci, cu încărcătura lor istorică alterată de 
imaginaţie, Stevenson publică, în 1883, romanul Treasure island (Insula 
comorii). Povestea are acţiunea plasată în Anglia sec. XVIII şi într-o 
insulă neprecizată, adunând toate referinţele de bază ale temei: piraţi 
sângeroşi (defunctul căpitan Flint, bucanier amator de rom, care lăsase 
moştenire o comoară îngropată pe o insulă şi o hartă a ei; alcoolicul Billy 
Bones, deţinătorul unei hărţi secrete ascunse în cufărul său, ucis prin 
semnul „peticului negru”; inteligentul şi maleficul Long John Silver, cu 
un picior de lemn şi un papagal pe umăr; orbul Pew; violentul Black 
Dog; Israel Hands, fostul tunar al lui Flint; Ben Gunn, părăsit pe insula 
comorii şi prim descoperitor al ei), reprezentanţi ai legii (Livesey, doctor 
şi magistrat; Squire Trelawney, mare proprietar şi judecător de pace; 
Alexander Smollett, căpitan al goeletei Hispaniola), un tânăr naiv, 
curajos şi gata de maturizare (Jim Hawkins), o corabie, o insulă, o hartă 
încifrată, un cufăr căutat, o comoară îngropată, o călătorie pe mare, 
câteva lupte pe punte şi pe uscat. Multe dintre personaje şi locuri sunt 
reconstrucţii imaginare după modele reale sau preexistente. Admiral 
Benbow, numele tavernei aflate în proprietatea mamei lui Jim Hawkins, 
era numele unui amiral englez din „Războiul Succesiunii Spaniole”. 
Israel Hands fusese un membru al echipajului de pe vasul lui Blackbeard. 
Hispaniola se numea o insulă rău famată din Caraibe. Ben Gunn avusese 
destinul lui Alexander Selkirk, el însuşi prototip al personajului din 
Robinson Crusoe, romanul din 1719 al lui Daniel Defoe (scrisese şi el, cu 
mult înainte, câteva romane cu piraţi, dar fără impactul lui Robinon 
Crusoe şi al Insulei comorii: The king of pirates, 1719, şi Captain 
Singleton, 1720). Long John Silver trimite la un marinar de pe Royal 
Fortune, vasul lui Bartolomew Robert, căruia chirurgul i-ar fi amputat un 
picior. De altfel, şi Black Robert, şi Blackbeard, şi William Kidd, şi 
Edward England, şi Howell Davis sunt nume de piraţi identificabili 
istoric, pomeniţi în roman. Cântecul murmurat adesea de personajele 
negative de pe puntea Hispaniolei e celebru în folclorul tâlharilor de 
mare şi pomeneşte, eufonic, de câteva „accesorii piratereşti”: „Fifteen 
men on the dead man’s chest / Yo-ho-ho, and a bottle of rum! / Drink and 
the devil had done for the rest / Yo-ho-ho, and a bottle of rum!”. Avem, 
în romanul lui Robert Louis Stevenson, cea mai bună sinteză epică a 
imaginarului pirateresc din toate timpurile şi el va sta la baza tuturor 
reprezentărilor temei. Două ediţii americane ale poveştii din Treasure 
Island au beneficiat de o grafică excelentă, care au consacrat, vizual, 
pentru totdeauna, figuri de piraţi şi scene din viaţa lor: cea din 1911, 
ilustrată de N. C. Wyeth, şi cea din 1915, de Louis Rhead. I-a mai egalat 
un alt mare grafician american, profesor al lui Wyeth, Howard Pyle, care 
a publicat în 1921 propria colecţie de legende piratereşti, ilustrată de el 
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însuşi, sub titlul Howard Pyle’s Book of Pirates. Desenele lui vor însoţi 
adesea referințele la ticăloşii jefuitori de corăbii şi tăinuitori de comori și 
vor creea, o dată pentru totdeauna, imaginea lor romanțată. 

Literatura despre ilegalităţile comise pe mări şi în insule între 
veacurile XVI-XVIII e relativ consistentă. Câteva titluri ar putea 
constitui o bibliografie la temă, deşi nu toate sunt la fel de concentrate în 
recuzita piraterească sau în aventuri marine precum romanul lui 
Stevenson: George Gordon Byron, The Corsair (1814); J. M. Barrie, 
Peter and Wendy (1911); Rafael Sabatini, The Sea Hawk (1915), Captain 
Blood (1922); Joseph Conrad, The Rover (1923). Un concurent 
contemporan pentru Treasure Island ar putea fi, însă, extraordinarul 
roman al lui Arturo Pérez-Reverte, La carta esférica (Harta sferică, 
2000), în care piraţii sunt „aduşi la zi”, în epoca tehnologiei 
computerizate, căutând comori cu ajutorul cartografilor specializaţi, a 
scafandrilor, a navigaţiei cu motor şi a sonarului. Pentru un intertext 
clasic, există, în ţesătura de bază a poveştii scriitorului spaniol, şi un 
episod cu o luptă navală de secol XVIII, căci comoara râvnită de piraţii 
secolului XX se scufundă atunci, în urma unui atac pe mare, odată cu o 
goeletă ce transporta, în secret, în interes iezuit, diamante dinspre 
America de Sud spre Spania. Am putea trece în bibliografie şi trilogia 
dedicată revoltei de pe H.M.S. Bounty, aparţinând cuplului de scriitori 
americani Charles Nordhoff şi James Norman Hall, dacă socotim că orice 
ofiţer de marină care confiscă un vas prin violenţă, împotriva voinţei 
căpitanului legal, devine pirat. Asta făcuse, în 29 aprilie 1789, Christian 
Fletcher, debarcându-l pe William Bligh, comandantul de pe Bounty, 
împreună cu 18 fideli, într-o şalupă, lăsată în derivă, în mijlocul 
Pacificului. Cele trei romane dedicate acestui eveniment real din Marina 
Regală britanică au fost publicate la intervale foarte scurte de timp: 
Mutiny on the Bounty (1932), Men against the sea (1933), Pitcairn’s 
Island (1934). La fel, dacă nu-l considerăm un simplu episod din  istoria 
navală engleză, am putea numi între cărţile despre corsari şi epopeea 
căpitanului englez Jack Aubrey, gata să atace cu sloopul Sophie sau cu 
fregata Surprise orice navă franceză sau spaniolă, în timpul războaielor 
napoleoniene de la începutul sec. XIX. Jack Aubrey şi medicul Stephen 
Maturin sunt personajele a aproximativ 20 de romane publicate de 
Patrick O’ Brian între 1969-1999 (primul e Master and Commander), 
eposuri pasionante cu bătălii navale, furtuni, călătorii, insule şi capcane 
fatale corăbiilor inamice. Precizia detaliilor istorice şi tehnice l-au 
transformat pe O’ Brian în cel mai bun descriptor al marinei engleze din 
epoca lui Nelson. 

 Legendele depre isprăvile piraţilor ar putea avea, ca sursă 
documentară, şi lucrări pseudo-istorice care au apărut în timpul sau după 
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încheierea „epocii de aur a pirateriei”. Ele au fost consultate, cel mai 
probabil, şi de Robert Louis Stevenson, în dorinţa de-a reda cât mai bine 
figuri, arme, obiecte, întâmplări şi obiceiuri ale piraţilor. În 1678, 
Alexander Exquemeling, un francez ce a călătorit în coloniile din Indiile 
de Vest şi în Tortuga, a publicat în limba olandeză o primă colecţie de 
poveşti piratereşti, multe auzite din surse credibile (a întâlnit şi ascultat 
martori oculari, între care pe Henry Morgan) şi reluate, puţin mai târziu, 
în germană, spaniolă şi engleză: The Buccaneers of America. A True 
Account of the Most Remarkable Assaults Committed of Late Years Upon 
the Coasts of West Indies by the Buccaneers of Jamaica and Tortuga. 
Ediţia engleză a cărţii apărut în 1684, cu ceva adăugiri documentare faţă 
de cea spaniolă, din 1681. Un alt autor de „ficţiuni” marine „adevărate” a 
fost misteriosul căpitan englez Charles Johnson (unii au spus că ar fi fost 
chiar Daniel Defoe), care a scos în 1724, A General History of the Lives 
and Adventures of the Most Famous Highwaymen, Murderes, Street-
Robbers (sau, cu un alt titlu, A General History of the Robberies and 
Murders of the Most Notorious Pyrates). În cartea lui Johnson apar 
pentru prima dată poveştile celor două femei pirat, Anne Bonny şi Mary 
Read. Titlurile lungi, tipice literaturii didactice a iluminismului, spun, 
rezumativ, totul despre conţinutul cărţilor. 

Filmele cu piraţi au ecranizat, în general, romanele genului, 
cu distribuţie de elită, cu risipă de costume, efecte speciale, replici ale 
corăbiilor de epocă şi decoruri marine. Stevenson a fost ecranizat, între 
multe altele, într-un captivant Treasure Island, în 1990 (regia Fraser 
Clarke Heston). Sabatini a fost transpus pe peliculă cel mai elocvent în 
Captain Blood din 1935 (regia Michael Curtiz). Barrie, în Hook din 1991 
(regia Steven Spielberg). Nordhoff şi Hall, în Mutiny on Bounty, în 1962 
(regia Lewis Milestone), dar şi într-un Bounty din 1984 (regia Roger 
Donaldson). Daniel Defoe a avut şi el parte de câteva ecranizări, între 
care un Robinson Crusoe, în 1997 (regia Rod Hardy şi George Miller). O 
sinteză a câtorva romane de Patrick O’ Brian au fost transpuse cu 
precizie de frescă marină în Master and Commander: The Far Side of the 
World (2003, regia Peter Weir). Alte cîteva pelicule au amintit de lumea 
piraţilor, fără a avea la bază cărţi, ci numai scenarii care amestecă 
imaginarul pirateresc, cu un decupaj tipologic şi spaţio-temporal inexact: 
The Sea Hawk (1940, regia Michael Curtiz); Pyrate Crimson (1952, regia 
Robert Siodmak); Anne of the Indies (1951, regia Jacques Tourneur). O 
menţiune aparte merită trilogia lui Gore Verbinski, Pirates of the 
Caribbean, cu trei filme distincte ─ The Curse of the Black Pearl, 2003; 
Dead Man’s Chest, 2006; At World’s End, 2007 ─ care desfîşoară o 
spectaculoasă saga fantastică, proiectată pe realitatea exotică a coloniilor 
britanice din Caraibe şi a tâlharilor de mare ce le parazitau, în sec. XVIII. 
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Având în gross-plan figura simpatică a căpitanului Jack Sparrow 
(personaj picaresc inventat de talentaţii scenarişti Ted Elliott şi Terry 
Rossio) şi a echipajului său de piraţi de pe corabia Black Pearl, filmul lui 
Verbinski pune în fundal mai toate elementele care ţin de imaginarul 
pirateresc: costumaţii complicate, simboluri oculte, aventuri pe insule 
luxuriante, bătălii navale, călătorii în lumea morţilor, spectrul macabru al 
blestemelor, o comoară ascunsă într-o peşteră, un cufăr râvnit, o hartă şi 
o busolă fermecată, dispute între piraţi, conflicte cu autorităţile engleze, 
execuţii legale pe chei, monştri marini, nave-fantomă, atotprezentul rom, 
refrenul „Fifteen men on the dead man’s chest...”, prietenii şi trădări etc. 
În contrapondere la mixtura de comic, realism şi fantasy a acestei 
pelicule, filmul Blackbeard: Terror at Sea (2006, regia Richard Dale şi 
Tilman Remme) e mai aproape de adevărul istoric prin impresionanta 
figură a piratului Edward Teach, prin intriga esenţializată, prin decorurile 
şi vasele de epocă şi intenţia metanarativă convingătoare. Deşi 
simplificată în acţiune, e aceasta, poate, cea mai relevantă producţie 
cinematografică despre „epoca de aur a pirateriei”. 

Comparativ cu istoria marină anglo-hispano-franco-
americană, cea de la Dunăre şi Marea Neagră e mult mai săracă în 
evenimente şi transpuneri legendare. Românii n-au avut niciodată vocaţia 
marilor călătorii şi nici n-au fost mari constructori de nave, deşi comerţul 
pe apă a cunoscut destule epoci înfloritoare. Niciun document nu 
vorbeşte explicit despre acte de piraterie, iar figuri de tâlhari marini nu s-
au păstrat în nicio menţiune. 

Literatura despre piraţi e, în spaţiul românesc, o pură invenţie. 
Benzile desenate  din Almanahul copiilor, revista comunistă bianuală 
pentru copii care apărea până în 1989 (editată de Asociația Scriitorilor 
din București), avea, de pildă, un personaj de benzi desenate numit Mână 
de Fier, căpitan de pânzar moldovenesc din epoca ştefaniană. El lupta o 
dată la şase luni, cu voia perechii de autori, contra tătarilor, turcilor şi 
genovezilor fără a se sprijini pe nicio sursă istorică, dar având un fundal 
credibil, care invoca locuri, evenimente și personalități atestate în 
documente. Scenariul era semnat de un fost comandor de aviație, Radu 
Theodoru, scriitor prolific de pseudo-romane istorice bine văzut de 
regimul comunist, iar desenele erau făcute de Sandu Florea. Împreună cu 
același scenarist, Nicolae Florin ilustra în același loc povestea unui cuter 
românesc, ”Hai-Hui 2”, protagonist a o mulțime de aventuri marine prin 
mările europene. Romane de tip Corsarul, al aceluiași Radu Theodoru 
(1984), proiectează, pe un fundal naval medieval oricum precar (acţiunea 
se petrece în vremea voievodului Mihai Viteazul), o literatură ieftină, cu 
speculaţii esoterice şi intrigi simpliste, puţin atractive epic. Cea mai 
frumoasă istorie marină cu piraţi e inclusă în romanul Toate pânzele sus! 
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al lui Radu Tudoran (1954), unde Spânu, un vorace tâlhar levantin, 
terorizează zona Sulinei, cândva, după 1877, reuşind să jefuiască şi să 
eşueze corabia L’Esperance, lângă farul de la vărsarea fluviului în Marea 
Neagră. Ca singur deţinător al secretului dispariţiei lui Pierre Vaillant, 
prietenul căpitanului Anton Lupan, Spânu apare în tot romanul în 
situaţiile şi înfăţişările cele mai neaşteptate, sfârşind încolţit de autorităţi 
într-o ascunzătoare din bălţile Dunării. Desigur, personajul nu are 
strălucirea fizică a omologilor săi occidentali, dar acţiunile sale îi 
egalează. Ecranizarea romanului lui Tudoran, purtând acelaşi titlu (1976, 
regia Mircea Mureşan), consacră definitiv epopeea călătoriei lui Anton 
Lupan de pe ţărmul României până în Ţara de Foc, cu tot cu figura 
piratului Spânu şi a necazurilor provocate de el echipajului goeletei 
Speranţa. 

Dacă spaţiul vest-european şi-a sprijinit imaginarul pirateriei 
pe realităţi istorice identificabile, în cea mai mare parte, spaţiul românesc 
a lăsat pirateria să se piardă în negura anonimă a unei istorii navale 
minore. Dar s-a bucurat mereu, atunci când a putut, de „traducerile” 
occidentale ale genului, fie ele cărţi, filme sau benzi desenate. 

Pe internet, interesul poate fi stimulat de o simplă căutare 
folosind cuvinte-cheie ca „pirate”, „piracy” sau oricare nume de corsar 
cunoscut. Wikipedia, cea mai cunoscută enciclopedie on line, oferă 
informaţii şi linkuri satisfăcătoare doar la accesarea capitolului „golden 
age of piracy”. Dar fără dramul de „nebunie” minimă pentru 
spectaculoasele corăbii şi fără câteva minime cunoştinţe de marinărie 
(măcar cele ale unui modelist naval, adică ale unui constructor de 
machete), pirateria rămâne, poate, un domeniu al copilăriei. Altfel, cum 
am putea trece indiferenţi pe lângă o frumoasă machetă al unui vechi vas 
cu pânze, care ne spune, pe tăcute, o fascinantă poveste marină din 
glorioasele secole XVI, XVII sau XVIII? 
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Poeme de  
Paul Vinicius 

 
 
 

 
o lună de ploaie pustie 
 
ascultă 
dominique: 
aşa nu mai merge. 
 
ultima dată 
te-am văzut  
conducându-ţi 
picioarele 
la gară 
 
(ca şi cum  
eu 
n-aş fi fost demn 
de o asemenea 
gingăşie) 
 
aluniţa ta secretă 
(presupun) 
a fost singura 
care a plâns după mine 
din toată alcătuirea ta 
dedată trădării  
şi bombardamentului informaţional 
de cea mai joasă speţă. 
 
pe-aici 
prin oraşul din care te-ai decupat 
cu atâta mârşăvie 
plouă de o lună 
iar câinii urlă noaptea 
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chiar şi atunci când n-o văd 
 
pe aici 
numa’ eu şi fiul spiţerului 
mai animăm localu’ lu’ grasu’ 
până către zori 
întrucât ceilalţi  
din cauza ta 
s-au îmbrăcat în negru 
şi-au lăsat bărbi 
şi-o tot ţin langa 
a post. 
 
recunoaşte şi tu 
hiroşimă mică 
 
aşa nu mai merge! 
 
noaptea în care am dezbrăcat statuile 
 
şi răceala zilei prin geamul întredeschis 
mucurile de ţigară 
stâlcite nervos 
aproape întregi 
de o mână care s-ar lăsa tăiată  
pentru o ţigară 
 
faptul că nu 
ori poate numai ideea că da 
şi atunci 
nu mai ştiu –  
 
dar  
în praful arenei 
nu-i aşa? 
nu-i uşor 
(târât de păr  
şi năpădit deja  
de viermi) 
 
numai că acum 
mai trebuie să aştepţi 
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cale de vreo două războaie 
vreo două nopţi bune 
cu viermii alături 
 
iar tu 
curviştină bătrână 
 
inimă 
 
i-ai întins covor roş 
ş-ai lăsat-o 
să ţi se pieptene 
în sânge 
 
ca şi cum 
v-aţi fi cunoscut 
de când 
pământul 
 
ca şi cum eu  
n-aş fi fost 
decât 
rama. 
 
azi n-am să mai rezolv triunghiuri 
 
ei 
bine 
n-am să mai dau 
cu geometria 
de pământ 
 
tot ce a fost de spus 
s-a spus; 
n-am să repet 
 
deşi 
(aşa cum părul  
unghiile 
unui mort 
continuă): 
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ea nu avea genunchi 
 
ci două tâmple 
de copii 
căzuţi pe gânduri 
 
şi mâinile mele 
 
care  
uitaseră 
să mai mângâie 
 
amintiri din viitorul apropiat 
 
şi poate că nici nu ar fi fost nevoie 
 
dar ea aşa ştie 
aşa se mişcă 
atunci când face dragoste 
 
ea  
numai aşa  
 
definitiv 
 
ultimativ 
 
precum un oraş 
care dispare de pe hartă 
(cât ţi-ai agăţa 
şapca-n cuier) 
 
lăsând în loc 
unghiile 
părul 
 
singurătatea 
iubitului 
 
şi corbul lui poe 
care 
va duce vestea. 
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239 km 
 
atât de bine mă învăţasem cu toate trădările 
cu lumea asta 
de două copeici 
în care aparenţele sunt singurele care rezistă  
mai mult de cinci minute 
 
iar acum 
până şi tu 
şarpe roşiatic 
copilule trist 
căruia i-am făcut loc în mine 
 
mâncare ţi-am dat 
vodcă ţi-am dat 
carpaţi fără filtru bran maro fără filtru gauloise caporal pall mall (fără) 
nopţi fără de somn şi fără pic de lună 
şi momente în care ne-am fi putut potoli curiozitatea 
din ce-o fi ea  
făcută  
inima 
(atunci când nu mai bate) 
şi toată iubirea mea 
de planton 
lângă tine 
prin faţa tuturor cabinetelor de doctori  
şi a centrelor de recoltare a nisipului 
clepsidrei din mine 
peste tot am fost cu tine 
sălbaticule 
fiaro 
prietene 
dumnezeul meu 
 
ca acum 
să mă laşi ca pe o haină purtată 
şi să pleci 
acolo unde nu mai poţi 
fără 
 
iubito 
sângele meu  
a pornit către tine 

 
(Din volumul Kemada, în curs de apariţie) 
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”Voi intra în laborator, îşi spuse, în timp ce-şi pieptăna părul 
cu peria, trăgând fără milă de şuviţele castanii, mica teroare 
va afişa o bunăvoinţă obosită, va încerca să nu observe 
şoşotelile dintre grupuri, căscăturile demonstrative, preluate 
unul de la altul, circulaţia neobosită de colo, colo, de la o 
masă, la alta a fierbătorului de cafea, preumblarea pachetului 
cu fursecuri şi prăjiturele.” 
 

 
Imagini din viitor 

 
fragment de roman de Doina Popa 

 
Ajunsă în casă, Alina abandonă în hol micul geamantan de voiaj. 
Sfârşitul neaşteptat al acelor zile o împietrise. Îşi zâmbea sieşi îndurerată, 
neştiind cum să se mai îmbărbăteze. Cu ce greşise? Unde se strecurase 
eroarea? Privi prin perdeaua cu îngeri întunericul şi se aşeză 
neputincioasă în fotoliu. Rămase acolo nemişcată, respirând rar, abia 
auzit. Poate o să-mi telefoneze, îşi zise nesigură şi-şi trase fermoarul la 
rochie. 0 indispoziţie de moment, cine ştie? Îşi aşeză pe umeraş rochia şi 
plecă la baie, dădu drumul la robinet, curgea apă fierbinte, fierbinte. 
Mare minune! Încăperea se umplu de abur. Se dezbrăcă încet fără grabă, 
cu ochii la şuvoiul de apă prăbuşindu-se în cadă. Intră în apă, fierbinţeala 
îi tăie pulpele, se cufundă încet, încet, cu totul. 0 moleşeală dulce ca o 
anestezie, îi înmuie suferinţa. Îşi spălă cu şampon părul frecând firele 
lungi între palme, se cufundă din nou, îşi clătină capul sub apă, părul i se 
zbătea într-o parte şi-n alta, se ridică ameţită, cu respiraţia întretăiată, luă 
peria şi începu să-şi săpunească corpul. Apoi trase dopul şi ieşi din cadă, 
cu picioarele pe cimentul rece, şiroind de apă, cu ochii grei căutând către 
oglinda ceţoasă. Apa se scurgea în canale bolborosind, forma un vârtej 
mişcător către suprafaţă. Şterse cu palma oglinda. Îşi descoperi chipul cu 
pleoapele umflate, ca de plâns, cu buzele roşii, iritate. Îşi pieptănă părul 
şi îl strânse sub prosop. Se stăpâni cu greu şi nu scoase limba la propria 
sa imagine. Nici nu-şi reproşă nimic, nici nu-şi spuse nimic despre ratare. 
Doar înmuie degetele în cutia cu cremă, o împrăştie pe palmă, îi percepu 
mirosul plăcut, îşi aplecă faţa şi începu să se maseze încet, fără vlagă, 
până când porii captară unsoarea parfumată. Iată, din nou singură, îşi zise 
şi plecă spre dormitor, se echipă cu cămaşa de noapte, intră sub plapuma 
înfăţată proaspăt. Dormi, îşi zise, hai dormi. Aprinse lumina veiozei afla-
tă lângă ea pe noptieră, privi către uşă, o stinse din nou. Să nu mai existe 



 100

oare nici o portiţă? Să se fi închis toate? Să nu mai fie nimic? Şi atunci de 
ce aşteaptă, de ce aşteaptă mereu şi are acest sentiment de insecuritate? 
Să fie viaţa numai o aşteptare permanentă? Şi această halucinantă perin-
dare de anotimpuri, rotaţie ameţitoare de zile şi nopţi, căderi fulgerătoare 
de minute, prăbuşiri de secunde...Să fie Contorul? Marele Contor, 
urmărind-o pas cu pas, gata s-o strivească nemilos dacă slăbea ritmul, 
gonind-o, îmbrâncind-o? Îmbătrâneşti, fato, observi acest proces rapid de 
îmbătrânire, moartea tot mai rapidă a celulelor tale şi regenerarea lor tot 
mai imperfectă, mai imprecisă? Mai vrei dragoste? Mai vrei? Adormi 
amintindu-şi cum El îi mângâia sânii, se întoarse moleşită către acea 
persoană închipuită de lângă ea. Cu o seară în urmă, numai cu o seară în 
urmă totul era aievea. Adormi şoptindu-şi pentru sine! Poate că nu, poate, 
nu. Visă că urca scările către apartament. 0 dureau pulpele iar muşchii 
abia dacă mai ascultau de comandă. De undeva, de sus, un fir de curent, 
rece ca gheaţa îi tăia respiraţia. Găsi uşa deschisă, izbindu-se de perete 
ritmic, împinsă de curent. Prin geamul de la bucătărie, spart, intra puhoiul 
îngheţat al vântului, perdeaua flutura încercând să se smulgă din cârligele 
inelelor. Lipită de tocul uşii, slabă, nemişcată, visătoare, cu braţele 
împreunate pe piept, în capul gol, cu părul strâns la ceafă în clame, tanti 
Adela şedea nemişcată în rochia ei verde de triplu voal cu două dungi de 
catifea neagră la poale. 0 umbră densă, ca fumul, învăluia apartamentul. 
Apăsă comutatorul. Nimic. Un soi de teamă uscată o împietri. Merse la 
chiuvetă, apucă paharul. De sub robinet un sloi de gheaţă crescuse până 
în cuva chiuvetei, cristalele de gheaţă proliferând sclipeau luminate din 
interior cu un hârâit sec, metalic, ceva ca un râs rece. La o altă fluturare a 
perdelei văzu caloriferele cu clemenţii plesniţi, vărsând din interior 
gheaţă şi zăpadă murdară, un cenuşiu răvăşit, revărsându-se greoi pe 
covorul de lână. E sfârşitul, îşi zise, sfârşitul de care m-am temut mereu, 
sfârşitul civilizaţiei. Ar fi fost imposibil să ţină la nesfârşit. Gata. Şi peste 
câteva clipe se văzu pustiită în tren, faţă în faţă cu mătuşa Adela, femeia 
o învăţa să-şi destindă arcul sprâncenelor şi neapărat să-şi împingă sânii 
ceva mai în faţă. La fereastra vagonului, grămada de ciulini rostogolindu-
se într-o urmărire înverşunată cu pământ şi praf toate învălmăşite, apoi 
renunţând brusc la urmărire, opintindu-se în pământ şi ridicându-se în 
trombă spre cer, acoperind vederea. Trenul se opri silenţios în pădure, 
femeia coborî treptele vagonului şi călcă cu picioarele goale peste viorele 
şi toporaşi, o masă vie, albastră, mirosind îmbălsămat, păşi pe sub copacii 
înalţi, goi, florile strivite îşi înteţesc până la ameţeală mireasma, încearcă 
să nu le mai calce, încearcă să le înlăture cu talpa, să găsească o porţiune 
de pământ liberă şi dintr-odată simte cum se afundă în pământul 
neconsistent, da, se afundă. Îşi retrase înspăimântată piciorul şi se aruncă 
peste masa albastră de viorele, se apucă de tulpinile lor fragile, închise 
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ochii şi simţi cum pământul se roteşte încet, încet şi se rarefiază, ţiuie, o 
alarmă declanşată de undeva, de aproape, sună, da, sună. 
Se dezmetici îngheţată. Alături telefonul zbârnâia cu stridenţă, coborî 
ameţită merse şi apucă receptorul în mână. 
- Alo, rosti, iar ochii încă nu i s-au deschis să realizeze contactul cu 
realitatea. Alo! 
- Alina, tu eşti? Te găsesc, în sfârşit? Sunt eu, Victor, mă, te-am căutat şi 
aseară. Sosesc azi cu Raluca la tine. 
- Da, bine, te aştept, vino. 
- Nu-i cazul să te mai deplasezi la gară, nimerim noi şi singuri. 
- Bine, Victore, bine. Ea cum se simte? 
- Raluca? La fel. Nici o schimbare. Gata, închid, pa! Rămase cu 
receptorul în mână, era prea greu pentru degetele ei amorţite şi-l lasă să 
cadă alături, în fotoliu. Priveşte prin uşa deschisă către ceasul ticăind 
sobru pe noptieră. E şase. dimineaţa? Seara? Dimineaţa. Se duse din nou 
în pat, se cuibări acolo. Nu s-a întâmplat nimic, se linişti şi mâna sa se 
întinse către etajera cu cărţi, pipăi, recunoscu după grosime şi după luciul 
coperţii, cartea începută. Mai poate beneficia de aproape o oră de lectură. 
Îşi trase plapuma până sub bărbie. Mâinile îi îngheaţă, ochii parcurg în 
viteză rândurile. Îşi încălzeşte degetele la suflul respiraţiei. Se gândi că o 
să trebuiască din nou să-şi caute mănuşile din melană ca să poată citi în 
pat fără ca mâinile să-i îngheţe. Lectură liniştită, concentrată, până când 
ceasul vechi al Adelei începu să sune săltând din clopoţei, agitându-se 
caraghios. Atunci privi la pagină, memora cifra şi închise cu pocnet 
cartea, o ridică la loc pe etajeră, mâneca cămăşii de noapte i se săltă de-a 
lungul braţului, se simţi înfrigurată, reintră toată sub plapumă şi cu 
mâinile strecurate între picioare, la căldură, cu ochii strânşi, strânşi, 
numără de două ori până la şaizeci. Apoi se ridică, aruncă învelitoarea cât 
colo şi păşind curajoasă pe mozaicul pestriţ, pătrunse în baie.  
     Voi intra în laborator, îşi spuse, în timp ce-şi pieptăna părul cu peria, 
trăgând fără milă de şuviţele castanii, mica teroare va afişa o bunăvoinţă 
obosită, va încerca să nu observe şoşotelile dintre grupuri, căscăturile 
demonstrative, preluate unul de la altul, circulaţia neobosită de colo, 
colo, de la o masă, la alta a fierbătorului de cafea, preumblarea pachetului 
cu fursecuri şi prăjiturele. Mirodan va studia buletinele de analiză, foarte 
preocupat şi zâmbitor, poate se va gândi în acel timp la ultimul moment 
de tandreţe cu soţia când se cutremurase la vederea pântecului ei hăcuit 
de bisturie, moale, balansând în aşteptarea greutăţii corpului său, înainte 
ca ea să-i înconjoare gâtul, cu braţul fierbinte, parfumat şi cu hotărâre să-
i dezechilibreze ezitarea. Ori la momentul când el spusese tandru, alintat, 
că desigur, după operaţia aceea oribilă, chiar aşa spusese, oribilă, ea nu-i 
mai era femeie decât din obligaţie, tresărirea ei, gestul ezitant al mâinilor. 
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- Ce te face să crezi? Nu-i adevărat, nu, dimpotrivă. Şi străduinţa ei de a-
şi îmbunătăţi participarea amoroasă, înfrigurarea ei controlată, drămuită, 
modul cum cădea apoi epuizată, în nemişcare, transpirată, oftând 
încetişor. 
       Alina îşi moaie pensula în tuşul de pleoape şi îşi trasează conturul 
ochilor cu dexteritate. Apoi avu alte imagini din viitor.   
      Desigur, "mica teroare" va găsi câteva pretexte ca să dispară din 
laborator şi odată plecat, vocile pline de neastâmpăr îşi vor mări puţin 
câte puţin amploarea, se vor transforma într-un zumzet, întrerupt din 
când în când de mici hohote, scârţâituri de scaun. Pe urmă îi va auzi pe 
Valeriu cum îşi drege glasul, trage sertarul şi începe să scormonească 
într-un pachet de hârtie albastră cu amândouă mâinile, cum frământă în 
acest timp buzele de parcă ar fredona un cântec, pam, pam, cum dă din 
cap aprobând cine ştie ce idee interioară, şi ochii lui aurii îşi vor mări sau 
îngusta pupila, va sufla de pe umăr un fir de păr imaginar şi va continua 
să foşnească hârtia, se va apleca la piciorul mesei, va apuca o sticlă cu 
apă şi cu hârtia albastră în mâna va înainta către ferestrele înalte, le va 
deschide şi aplecându-se cu tot trupul înainte, bătrâneşte, va împrăştia pe 
pervazul mare al ferestrei firimituri de pâine şi grâu pentru porumbeii 
sălbatici, va împături hârtia şi o va strecura în buzunarul sacoului şi 
serios, preocupat, fără să audă protestele cuiva care se plânge de frig, va 
sparge cu degetul gheaţa din micul vas metalic pus acolo anume şi-l va 
umple cu apă proaspătă din sticlă. Va privi cu repeziciune spre 
acoperişurile unde i se ascund păsările şi-i pândesc orice mişcare cu ochii 
lor negri, rotunzi, mobili, vii, ştiind că de îndată ce va uni cele două 
ferestre şi le va împinge, închizându-le, se vor năpusti din toate părţile, 
fâlfâind din aripi, asurzitor, umbrind încăperea laboratorului se vor aşeza 
şi ciocurile lor vor păcăni pe tabla cu care este acoperit pervazul. Apoi 
Valeriu va reveni către masa de lucru, călcând rar, târând cizmele, puţin 
aplecat de spate şi în timp ce faţa i se va umple de pete roşii, va asculta 
fără să se uite spre fereastră, cu gâtul înţepenit, zgomotul neliniştit produs 
de ghearele şi de ciocurile porumbeilor, zbaterea de aripi ce se răreşte 
treptat, până când pe pervaz mai rămân trei, patru, porumbei întârziaţi 
fixând cu ochii lor rotunzi adâncul cerului rumegându-şi în felul lor, 
potolit, dezolarea. 
         În faţa aragazului aprins, Alina aştepta să-i fiarbă cafeaua. Se 
simţea plină de nelinişte. Imaginile din viitor reveneau sâcâitoare.  
         Voi intra în laborator, repetă ea secvenţa, "mica teroare" va fi 
desigur acolo, va răspunde la urarea "La mulţi ani" cu o alta 
asemănătoare, o va privi printre sticlele ochelarilor şi va pomeni ceva 
despre libertatea singurătăţii, îndulcindu-şi aluzia cu expresia, dacă aş fi 
în locul dumitale... Pe urmă uşa se va deschide din nou scârţâind, 
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Mirodan va ridica fruntea, va răspunde la formulele rostite cu formule 
similare şi dacă va considera necesar va face mici remarci ironice privind 
costul îmbrăcămintei şi a prosperităţii oglindită pe obrazul noului venit, 
murmurând: - Toţi avem salarii dar dacă nu pică şi ceva de pe alături... Pe 
urmă va intra Valeriu, îi va face cu palmele alăturate o plecăciune 
demodată dar absolut serioasă, apoi se va opri în dreptul cuierului şi-şi va 
descheia cu încetineală paltonul, cu mâinile agitându-se nesigure în 
dreptul butonierelor sau controlând trăinicia nasturilor mari cu mimica 
împietrită, cu zâmbetul înţepenit în colţul buzelor da, da, grăbeşte-te, va 
îngâna Mirodan şi ochii i se vor îngusta sub ochelari, prietenii tăi, 
porumbeii au murit de foame pe pervaz. Se va găsi cineva care să 
pufnească în râs în timp ce Valeriu cu pleoapele plecate, zâmbitor va 
înainta către masa de lucru. Poate, fiind prima zi din noul an, Valeriu va 
fi îmbrăcat cu o cămaşă albă dar haina şi pantalonul vor fi în continuare 
boţite, fâlfâind nefiresc pe osatura lungă, scheletică şi în jurul lui va 
mirosi înăbuşitor a naftalină. Valeriu se va aşeza impasibil la masa 
lucioasă, va scoate din sertar pixul metalic cu trei culori, stiloul şi câteva 
creioane minuţios ascuţite, le va alinia unul lângă altul potrivindu-le 
milimetric şi tacticos va expune toate instrumentele de lucru mereu în 
aceeaşi poziţie de parcă au fi avut trasată pe suprafaţa biroului contururile 
acelor obiecte. 
          Femeia şedea gânditoare în autobuzul care înainta grăbit pe străzile 
aglomerate. Afară era frig, înnourat trotuarele negre, zbicite de ger, 
hainele oamenilor miroseau a fum. Se simţea obosită, îngrozitor de 
obosită, parcă îi era imposibil să mai dorească ceva sau să rememoreze 
zilele trecute, poate că altă fiinţă din ea blocase întreg procesul de 
aducere aminte şi acum nu-i mai rămăsese decât să conştientizeze 
tulbureala minţii, a ochilor împânziţi de ceaţă, ce-o usturau. Privea peste 
umărul cuiva pe fereastra autobuzului furnicarul pestriţ al oamenilor, acel 
du-te, vino, neîncetat. Poate nu-i nimic, îşi auzi vocea interioară, poate 
nu-i nimic. Era neguroasă ca şi atmosfera de afară, oamenii urcau şi 
coborau din autobuzul ticsit, la un moment dat se auzi o voce puternică, 
exasperată: - Hai domnule, ce faci, urci sau cobori, stai proţăpit aşa, pe 
scară. Apoi maşina coti, la o staţie câteva glasuri ţipară: - Uşa la mijloc, 
uşa la mijloc! Oamenii parcă erau aici mai puţini pe trotuare, autobuzul 
căpătă viteză, prin uşa deschisă deasupra ciucurelui de oameni prinşi pe 
scară, pătrundea un aer rece, îmbâcsit de mirosuri.  

 
 
(Fragment din romanul ”Porumbeii sălbatici” în curs de 

apariţie la Tipo Moldova) 
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Vremuri, personaje, caractere, încăperi... 
 

o cronică de Emil Nicolae 
 
 În maniera unui binecunoscut text caragialian, dl Constantin Călin 
ne oferă o "tablă de materii" (deci nu un "cuprins" şi nici un "sumar") 
elocventă: "Oameni - antagonisme - antipatii - adeversităţi - dezbinări - 
aluzii - analogii - asocieri - acorduri - şuete - idei - controverse - replici - 
ironii - sarcasme - acoliţi - cutre - javre - mâncătorii - dedublări - perfidii 
- laşităţi - trădări - zeloşi - oportunişti - mistificatori - şedinţe - 
promisiuni - injoncţiuni - obtuzităţi - ziare - reviste - cărţi - radio - 
televiziune - curiozităţi - evenimente - îngrijorări - refrene familiale - 
politică - spital - moarte - biografii - rememorări - <lansări> - plictiseli - 
enervări - mentalităţi - afectări - imposturi - contrarieri - ipoteze - zvonuri 
- bârfe - ciondăneli - confruntări - dezavuări - ofense - indignări..." etc. 
Am reprodus de pe a doua copertă a celei mai recente cărţi pe care o 
publică exegetul lui G. Bacovia, Provinciale. Fragmentarium 1975 - 
1989 (Edit. Babel, Bacău, 2012; 475 p.). Frescă general umană, se-
nţelege, dar cu specificul perioadei româneşti precizate în titlu. Aşadar, 
cu mai mult dramatism şi implicare decât o făcuse, la vremea lui, nenea 
Iancu. Însă, pe de altă parte, cu o detaşare intelectuală şi morală care ţine 
în frâu eventuala tentaţie vindicativă şi conferă semnificaţie "electivă" 
recursului subiectiv. Căci dacă despre un jurnal ar fi vorba, în fond, nici 
asta nu (mai) e până la urmă, chiar după mărturisirea autorului: 
"Întârziind strângerea în volum a însemnărilor /.../ am renunţat la multe 
din ele, pe altele le-am estompat prin omiterea anumitor părţi, iar pe 
altele, cu caracter de opinii, am încercat să le fac mai clare." (v. 
"Epilog"). Iar mai încolo, lucrurile se limpezesc definitiv: "Făcută cu 
sufletul liniştit, transcrierea diverselor note şi însemnări e ca o trecere 
prin purgatoriu, te curăţă de patimile pe care, fatalmente, textele le-au 
păstrat, încât ajungi să priveşti cu o melancolie senină, zâmbitoare, chiar 
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şi paginile compuse odinioară cu nervii încordaţi şi maximă gravitate."  
 Cine îl cunoaşte pe dl Constantin Călin nu va tresări inutil la 
descoperirea acestui op, pentru că va şti din capul locului că nu e omul 
care să se alinieze autorilor de scrieri veninoase care au invadat piaţa 
cărţii, profitând de "libertatea" democratică spre a-şi etala frustrările şi a-
şi "demasca" adversarii. Intelectual de ţinută aleasă, cu mare grijă pentru 
cuvântul scris ori rostit, el nu-şi permite să coboare discursul în bolgiile 
vulgarităţii şi nici să exerseze retorica suburbană. Chiar atunci când se 
referă la o lume aşezată în mare parte pe asemenea coordonate, cum a 
fost aceea din ultimele decenii ale comunismului nostru, fie şi în 
domeniile aşa-zis "culturale". Încât precauţiile pe care autorul şi le ia, atât 
în "Epilogul" deja citat, cât şi în preambulul intitulat "Baricade" sunt 
explicabile: "În ciuda deselor mele situări à rebours, paginile 
fragmentarium-ului nu-s acrimonioase, încruntate, nici violent satirice. 
Am dat drumul repulsiei sau am ricanat doar în situaţii extreme; în rest, 
m-am ţinut la un nivel constatativ, moderat, ca să nu zic neutru. Cu 
severitate de moralist n-am vorbit decât despre slăbiciunile mele. Ca să 
echilibrez puseele critice şi autocritice, printre observaţii, am inclus 
propria mea anamneză, care e, aici, în ultimă analiză, <tema autorului>. 
Mi-am anchetat fără ezitări conştiinţa...". Precizare riguros respectată, 
deoarece imediat, în primele pagini ale fragmentarium-ului, vom citi: 
"Puterea (sau slăbiciunea) mea e că mă las pe seama judecăţii celor 
abilitaţi să facă aprecieri asupra celor ce sînt. Nu intervin, nu aprob, nu 
contest. Apoi, când mi-au fost propuse, nu m-am considerat nepotrivit, 
inferior, provizoriu pentru nici unul din posturi. Dimpotrivă, m-am crezut 
<la înălţimea sarcinilor> /.../ Nu-s plezirist, nici sportiv, nici histrion, 
bancuri nu prea ştiu, iar cele pe care le-am învăţat, când le spun, nu-mi 
<ies>, le ratez. Îmi cunosc în amănunt lipsurile, inaderenţele, 
idiosincraziile, dar nu simt imboldul să mă străduiesc pentru o altă 
atitudine decât cea care mi-i proprie. Ce spun aci seamănă a 
încăpăţânare; - nu e. Şi nici indiferenţă. Reacţiile mele sînt ale unuia 
care-i lămurit cum funcţionează mecanismele <jocurilor politice> locale 
şi care nu-şi mai face iluzii în priviniţa principialităţii motivelor invocate 
la <rotiri>. De aceea, nici faţă de ai mei (familia - n.m.) nu-mi dramatizez 
situaţia. Să le declar că mă simt ca o piesă de şah mutată greşit, 
<mâncată> o dată, repusă pe tablă şi, din nou, plasată astfel încât să poată 
fi atacată cu pionii? Nu, i-aş dezamăgi şi mai tare...".  
 Din poziţiile considerate "eşuate" (redactor-şef al revistei Ateneu, 
şef al "comitetului judeţean de cultură"), apoi din acelea "subordonate", 
dl Călin observă lumea, desluşeşte relaţii, constată comportamente, dar şi 
citeşte, se informează, înţelege. De aici provin o seamă de scurte portrete 
interesante ("În dreptul Policlinicii, l-am întâlnit pe Iulian Antonescu. Se 
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plimba singur, curios faţă de cele din jur, ca printr-un oraş străin. Omul 
ăsta are mintea plină de anecdote istorice, potrivite pentru toate situaţiile. 
Eu am început convorbirea, el a continuat-o. Cât ne-am întreţinut, a 
improvizat zeci de analogii între situaţii actuale şi situaţii din trecut, cu o 
uşurinţă stupefiantă..."), creionări de caractere ("Să te numeşti Sporici - 
Vlad Sorianu -, să fii doctor în filosofie, critic literar, teatral, muzical etc. 
şi să-l aştepţi pe Genoiu ca un elev de gimnaziu pe cel mai sever dintre 
diriginţi, foindu-te de colo-colo, deschizând uşa biroului său pentru a 
vedea dacă a sosit şi în ce dispoziţie e, mi se pare, de-a dreptul nefiresc. 
I-am şi spus-o. Iar el mi-a răspuns: <Coane Costică, ăstuia nici nu ştii 
când i se tulbură zaţul şi te trezeşti că strigă la tine, aşa că trebuie să fiu 
prudent.>"), tablouri dezolante ("Chef prelungit, greoi, de slugi fără 
stăpân, cu bătrâni moţăind la marginea mesei, între pahare, cu false 
intelectuale şi poeţi gata să moară pe versul lor, cu retorică sentimentală 
şi declaraţii amoroase, cu plecări şi bârfe, cu muzică, dans, transpiraţie, 
fum de ţigări şi mirosuri de resturi de mâncare, cu sticle goale aşezate ca 
la popicărie, urât, obositor..."). Dar şi replici vioaie, poate contrariante, 
totuşi stenice: "Sporici /.../ a ridicat ochii din ziar, spunând: - Ascultaţi ce 
părere au tinerii de azi despre virginitate! - Virginitate?, l-a întrerupt C. 
Dispreţuiesc acest cuvânt! - Cred că n-ai făcut-o întotdeauna, i-am 
replicat eu, cu ochii într-un dosar. - Ba da, mi-a răspuns ea întărâtată. Am 
fost întotdeauna o <opera aperta>...".  
 Trecerile de la un subiect la altul, de la o reflecţie la o notă de 
lectură, de la consemnarea unei întâlniri pe stradă la relatarea unei 
şedinţe, de la o amintire (cele despre părinţi, mai ales, apar ca nişte oaze 
cu lumină de toamnă în cuprinsul cărţii) la o emisiune a BBC-ului 
ş.a.m.d. fac lectura accesibilă, dinamică, provocatoare, atractivă. Însă - 
trebuie s-o spun! -, există o capcană pentru cititorul familiarizat cu 
spaţiul cultural băcăuan şi care, apoi, îşi asumă sarcina de a comenta 
cartea. Ca dovadă, înainte de a începe acest articol, am încercat să 
parcurg alte cronici, eventual apărute în presa din oraşul de reşedinţă al 
autorului. Nu găsisem nici una (până în acel moment). Şi nu cred că 
volumul nu a fost citit pe nerăsuflate în Bacău. În ce mă priveşte, da, i-
am cunoscut pe mulţi dintre protagoniştii fragmentarium-ului publicat de 
dl Constantin Călin şi am fost martor la câteva dintre împrejurările 
descrise de el. Dar, aderând la perspectiva diaristului - cred că e cea mai 
bună soluţie -, încerc să revăd lucrurile cu aceeaşi distanţare şi să adaug / 
profit de încărcătura trăirilor pe care dânsul o pune în text, pentru a 
înţelege mai bine. Constat astfel că "provincia" la care se referă (atenţie 
la titlu) are o anumită culoare la Bacău, însă nu e alta faţă de aceea din 
Piatra-Neamţ sau de la Bucureşti. Probabil că aşa se şi explică faptul că 
unele dintre personaje, după ce şi-au făcut "mendrele" acolo şi au 
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beneficiat din plin de spaţiul bacovian, s-au mutat şi au parvenit în 
"capitală". Dl Călin a optat să rămână în "provincie", cu amintirile şi 
cicatricile ei, nesuportând despărţirea cum nu suportă desprinderea de 
cărţile sale: "Privesc rafturile de cărţi. De care dintre ele să mă despart? 
Simt că unele mă incomodează. Când aveam mulţime de proiecte, de 
lucrări, toate îmi păreau necesare. Acum proiectele mele s-au restrâns la 
cinci (esenţiale) şi câteva mai mici. Ar trebui deci să le reţin numai pe 
cele ce au legături cu temele la care am rămas. Şi totuşi nu pot să-mi 
urmez raţionamentul. Ceva îmi spune că absenţa celor de care m-aş 
dispensa mă va face să sufăr."  
 În bibliografia exegetului lui G. Bacovia (Dosarul Bacovia I. 
Eseuri despre om şi epocă, 1999; Dosarul Bacovia II. O descriere a 
operei, 2004; În jurul lui Bacovia. Glose şi Jurnal, 2011; ediţia Opere. 
Poezie şi proză. Alte scrieri, 2011), fragmentarium-ul apărut acum se 
aşează mai degrabă lângă un volum de altă natură, Stăpânirea de sine. 
Miscelaneu (2010), completând / motivând existenţial o atitudine 
culturală. 
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Poezii de  
Nicolae Panaite 
 

 
 

 
Secetă 
 
Mergea la o anume adresă, la ore mici. 
Slujbele care se făceau  
nu potoleau nicidecum seceta. 
Rareori picioarele-i atingeau pământul, 
deşi le simţea grele ca de plumb; 
i se vedeau aceleaşi urme distincte 
prin locurile în care copilăria 
era crucificată. 
O Sahară migratoare se apropia parcă de noi. 
 
Stoluri de păsări cunoscute de localnici îl însoţeau; 
neobişnuit era un şir de corbi 
care-i apăreau în faţă 
sub forma unui roşu arc de cerc. 
 
Cuvintele ce le auzea  
treceau încet prin trupul său 
apoi, într-o anume ordine, cădeau  
precum frunzele din pomi,  
după o lungă toamnă, desţelenind pământul. 
 
Nu s-a oprit deloc; 
când a fost zărit ultima dată, 
mergea pe o îngustă margine de hău; 
nespus de greu ocolea florile-i rare din cale; 
parcă ieşise dintr-un fel de teasc  
mult mai mic decât el; 
doar murmurul buzelor i se auzea. 
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A doua zi, 
un soare vânăt a răsărit. 
În catedrală, preotul a fost găsit 
căzut lângă cutia milei; 
lepădarea a fost 
fără nici o prevestire... 
 
Cu o zi înainte, cu mare grijă, 
toate păsările cântătoare au fost tăiate; 
din firul de sânge s-a auzit:  
mâinile întinse vor deschide 
fără chei lacătele ferecate; 
oricât de mult veţi spăla 
pernele şi cearşafurile, tot se vor vedea pe ele 
chipurile oamenilor  
care nu s-au odihnit...  
 
Manuscrisele-nverziseră şi crescuseră 
 

1. 
câtă noapte te întemeiase? 
câtă lumină se depuse pe oase? 
îngerii se-nspăimîntau de hainele-ţi arse 
manuscrisele-nverziseră şi crescuseră 
de nu mai încăpeau în casă 
 
(nu te mai cunoaşte aproape nimeni…) 
 
se desfac din beznă 
mâini albe 
precum trandafirii sălbatici 
degetele lor 
îţi ating faţa 
devin ostatici 
 
pătrund pe sub piele 
şi-ţi scot manuscrisele 
pe care de-un veac le scrii 
 

2. 
în omătul adânc 
duhul luminii 



 110

făpturile-şi îngroapă... 
 
de la naştere 
locuieşti al meu trup 
şi alerg să te-ajung 
dar tot căutându-te 
mai mult te alung 
 
ca o veche tăcere eşti 
ca o foaie de biblie 
ca un spin înflorit 
la picioarele lui Iov 
 
pe sub pământ câinele albastru 
se aude lătrând 
eu rup flamurile negre şi vin 
înspre tine 
ca un fugar vin 
care-şi aruncă hainele 
şi ele înverzesc 
 
noapte de noapte 
cu un felinar în mână 
tu înconjori casa 
eu mă apropii de ea 
ca un mag de Bethleem 
 

3. 
în lăcaşurile de aur 
vin elfii 
sufletele de-abia mai locuiesc 
vechile trupuri 
pe chipuri curge noaptea 
în urmă rămân florile şi iarba… 
 
sângele înfloreşte prin întuneric 
pustiul începe să vorbească 
noi păşim zilnic 
când pe o margine 
când pe alta 
a haosului şi culegem crini. 
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Împreună 
 
Era un început de noapte 
de toamnă spre iarnă… 
La o masă, 
unde astăzi Eugen Suciu 
îşi trăieşte spuma zilelor 
„dureros de dulce” 
până la demenţă, 
până la moarte, 
eram cu Virgil Mazilescu 
şi Nicolae Prelipceanu; 
vorbeam istorii 
proprii şi comune. 
Nişte corbi făceau rotocoale 
deasupra noastră, 
strigându-ne pe nume. 
 
Unul s-a aşezat pe umerii 
lui Virgil, 
purtând o pană în plisc. 
El a luat-o 
şi a scris ceva 
aproape de miezul nopţii 
până nu i s-a mai văzut mâna. 
 
După o vreme, 
prin Iaşi, 
într-un apus 
sub formă de cruce, 
am văzut istoriile noastre, 
proprii şi comune, 
din începutul acela 
de noapte 
de toamnă spre iarnă… 
 
Franţ 
 
pe aceeaşi piatră de moară 
încă de la facere 
se văd respirările lui la un loc cu verbele 
şi cu singurătatea 
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care este cât propria-i mărime 
 
după o vreme singurătatea s-a dilatat 
vindecându-se de toate dioptriile 
în hainele ei 
Franţ – cel de acum – 
încape de mai multe ori 
 
viaţa-i este într-o urzeală 
a dimineţilor cu urcatul şi coborâtul 
din tramvaiul trei piaţa independenţei 
şi cu amurgul întins 
ca un imens leu melancolic 
pe şlapii lui de piele 
rămaşi de la revoluţie 
şi pe gleznele sonore ale neliniştii 
din care tu dai la o parte risipirile 
precum mâna din faţa cobrei 
 
la capătul zilelor 
chipul lui se aseamănă 
cu al unor sacoşe 
prin care cotrobăie deznădejdea 
cu mâinile pline de pământ 
în care germinarea parcă 
îşi trage flamurile înăuntru 
 
cu un ochi spre lumină 
şi cu celălalt la noapte 
sub streşinile sale Franţ 
pe un rumeguş ca un lacăt 
de mărimea unui om 
cade în poalele femeii de apă 
cu mâinile aducând a cruce 
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”Valorificând motive ale cunoaşterii, poetul scoate în evidenţă 
raportul între cosmic şi teluric, între creator şi artă, referindu-se 
la duhul luminii, căţelul pământului, la motivul felinarului 
semnificând cunoaşterea, incertitudinea, sugerată de sticla 
afumată, cu amprente divine, pâlpâiri, respirări, stingere; 
cunoaşterea prin artă înseamnă suferinţă, generată de 
apropierea nimicului, inexistentului, inutilitatea existenţei.” 

 
 
 

Purpură şi iarnă 
 

o cronică de George Bădărău 
 

 Melancolic şi reflexiv, Nicolae Panaite poetizează retras în sine, 
solitar, interogativ, decent, cu un simţ al măsurii, la frontiera 
postmodernismului, din recuzita căruia împrumută câteva tehnici 
apropiate de textualism, faţă de care a rămas întotdeauna distant, grav, 
contemplând universul cu înţelepciune. Mai puţin ludic, parodic, gălăgios 
decât colegii de generaţie, valorifică motive poetice micro şi 
macrocosmice, imaginând un univers liric cu secvenţe de la geneză la 
stingere, cu metamorfoze insolite ale vegetalului şi anatomicului, cu 
meditaţii fragmentate despre dragoste şi moarte, cunoaştere şi mister. 
 Textele sale, cu uşoare note tragice, prelucrează între altele 
motive biblice, evidenţiind coloana cerului, înţeleasă ca un axis mundi 
către arborele originar, arborele sacru, uimit de viclenia şarpelui, într-o 
perspectivă thanatică (năruire şi o nouă zidire) dar şi de veşnicia lui Isus, 
trasfigurată în acordurile baladeşti ale lui Cezar Ivănescu. Motivul 
potopului, aproape lipsit de materialitate, înfăţişează o arcă a lui Noe, 
alcătuită dintr-o aglomerare de cuvinte, care păstrează sensul general al 
salvării umanităţii. 
 Alături de motivele ancestrale, unde am desluşit o viziune 
atemporală, cu revelaţia întoarcerii la origini, cu regăsirea strămoşului 
mitic (fiinţa acvatică, misterioasă, ca în proza lui V. Voiculescu), 
întâlnim motive erotice, în care poetul sacrilizează iubirea, în legătura ei 
cu metafizicul, într-un spaţiu dominat de mistuire, haine arse, manuscrise 
cu aspect vegetativ şi totodată reliefează exacerbarea simţurilor cu stări 
de nelinişte (tigrul, simbol al torturii şi sălbăticiei), singurătate, degradare 
în manieră expresionistă (oase albastre), melancolie, puritate, când o 
agrafă poate sugera ataşamentul divin, iar edificiile semnifică iluzoriu 
(casa cu amurg în locul pereţilor). Câteva motive teriomorfe anunţă 
sfârşitul unei mari unităţi temporale, caracterizate prin încremenire, 
solitudine, iluminare, migraţia sufletului, lipsa comunicării şi trimiterea 
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la simbolul biblic al porumbelului mesager; inexistenţa lucrurilor până la 
iluzie, confuzie, cugetare la o fiinţă angelică, tinzând spre desacralizare. 
 Valorificând motive ale cunoaşterii, poetul scoate în evidenţă 
raportul între cosmic şi teluric, între creator şi artă, referindu-se la duhul 
luminii, căţelul pământului, la motivul felinarului semnificând 
cunoaşterea, incertitudinea, sugerată de sticla afumată, cu amprente 
divine, pâlpâiri, respirări, stingere; cunoaşterea prin artă înseamnă 
suferinţă, generată de apropierea nimicului, inexistentului, inutilitatea 
existenţei. 
 În unele poeme, remarcăm motivele creaţiei, simbolizată 
fragmentar ca în sculptura lui Rodin (mâna scriitoare, laitmotiv), 
transfigurată în mitul biblic al fiului risipitor, cu calităţi misterioase; un 
mit estetic aduce în prim-plan construcţia pământeană, ideea că moartea 
asigură veşnicia artei. În alte texte se conturează o atmosferă medievală, 
cu simbolistică frecventă (trandafirul sălbatic), ritmuri spaniole (refren), 
motivul cuvântului dezvăluind fidelitate, iluminare, răsfrângere, căutarea 
artei, divinul, dar şi evocarea unor scriitori contemporani, aflaţi sub 
semnul unei zodii nefaste. 
 Prelucrarea unor motive simboliste îmbină claustrarea, muzicalul, 
funerarul; motivul corbului sugerează moartea ameninţătoare; motivul 
cavoului aminteşte de singurătate, claustrare, protecţie, atmosferă 
terifiantă, decor funerar; motivul orfic evocă un violonist de început de 
lume, când se dezlănţuie apele şi muzica lui însoţeşte această răbufnire 
stihială. Un alt motiv poetic simbolist este moartea, sugerată de o femeie 
îmbrăcată în negru, proiectată la dimensiuni cosmice, dar şi în urieşenia 
ei terestră. 
 Nicolae Panaite a prelucrat într-o manieră personală motive 
macrocosmice, între care motivul timpului, urmărit în lichifierea lui ca în 
suprarealismul lui Dali, din care mai rămâne doar bănuiala existenţei 
umane. Destinul cu alternativele  alb-negru, ziua-noaptea, viaţa-moartea 
apare acum simbolizat de un zar, alături de maturizarea forţată  relevată 
de „copilul bătrân”, în atingere cu sacralitatea, de iarnă ca sugestie a 
degradării umanităţii, de purificare, mântuire, în universul uranic, teluric 
şi stihial. În anumite poeme, motivul tăcerii prezintă o realitate care se 
dilată, în timp ce materialitatea umană este supusă unui ritual funerar. În 
alte construcţii poematice identificăm motivul fiinţei duble (fantastic), 
atunci când strada nu mai este animată, ninsoarea are calităţile unei feline 
de natură divină, care coboară în spaţiul teluric pentru a-şi astâmpăra 
foamea, iar vizualul este dominat de asocieri neaşteptate, antinomice: 
mistuire corporală-glacialitate. 
 Cuvântul, fidelitatea în expresie, trimite la comuniunea cu trupul, 
iluminarea lăuntrică (torţa), răsfrângerea la temperaturi ridicate: „Văd 
cuvântul nerăbdător / pururi virgin / flămând / cum pătrunde / cu gura 
închinsă / prin carnea trupului meu”; cuvântul personificat citeşte ceva la 
miezul nopţii despre căutarea artei, natura divină, neastâmpărul 
creatorului, într-o viziune romantică (Foaia rămasă singură). 
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 Un grup statuar interesant (copilul bătrân şi câinele melancolic) 
este surprins în deplină sacralitate într-o iarnă domoală, când materia şi 
spiritul se degradează, vegetalul asigură un decor trist, universul se 
prăbuşeşte treptat: „Lângă flori, lângă flori, / un câine / îşi îndepărta 
melancolia - / Iarna, de vorbele lui, era blândă / Împărăţia se ruina, se 
ruina...”(Amănunt). 
 Într-un alt poem, poetul se întoarce la strămoşul mitic, o fiinţă de 
natură acvatică, un peşte uriaş, apoi dezvăluie viziunea temporală (un 
ceas sfărâmat), imposibilitatea comunicării (dicţionar acoperit), 
succesiunea generaţiilor (priveşte cu ochii scufundaţilor), revelaţia 
întoarcerii la origini, în cadrul fantastic: „poetul Constantin se spăla / în 
apa plină de peşti / simţi pe sub piele / un strat subţire de solzi, înaintând, 
înaintând ... ”(Prima zi). 
 O stare de nelinişte (bătăi în uşă) revelează exacerbarea 
simţurilor, simbolizată de un tigru, având menirea să tortureze, să 
împingă emoţia la extrem, să evidenţieze singurătatea (eu şi noaptea), 
mediul acvatic predispus la vaporizare, cunoaşterea exterioară (lumina) 
care este înlocuită de iluminarea lăuntrică: „apa devine fierbinte / nespus 
de fierbinte / vaporii / pătrund pătrund / printre manuscrise / lumina m-a 
orbit / văd totul”, iar dincolo de aceasta observăm golirea fiinţei tigrului, 
în viziune expresionistă, cu „oase albastre”, care cad din trupul lui, într-
un misterios abur albastru şi circularitatea imaginii auditive, cu bătăi în 
uşă, care culminează cu lipsa comunicării (Se aud bătăi). 
 Uneori se constată inexistenţa lucrurilor, iluzia, cugetarea 
personificată într-o fiinţă angelică, tinzând spre desacralizare, dar şi mitul 
estetic sugerat de construcţia terestră, din care înţelegem că moartea 
asigură veşnicia artei: „când mâini înmuiate în / frig tencuiesc pereţii / 
când suflete ies deasupra / acoperişurilor / şi par nişte hornuri / prin care 
se strecoară veşnicia”, atmosfera medievală iese în evidenţă, sacralitatea 
iubirii se află în legătură cu metafizicul (Sunt zile). 
 Altădată, mâinile albe se asociază cu trandafirii sălbatici, scot 
manuscrisele „pe care de-un veac le scrii”, iar creatorul contemplă duhul 
luminii şi exersează în comparaţii expresive: „ca o veche tăcere eşti / ca o 
foaie de biblie / ca un spin înflorit / la picioarele lui Iov”, în timp ce are 
loc deplasarea periculoasă în univers, în haos, spre frumuseţe: „noi paşim 
zilnic / când pe-o margine / când pe-o alta / a haosului şi culegem crini” 
(Manuscrisele-nverziseră şi crescuseră). 
 Între pământ şi cer, spre arborele originar, desluşim coloana 
cerului, purificare, mântuire, o dată cu dezlănţuirea stihiilor, în spaţiul 
uranic, stihial, caracterizat prin vânt, ploaie, tăcere, singurătate, durere, 
purtarea crucii, invocarea lui Iahve şi a misiunii sale sacerdotale: „Porţi / 
Deschideţi-vă porţi! / să intre Iahve / la cei vii, la cei morţi” (De vrei), 
viclenia şarpelui biblic, ivirea luminii (cunoaşterea): „Vine pentru a nu 
mai vorbi / niciodată şarpele / în limba omului / şi sub Arborele 
Vieţii”(Vine lumina). 
 În câteva secvenţe lirice sunt evocaţi scriitori contemporani 
(Eugen Suciu, Virgil Mazilescu, Nicolae Prelipceanu), aflaţi sub o zodie 
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nefastă: „Nişte corbi făceau rotocoale / deasupra noastră / strigându-ne pe 
nume, într-un apus, sub formă de cruce”(Împreună), sfârşitul unui timp 
caracterizat prin încremenire, singurătate, iluminare, migraţia sufletelor 
alcătuite din materiale antitetice (foc şi zăpadă); un decor fascinant 
reprezentat de un zid cu felinare (Într-un amurg de secol). 
 Din motivul poetic al cavoului (singurătatea, claustrare, protecţie, 
cuvânt biblic şi artistic) reţinem atmosfera terifiantă, bacovianismul, 
obsesia ameninţării, decorul funerar cu coroane grele: „Coroanele grele 
ca un pian, / au înverzit de-atâtea ploi. / De atunci, / în fiecare noapte / 
aud pe cineva / apăsând pe clanţă”(Versete, 3), alternativa rural/urban: 
unul vinde fructe, altul răsfoieşte o carte, în atmosfera de sfârşit de lume 
(drojdie, anticariat, foşnet de coasă şi de şarpe, fructele cad pe schitul de 
maici), în (Versete, 5). Acelaşi simbolism şi în motivul corbului, menit să 
sugereze o moarte ameninţătoare, sosirea păsării şi înălţarea prin cîntecul 
ei: „păsările văzduhului / bat cu aripile în geam / ferestrele singure se 
deschid / corbul intră / pe umerii tăi se aşează / împreună cu el şi în 
cântecul lui / te înalţi...” (Secunda care a fost). 
 Alteori, realitatea se dilată, timpul interior şi exterior cu apele 
sale, artiştii au feţe de parcă ar fi resturi de cărţi, materialitatea umană 
pare supusă unui ritual funerar, uimirea şi spaima se întind ca nişte liane, 
arta înseamnă suferinţă: „îngenunchezi pe întinderea manuscrisului / 
grădina ta Ghetsimani, / Edenul artei tale”, la care se adaugă apropierea 
nimicului, inexistenţei, lipsa cunoaşterii, inutilitatea sensului. 
 Altădată, creaţia este asemănată cu fiul risipitor, cuvântul este 
animat, are calităţile unei făpturi misterioase, comuniunea cu poetul 
finalizează cu plecarea în lume (Ca fiul risipitor), violonistul (artistul) se 
află deasupra materialităţii acvatice: „vai câtă apă / avea în jurul lui 
violonistul de aseară // în timpul concertului / plutea deasupra viorii / ca 
într-o barcă pe Acheron”(Violonistul). 
 Un fir anevoioş pare timpul, lichefiat ca în suprarealism, din care 
abia se deduce bănuiala existenţei umanului, a trandafirului sălbatic, 
obişnuit să facă mişcări pe verticală asemănătoare clopotarului: „Sunetele 
de clopot se aud / în pământ // E semn că pe sub firele ierbii / mâinile 
clopotarului fac acelaşi lucru”(Sunete de clopot). 
 În timp ce ninsoarea personificată ca o felină de natură divină 
coboară în spaţiul teluric, se constată lipsa comunicării, nu funcţionează 
telefonul şi se apelează la porumbelul mesager, dar rezultatul nu este cel 
aşteptat: „porumbelului ce i s-a dat drumu / nu a zburat / mai departe de 
prichiciul ferestrei”. Antonimia: mistuire corporală-glacialitate reliefează 
cuvintele care sunt ca nişte zăvoare de lagăr, iar în alte poeme semnifică 
mai ales melancolia, puritatea, agrafa (ataşament divin), hiperbolizarea 
acesteia, casa iluzorie cu amurg în loc de pereţi, cu acoperiş de ploi albe: 
„Eu, iremediabil coşar / al melancoliei / îi tot potrivesc acoperişul / pe la 
streşini - / sufletul tău numai trestii”(Prin ploaia albă), sau motivul morţii 
semnificat de femeia îmbrăcată în negru şi proiectată în universul uranic 
şi teluric: „Ay! Cât de frumoasă era / Femeia aceea îmbrăcată în negru... / 
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Planetele pe frunte-i cădeau / Iar ochii ` nălţau un imperiu”(Femeia aceea 
îmbrcată în negru). 
 Într-o posibilă realitate, asistăm la dedublarea fiinţei; strada nu 
mai este animată, picioarele au devenit nesigure, pământul acoperă 
omenescul: „păşeam prin realitate / picioarele-mi erau grele ca răsuflarea 
/ de pe urmă / cea de-a doua fiinţă a mea albise / strada nu mai avea duh / 
pământul îmi acoperi tălpile mijlocul pieptul”(Păşeam prin realitate), iar 
în alt poem, divinitatea se deplasează anevoios după crucificare, aducând 
în spaţiul terestru „colb de aur şi nemoarte”. 
 Un zar simbolizează destinul, universul uranic este dominat de 
lumină (vizualul), iar universul teluric iese în evidenţă prin sunetul 
clopotului (auditivul) şi prin notele de crepuscul: „amurgul nu se mai 
vede. / Se aud clopotele de fier, de aur şi de pământ”(Primul poem cu o 
foaie şi amurg). Poetul valorifică motivul potopului, imaginând o arcă de 
natură lingvistică, în atmosfera toridă, vegetativă, euforică şi murmură: 
„Călătoresc într-o arcă de substantive / ieşite din arşiţă, clorofilă, alcool”, 
apoi contemplă spaţiul geografic al Iaşului din toate timpurile: „Trei 
salcâmi”, „Teatrul evreiesc”. În perspectivă cosmică, arca trimite la 
suferinţă, la personajele din teatrul antic: „Cuiele-s muiate-n cosmice 
nămoluri, / Mâini nevăzute le-au bătut până-au / însângerat, / Devenind o 
rană umblătoare / prin şoaptele Antigonei existente vreodat!”, la o 
călătorie în amurg, cu rugaciuni de-nviere, dangăt de clopot, lătrături. 
 Alteori, realitatea se identifică mai cu seamă cu un personaj biblic 
alunecos, aflat sub semnul trădării feminine, cu efecte devastatoare dar şi 
purificatoare: „Realitatea parcă-i Dalila / Ce reazămă zilnic un gard / Prin 
care cineva mă trage-n răsfrângeri / Să cad în surpări, să mă-ntorc şi să 
ard”(Călătoria). Motivul felinarului are o dublă conotaţie (cunoaştere şi 
incertitudine), semnificată de sticla afumată, amprente, divină, pâlpâire, 
stingere, încercare de aprindere a focului cu un manuscris, oscilând între 
geneză şi extincţie: „dar focul lunecă din vatră / rămânând în loc o suire / 
cu naştere şi eşafod”(Suirea). 
 
(Nicolae PANAITE, Purpură şi iarnă, Editura Dacia XXI, Cluj-Napoca, 
2012) 
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”Aşadar, formaţia intelectuală primă de logician este 
un detaliu biografic de neignorat în înţelegerea operei 
filosofice a lui Alexandru Surdu: ne gândim, nu atât la 
eventuale precedenţe sau premise, cât mai degrabă la 
soliditatea structurii sistemului filosofic, la înţelegerea 
pe care această evoluţie vectorială o induce în cadrul 
acestui proiect (care îşi rezervă o apodicticitate şi o 
închidere specifică operelor definitive) de dimensiuni 
impresionante.” 

 
 

Un nou sistem categorial filosofic: filosofia pentadică 
 

un eseu de Horia Dulvac 
 

Trebuie să recunosc că primul sentiment pe care l-am avut atunci 
când am ţinut în mână cele două volume ale academicianului Alexandru 
Surdu (Filosofia pentadică I. Problema transcendenţei, ed. Academiei şi 
Editura Herald, 2012 şi Filosofia pentadică II, Teoria subsistenţei, ed. 
Academia Române - ed. Ardealul, Bucureşti - Târgu Mureş, 2012) a fost 
că mă aflu în faţa unei catedrale deja în lucru. Schelele ameţitoare vestesc 
un proiect uşor neliniştitor prin amploarea şi dimensiunile sale, dar cu o 
prudenţă bizantină, măreţia coabitează cu utilitatea: primele încăperi de 
lucru sunt nu numai gata, ci funcţionale, ele adăpostesc deja bucătăria 
sacră zilnică a preoţilor şi enoriaşilor. Intrând înăuntru, ai senzaţia pe 
care o resimţi într-un locaş de cult, că încăperile sunt mai mari pe 
dinăuntru decât pe dinafară, iar derularea liniştitoare a proiectului pare la 
fel de sigură pe ea însăşi şi pe propria finalitate ca un ritual budist.  

Că edificarea unui sistem categorial nu este o îndeletnicire 
curentă afirmă chiar academicianul Alexandru Surdu în Prefaţa la 
lucrarea Filosofia pentadică I. Problema transcendenţei. Mai mult decât 
atât, aşa cum însuşi autorul recunoaşte, „sistemele sunt criticate chiar 
înainte de a fi plănuite”1.  

Cu toate acestea, efortul acestei riscante întreprinderi este cu 
uşurinţă asumat, consumat şi edificat în cea mai mare parte: 
monumentala apariţie editorială probează, alături de cel de-al doilea 
volum, că ne aflăm în faţa unui construct filosofic impresionant prin 
dimensiunea, erudiţia, forţa, structura şi capacitatea sa de previziune. 
Este o lucrare ce traversează categoric marginile formale ale unor 

                                                 
1 Alexandru Surdu, Filosofia pentadică I. Problema transcendenţei, ed. Academiei şi Editura 
Herald, 2012, pag. 6 
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antologii integratoare a unei impresionante gândiri filosofice - ne aflăm 
în faţa unui efort de construcţie a unui sistem filosofic eficace şi 
operaţional, ba chiar vizionar şi desfăşurat pe planuri ample ale gândirii. 

 Să nu uităm că Alexandru Surdu şi-a început formarea 
intelectuală şi cariera ca logician, că a lucrat încă de la debutul maturităţii 
sale intelectuale (începând cu vârsta de 28 de ani), la Centrul de Logică 
al Academiei Române, alături de Constantin Noica, a cărui influenţă este 
continuată într-un fel şi acum. Pilduitor este un detaliu pe care filosoful îl 
devoalează cu multiple prilejuri, referitor la un moment biografic în care 
Constantin Noica îl „îndatorează pentru totdeauna pe colegul său  mai 
tânăr Alexandru Surdu, făcându-i cunoştinţă cu Nicolae Ştefănescu, fost 
profesor de limba greacă la seminarul Mitropolit Nifon,  plătindu-i 20 
lecţii considerate suficiente pentru initierea în limba greacă veche”. 
Încercările repetate ale lui cercetătorului de atunci Alexandru Surdu de a 
plăti sub o formă sau alta contravaloarea acestor lecţii se lovesc de 
refuzul lui Noica: într-o însemnare memorialistică, academicianul de mai 
târziu avea să mărturisească faptul că abia spre maturitate a înţeles 
valoarea simbolică a generozităţii lui Noica, în sensul unei logicii a 
dăruirii (un dar primit poartă în sine o anume esenţialitate şi necesitate a 
destinului, dobândind o nouă valoare ).  Nu este de asemenea mai puţin 
semnificativ că există opinii potrivit cărora Noica însuşi ar fi fost 
influenţat şi stimulat de preocupările lui Alexandru Surdu în materie de 
logică şi că acest interes i-ar fi influenţat primului decizia de a da o 
anumită formă unor preocupări ale sale  (a se vedea „27 trepte ale 
realului”, „Scrisori despre logica lui Hermes”, etc).   

Aşadar, formaţia intelectuală primă de logician este un detaliu 
biografic de neignorat în înţelegerea operei filosofice a lui Alexandru 
Surdu: ne gândim, nu atât la eventuale precedenţe sau premise, cât mai 
degrabă la soliditatea structurii sistemului filosofic, la înţelegerea pe care 
această evoluţie vectorială o induce în cadrul acestui proiect (care îşi 
rezervă o apodicticitate şi o închidere specifică operelor definitive) de 
dimensiuni impresionante. 
 Arhitectura filosofiei pentadice începe cu volumul Filosofia 
pentadică I. Problema transcendenţei, acesta fiind structurat în două 
părţi. Prima, Introducere la filosofia pentadică, conţine unele referiri la 
filosofia categorial-sistematică, unele consideraţii metodologice, aspecte 
ontice şi ontico-lingvistice, precum şi prezentarea propriu zisă a structurii 
sistemului categorial-filosofic  propus. Cea de-a doua parte, Problema 
transcendenţei, realizează tratarea substanţială a conceptului, cu întregul 
său aparat de cercetare în măsură să conducă la contextualizarea, 
clarificarea şi operarea deschiderilor necesare: începând de la trecerea în 
revistă a accepţiilor curente ale transcendenţei, trecând prin concepţiile 
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metafizice contemporane şi până la problemele teologice pe care le 
ridică, la perspectiva religioasă văzută ca o legătură a omului cu 
transcendenţa divină.  

Este o întreprindere solidă care manipulează concepte puternic 
fundamentate şi revelator contextualizate, din care nu lipsesc unele 
aplicaţii  şi perspective interdisciplinare, curajoase  şi novatoare, cărora 
autorul le conferă o nouă semnificaţie,  credibilitate şi legitimitate: este 
vorba de „psihologia sinergetică a transconştiinţei” şi „problema 
transcendenţei parapsihice”. În linii mari, autorul se referă la unele 
procese psihice neîncadrabile în subconştient, subconştient sau 
preconştient şi care, depăşind nivelurile obişnuite ale conştiinţei, sunt 
clasate ca aparţinând unui supranivel. Este evocat un concept vicinal 
filosofiei, venind îndeosebi din câmpul de cercetare al fizicii şi anume  
sinergetica, acea capacitate de autoorganizare a componentelor interne 
ale unui sistem: din această perspectivă, transconştiinţa ar fi „nivelul cel 
mai înalt, unde conştiinţa funcţionează ca o cooperare sinergetică a 
tuturor funcţiilor de la toate nivelurile psihismului uman, a tuturor 
componentelor (psihice, fiziologice, genetice) fiinţei umane”.2  

Această „religare”, care generează starea de religiozitate (ea fiind 
un fenomen de rezonanţă, în terminologia lui Odobleja, sau de 
actualizare respectiv potenţare în sensul dualităţii contradictorii a lui 
Ştefan Lupaşcu), face posibil „inconceptibilul”, autorul făcând din 
conceptul de „psihologie sinergetică” un termen de natură să lucreze la 
soluţionarea eficientă a unor probleme amplasate în câmpul de 
investigaţie al religiozităţii, un instrument „operant în toate domeniile 
credinţei religioase care conduce la rezultate spectaculare”.3  

În ceea ce priveşte conceptul transcendenţei parapsihice, acesta 
abordează percepţia extrasenzorială (care, dacă este autentică, „nu este 
reprezentare”), a  „transcenderii corporalităţii fizice şi a apariţiei unor 
fenomene psihice care, prin manifestările lor, încalcă cerinţelor 
principiilor logice obişnuite”4 . 

Este vorba de fenomene care se plasează „la limita dintre 
Existenţă şi Transcendenţă, ceea ce nu poate fi nici înţeles (de la 
intellectus) şi nici justificat raţional (de la ratio), ci doar reprodus, 
oglindit (de la speculum), speculativizat, adică gândit într-o modalitate 
corespunzătoare unor alte principii noetice” 5. 

Toate aceste „relatări despre categoriile subordonate 
transcendenţei şi modalitatea diferită a raportării acestora faţă de 

                                                 
2 Alexandru Surdu, op. cit., pag.184;  
3 Ibid., pag.155 
4 Ibid., pag.165 
5 Ibid., pag.177 
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categoriile obişnuite”6 reprezintă de fapt doar „un preludiu al 
subsistenţei”7 , aşa cum autorul anunţă încă din finalul primului volum: 
„/…/conceptual, Transcendenţa ar trebui ar trebui situată la sfârşitul şi nu 
la începutul sistemului de faţă. De fapt, nu Transcendenţa ci Subsistenţa 
este începutul, problema transcendenţei fiind doar preludiul”.8 

 
Cel de-al doilea opus din proiectul asumat de filosof, volumul 

Filosofia pentadică II. Teoria subsistenţei,  cel care reprezintă de fapt 
nucleul sistemului categorial filosofic anunţat, este împărţit în cinci părţi 
ce parcurg şi soluţionează întregul conţinut conceptual al subsistenţei: de 
la accepţiunea originar-filosofică a subsistenţei, trecând prin „cele cinci 
supercategorii autologice” (analizate, „în pofida impedimentelor 
lingvistice şi semantice”  într-o „tradiţie a enumerării care se bazează şi 
pe importanţa şi ponderea care le-au fost acordate în decursul timpului”9- 
acestea sunt Unum, Totum, Infinitum, Aeternitas, Absolutum), până la 
ipostazele şi formele de manifestare ale acestuia. 

În prima parte sunt analizate vocaţia etimologică şi accepţiunea 
originar-filosofică a conceptului de subsistenţă care îşi extrage resursele 
din filosofia grecească unde avea semnificaţia de „substrat natural 
(physikon, hypokeimenon), determinat sau nedeterminat (aoriston), 
uneori unic şi infinit (hen kai apeiron), alteori multiplu ; substratul având 
acelaşi înţeles cu element (stoicheion),  sau principiu (arche), care 
însemna şi început”.10 

Etimologic, subsistenţa recurge la termenul latin 
„subsistentia/sub+sisto, sistere, sistere, stiti, statum care înseamnă a sta 
sub, a persista, a rezista, dura, etc” 11, identificându-se şi rădăcinile 
greceşti histemi (histamai şi histanai)-statis şi hypostasys (a sta sub), 
mergând până la rădăcina indoeuropeană sta (care a generat românescul 
a sta, stare, sau germanul stehen, stand, gestanden şi sistieren ( a sista).12 

Evoluţia, ba chiar „abandonarea” termenului nu s-au făcut cu 
pierderea semnificaţiilor originare, accepţiile sale revenind „cu mai multă 
pregnanţă în cadrul Transcendenţei, mai ales ca determinaţii ale 

                                                 
6 Alexandru Surdu, Filosofia pentadică II, Teoria subsistenţei, ed. Academia Române - ed. 
Ardealul,  Bucureşti - Târgu Mureş, 2012, pag.10 
7 ibid., pag.9 
8  Alexandru Surdu, Filosofia pentadică I, Problema transcendenţei,  ed. Academiei Române- ed. 
Herald 2012, pag.235 
9 Alexandru Surdu, Filosofia pentadică II, Teoria subsistenţei, pag.9 
10 Ibid., pag.20 
11 Ibid. pag.19 
12 Ibid. 
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Divinităţii, urmărindu-se în cadrul religiilor chiar legătura cu aceasta prin 
mijloace speculative”.13 

Acest „caracter inefabil” al subsistenţei rezidă în faptul că 
„aceasta, nefăcând parte din Existenţă, nu există, adică nu este ceva 
determinat în spaţiu şi timp şi, ca atare, nu poate să aibă un nume”, ceea 
ce implică desigur o „imposibilitate a exprimării judicativ-propoziţionale 
a Subsistenţei, căci faţă de aceasta, nu poate fi enunţată copulativ (nici 
prin „există” nici prin „este”, nici prin „are”), nici un predicat, astfel încât 
sau afirmaţia sau negaţia să fie adevărată. În plus, Subsistenţa nici nu are 
atribute (determinaţii, proprietăţi) care să fie enunţate despre ea ca 
predicate”.14 

În capitolul al doilea sunt  încadrate în sistemul conceptual 
construit de filosof cele cinci „supercategorii”: semnificaţia Unului, 
Totul, întregul şi totalităţile, Infinitul şi infinităţile, Eternitatea şi 
temporalităţile, Absolutul, iar în capitolul trei, intitulat „Autologia 
supercategoriilor”, este operată o radiografie a acestor supercategorii ale  
subsistenţei: de la presupoziţiile ontologice ale supercategoriilor, până la 
explicaţii psihologice, implicaţii gnoseologice şi interpretări lingvistice.  

„Autologia supercategoriilor” vizează faptul că „ele se spun pe 
sine însele şi nu au ca atare vreo semnificaţie diferită de acestea, adică nu 
sunt semne pentru altceva”.15 Prefixul super ar sugera „o raportare 
extensivă la categorie în accepţia filosofică (cum este genul faţă de 
specie), dar supercategoria este şi altceva decât categoria în genere”.16 

Într-un sistem clasificator de tipul „Arborele lui Porphyrius” este 
pusă să semnifice şi să „ilustreze , în accepţie semantică, deosebirea 
dintre genurile supreme sau categoriile filosofice şi supercategorii” 17: 
„individualul nu se spune despre nimic, dar despre el se spun  toate 
tipurile de expresii, iar genul suprem/…/ se spune despre toate tipurile de 
expresii subordonate, dar despre ele nu se mai spune nimic (denumirea 
de categorie filosofică având acelaşi înţeles ca „gen suprem””.18 

Filosoful depăşeşte această venerabilă structură arborescentă 
folosită în evul mediu şi preluată de Bacon şi Descartes (în treacăt fie 
spus, criticată de Wittgenstein, a cărei structură a fost propusă a fi 
înlocuită de Deleuze sau Guattari cu marginalitatea şi relaţia rizomială) 
într-o manieră proprie: „Supercategoriile nu au semnificaţie ontică, nici 
în sens ascendent (piramidal, pe arborele lui Porphyrius), nici în sens 

                                                 
13 Ibid., pag.36 
14 Ibid., pag.37  
15 Ibid., pag. 109 
16 Ibid., pag.112 
17 Ibid., pag. 109 
18 Ibid., pag. 111 
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descendent (denominativ prejudicativ). Supercategoriile nu se aseamănă 
cu categoriile filosofice nici prin extensiune ontică, şi nici prin 
exprimabilitate”.19 

Aceste supercategorii, deşi sunt expresii lingvistice, ca şi 
categoriile,  nu au o semnificaţie ontică, dar se dezvoltă în cadrul unor 
„presupoziţii ontologice”, sunt un fel de „super genuri supreme”;  ele „nu 
sunt idei în sens platonic, adică din perspectivă ontologică, entităţi ante 
rem,  eventual separate (choris) de obiectele sensibile, ca şi gândurile sau 
ideile obişnuite. Dar, în măsura în care ţin de Subsistenţă, sunt anterioare 
Existenţei (ca şi Fiinţei, Realităţii şi Existenţei reale)”.20  

Pentru că aceste cuvinte ce exprimă supercategoriile nu au un 
corespondent in re (este o referire la cele trei tipuri de existenţe (onta): in 
re, in voce şi in mente), filosoful recurge la unele „explicaţii psihologice” 
ale acestor supercategorii. De exemplu, Totul, care nu mai are nici un 
corespondent in re, „în termeni moderni /…/ are înţeles dar nu are 
semnificaţie; el exprimă ceva, dar nu se spune despre nimic.” 21  
În acest caz, cuvântul supercategorial  se ridică la un mare nivel de 
generalitate şi lucrează înainte de toate în sens aristotelian ca „simbol al 
unor afecţiuni ale sufletului (pathemata tes psyches)”. 22  

Dat fiind că „obiectul gândirii (noeton) nu există ca atare ci este 
produs de către activitatea gândirii”23, facultăţile raţionale sunt 
diferenţiate de acelea ale sensibilităţii, care se referă la obiecte 
preexistente, fiind în strânsă legătură cu senzorialitatea. Recursul final 
este unul la „speculaţiune (theoria) sau gândire speculativă (nous 
theoretikos), cu ajutorul căreia omul gândeşte şi altceva decât o face cu 
ajutorul intelectului şi al raţiunii”.24 

În fine, în capitolul al patrulea al acestui consistent volum sunt 
tratate într-o manieră sistematică felurite ipostaze ale subzistenţei, 
încercându-se fixarea acelei „scheme structurale a filosofiei pentadice”, 
cu următoarele elemente nodale: supersistenţa (un soi de entitate 
superioară care cuprinde Lumea în conţinutul ei ca Subsistenţă), 
protosistenţa („mişcătorul este numit adesea primul (to proton)- 
„protosistenţa având deci o legătură cu începutul Lumii , dar nu se reduce 
la acesta”25,  episistenţa (ca „subsistenţa de pe urmă sau ultimă 

                                                 
19 Ibid., pag. 115 
20 Ibid., pag. 113 
21 Ibid., pag. 114 
22 Ibid., pag. 115 
 
23 Ibid., pag.116 
24 Ibid., pag. 119 
25 Ibid., pag. 171 
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(eschatos) a Lumii”26), Transcendenţa (ca punct de plecare al filosofiei 
pentadice, aspecte tratate în volumul anterior) şi  Transcendentalitatea. 

Ceea ce filosoful numeşte „dreptunghiul Existenţă- Fiinţă- 
Realitate şi Existenţă Reală”27 din schema structurală a filosofiei 
pentadice devine nu doar operant, ci începe abia acum, la înţelegerea 
ultimului capitol al volumului al doilea, să ilumineze şi să clarifice 
întregul demers filosofic derulat cu o rigoare şi energie copleşitoare. 

Exigenţele acestui efort, dezvoltat pe un câmp intelectual de-o 
vastitate, erudiţie şi profunzime uneori deconcertante, îşi dovedesc cu o 
uimitoare claritate utilitatea: deşi ne aflăm la o anume distanţă de 
finalizarea impresionantei lucrări, cele două apariţii editoriale reprezintă 
nu doar pietrele solide pe care se sprijină această construcţie, dar şi un 
traiect deja parcurs şi soluţionat, construcţii deja durabile ale unui 
puternic şi aproape monumental edificiu filosofic.  

                                                 
26 Ibid., pag. 178 
27 Ibid., pag. 196 
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”– Un scriitor nu se dezminte! – m-a arătat Baldachin într-
un gest de elogiere, apoi l-a lovit cu dosul palmei peste burtă 
pe candidatul gras: Ghiţulică puiule uşarnic, nu se mai 
poartă de-un deceniu cărămizi de-astea agăţate la curea. 
Chiar dacă ai fugit de la noi, noi nu vrem să te uităm; vino 
pe la mine, că am o sacoşă de telefoane încă funcţionale, 
plate, uşoare... Ştiu că n-ai bani, bietul de tine...” 

 
 

Începutul campaniei; ori crapă calul, ori... 
 

fragment de roman de Constantin Munteanu  
  

 Sala Polivalentă din Iaşi se dovedise neîncăpătoare pentru 
oamenii aduşi cu autobuzele din toate judeţele înconjurătoare – adevărat 
spectacol. Nici nu se voise altceva; „aşa se face lansare candidaţilor; nu 
mă învăţa tu pe mine cum s-o fac”, mi-a spus răspicat prietenul meu 
Cătălin Andrei Păduraru, preşedintele partidului. Lozinci ultimative, 
baloane în culoarea partidului, pălării, umbrele, cornete din hârtie 
colorată pline cu floricele de porumb, colorate şi ele în ton cu partidul. 
„Oamenii ăştia vor să conducă ţara?!” – mă uitam calm către cei adunaţi 
pe scena improvizată; un calm provenit din tăria mea de-a mă abţine în 
faţa oricărui dezgust. Am stat undeva mai spre uşă cât s-au ţinut 
cuvântările, devenind atent doar când a vorbit Cătălin. „Dacă te abaţi o 
iotă de la ceea ce ţi-am scris aici, răsuflăm amândoi uşuraţi: eu mă întorc 
la masa de scris; tu, în fruntea imperiului tău, pe tronul cedat temporar 
doamnei Maria.” „Ţi-am spus doar că ea-i de formă – am auzit şoapta lui 
Cătălin. Am prea multe afaceri la care ea şi-ar prinde urechile.” A vorbit 
frumos, elegant, fără gesturi largi, cu glas egal, privind grav în jur, să dea 
sentimentul că a chibzuit îndelung iar ceea ce spune este ultimul său 
cuvânt. Nu a fost aplaudat furtunos – mai degrabă şi-a lăsat auditoriul 
pradă îndoielilor. Ştiam că oamenii se vor gândi la cele spuse de el şi vor 
discuta şi cu alţii, care n-au încăput ori au refuzat să vină cu autobuzele la 
Iaşi. Ca şef al partidului, Cătălin a avut tot timpul aerul unui domnitor 
pornit deja în faţa oştirii – îmi venea să-l îmbrăţişez că-şi stăpânea la 
perfecţiune rolul învăţat; până şi degetele duse la tâmple, să-şi netezească 
părul, ori plimbate peste cravată, să-i stea corect la gât i le dresasem să 
aibă ceva imperial în mişcarea lor. „Telefonul mobil va sta la soţia ta 
până vei coborî de pe scenă. Şi spune-le celor mai burtoşi să stea în 
planul doi-trei, că strică imaginea. Iar ăluia bătrân şi buhăit, spune-i să-şi 
bage undeva husa telefonului agăţată la curea în faţă – are aspect de 
ţopârlan sadea.” Au fost ultimele sfaturi date. M-aş fi bucurat să nu mă 
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asculte – mi se acrise şi nu-mi doream decât să scap de corvoadă, să mă 
întorc la personajele mele. 
 – Blestemata de Teona! – m-am trezit că-mi şoptesc la un 
moment dat, spre indiferenţa celor de lângă mine, un grup compact venit 
de la Suceava să-şi susţină cu urale şi aplauze candidaţii. 
 De la trecerea lui Antoniu-cel-strângătoriu pe la mine, parcă nici 
nu fusese Teona prin grădina mea din Sânzieni. Doar batista legată la 
rădăcina butucului de vie, pe care şi-o pusese sub genunchi, îmi spunea 
că n-am visat. Câteva zile am bolit – Grand Canyon Bank juca mai tare 
decât mi-aş fi închipuit; cine ştie ce ofertă făcuse managerului general, 
iar ministra de Finanţe fusese mai inteligentă decât o lăudau cei din 
anturajul său: şi l-a luat consilier pe liderul de sindicat... Eu – pierdusem 
vremea degeaba. Scrisesem un scenariu de film care nu se mai putea 
face; scosesem scenariul din calculator pe un CD şi-l aruncasem în scârbă 
pe raftul de sus. Teona nu-mi mai dăduse nici un telefon. Cu patru sute 
de mii de euro primiţi în cont pentru cele cinsprezece mii de pachete cu 
cărţi ale mele, nu mă mai durea câtuşi de puţin că ratasem Crăciunul în 
Staten Island şi Revelionul în apele limpezi din Bora-Bora. Inventam alte 
poveşti frumoase de iarnă, să-mi înseninez gândurile. „În sfârşit, după 
atâtea decenii, voi sta iar în cerdacul casei părinteşti, să primesc urătorii, 
asemeni părinţilor mei pe vremuri... Pentru un amor în apele cristaline 
din Polinezia, găsesc eu o fătucă pe la motelul din Iaşi căreia să-i plătesc 
o vacanţă – am de unde!” Râdeam de unul singur, privind galeş către cei 
ce cuvântau pe scenă. „Chiar nu vă place?!” – m-a admonestat un domn 
grav, agitând o lozincă mobilizatoare. M-am retras mai spre uşa centrală 
de ieşire din Sala Polivalentă şi ascultam salutul filialei centrale a 
partidului adus de Heloise Tejghetaru. Vorbea ca la tribuna congresului 
PCR – însăşi înfăţişarea ei avea ceva de stahanovist; mă aşteptam s-o văd 
suflecându-şi mânecile bluzei şi s-o aud din clipă în clipă îndemnându-ne 
să ieşim din sală doi câte doi, să batem pas de front până pe dealul 
Cetăţuii, unde ne-ar fi aşteptat hârleţe şi puieţi de salcâm ce trebuiau 
plantaţi. Nu-l mai întrebasem pe Cătălin ce speranţe mai avea 
stahanovista să-şi primească moştenirea: bijuteriile Duplessy. Odată, 
prietenul meu îmi şoptise: „Vor fi ale ei dacă mă sprijină în campanie” – 
poate de-aceea femeia vorbea cu atâta aplomb, lăudând realizările 
„domnului Cătălin Andrei Păduraru: mori săteşti, brutării, mulgători 
mobile, o reţea de magazine cu cele mai mici adaosuri comerciale, câteva 
filiale ale unei bănci de credit agricol unde se garantează împrumutul cu 
producţia de pe câmp şi o reţea de silozuri pentru cerealele ţăranilor, să 
nu mai fie gospodarul român la cheremul speculanţilor... Domnilor, – a 
ridicat ea glasul – unde altundeva dacă nu în Iaşi Cultura trebuie să se 
bucure de atenţia politicului, fără să se sugereze măcar vreun gest de 
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complezenţă?!... Ateliere pentru pictori, burse pentru studenţii de la Arte, 
sediul Uniunii Scriitorilor renovat şi mobilat şi, nu în ultimul rând, 
sponsorizarea anuală a 3-4 cărţi ale unor tinere talente...” Ar fi trebuit să 
mă simt măgulit: fraza întreagă o scrisesem eu când încă mai voiam să 
iau cuvântul. „Dă-mi hârtia s-o pasez cuiva” – m-a rugat Cătălin când i-
am spus că nu am ce căuta pe scenă. La sfârşitul spectacolului am ieşit 
printre primii şi m-am retras lângă centrala termică,  de unde trebuia să 
mă ia Cătălin, „că ţi-am reţinut cameră la Metropol; dacă îndrăzneşti să 
pleci, mă supăr; oricum, e în interesul tău să stai: va veni trezorierul 
partidului cu contractul de consultanţă să-l semnăm; două sute de mii, 
indiferent de scor; trei sute, dacă depăşim 50%”. „Lei vechi sau noi?” – 
am întrebat eu în glumă, dar Cătălin era prea încordat să-mi mai dea un 
răspuns; a făcut un gest de lehamite cu palma şi s-a depărtat. Ştiam 
amândoi că-i vorba de euro, doar discutaserăm o noapte întreagă în 
camera mea de la Sânzieni; eu îi prezentasem planul unei campanii 
„atipice, că votanţii s-au săturat de promisiuni şi de candidaţi descheiaţi 
la gât, cu mânecile suflecate, botezând copii la marginea drumului, 
plantând puieţi în curţile oamenilor, bând din aceeaşi sticlă cu ei, ori 
asistând la slujbele de la vreo biserică, să-i clevetească babele, fie că n-au 
făcut cruce cum trebuie, fie că s-au dat prea cucernici. Trecerea noastră 
prin vreun sat ori printr-un oraş trebuie să aibă ceva din solemnitatea 
alaiului voievodal. Eu voi vorbi în numele tău şi tot eu voi răspunde la 
întrebările ce ţi se vor pune. Când voi simţi că trebuie să răspunzi, îmi 
voi depărta două degete – răspunsul va trebui să fie scurt, ca să-l pot 
dezvolta eu, că măcar la vorbit mă pricep. Toate degetele depărtate va 
însemna un răspuns mai lung, chiar un dialog cu publicul. Atracţia 
oricărei întâlniri va fi întâlnirea cu mine, scriitorul Mihai Vlădeanu, care, 
la final, voi oferi câte un roman cu autograf – e treaba mea. Voi începe cu 
un excurs de 10-15 minute prin cultură, pigmentat cu fapte de mare 
interes, care va avea efectul preludiului erotic. Iar când voi simţi că-i ţin 
pe cei prezenţi în palmă ca pe un pisoi scărpinat îndelung pe burtă, le voi 
servi doza de politic necesară convingerii să vă voteze. <<Dacă n-aş crede 
în domnul Cătălin Andrei Păduraru; nu în promisiunile lui, că eu nu cred 
în promisiunea electorală a omului politic; eu cred în continuarea cu 
aceeaşi seriozitate a faptelor bune începute de domnul Cătălin Andrei 
Păduraru. Dacă n-aş fi crezut, rămâneam la masa mea de scris, să vă mai 
pot oferi şi alte romane. Peste o sută de ani, nu vreau să se întrebe 
urmaşii noştri cum îl chema pe politicianul acela susţinut în campania 
pentru parlamentare de scriitorul Mihai Vlădeanu. De-acolo de sus, din 
ceruri, dacă Dumnezeu va socoti că o merit, ori de jos, din Infern, dacă 
nu voi fi respectat poruncile Lui, aş vrea să-mi aud strănepoţii zicând: 
străbunicul meu a trăit pe vremea marelui om politic Andrei Cătălin 
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Păduraru… şi te asigur, Cătăline, că vom culege nu numai aplauze, ci şi 
voturi.” Noaptea aceea a fost decisivă. „Gata, Mihai, m-am hotărât! 
Renunţ la echipa care mă tot f... la cap să-mi organizeze campania contra 
unei sume pe care partidul n-o are şi-ar trebui să accept sponsorizări de la 
indivizi dubioşi, a căror prezenţă te murdăreşte înainte de a-ţi fi întins 
mâna. Şi te rog să nu uiţi să spui la fiecare întâlnire, aşa, ca o aluzie, 
expresia ta preferată: Spune-mi cu cine te însoţeşti ca să-ţi spun cine 
eşti.” M-am bucurat că prietenul meu îmi acceptase strategia; o strategie 
sugerată deja de Cristinica în e-mailul trimis mai demult. Gândul că voi 
primi măcar două sute de mii de euro mă făcuse să ameţesc; „şi cu cei 
patru sute de pe cărţi, voi avea şase! Trebuie să caut două apartamente 
vecine, să le ştiu alături pe Cristinica Violetei şi pe fiica mea”. Trăiam 
deja în alte sfere. Nici să fi primit telefon de la Teona, cred că nu l-aş fi 
luat în seamă. De răspuns, i-aş fi răspuns – aşa-i civilizat; nu ca ea, care 
mi-a închis telefonul după Anul Nou –,  dar planuri de viitor cu ea nu-mi 
mai puteam face. Grand Canyon Bank of America se retrăsese de la 
licitaţie cu o zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Cătălin 
îmi spusese că-şi recuperaseră şi garanţia depusă, dar nu ştia nimic mai 
mult. Alte informaţii nu mai puteam avea, că abia se anunţaseră 
câştigătorii – Cătălin cumpărase Filarea III şi Sinteza III –, iar în fostul 
birou al şefului de secţie de la Filarea III se amenajase centrul de 
recrutare a forţei de muncă; aveau întâietate cei care lucraseră cândva în 
combinat şi nu împliniseră anii de pensie. „Dom inginer, la Filare III e ca 
la Maglavit” – mi-a spus la telefon Antoniu când l-am întrebat ce mai 
este nou în combinat. Altceva n-am mai putut scoate de la el; „dacă 
licheaua postdecembristă de Păduraru ajunge senator şi-l dă afară pe 
domnul director general, trebuie să mă întorc la meditaţiile mele, date la 
preţ de dumping, cum ziceţi dumneavoastră, care nu ştiţi decât să 
ironizaţi pe cei ce muncesc cinstit”. „Te pomeneşti că vila directorului 
general, fost comisar de gardă financiară, este din muncă cinstită” – dar 
n-am mai primit răspuns că Antoniu mi-a închis telefonul. Mi-a fost milă 
de el şi i-am telefonat din nou. „Refuz orice aluzie! Sunt, încă!, angajat 
consilierul personal al domnului director şi...” A tăcut un timp, numai 
bine ca eu să-i continuu gândul: „Şi te temi că-ţi este ascultat telefonul. 
Mă faci să râd. Chiar dacă nu mai ai haz. Iar dacă ţi-a fost ascultat 
telefonul, te asigur că băieţii te-au apreciat. Sigur le place şi lor când 
reciţi din Eminescu.” Şi iarăşi Antoniu mi-a închis telefonul iar eu mi-am 
văzut de-ale mele. Acum, obosit de tot circul din Sala Polivalentă, cu 
lozinci, baloane şi pălării din hârtie creponată, mă simţeam făcut ghem şi 
plin de ţepi ca un arici. Reuşeam cu greu să-mi menţin obrazul relaxat, 
fără vreun rictus de dezgust în colţul gurii. 
 – Ce naiba, scriitorule, tot singur? 



 129

 Lângă mine apăruse Baldachin. I-am strâns mâna cu prietenie. 
– Gheorghiţă, – i-am şoptit, ştiind că-i place să-l strig cum o 

făceam la gimnaziu – când ai trecut la partidul ăsta? Se zvoneşte că eşti 
sforarul celuilalt partid. 
 – Vorbeşte, mă, frumos! Intelectualul lui peşte... Se spune 
„eminenţă cenuşie”.  
 – Eminenţă vei fi fiind, dar roşie. 
 – Zi mai bine roz, că-n două decenii m-am mai decolorat şi eu… 
Am fost invitat de tovarăşul meu de afaceri, marele CAP-one, 
preşedintele partidului de opoziţie, şi-am venit cu drag. Ţi-a plăcut? 
 – Care din ele? Că pe scenă erau vreo cinci femei. Cred că aia 
care se agită mereu cu organizarea e-o comoară în pat... 
 – Madam Hanrieta? Îţi place? 
 – Pe vreme de secetă, merge... 
 Baldachin ştia de glumă şi-mi făcea plăcere să mă întreţin cu el, 
chiar şi câte o oră-două, dacă ne întâlneam prin Iaşi – iar în ultima vreme 
venisem la Iaşi tot mai des şi băusem adesea câte o cafea împreună; el nu 
mă întreba ce caut, eu nu-i spuneam. 
 – Bă fraiere, ca să folosesc limbajul consăteanului tău, ministrul 
Dănion, cel care a dat industria ţării pe nimic, ai ieşit din afacerea cu 
julfă tocmai când se vând produsele în draci. Măcar ţi-a dat un preţ bun 
Oroveanu pe partea ta? 
 Când i-am spus cu cât am vândut acţiunile, Baldachin a cumpătat 
un timp, apoi a oftat: 
 – Se putea şi mai bine... Stai naibii la masa ta de scris! Piesa de 
teatru Cofetăria Teona este foarte bună. Las-o să treacă un timp şi 
vorbim la Naţionalul ieşean s-o urce pe scenă. Te las, că mă duc la 
Metropol, să fie totul pregătit când veniţi la masă. 

– Ia uite, aici sunteţi! – s-a entuziasmat Cătălin, apropiindu-se 
însoţit de trei candidaţi din circumscripţiile ieşene. 
 – Mă aşteptam să luaţi cuvântul, domnule scriitor – s-a răţoit la 
mine cel care purta telefonul mobil în faţă, prins de cureaua pantalonilor, 
peste care se revărsa burta. 
 – Chiar aşa! – s-a mirat un altul, adresându-se lui Cătălin. Trebuia 
să-l chemaţi pe scenă, să ne fie alături; un scriitor dă întotdeauna bine. 
 – Mai ales la femei – a bombănit Baldachin. Prezentabil, încă în 
putere, îmbrăcat elegant – uitaţi ce jachetă Versace are pe el –; pariez c-
ar fi cules aplauze mai ceva ca tovarăşa Heloise. 
 – Geo, te rog! – i-a şoptit Cătălin. 
 – Andrei, eu o ştiu pe-asta, activista Heloise, de pe când îmi 
toceam fesele la plenarele PCR-ului. Spiciurile ei despre implicarea 
tineretului argeşean în măreaţa construcţie dura o oră iar noi ceilalţi nu 
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mai aveam unde da o limbă, că umplea ea de bale totul. Mă mir că astăzi 
a vorbit aşa frumos – scurt şi la obiect. 
 Eu şi Cătălin am schimbat o privire fugară. „Dacă o spune Geo, 
înseamnă că ceea ce scriseseşi tu a fost bun” – părea să-mi fi transmis 
zâmbetul de satisfacţie al prietenului meu. 
 – Oricum, trebuia să fi venit lângă noi, dom’le scriitor – a insistat 
cel cu telefonul la burtă. Dom’ Păduraru, de ce nu l-aţi chemat? 
 – A fost mai bine aşa – am făcut eu un semn de liniştire celor 
prezenţi. 

– Şi-atunci? De ce ne-am mai adunat?! – s-a mirat un altul. 
Votanţii ar fi trebuit să vă vadă acolo, sus... 
 – Nu... V-am spus... – am încercat o scuză timidă, spre 
nemulţumirea celor prezenţi. Eu... ca măgarul... la chermeză... – am 
adăugat, agasat deja.  
 Cei din jurul meu s-au privit miraţi; nu ştiau gluma; „hai să vă 
dau o idee despre ce va fi în campanie”, le-am zis în gând, apoi, arborând 
un aer grav, am început, încurajat de privirea întrebătoare a lui 
Baldachin, care intuise că-i vorba de o glumă şi aştepta nerăbdător s-o 
audă, chit că se uita mereu la ceas – trebuia să ajungă la Metropol 
înaintea invitaţilor. 
 – În pădure, – am început eu calm – petrecere mare; chermeza 
animalelor: muzică, antren, vulpiţe şi veveriţe cu codiţele fluturând; 
viezuri şi iepuraşi în călduri, ce mai!, distracţie. Doar măgarul stătea 
cuminte lângă un copac. „Ce faci, nu te implici şi tu? Ce aştepţi?”, l-a 
întrebat un prieten. La care, măgarul a răspuns sec: „Aştept să înceapă 
futaiul.” 
 O clipă, s-a lăsat o linişte în care cei prezenţi s-au privit speriaţi, 
neştiind ce să creadă. Şi, brusc, toţi au izbucnit într-un râs gâlgâitor. Ar fi 
continuat să râdă clipe în şir, dar soţia lui Cătălin se apropiase de noi 
dusă la braţ de Heloise Tejghetaru. Cred că doamna Maria o fi vrut să 
spună ceva soţului, dar, indispusă de râsul bărbaţilor, a făcut semn 
prietenei să grăbească pasul către grupul unor doamne, care le aşteptau. 
 – Cine-i grobianul ăsta? – am auzit întrebarea deputatei 
Tejghetaru, arătând discret către mine. Nu-i ăla de-a vorbit la lansarea 
cărţii soţului tău? Părea mai civilizat atunci deşi... prost crescut şi atunci; 
i-a pus în umbră pe ăia doi mari critici literari... 
 Nu mai ştiu ce şi-or fi spus, că se depărtaseră prea mult, iar 
bărbaţii din jurul meu s-au văzut nevoiţi să facă adnotări pe marginea 
glumei, stârnind fiecare câte o explozie de râs. 
 – Un scriitor nu se dezminte! – m-a arătat Baldachin într-un gest 
de elogiere, apoi l-a lovit cu dosul palmei peste burtă pe candidatul gras: 
Ghiţulică puiule uşarnic, nu se mai poartă de-un deceniu cărămizi de-



 131

astea agăţate la curea. Chiar dacă ai fugit de la noi, noi nu vrem să te 
uităm; vino pe la mine, că am o sacoşă de telefoane încă funcţionale, 
plate, uşoare... Ştiu că n-ai bani, bietul de tine... 
 – Ghiţulică-grasul controlează toată motorina şi combustibilul 
lichid care intră în ţară prin vămile de pe Siret – mi-a şoptit Cătălin după 
ce am urcat în Jeep, să mergem la Metropol, unde se organizase o masă 
pentru cei care nu plecaseră cu autobuzele spre alte judeţe. Toţi şefii de 
vămi sunt oamenii lui, plasaţi de el în funcţii. Am auzit că au o 
scuipătoare în care adună şpaga zilnică. Fiecare ştie ce procent ia din 
scuipătoare. Vai de ăla care nu „scuipă” tot ceea ce primeşte. O gumă de 
mestecat dacă primeşte, trebuie s-o arunce acolo. 
 – Şi vrei să-ţi semnez contractul de consultanţă? – i-am aruncat o 
privire severă lui Cătălin. Dă-l dracului afară! 
 – Abia a fost primit. Democraţia votului. Ca şi mine, Ghiţulică 
vine din partidul aflat încă la putere. Înainte de definitivarea listelor, i-a 
părăsit. Simte că-s pe ducă. De-asta i-a zis Baldachin „uşarnic”. Ghiţulică 
a promis că sponsorizează jumătate din campanie. Mai are nevoie de 
imunitate trei ani, să i se prescrie pedeapsa ce-ar primi-o în două dosare 
rămase în stand by. Mihăiţă... – m-a lovit prieteneşte Cătălin cu palma 
peste genunchi de câteva ori – bine-ai venit în politică! Să-ţi fie clar! – a 
devenit brusc tonul său ferm, cum nu i-l mai auzisem vreodată în 
discuţiile dintre noi. Te ascult orbeşte ca pe un regizor de scenă. Culisele, 
însă, nu-s treaba ta, clar? Ai ceva de spus, mă chemi deoparte şi-mi spui. 
Amândoi am convenit că ne înfrăţim cu dracul până trecem puntea. Mi-ai 
zis că vrei să stai în umbră, te-am înţeles. O eminenţă cenuşie este cu atât 
mai eficientă cu cât stă mai departe de centrul bătăliei. Îl vezi pe 
Baldachin? Ştie cineva că face politică? Nici vorbă! E-un fost prim-
secretar ce-şi vede de afaceri şi de familie – şi ce familie! O dentistă de 
nota 10, care i-a făcut trei fete superbe. Gaiţa mea e-o sfântă pe lângă 
dentistă. Are aia un pumn greu... Am auzit c-a făcut judo. Cine-i 
Baldachin în Iaşi, sau în ţară? Om de afacere şi familist exemplar. Numai 
eu ştiu că toţi greii partidului de la putere vin permanent la el în biroul 
lui, la Metropol. Nici el n-ar fi trebuit să ştie că tu eşti umbra mea, nu mi-
a plăcut că te-a văzut aici. Dar las-o aşa. De-acum, zarurile sunt aruncate. 
Tu n-ai fost atent, că te-ai ruşinat de prezenţa doamnei mele şi a madamei 
Tejghetaru, dar eu l-am privit cu coada ochiului pe Geo: s-a îngălbenit 
când ai spus gluma cu măgarul. Nu-i prost; a înţeles exact ce-ai vrut să 
spui. Uite-aşa îi ţine Baldachin pe-ai lui în palmă. Nu ştiu cu ce-i are la 
mână, dar nu suflă unul. Tot ce-am avut de aprobat pentru extinderile 
făcute, l-am pus pe el la înaintare. S-a îmbogăţit în doi ani nu pe spinarea 
mea, ci rezolvând repede ceea ce eu n-aş fi reuşit decât greu sau deloc. Şi 
te rog: nici un cuvânt, nimănui!, despre campanie. Facem un ocol – a 
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arătat el şoseaua Tătăraşi, pe care intraserăm –, tocmai ca să putem vorbi 
mai mult. Ieri mi-am verificat ecranarea Jeep-ului. În exterior pleacă doar 
undele radioului ăsta răblăgit. Ia spune, ştii vreun şofer de încredere? Îi 
dau furgoneta plină cu cărţile tale şi vreo două de-ale mele. Lansarea de 
la Combinatul Chimic Valea Brânduşelor va fi la prânz. La combinat, 
nici un cuvânt despre campanie, că nu-i voie. Te voi însoţi şi eu, ca autor 
al Vieţii la second hand; poate dau ceva autografe. Seara, va fi 
deschiderea campaniei în sala Operei din Valea Brânduşelor; Mirel 
Zăpor, redactorul şef de la Editura Vlad, a închiriat deja sala. Îl ajută o 
doamnă foarte energică, era şi ea pe scenă, doamna Hanrieta – femeie 
serioasă, cu doi copii. Ce zici, ştii un şofer bun? Tot ce-i material de 
propagandă – cărţi, afişe, bannere, pixuri, agende, calendare ortodoxe, 
calendare catolice – trebuie duse de un om de încredere, să nu ne facă 
surprize. 

– Pinocchio! – am hotărât eu. 
– Cel cu hainele vechi din Târguşor? Nu-i bine. Ştie c-am vrut să-

l elimin din comerţ.  
 – O va face pentru mine. Altul mai de încredere nu am. Şi-a 
cumpărat de curând un microbuz nou. Mergi pe mâna mea, Cătăline.  
 – Bine că n-ai zis să merg pe... altceva a ta – a zâmbit el, 
clătinând din cap amuzat. Mare figură eşti! Bine că nu stau acasă diseară. 
Plec la Chişinău, să semnez nişte acte cu Tolea Tolici. Mâine aş fi avut 
iar un cucui. Maria mea a auzit gluma ta porcoasă, dar a jucat tare – aşa-i 
în societate; îi place să pozeze. Mereu m-a întrebat dacă te-am luat în 
campanie şi n-am ştiut ce să-i răspund. Întotdeauna e cu fundul în sus; 
nimic nu-i convine când vine vorba de tine. „Iar cu ăsta?!” – e tot ceea ce 
are de comentat. Nu spui, te rog, nimănui de contractul de consultanţă 
până după alegeri. Moare gaiţa mea dacă află că ţi-am dat două sute de 
mii, că trebuie să le dau de la mine, că partidul e plin de datorii.  
 – Ba trei! – am precizat eu. 
 Cătălin a întors privirea şi m-a privit lung, lăsând maşina să 
ruleze încet pe banda întâi. 
 – Crezi c-am spus gluma aceea porcoasă de dragul hazului? – am 
înfruntat eu privirea iscoditoare a prietenului. Puţini măgari au organul 
mai bun decât limba mea, te asigur! Iar cu limba asta nu m-am născut, ca 
măgarul. Am stat mii de ore la fierarul din bibliotecă să mi-o prelucrez... 
Dacă nu faceţi voi singuri Guvernul, îmi bat eu însumi cuie în limbă, să 
nu mai pot vorbi. 
 Cătălin a început să râdă. Palma lui dreaptă m-a lovit prieteneşte 
peste umăr, ca o acceptare pe deplin a celor spuse de mine. 
 – Ce faci mâine? – am întrebat. 
 – La Chişinău. Cel mai devreme, vin mâine noapte. De ce? 
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 – Nu ştiu dacă ne mai ajută în campania de-acum; asta e câştigată, 
măcar din punctul tău de vedere – sigur vei fi senator! Satele unde ai 
magazine, bănci de credit agricol şi silozuri îţi vor aduce voturi 
suficiente. Olguţa m-a asigurat că ai peste 70%. Acum, am altceva în 
gând. Prezidenţialele. Ia-i pe fugă pe-ăştia care vor câteva milioane, 
pentru ca să-ţi dea sfaturi de-ale lor. Ia uite dealul acela, îl vezi? – am 
întins eu mâna. Este lăsat pârloagă de câţiva ani. La mine în sat sunt 
peste două sute de hectare necultivate. Cine? Babele care abia pot pune 
un strat cu ceapă?... Alege trei-patru comune, fă imediat câte o asociaţie 
agricolă în fiecare, angajează cu salariu bun un inginer agronom şi câţiva 
tractorişti şi închiriază tractoare din acelea mari, de la Agro-Siret. 
Toamna se anunţă lungă şi poţi ara tot pământul. La primăvară, semeni 
rapiţă de primăvară şi soia. Din start, mergi pe câştig, că primeşti 
subvenţia agricolă pentru fiecare hectar cultivat, care va fi mai mare 
decât vei da proprietarului de pământ în toamnă. Rapiţa se caută pentru 
ulei sau pentru bio-diesel, iar din soia dezvolţi, pe lângă fabrica de lapte, 
o linie pentru produse din soia, lapte şi brânză, dar la preţuri accesibile, 
nu cum îs acum în magazine, lapte de soia la preţ de Murfatlar vechi. Ce 
zici? 
 Cătălin a tras maşina pe dreapta, s-a întors către mine şi m-a privit 
lung, clătinând îndelung din cap. 

– Eu ştiam că numai hârtia suportă orice... M-am mai legat o dată 
la cap cu mulgătoarele mobile iar acum mă înjură toţi prelucrătorii de 
lapte că eu dau pe piaţă produsele cele mai ieftine şi le stric lor socotelile. 
Vai de afacerile mele dacă intru în conflict cu patronatul! 
 – Bagă pe alţii la înaintare. În sat la mine, asociaţia o faci pe 
numele unui fost coleg, unul Pavel. A muncit toată viaţa ca tractorist.  
 – Şi nu seamănă a colectivizare? 
 – Şi nu-i păcat de hectarele care stau pârloagă? Eu am patru. 
Naşul Ion are vreo cinsprezece – teren arabil, ca-n palmă. Cine să-l 
cultive? Paşte un cioban oile. Ne dă anual trei kilograme de caş pe hectar. 
Ascultă, Cătăline! – m-am înflăcărat eu. N-ai ce pierde. Oricum, banii ţi-i 
scoţi. Dar dacă iese câştig mult şi dai ţăranilor mai mulţi bani pentru că 
ţi-au arendat pământul, se duce vestea şi câştigi voturi la anul, la 
prezidenţiale. Deja lumea simte că pământul îl cumpără străinii, cei pe 
care „lumea nu putea să-i mai încapă”, vorba Poetului, dar ăştia n-au mai 
venit, ca pe vremea lui Eminescu, „de-au cerut pământ şi apă”. Nu! Ei au 
venit cu conturile doldora din câştigurile băncilor la care românii şi-au 
amanetat viitorul, şi l-au cumpărat. Legal! De ce? Ca să aibă un cui al lui 
Pepelea aici, în ţară la noi. Te prefaci că nu ştii asta – un cuvânt, şi eşti 
eliminat; nici comerţ cu haine vechi n-ai să mai faci. Îţi menţii aerul 
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olimpian, cu capul în nouri – „eu fac afaceri mari, cu petrol, cu oţel...” –, 
baza, însă, va fi pământul; votanţii cei mulţi sunt la sate.  
 Cătălin a rămas pe gânduri. 
 – Cât dracul vrei să mă mai întind, măi Mihai?! Fata îmi umblă cu 
sorcova printre malnutriţii din lumea a treia, Dorin vânează de zor o 
particulă; visul lui este să-şi termine experimentele şi să se ducă la 
CERN, la reactorul din Elveţia, să pună particula în evidenţă. Când îmi 
vorbeşte, parcă te-aud pe tine în liceu, cum mă înnebuneai cu corpul 
bidimensional. Eu mă strofocam să-ţi trezesc interesul pentru Patul lui 
Procust de Camil Petrescu, să am cu cine îl comenta, iar tu mă 
înnebuneai cu corpul ăla... Ce s-a mai ales de el? 
 – Nimic – am surâs eu amuzat. Numisem eu aşa un set de ecuaţii, 
care, acum, sunt depăşite de mult, altfel nu s-ar fi dezvoltat tehnica 
informaţiei. Ce-ai decis? Faci cum zic eu? – am dat o intonaţie gravă şi 
ultimativă întrebării, să-l depărtez de asemănarea pe care o făcuse între 
mine şi Dorin. Mergi pe mâna mea până la capăt? 
 Mizasem pe subtextul întrebării. Am început amândoi să râdem. 
 – Hai, mă, că ne încalecă toţi cei pe care „lumea n-a putut să-i 
mai încapă”... – l-am lovit eu prieteneşte cu palma peste spate. Deja, „din 
Boian la Vatra Dornii/ Au umplut omida cornii(28”... 
 Cătălin a stat mult pe gânduri. Ochii lui s-au agăţat de pâlcul de 
copaci străjuind vârful unui deal. Mă aşteptam să aud hotărârea ce-i 
stătuse de atâtea ori pe limbă, dar nu ajunsese în punctul acela când 
sufletul lui ar fi putut-o lăsa să se audă: renunţ! „Dacă-l aud că nu va 
candida şi la prezidenţiale, îi voi fi alături cât să-şi satisfacă orgoliul, să 
ajungă senator. Apoi... ne retragem fiecare: eu, la ale mele; el, la ale lui. 
Ne-om mai întâlni la vreo bere; poate la Sălcii, în compania lui 
Baldachin. Şi, poate, vreodată, voi scrie o carte despre trei foşti colegi; de 
fapt, despre unul, un Don Quijote, care a fost coleg cu fiecare dintre cei 
doi în parte; cu unul, în gimnaziu; cu celălalt, în liceu – iar între toţi trei 
au fost două femei: Violeta şi Maria...” 
 – Văd că eşti trist? – am simţit privirea lui Cătălin învăluindu-mă. 

– Doar mă gândeam... – i-am răspuns într-o doară. 
 – Şi eu mă gândeam... la afacerile mele. Parcă scriu un roman ce 
se dezvoltă malefic: alte şi alte personaje, care cer alte şi alte întâmplări. 
Ţin minte cum ai dezvoltat Viaţa la second hand cu scenele acelea 
erotice după ce te-ai întors din Texas. Uneori le recitesc şi-mi dau 
lacrimile – Dumnezeu mi-a dat-o pe Tamara numai cât să-mi arate că 
viaţa poate fi trăită şi altfel decât într-o goană continuă. Cu un milion de 

                                                 
28 ) Doina, Eminescu. 
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euro aş putea sta ca boierul până la moarte undeva retras în Australia, şi-
aş fi făcut-o, poate, cu Tamara, dar... 
 L-am lăsat să-şi trăiască profund tristeţea de după dar – simţeam 
că şi el vrea de la viaţă mai mult decât tihna din spatele unor ziduri. Nici 
măcar Grigore Dănion n-a mai suportat să stea în frumuseţea lui de vilă; 
odată ridicată interdicţia de a părăsi ţara, că se prescriseseră dosarele 
privatizărilor frauduloase, şi-a luat lumea în cap alături de fosta lui soţie, 
frumoasa şi energica Judith, proprietara unei mari clinici de fertilizare in 
vitro. 
 – Să mergem, Mihai; măcar să-i salut pe cei de la partid, adunaţi 
să ia masa la Metropol. I-am spus lui Geo să pregătească ceva scump şi 
bun. Noi doi ne vom retrage într-un separeu, să ne tihnească. 
 Maşina a făcut un ocol, apoi a intrat pe nişte străzi ştiute doar de 
Cătălin, să ajungem mai repede la restaurant. Palma lui dreaptă s-a ridicat 
şi mi-a plesnit cu putere genunchiul stâng: 
 – Vede-m-aş eu senator, să le arăt eu lor futai; dumnezeii mamei 
lor de fanarioţi! 
 – Vede-te-aş eu senator, – i-am întors vorba la fel de grav – să-ţi 
arăt eu ţie futai! Până ajungi Preşedinte, scot untul din tine – ori se rupe 
hamul, ori crapă calul... 
 
 
 

 
Fragment din romanul Bufonul sorţii, în curs de apariţie la Editura 

Junimea. 
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Romanele lui Constantin Munteanu:  
o frescă a vremurilor noastre 

 
o recenzie de Constantin Tomșa 

 
La aproape patru decenii de la debutul său editorial cu romanul 

„Zaruri de cretă” (1976), timp în care a publicat alte opt romane („Ziua 
magnoliilor viscolite”, „Cursa rapidă”, „Vremea brânduşelor”, „Teona”, 
„Sfârşitul înserării”, „Zodia bâlciului”, „Maria, prinţesă de Place 
Pigalle”, „Lacrimile tăcerii”), un volum de teatru („A fluierat în timpul 
Evangheliei”), scenariul filmului „Sezonul pescăruşilor” (1984, interzis, 
1990, difuzat), piesele de teatru „Valea Râsului” (Piatra-Neamţ, 1974) şi 
„Nimic despre sânziene” (Braşov, 1982), scenarii de teatru pentru radio 
şi televiziune, Constantin Munteanu, (membru al Uniunii Scriitorilor – 
1976 şi al Uniunii Cineaştilor – 1993), a publicat recent romanul 
„Cristina” (4 volume) şi are în pregătire, „Viaţa la second hand” (3 
volume), ambele din ciclul „Comedia contemporană”.  

Locul central al romanului „Cristina” îl ocupă realizarea tabloului 
unei vechi familii de ţărani moldoveni, ce simbolizează rezistenţa unui 
neam întreg aici, la porţile de Est ale Europei – familia Vlădeanu, care 
vine din îndepărtata noastră istoriei cu oameni vrednici, nesupuşi 
vicisitudinilor, dar şi dotaţi genetic cu o ascuţime a minţii demonstrată, în 
timp, de toţi descendenţii, de la cel mai vechi înaintaş, Vlad-haiducul, la 
scriitorul Mihai Vlădeanu, la omul de ştiinţă Viorica Vlădeanu, potenţial 
candidat la Premiul Nobel, la nepoatele celor doi, una, specialistă în 
ştiinţe juridice la nivel mondial, cealaltă, o mare promisiune în domeniul 
geneticii, tinerele ce poartă numele Cristina, din „al şaptelea neam de la 
Vlad-haiducul încoace”. Neamul Vlădenilor este înzestrat cu cel mai 
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frumos sentiment uman – iubirea, prezent în numeroase pagini, adevărate 
poeme în proză.  

Totodată este creată o imagine a satului care, deşi nu mai este 
patriarhal, şi-a păstrat neschimbate datinile şi obiceiurile specifice 
tradiţiei româneşti, de la practicile muncii agricole, la ritualurile de 
Crăciun (v. scena cu Moş Crăciun şi prepararea turtelor cu julfă) şi Anul 
Nou, de la cântecele şi dansurile populare, la ceremoniile religioase de 
Paşti şi prilejuite de alte sărbători de peste an, toate prezentate într-o 
manieră firească ce trezeşte trăiri deosebite în mintea şi în sufletul 
cititorului, cunoscător sau nu al acestora, inclusiv arta culinară 
tradiţională din care nu lipseşte „tochitură din carne de porc şi câţiva 
grauri rumeniţi în ceaun, cu mămăliguţă”). 

Constantin Munteanu are o pricepere, o măiestrie chiar, în a 
„sparge”, din când în când, fie monotonia naraţiunii, fie rigiditatea, 
prozaismul din dialoguri pe teme politice, sociale, introducând sau câte o 
scenă erotică, ce nu seamănă decât rareori cu precedent(a)ele, această 
modalitate de schimbare a „registrului” având menirea să menţină treaz 
interesul cititorului pentru lectura romanului, care, în general, este o 
construcţie clasică, pe alocuri, conţinând elemente de roman poliţist fiind 
sau secvenţe idilice, parcă desprinse din proza începutului de secol XX 
(v. scena plimbării prin Herăstrău a Cristinei cu Dorin). Deşi scenele 
erotice sunt numeroase, autorul are o concepţie proprie despre viaţa 
sexuală: „sexul este bucuria intimă a vieţii, singura dătătoare de viaţă, şi 
este cu atât mai mare şi mai nobilă cu cât este mai intimă, trădată lumii 
doar prin fericirea din ochii celor doi”.  

Eroina principală a cărţii – Cristina I. Vlădeanu, nepoata 
scriitorului Mihai Vlădeanu (un alter ego al lui Constantin Munteanu), 
studentă la Facultatea de Chimie din Iaşi, apoi la cea de Genetică, în 
Bucureşti – devine, printr-o întâmplare, un fel de consilier neautorizat şi 
incognito, mai întâi în probleme de comportament în lumea mondenă, 
apoi, în probleme economice, salvându-l de la faliment, şi politice, până 
la ocuparea postului de vice prim-ministru şi parlamentar, cu aspiraţii la 
postul de la Cotroceni, al omului de afaceri Cătălin-Adrian Păduraru, pe 
tot acest traseu fiind parcurse, în timp, în spaţii de pe toate continentele şi 
scanând medii diverse ale vieţii umane, cu digresiuni în care se revine la 
viaţa personajelor de dinainte de evenimentelor din decembrie 1989.  

Autorului, are un har şi o pricepere aparte de a crea atmosfera 
potrivită, veridică, fie că este vorba de o slujbă într-o biserică ortodoxă, o 
întâlnire mondenă, un congres ştiinţific sau, pur şi simplu, un dialog între 
două personaje; în toate, făcându-l părtaş inclusiv pe cititor, nu îi scăpă 
niciun amănunt, dovedindu-se un observator cu toate simţurile în priză, 
atent la ceea ce se întâmplă în jur, precum şi un cunoscător al sufletului 
uman, sub toate formele de manifestare a acestuia. Îşi „plimbă” 
personajele principale – Cristina I. Vlădeanu, Cătălin Păduraru, Mihai 
Vlădeanum Cristina M. Vlădeanu ş. a. – prin spaţii şi medii diferite, 
punându-le în relaţie cu alte personaje şi situaţii din timpuri mai vechi 
(septuagenara Anastasia Petropolus Vlade, pianistă şi compozitoare) sau 
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mai noi („Parcă Balta Brăilei o ţine ăla… unul tot din Moldova, de prin 
judeţul…”), trecându-le printr-o gamă variată de stări, de la agonie la 
extaz şi realizând, pe alocuri, adevărate rechizitorii, precum cel asupra 
revoluţiei din 1989, când insistă asupra acţiunii „foştilor comunişti din 
linia a doua”, care clamau lozinca „fără violenţă” şi arătau „într-o singură 
direcţie, în care s-ar fi aflat unicul vinovat, Nicolae Ceuşescu”; apoi, tot 
ei, devenind „postdecembriştii care au secătuit ţara”. Nu sunt uitate nici 
atrocităţile din timpul dictaturii comuniste, povestite de Ion Vlădeanu,  
bunicul Cristinei, la a cărui nuntă, câţiva securişti în frunte cu nepotul 
marelui angrosist Otto Lehremann, devenit Apostol, au confiscat miresei 
salba de aur, iar el, „ultimul răzvrătit” din sat, „am stat ani în şir fugar, ca 
să nu semnez cererea de intrare în colectiv”, condamnând regimul 
comunist în întreaga sa manifestare.  

România este percepută ca „o ţară din Est, în care a fost ucis şeful 
ca să-i ia locul adjuncţii”, „discipoli bine instruiţi” ce „ieşeau din 
anonimatul dictaturii” şi duc „România într-un «second hand» al 
Europei”. Cătălin Păduraru, vicepremier, constată că guvernanţii, din 
rândul cărora nu se exclude („Pe lângă că furăm pe rupte, încurajăm şi 
nemunca de dragul voturilor…”), vor să privatizeze jumătate dintr-un 
munte, unde să vină „miliardarii lumii”, acei „bătrâni libidinoşi”, care, 
întorşi de la vânătoare, vor fi „serviţi” cu „cele mai frumoase fecioare din 
satele româneşti”, apoi conchide: „Asta-i parabola: România ca o curvă 
de mâna a doua… un bordel!” Se referă şi la politica de cadre: „la 
Cultură a ajuns unul care crede că are de condus o gospodărie de partid. 
[.…] La învăţământ, e un profesor ratat…” Nu sunt uitate nici inutilele 
cheltuieli pentru campaniile electorale. Nimeni şi nimic nu scapă. Justiţia 
(alcătuită din „foşti securişti ajunşi avocaţi”), care, în trecut, „a dat nişte 
sentinţe dictate de Securitate”, este şfichiuită pentru cum acţionează în 
prezent: „nu numai că nu i-a dovedit pe marii corupţi, dimpotrivă, le-a 
creat o aură de oameni hărţuiţi de pomană”; cei de la Parchetul General 
(cu „restanţe la Dreptate din ultimii 60-70 de ani”) „sunt prea ocupaţi cu 
arbitrii care vând meciurile şi babele ce nu-şi plătesc impozitele pentru 
singura găină din curte”, iar când „Poliţia bagă hoţii pe o uşă, [..] legea le 
deschide ieşirea din spate”; „c-aşa-i acum trocul cu procurorii: dai pe cât 
mai mulţi în gât, iar ei mai închid ochii – sistem american, ne-am dat 
dracului!” Mass-media, în general, este o „lume a subproduselor”:  
televiziunea este un „instrument al celor de la putere” şi „doar un naiv şi-
ar fi închipuit că o televiziune condusă de oameni numiţi politic va lăsa 
frâu liber unui scriitor”; „«prinţesele fără tron», [sunt] invitate la tot felul 
de emisiuni TV să-şi dea cu presupusul, fără să fi realizat ceva durabil în 
viaţă”. Procesul de privatizare este surprins magistral: „Ce-i în subsolul 
ţării ne-au luat, ce-i pe sol, aşijderea; şi ce-a fost pe apă s-a dus, şi ce-i în 
aer”, iar din vânzarea „mormanului de fier vechi”, care „cândva a avut 
suflet – suflet din sufletul celor ce l-au înălţat”, s-au creat acum „imperii 
financiare”, la fel ca în „povestea” de un realism frust a dragostei mari a 
lui Mihai Vlădeanu (recte autorul) – Combinatului Chimic de la Valea 
Brânduşelor – care, după privatizare, a devenit o adevărată „Vale a 
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plângerii în petrochimia românească”. Nu sunt uitate nici „binefacerile” 
investitorilor străini socotiţi „căpuşe externe, implantate la noi”, care „fie 
n-au bonitate, fie ne ascund interesele oculte ale ţărilor de origine şi, mai 
toţi, eludează taxele către bugetul nostru pentru că-şi au sediile în 
paradisuri fiscale”. „Politica [economică] dictată mondial de nişte tipi 
cică foarte deştepţi şi instruiţi nevoie mare, labagii notorii, care se 
întâlnesc pe ascuns, ritualic, şi-n loc de onanie în comun, hotărăsc cine să 
moară şi cine să trăiască…” Situaţia economică este prezentată tranşant: 
„…un laminor de ţevi gata să moară, asemenea altor uzine metalurgice 
din România, «că asta-i politica, fetiţ-o! […]. Noi nu trebuie să 
producem, doar să consumăm, eventual, să lucrăm pentru ei. Ne-au 
colonizat deja».”, iar România rămâne, în continuare, „Ţara sfântului 
ciubuc 

Compoziţia compromiţătoare a parlamentului este amendată 
drastic: „Un mitocan în plus în Senat ori în fruntea României nu mai 
contează; am avut şi mai avem destui!”, „mulţi dintre ei cu diplome de 
studii superioare cumpărate acum, după revoluţie, de la vreo cocioabă 
universitară încropită prin vreun oraş de provincie”; „oamenii ăştia sunt 
ca hidrele: tai un cap şi apar alte zece în loc”. Unele categorii sociale sunt 
stigmatizate printr-o simplă sintagmă: „bancherii – mari conchistadori ai 
timpului nostru”, iar unele fapte sunt cutremurătoare: „S-a sinucis 
săracul. A venit ieri banca să le ia apartamentul, că n-au plătit câteva 
rate”.  

Autorul oferă şi soluţii ca votarea unei legi care să aibă ca efect 
„eliminarea din economia românească a lipitorilor cu sediul în paradisuri 
fiscale” sau prin referiri sarcastice privind „clasa politică [ce] trebuie 
primenită”, iar pentru aceasta, „trebuie acţionat ca la casele de curve 
aflate în faliment pentru c-au schimbat doar cearşafurile…”  

Nu sunt neglijate nici alte aspecte ale lumea contemporane: 
transsexualitatea, inseminarea homosexualitatea dezbătute de autor în 
cazurile concrete ale celor două cupluri: lesbienele Gina şi Ina, mari 
creatoare de modă; cei doi gay, Aurel şi Tiberiu, specialişti de nivel 
mondial în cibernetică).  

Sunt discutate probleme esenţiale referitoare la cultură şi este 
sugerată realizarea unor proiecte culturale, prin prezenţa tinerilor români 
la evenimente ştiinţifice internaţionale (fizicianul Dorin Păduraru cu alţi 
colegi sunt „prinşi în caruselul experimentului” de la CERN, Elveţia, iar 
Cristina participă la un Congres de genetică la Rio de Janeiro), dar, în 
final, autorul prezintă o concluzie de loc optimistă: „Singurii care nu se 
dezic de principii sunt tot mai puţini, creatorii de frumos şi filosofii – 
ultimii nebuni sănătoşi ai unui alt veac sifilitic, dominat de golanii cu 
gulere albe şi genţi diplomat”. 

Din punct de vedere stilistic, remarcăm eleganţa protocolară a 
replicilor personajelor aflate în dialog, precum şi concordanţa limbii cu 
vârsta, profesia şi provenienţa socială a acestora, autorul dovedindu-se un 
priceput şi aproape perfect mânuitor al limbii, în toate compartimentele 
acesteia. 
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În cărţile sale, Constantin Munteanu se dovedeşte a fi un maestru 
în descrierea unor elemente, nesemnificative, doar aparent, a unor stări 
sufleteşti cu amănunte ce încarcă naraţiunea până la refuz, până la 
saturaţie, dar care au rolul lor în completarea profilului/portretului 
fiecărui personaj din punct de vedere fizic, dar mai ales psihic, 
călăuzindu-se după un principiu: „cărţile lor (ale scriitorilor, n. n.) sunt 
întotdeauna dovada unui adevăr de necontestat”. Revine frecvent la 
episoade din existenţa unor personaje, în special din viaţa lui Mihai 
Vlădeanu, fie pentru a întregi portretul unora, fie pur şi simplu pentru a 
reaminti cititorului unele momente importante ale naraţiunii. 

Referindu-se la actul creaţiei şi, în mod deosebit, al celei literare, 
ia în discuţie condiţia scriitorului adevărat, insistând asupra muncii lui 
imense până la epuizare, întru desăvârşirea operei, dar nu scapă din 
vedere nici critica: „criticii literari, nişte diagnosticieni care nu au nimic 
de-a face cu actul creaţiei (un fel de doctoriţe pediatre sterpe, unele şi 
frigide sau fete mari), abia aşteaptă să-i prindă cu vreo inadevertenţă” (pe 
scriitori, n. n.). Şi ca să confirmăm spusele lui, deşi nu ne considerăm 
parte a acestei categorii, ci doar cititor de literatură, iată şi câteva 
observaţii de ordin stilistic: autorul ar fi trebuit să insiste în procesul de 
„şlefuire” a textului şi atunci ar fi fost evitate unele tautologii, unele 
automatisme puse în gura personajelor, unele descrieri, reluate aidoma de 
mai multe ori, şi chiar a frazelor repetate în alcătuirea unor portrete 
fizice, mai ales când e vorba de personaje feminine; textul ar fi fost mai 
concentrat, cartea câştigând carate în plus din punct de vedere stilistic. 
Credem că o parte dintre aceste „inadvertenţe” ar fi fost evitate dacă 
redactorul de carte ar fi fost mai insistent, în relaţia sa cu autorul, în 
procesul de pregătire a textului pentru tipar. 

Apreciem că cititorii romanului „Cristina” („Pentru o salbă de 
mărgele”, „Doamna în hermină albă”, „Groapa cu lei” şi „Steaua 
polară”), se află în faţa unei atotcuprinzătoare fresce a ultimei sute de ani, 
o radiografie pe baza căreia autorul pune un diagnostic precis al bolii de 
care suferă societatea din România şi din celelalte ţări, foste socialiste, 
dar nu numai.  
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”Ne întoarcem cu sute de fotografii făcute între relicve. Relicve 
şi poeţi. Pe ţărmul turcesc al Mării Egee, am admirat grecii şi 
poezia lor, melanholizându-mă. Cum să nu aibă dreptate Iorga 
când spunea că tot ce e vechi e sentimental?” 

 
 
 

Misterele de la Efes 
(Hrisoave, relicve, turniruri, poeţi) 

 
un eseu de Daniel Corbu 

 
Am putea începe aceste frugale impresii ale noastre tranşant: cine 

n-a fost şi n-a văzut Efesul nu e un om împlinit! Ziceri valabile în cazul 
mai multor puncte magnetice: Mecca, Arcadia, Roma, Bizanţ etc. Dar 
prea ar semăna cu ziua răspicată a Domnului Baudelaire: „În lume 
contează doar preotul, soldatul şi poetul. Restul omenirii nu merită decât 
biciul”. 

Mai întâi, invitaţia la un turnir de poezie. Pe urmă am avut viziunea 
unui hrisov al lui Ştefan cel Mare în care slobozea voroavă beilor, 
sultanilor sau preşedinţilor ce vor veni, că peste vreo cinci sute de ani, 
adică prin 2012, un grup de poeţi moldavi vor citi versuri de turnir în 
Turcia, la Efes. Astfel, înarmaţi cu inedite poeme şi, fiecare, cu un vast 
program de visare, împreună cu Lucian Vasiliu, Gellu Dorian, Cassian 
Maria Spiridon, Adi Cristi şi Adrian Alui Gheorghe, am plecat să-
mplinim istoricul hrisov. Din Bucureşti, într-un autocar al firmei 
Lambroso, ni se adaugă poeţi din Craiova, Bucureşti şi Arad. Ne 
revedem, astfel, cu surâzătorul Romulus Bucur, calamburicul Gheorghe 
Mocuţa, meta-fizicul Adrian Popescu, Ioana Dinulescu, Gabriel Chifu, 
Ioan Moldovan, Horia Gârbea ş.a. 

De Europa nu se scapă uşor. Traversăm mai întâi o Bulgarie 
cenuşie, până când zărim Dardanelele care se leagă de Bosfor. Atunci 
versul esenian „Eu n-am văzut, iubito, Bosforul niciodată” s-a pulverizat 
exploziv. 

Traversăm visători Dardanelele în lumină vesperală, cu vaporul-
bak pe la Çanukkale, un oraş cochet, cu terase magnetice (ceai negru 
oferit pe gratis de supra delicaţii patroni turci), cu o animată faleză de 
promenadă. A doua zi, după matinalul cântec al muezinilor din moschei, 
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pornim spre misteriosul Efes. Dar cine poate trece nepăsător pe lângă 
bătrâna, mitica cetate Troia din cântecele nemuritorului Homer. Ne-
ntâmpină calul de lemn construit de Ulyse, pe urmă relicvele descoperite 
de Schliemann şi vechile ziduri ale unei cetăţi de 5.000 de ani. Pietrele 
unor apuse vremi. Relicve şi poeţi. Lungi visări şi invocaţia homeriană: 
„Hai cântă, zeiţă...” 

Pe urmă, cu gândiri şi cu imagini, spre Efes-Cetate. De multe ori 
am spus: admir marmura şi aurul, nu şi pe bogaţii ascunşi după ele. Ei 
bine, la Efes admiri totul. Un oraş construit de către Amazoane în numele 
ocrotitoarei zeiţe Artemis, cu 2.000 de ani înainte de Hristos. Locuit pe 
rând sau amestecat de carieni, legerieni, greci şi romani, impunătorul 
oraş-cetate Efes, aşezat în golful de la vărsarea râului Caystro în Marea 
Egee, număra în perioada sa înfloritoare peste treizeci de mii de locuitori. 
Cei mai bogaţi neguţători, cei mai talentaţi artişti, profesori, retori, 
filosofi aici erau! Admirăm Drumul grădinilor, Poarta Mazeus şi 
Mithradates, Monumentul Memmius, Templul Isis, Agora, Teatrul Mic, 
Clădirea Consiliului, Baia teatrală, Casa de toleranţă, Latrina şi, mai ales, 
Biblioteca Celsus. Pe drumul portului, pe drumul de marmură facem 
poze pentru a retrăi momentele. Fiecare cu visarea lui. 

Întorşi la modernul Hotel Sunlight, cinci stele şi confort secol XXI, 
începem turnirul. Atunci am rostit: 

 
Închinare la Efes 
(Stâncile roşii) 
 
În cele din urmă 
fiecare merită doar ceea ce înţelege. 
Să fi fost altădată – cum mi-a ghicit 
bătrâna doamnă Lenor – 
păzitor de capre în insula Patmos 
pe vremea când zeii curgeau ca planoarele 
ca porumbeii în Piaţa San Marc 
iar Homer nu apăruse în lume? 
 
Să fi fost într-o altă viaţă păstorul cel tânăr 
păzitor de capre în insula Patmos? 
Dacă nu de unde în atâtea fledurite duminici 
viziunea muntelui stâncos cu ierburi şi mărăcinişuri 
uscate în soarele arzător 
şi mirosul de lapte fiert din faţa colibei 
şi stânca roşie cu umbra aruncată peste 
foşnetul mării? 
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Dacă nu de ce acum după atâtea căderi în abis 
scena filmică a tânărului păstor de capre 
alergând spre stânca roşie 
şi zgomotul săgeţii intrate în carne 
şi privirea neomenească a tânărului 
îmbrobonat e mireasma morţii? 
 
Dacă nu de ce din când în când 
această durere ascuţită sub omoplatul stâng 
şi de ce de-atâta timp tratatul meu 
despre barbarie şi sacralitate 
stagnează de fiecare dată la greci? 
 
Nu ştia câtă priză mai are într-un maraton liric de anvergura celui 

de la Efes poezia metafizică, tragică, venită din sfâşierile fiinţei. Dacă nu 
este căutată cea calamburică şi hazoasă, şarja lirică legată de cotidianul 
imediat, poezia piperului sau a baclavalei, de exemplu. Aşa că iar am 
rostit: 

 
România 
 
Te-am văzut pe internet 
ţara mea mică şi urgisită 
şi pe tine, Doamne al patriei mele! 
Totdeauna de partea părţii care visează 
Doamne, care-ai făcut atîtea minuni 
şi n-ai întîrziat naşterea mea vinovată 
şi n-ai deranjat lacrima mamei mele 
cu şal fumuriu 
învaţă-mă cum să mai umplem golul din noi 
astupă-mi sufletul cu cerul de Voroneţ 
cu Moldovă şi cu transilvană mireasmă 
aici pe eminesciene locuri 
unde copii se nasc şi unde răsturnaţi 
în trupurile lor 
morţii au veşnic gura plină de iarbă. 

Mult mai umblă prin mine 
morţii acestei ţări 
travestiţi şi de paseri călătoare 

şi de lună şi de stele 
şi de dorurile mele. 

DAR CINE MĂ STRIGĂ DIN CLOPOT 
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ÎN LUNGA NOAPTE CU LUNĂ? 
: Ion, Gheorge, Maria, Ioana, Ilinca, Ilona, Catinca, Gherghina, 

Cassandra, Ioana, Vasile, Ştefan 
: A Mariei, A Catrinei, A Mariţei, A Gherghincesei, A Mariei, A 

Floarei A lui Gheorgheeeeee! 
Ca o rugăciune 
nesfîrşitul ecou între cer şi pămînt. 
TOTDEAUNA DE PARTEA PĂRŢII CARE VISEAZĂ 
am iubit şi-am urît. 
Pînă cînd am aflat că tot ce porneşte din sine 
               se întoarce la sine 
pînă cînd am aflat că fericirea există. 
Pînă cînd ÎN UMBRA CETĂŢILOR NOASTRE 
UN BĂRBAT CU NUMELE MEU 
A ÎNTEMEIAT O SINGURĂTATE. 
 
În cele din urmă, sfântul turnir liric ia sfârşit. Cineva spune că s-au 

ascultat cele mai profunde poeme citite în Turcia în ultimul deceniu. 
Fiecare cu trăirile şi visările sale. Ne întoarcem cu sute de fotografii 
făcute între relicve. Relicve şi poeţi. Pe ţărmul turcesc al Mării Egee, am 
admirat grecii şi poezia lor, melanholizându-mă. Cum să nu aibă dreptate 
Iorga când spunea că tot ce e vechi e sentimental? 
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”Cu “Nimicitorul” Aurel Pantea optează tranşant pentru o lirică 
de profunzime, situându-se pe linia unui “gândirism” de factură 
modernă.” 

 
 
 

 
Apocalipsa limbajului 

 
o cronică de Nicolae Boghian 

 
O altă ipostază a inconştientului sondează Aurel Pantea în 

volumul de versuri “Nimicitorul” (Editura Limes, Floreşti – Cluj, 2012). 
Pe un suport lingvistic izomorf, autorul  îşi ia libertatea de a încălca 
ştiutul canon al neamestecului filosofie/poezie (în sensul indicat de Tudor 
Vianu) şi denunţă o dihotomie ce nu mai are aplicabilitate în câmpul 
poeticii moderne. Acest lucru este sugerat prin chiar structura volumului, 
după principiul oglinzii: primul ciclu de poeme, intitulat “Nimicitorul”, 
este dublat de un al doilea, “Nimicitorul. Sub semnul timpului”, care 
conţine şi o serie de poezii, considerate de referinţă, din ciclul celălalt. 
Totodată, autorul mai adaugă o oglindă, punând în pagină şi traducerea în 
latină a celui de al doilea ciclu. 

Nimicitorul lui Aurel Pantea nu e nici invenţie de limbaj, nici 
concept, nici principiu într-o categorie logică, pentru că acesta nu admite 
termeni, coduri sau limbaje. El nu face decât să destructureze orice 
încercare de numire: “După întâlnirile cu nimicitorul nu mai ai chip, / 
porţi doar un nume şi te transformi cu totul / într-o limbă necunoscută, / o 
limbă vorbită de razele uraniului, / nimicitorul aplaudă, moare de rîs în 
propriile lui aplauze, / se uită la inima mea / cu razele uraniului” (pg.26). 
Dacă ar fi doar o închipuire, ar respecta regula simbolurilor, dar 
nimicitorul distruge orice încercare de asemuire, el nefiind decât nimicul 
heideggerian, încolăcit însă pe trupul descărnat al limbajului: “La fiecare 
mişcare a nimicitorului, lumea nu devine / mai încăpătoare, dar apare un 
0 (zero) urît şi larg, nimeni nu şi-l asumă, / nimeni nu semnează pe el, el 
e pîntecul / ce poartă cifra de neştiut, / la naşterea căreia numerele se vor 
da la o parte, / ca Marea Roşie / şi se va vedea astfel, printre scîrţîituri şi 
gemete, / că ele nu conţin absolut nimic, doar plîns uscat / va auzi 
nimicitorul născător, plînsul / Contabilului de Nenumărat” (pg27). 
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“Cifra de neştiut” este o vocabulă ce are drept sferă 
antepredicativul, golul rostirii, ce poate fi asociat inconştientului ca parte 
întunecată ce bolboroseşte în supa primordială a negânditului său. Dar 
nimicitorul lui Aurel Pantea trece şi peste ceea ce este nenumit, sau mai 
bine spus nu se lasă a fi numit, şi sorbind ca o gaură neagră logosul, 
disipează fundamentul acestuia, adică limbajul: “Doamne, de vorbărie 
îmi port trupul ca şi cum propria-mi groapă / aş purta-o, în el, limbajul se 
întâlneşte cu sine şi înnebuneşte” (pg. 15). 

Dacă inconştientul este “inaccesibilul în sine”, cum îl defineşte J. 
Lacan, acest nimicitor nu poate fi accesat cu momelile filosofilor, 
teologilor, psihanaliştilor ori lingviştilor, pentru că “… el vine din locuri 
în care nu s-au putut naşte / rugăciunile, cu el vine rugăciunea fără 
credinţă, / în el se deschid valvele limbajelor, el poartă vorbirile, / ca pe 
tot atâtea iaduri, el e memoria hărtănită, memoria / ruptă, că I se văd 
timpului măruntaiele” (pg. 32). “Măruntaiele timpului” reprezintă o 
terifiantă faţetă a acelui “0 (zero) urît şi larg” ce pulsează tentacular, o 
dată măcelărind, putrezind, devorând tot ce poate fi sugerat prin logos, şi, 
consecutiv, aneantizând orice structură ce ar putea alcătui un chip al 
trupului şi, deci, o imagine a universului sondabil. Nimicitorul se separă 
de timp aşa cum Nimicul lui Heidegger se separă de gândire: “Nimicul 
este negarea totalităţii fiinţării, este ne-fiinţarea în chip absolut.” (cf. 
Martin Heidegger “Repere pe drumul gândirii”, Editura Politică, 
Bucureşti 1988). Nimicul mistuie cu voracitate chiar limbajul prin care ar 
putea fi numit “… şi iar se face ziuă în limbaj, şi iar umblă funcţionarii / 
pe urma semnificaţiilor” (pg. 16) “ziua” din limbaj este “blancul”, spaţiul 
zero-ului, iar “funcţionarii” sunt deconstrucţiile limbajului. 

Secvenţial, Aurel Pantea se introduce pe sine ca subiect ce 
salvează predicaţia (fiinţarea), făcând recurs la ambiguitatea esenţială a 
rostirii şi păşind astfel peste inaccesibilitatea inconştientului, târându-l la 
exprimare: “… sunt insul din serile în care nu mai există nicio soluţie / 
când intenţiile au îmbătrânit dintr-odată, ca amantele din alte vremi, / şi 
stăm în timpul vînăt, e vremea putrezirii codurilor, / faţa ta se revarsă în 
faţa mea, complotăm, iar victima comploturilor / creşte, sparge toate 
geamurile, debordează, vorbeşte în / limbajele noastre, ne spune poveştile 
(…) nimicitorul nu mai tace din gură, / drumul până la inima ta e lung, 
inima ta e foarte departe, / o balerină nebună prin mari încăperi de 
odinioară” (pg. 23). Este aici o mediere între subiect (atacat şi pustiit în 
ambiguitatea rostirii) şi nimicitorul inconştient devenit alteritate 
schizoidă luat ca punct de plecare pentru orice limbaj (exprimare) 
posibilă, cu riscul inversării rolurilor, al cotropirii definitive de către cel 
ce se substituie în toate ipostazele. 
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Această cedare (în fond cuvântul e necesitatea primordială a 
dorinţei de a fiinţa prin logos) îi dă o oarecare libertate poetului de a 
configura o structură cât de cât sensibilă a exprimării, aducând însă o altă 
perspectivă asupra rostirii: “… iar eu eram ce tocmai vorbea acea 
dimineaţă pustie, / ieşită afară, ferocitatea vorbind cu multe voci, 
sălbăticia / din lăuntrul limbajului…” (pg. 17). Altfel spus, ceea ce se 
lasă exprimat este o “scurgere” din nimicul nimicitorului, “dimineaţa 
pustie” îl varsă pe poet în iluzia exprimării şi însuşi poetul este “ce 
tocmai vorbea acea dimineaţă pustie”, adică o dublă iluzie vecină cu 
neantul. Din acest motiv nu mai putem compara nimicitorul doar cu  
inconştientul, cu acea “stranietate neliniştitoare” a lui Schelling (“un 
lucru ce a apărut deşi ar fi trebuit să rămână ascuns”, cf. “Essais de 
psychanalyse appliquee”, Paris, 1971), ci acesta transgresează rostirea 
originară prin impunerea ca tot ce se naşte (fizic sau conceptual) să fie 
topit în deversarea sa aneantizantă. 

Aşa cum inconştientul subzistă cu exprimarea de sine a cogito-
ului, nimicitorul se insinuează prin chiar preexistenţa limbajului, 
devenind un inconştient al exprimării … indicibile: “Încă nu s-a scris 
propoziţia aceea / de efect să ne lase pe toţi uluiţi, / în urma ei, nimic n-ar 
avea vreo justificare, / în nopţile neconsolaţilor, unde se vorbeşte / limba 
nebuniei, se aud bîlbîieli, ca atunci cînd realitatea / nu mai încape în 
niciun limbaj,şi iese mutul buimac / din toate sintaxele, / nimic nu 
îngrozeşte mai tare, ca un cutremur în limbaj, / când se află că nu mai 
există nici un nume” (pg. 39). Este cea mai explicită semnalare a 
ameninţării antilimbajului (dar nu ca deconstruire ci ca destructurare 
semiotică), a acelui antilimbaj unde semnificatul şi semnificantul se 
denominează reciproc şi triumfă “mutul buimac” ce sare din toate 
sintaxele. Şi tocmai de aceea realitatea care nu mai încape în niciun 
limbaj nu se transformă în metarealitate (prin acea întâlnire contingentă 
despre care vorbeşte Spinoza) disponibilă sau capabilă să absoarbă orice 
intruziune distructivă, ci devine “cutremur în limbaj”, pustiire, negare şi 
mai ales înşelare, inducere a stării de absenţă a primejdiei: “Cînd 
nimicitorul e inactiv, / lumea atinge perfecţiunea / care o neagă” (pg. 33). 

Perfecţiunea prin negare scoate limbajul din axialitatea lui “da”-
“nu”, îl duce în spaţiul turbionar al entropiei spre a-şi putea “descrie” 
spectaculara implozie. Şi  iată cum arată antilimbajul (nimicitor) pe care 
Aurel Pantea îl prefigurează, învins: “Am starea aceea când aş inventa o 
limbă atroce, / un idiom ce ar numi cu săruri sulfurice viaţa şi moartea, / 
m-aş trezi dimineţile, aş spune bună ziua, iar ziua s-ar cutremura / cu 
dalbe cenuşi, aş numi cenuşile şi s-ar întrupa / nimicitorul, cînd mi se 
întîmplă asta nu mai e nimic de numit, / e doar vertijul, iar în vertij se 
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află ascuns numele altei limbi, / ce face să apară viaţa şi moartea 
altundeva, altcîndva” (pg. 31). 

Tonalitatea pe care poetul o impune ciclului “Nimicitorul” este ca 
o curgere a unui şuvoi tulbure, de rostire gravă, anatemică, de surdă 
ameninţare şi de lugubră prevenire, sugerând ritmul Apocalipsei. Spre 
final, totul pare implacabil hotărât, triumful nimicitorului e iminent, iar 
celui ce strigă cu gura poeziei înalţă o ultimă rugă-jelanie: “ … ce se va 
întîmpla, Doamne, / cu partea din mine,  care Te iubeşte şi va cunoaşte 
nimicirea,… “ (pg. 44). 

Cu avertismente ce curg parcă tot din Apocalipsă începe şi cel de-
al doilea ciclu (cu o versiune în limba latină de Marcela Ciortea): “Şi 
timpul nu va mai dura, şi se va despărţi / de sine, şi va rămîne sinele său, 
şi acolo se va urla / într-o imagine mare, / acum, el stă cu sinele său, ca o 
femeie care, în cele din urmă, / acceptă, stă cu sinele său încărcat de sîni” 
(pg.54). Această despărţire a timpului e o prevestire a transformării răului 
din finit în infinit, a invaziei acestuia prin multiplicare. Sinele timpului, 
devenit autonom, sugerează dispariţia contiguităţii spaţio-temporale, dar 
trimiterea pare să ducă spre dualismul “Sine”-“Eu” al lui Freud, unde 
“Sinele” este conceput ca rezervor de energie pulsională, declanşator al 
haosului. Dar această nouă faţetă a timpului nu mai este aprofundată, 
poetul preferând, în celelalte poeme, o ambiguă prelungire a termenilor 
poetico-filosofici ce prefigurau un posibil catharsis prin iubire. 

Cu “Nimicitorul” Aurel Pantea optează tranşant pentru o lirică de 
profunzime, situându-se pe linia unui “gândirism” de factură modernă.   
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Poeme de  
Radu Florescu 

 
 
 

 
Oameni şi peisaje 
(stare febrilă) 

 
orice aş face nu mai pot schimba nimic. 
o lume reală se învîrte în jurul meu 
o lume reală îmi cotrobăie prin moalele sufletului 
cu răbdarea unei furnici pornite să cucerească 
picătura de rouă. 
închid ochii şi cerul îmi stăruie în priviri. 
cînd plec de la amintiri 
un singur gînd îmi poate schimba viaţa. 
încetul cu încetul sînt partea din vis 
palpabilă 
gata să explodeze la ivirea zorilor. 
o stare febrilă îmi învăluie clipa 
un deal 
un munte 
o sete cumplită mă acoperă. 
ies afară 
o lună plină mă izbeşte cu putere în faţă 
o fereastră se deschide în noapte. 
 
 
Oameni şi peisaje 
(pe o cărare de apă) 
 
pe o cărare de apă mă întorc zilnic acasă. 
în jurul meu tristeţea împarte şi mîntuie. 
viaţa adună sub pleoape bucurii fără sfîrşit. 
e momentul să îmi răsfăţ moartea 
cu tot felul de lucruri 
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să-i vorbesc continuu despre o vacanţă în cer 
să-i amintesc în fiecare zi hăţişurile cărnii 
unde fericit am înnoptat ani la rînd. 
mă întorc acasă. 
o parte din mine n-are cuvinte de laudă 
o parte din mine vrea să fiu bun. 
 
 
Oameni şi peisaje 
(aşa cum respir) 
 
viaţa asta e tot ceea ce ştiu. 
afară e frig şi aerul rece taie ca sticla. 
în camera mea nu se întîmplă nimic. 
în varul pereţilor văd ziua care tocmai a trecut. 
o zi ca oricare alta îţi spui şi prin fereastra deschisă 
arunci ziua de acum ca pe o haină îmbrăcată de îngeri. 
pînă seara tîrziu casa în care stau 
pare o corabie sigură. 
în jur moartea vălureşte uşor 
aşa cum respir. 
 
 
Oameni și peisaje 
(memoria un capăt de drum) 
 
memoria un capăt de drum. improvizezi 
improvizez dar drumul cel mai scurt 
îl știe doar moartea. 
cu ochii cu inima cu sîngele tău proaspăt 
aștepți să te ridici la cer.e un exercițiu care ține de viață 
e viața însăși care te caută 
în inima marilor orașe 
e memoria ta vînată 
ascunsă în spatele ușilor 
acolo unde toți par hotărîți să aștepte 
să vadă pe viu 
cum te înalți ușor de la pămînt 
în amiaza mare. 
improvizez 
caut un punct de sprijin 
pipăi cu mîinile obosite realitatea asta 
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pînă îi aflu conturul 
și într-o zi două 
o viață 
pe drumul cel mai scurt vine și sufletul 
să vadă. 

 
 
Spații interioare 
(omul hoinar) 
 
un timp ai călătorit în jurul casei. 
ai văzut iarba cum crește 
ai văzut varul pereților cum tremură. 
zile și nopți te-ai frămîntat 
dacă această călătorie te va duce dincolo 
unde trupurile devin energii pulsatile  
iar sufletul 
ia forma unei corăbii plutind în derivă 
pe mările cerului. 
ani la rînd ai trăit orbește 
ai aprins focul 
ai înotat în apele reci ale nordului 
ai hrănit cu visele tale o armată de îngeri. 
a sosit clipa să pleci.mai privești o dată în urmă 
și vezi casa 
o corabie cu pînzele umflate de vînt 
croindu-și drum prin livada de meri 
abia înfloriți. 

 
Spații interzise 
(aripi de îngeri) 
 
trupul tău se scorojește  
și încet încet se acoperă cu pămînt.  
nimeni nu știe cît de fericit ești 
așa prins de prezentul și viitorul 
a două lumi 
care se arată numai ție. 
ajuns în preajma unei ape trebuie să fii calm. 
mici vietăți întreabă de tine. 
în jur luna împrăștie prin curțile caselor 
aripi de îngeri. 
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”Ceea ce surprindea la „multibunicul de pe vale” era 
echidistanţa cu care îşi iubea în aceiaşi măsură pe cei 15 nepoţi. 
Mie, care împărţeam cu fratele meu Virgil afecţiunea „bunicului 
din gios”, Wasile Ardeleanu (cu „dublu V”, pentru acest 
„Wonderful granfather”), cu care locuiam în aceiaşi ogradă, mi-
era imposibil să înţeleg cum reuşea o asemenea atitudine.” 
 
 

Bunicul de pe vale 
 

o proză de Constantin Ardeleanu 
 
 
Tazlăul ar fi la origini un sat de imigraţie medievală, acoperindu-

şi monografia sub legenda descălecatului: nişte ciobani transilvani, 
trecând Carpaţii, s-au stabili pe văile  apelor Cociorveiului şi Tazlăului, 
refuzând întoarcerea acasă, atraşi fiind de păşunile mai grase şi  spiritul 
de aventură al „no man’s land”-ului. Nepoţii din vatra clasică a satului i-
au zis lui Vasile Iosub, cu casa-i tupilată sub coastă de munte, „bunicul 
de pe vale”(pentru a-l deosebi de bunicii „din gios”) şi n-ar fi exclus ca 
rădăcinile lui să se tragă de undeva „de peste deal”. Obârşie ascunsă cu 
grijă, deoarece rar sat ca Tazlăul(o localitate de „veniţi”, cu o cotună 
de…parveniţi), care să nu-i primească lângă ei pe venetici decât cu sare, 
nu şi cu pâinea tradiţională, încadrându-i nemilos la: refugiaţii din 
Basarabia, pripăşiţii din Bucovina, dar mai ales cojănii de peste deal, deal 
rostit cu îngăduinţa semeţiei muntelui).  Şi blestem să fi fost şi nu s-ar fi 
prins atât de bine, mulţi dintre copiii tăzlăuanilor au luat drumul 
pribegiei(uneori, crezi că numai ca să aibă de ce să le fie dor) înspre 
Piatra Neamţului, Iaşi, Bucureşti, Franţa, Italia, SUA, Canada sau aiurea. 

Bunicul de pe vale (enigmaticul de peste deal) a fost o viaţă om al 
pădurii (ba chiar pădurar). A pornit tare de jos şi mereu a râvnit la 
statutul de „aristocrat al muntenilor”(pământul din ţarnă,  de pe malul 
stâng al râului Tazlău, mereu insuficient, din cauza suflului văii muntelui, 
i-a ferit pe localnici de apelativul, rostit de cele mai multe ori în registrul 
derizoriului absolut, de „ţărani” – în cel mai rău caz putând fi 
consideraţi…ţărnari). Şi cum această…neavere(„sub zero”, cum îmi 
mărturisise despre începtul lui de carieră un armator grec, Vasili 
Vamvakaris) n-ar fi fost deajuns, singura lui soră s-a căsătorit cu unul 
dintre cei mai calici săteni, chemat, colac peste pupăză, Chişu(cum să nu-
ţi provoace insomnii situaţia absurdă de a fi „cumnatul lui Chişu” ?). 
Grea misie pentru pădurarul ambiţios. L-a scos de pe cladurile sărăciei 
perseverenţa încrâncenată, fără răgaz şi…pădurea. S-a însurat cu fata 
celui mai bun prieten de la Ocol, Mihai Mocanu, cu care mai ciocnea un 
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ţoi de secărică la crâşma lui Olteanu, sau mulţumea zeiţei vânătorii, 
Diana, pentru mistreţul care se împiedicase de picioarele lor şi nimerise 
în ţeava puştii în padina Rotăriei. Chiar dacă juna nici nu vruse să audă 
de un bărbat cu zece ani mai în vârstă, când şi-a recăpătat auzul s-a trezit 
cu cinci fete şi trei flăcăi în bătătură. Câte bătături la mâini trebuie să faci 
ca să însori atâţia băieţi holtei şi să asiguri fetişcanelor ladă cu zestre! 
Gologan peste gologan, strânşi cu trudă, disperare şi noroc. L-a care s-a 
adăugat alcătuirea unei stâni (de aceea pământurile de la capătul  satului 
dinspre Apus, de întinderea unui parchet, s-au consacrat în memoria 
Iosubenilor drept „la târla tatei” sau „la bunicul la târlă”) şi preluarea 
cantonului de cale ferată de lângă „fabrica veche”. Deşi deţin câteva 
proprietăţi rămase din agoniseala pădurarului, n-am…proprietatea exactă 
a dimensiunilor, dar socot că Vasile Iosub a lăsat fiecăruia dintre cei opt 
urmaşi, pe puţin câte un hectar de pământ arabil şi fâneţe. Noroc că 
nunţile s-au ţinut lanţ, fiindcă posedând peste opt hectare de pământ, ar fi 
figurat printre cei mai atroci chiaburi din sat, demn de dispreţul 
puturosului proletar. Dar acumularea materială o fi ea mare brânză, dar e 
îmbibată de zăr dacă nu ai şi un nume în sat (de fapt un renume). Şi cum 
teoria relativităţii fusese deja descoperită, literaturii îi ajunsese apariţia 
dintr-un „colţ de rai” al doctorului Jănică Mironescu, iar carte n-avea 
decât clasele primare, suficiente pentru a urca pe Frăsiniş, dar nu şi 
pentru ascensiunea în ierarhia socială, pădurarul a ales calea năşiei. A 
botezat şi cununat „toată pe valea” satului, de drumul din fiecare 
dimineaţă de acasă la târlă, era presărat de respectuosul „săru’  mâna 
naşule”, completat cu formalul „da’ mergi în sus, nu-i aşa nănaşule? – 
mergi în sus, că nu se mai sfârşeşte treaba iasta niciodată». Într-un sat în 
care regimul roşu, bântuit de un egalitarism propagandistic, instalase 
matriarhatul tovărăşesc, punând în fruntea obştei prioritar primăriţe (o 
vreme activiştii, conform directivelor de la centru, au vânat chiaburii, 
adică oamenii cei mai gospodari), în confuzia generală o recunoaştere a 
hărniciei şi valorii putea veni numai de la biserică. Şi atunci pădurarul 
chivernisit, lepădându-se de zeci de ori de Satana, în faţa altarului, şi 
danţând  cu Isaia, sub ploaie de flori şi bomboane rotunde, se apropiase şi 
mai mult de parohii Vartolaş şi Boghian, urcând în ierarhia voluntară a 
drept credincioşilor, fiind de mare ajutor la manevrarea de pomeni, 
lumânări, tămâie, acatiste, pomelnice, nafură. Ca semn sigur al 
ataşamentului faţă de lăcaşul Domnului, dăruise o icoană de dimensiuni 
uriaşe  cu „Judecata de Apoi”, aşezată şi astăzi pe peretele nordic al 
pridvorului mănăstirii lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, care costase pe puţin 
cât o postată de 40 prăjini de iarbă vândută pe veci. Dincolo de punerea 
lui de bine cu Dumnezeu, de-acum bătrânul Iosub mustăcea de bucurie, 
când nepoţii lui, peste o duzină, luaseră cu asalt nu numai liceele, ci şi 
cetăţile universitare de la Iaşi şi Bucureşti. Asta li se întâmpla, la 
tinereţea lui, numai copiilor Mironeştilor, din care cauză la mare cinste 
erau văzuţi şi doctorul, şi profesorul. Cum se spune, „oameni grei”, 
sătenii cu patru sau şapte clase desculţe crezând că au atât de multă 
glagorie, încât nu poate fi trasă nici de o tânjală de boi. După ce-şi 
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aranjase odraslele pe la casele lor, trei dintre ele „în gios” (Vitoria, 
Leonora, Iogenia), patru în cotuna lor, cât o uliţă scurtă, în jurul casei 
părinteşti(Ion, Vasile, Costică, Ana), doar la Maria de la Roznov (singura 
de la târla lui care urmase studii înalte) trebuind să ia „Raveica” pentru a 
o vizita. Iosub nu-şi încăpea de bucurie că din Calu-Iapa Dumnezeu îi 
trimisese pe cel mai bun ginere al său, care, cu zâmbetul larg pe buze, se 
purta ca un domn cu socrii (că nu s-o aştepta la asta de la Romulus, care 
se lăsa greu să vină la el şi de Sfântul Vasile). O dată pe lună, după slujba 
de la biserică, pădurarul le era musafir copiilor „din gios” pentru a vedea, 
cu ochii lui, „starea naţiunii iosubiste”, dacă mariajele scârţâiau cumva 
sau nu. Se alegea, de cele mai multe ori, cu cereri de împrumut la 
cămătarul satului, Ghiontac, care avea încredere doar în bădia Vasile, de 
pe valea lui, nu şi în moştenitori, mai ales după ce câţiva  domni mari îi 
dăduseră ţeapă, ocolindu-l,  –  un fel de a-i spune că nu-i mai restituiau 
banii împrumutaţi). Pe cei din jurul casei îi avea mereu sub observare. Ca 
tehnică de bună înţelegere, el cu „scârba lui de babă”(tandreţe absolută 
pentru cea pe care o săltase, mai pe vrute, mai pe nevrute, de la Mihai 
Mocanu) hotărâseră să dea dreptate celor lipiţi la neamul lor. Micile 
conflicte se pierdeau în zbuciumul cotidian, odată ce «nu vezi, bre, că 
tac-tu îmi dă mie dreptate?! Câtă legendă, cât adevăr or fi în faptul că, 
folcloric, naşul vede o singură dată „te miri ce” la fină, n-am de unde şti, 
dar printre atâtea cumetre dobândite prin cununii şi botezuri, pădurarul, 
om serios la casa lui, s-a mai înfruptat, frugal, şi din delicatesele vieţii, ca 
să aibă popa ce ierta la sfânta împărtăşanie. În privinţa numelor, de o 
discreţie…mormânt. Doar fiicele îi „piratau”  memoria rarelor rătăciri de 
demult : „Mai ţii minte, tată, când veneai pe Potică în inspecţe la adunat 
de brazde ? Tăiai doi arini ca să faci prepeleci, găseai ceva să nu-ţi 
convină şi plecai furios, după se slobozeai o înjurătură – că pe atunci nu 
agăţasei Judecata de Apoi în pridvorul mănăstirii. Şi te duceai pe 
Brusturatu cu treabă de la Ocol. De fapt, spune drepr, o mai ocoleai pe 
mama?!”  „Draga tatei, eu nu ştiu ce tot îndrugi tu acolo, ca o moară 
stricată. Sunt cocârjat de ani, cum să mai ţin minte asemenea blestemăţii, 
dacă n-or fi scorneli ale şanţului, ca să ne strice tihna?  Numai scârba asta 
de babă poate să-ţi dovedească sau nu bazaconiile tale”. „Fa” – era 
singura dată când lelea Catrina se adresa fetei  astfel, pierzându-şi calmul 
pentru asemenea amintiri fluşturatice, „ţi-ai rezolvat toate acareturile şi 
numai rătăcirile moşneagului, dacă or fi fost, că eu n-am aflat de asta 
vreodată, ţi-au mai rămas nelămurite?” Nu numai că aflase de 
ibovnicelile pădurarului, dar Catrina fusese la curent şi cu căderea lui în 
ispită, mare cumpănă peste o casă grea, cu o boieroaică, mai hranace de 
felul ei, când se ducea să-i crape cioatele pentru iarnă. Ce să facă bietul 
de el, dacă bărbatul cocoanei se ţinea mai mult de politichie, şi unde mai 
pui că era ţărănist, pe când al ei se înscrisese la liberali. Cum politica-i o 
curvă, aşa susţinea şi taică-su Mihai Mocanu, tot ţărănist ca 
încornoratul(se transformase târla lui Iosub în parlament?!), ce-a costat-o 
pe ţărănistă să intre într-o alianţă vremelnică?! „S-au înţeles, pe semne, la 
latrine”. „Doctrine, mamă”, o corectase Maria, singura dată mai departe 
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la şcoală (Reuşise la liceu la Chiatră şi mezina, Ana, printre primii, dar 
Vasile al ei a zis că n-are bani de internat s-o ţină, dar şi astăzi crede că, 
bărbatul, chibzuit cum îi era firea, o ţinuse pe Ana pe lângă casă, pentru a 
le obloji bătrâneţile). „Latrine, doctrine, tot un rahat, să mă scuzi 
Maricico de vorbă mazacă. În loc să prăşeşti, trăncăneşti. Mare scofală?!” 

Şi astfel ajunsese Vasile Iosub tăzlăuan de nădejde, cineva 
(datorită vredniciei sale, aşa cum socrul Leonorei, cuscrul, semna Wasile, 
cumnatul Chişu era îndreptăţit să se creadă  Quichou). Dar pădurarul n-a 
chinuit numai la nuntă, ci a fluierat şi în biserică, alegându-se cu doi ani 
de puşcărie. Cum să-l lase pe Ion, cel mai drăcos dintre copii, să facă 
pârnaie (deşi el, în cârdăşie cu un băiat de-al Vartolomei, Aurel, obişnuia 
să braconeze)? Toma Nebunu’, administratorul sanatoriului de peste 
drum de târla lui Iosub, l-a turnat la miliţie pe Ion că are o puşcă de 
vânătoare ascunsă la o cioată pe pârăul Limpigiorului. Tatăl a luat totul 
asupra-i şi iată-l pe, bătrânelul mustăcios, de peste 60 de ani, tăind cu 
atâta grijă cartofii la bucătărie. Vărgaţii temniţei, cu atâtea tâlhării prin 
caziere, nu-l mai scoteau din „Domnu’  Iosub”, formulă de adresare la 
care ţinea foarte mult încă de pe vremea când căra rucsace pline cu carne 
de căprioară sau mistreţ la soţiile de ştabi din Chiatra sau chiar din 
Bucureşti (o singură dată, la o revizie generală). Nu era destul ploconul, 
trebuia dus şi acasă, unde cucoanele, încheiate neglijent la unul sau doi 
nasturi la capoate, îl răsplătea pe cărăuşu de încredere cu o vişinată şi o 
cafea, dar mai ales cu acel duios „Domnu’ Iosub”. Şi toate treceau cum 
treceau, că de asta îi e dat omului să îndure mai mult decât poate duce, 
bucuriile fiind la fel de rare ca apariţia curcubeielor. Ba o nuntă urmată 
de o cumetrie prea grăbită, ba, ferescă-te Cel de Sus, o îngropăciune, şi 
nu-ţi dădeai seama când ridurile de pe obraz căpătau înţelesul cercurilor 
vârstei trunchiului de copac tăiat. Se întâmplau puhoiuri, trăznete, 
cutremure, doborâturi de pădure, omături cât gardul, vijelii şi incendii, 
dar toate astea de s-ar fi întâmplat în prima zi a anului, de Sfântul Vasile, 
copiilor şi nepoţilor nu le era îngăduit să lipsească în acea seară magică, 
atunci când bunicul de pe vale trona masa din „ odaia cea bună”, cu ochii 
scăldaţi în lacrimi de bucurie că neamul Iosubenilor cu greu încăpea la 
masa sărbătorească. Ceremonios i se săruta mâna, într-un pelerinaj al 
recunoştinţei. Mereu apogeul bucuriei revederii era însoţit de dispariţia 
unei jumătăţi de porc în stomacurile urmaşilor, care, aflaţi în săptămâna 
saţietăţii absolute de după Crăciun, nu se îndurau să nu facă, din 
curiozitate, nu de foame, studii gastronomice comparative. Şi se povestea 
de către starostele adunării, cu glasul uşor răguşit, întrerupt de dese 
schimbări de tonalitate, cum s-a trezit în luptele de la Mărăşeşti, după 
suflul unei explozii de obuz, cu cadavrele camarazilor lângă el şi cu 
plutonul de viermi lacomi, gata de a ataca o pradă proaspătă: „atunci, tu-l 
în cur pe mă-sa, măi puiule, care te minte (jurământul lui necreştin, rostit 
departe de altar) am crezut că acela mi-i sfârşitul. Dar a dat Dumnezeu un 
gând” –  şi clinchetul de pahare nu mai aştepta detalierea gândului celest, 
voia bună fiind acompaniată, zgomotos, de alte bazaconii, nu de 
secvenţele tragice de front, de care nimenea n-avea chef. „Măi 
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potlogarilor”, părea a ne mustra privirea bunicului, „dacă obuzul cădea o 
santimă mai aproape, adunarea de azi ar fi avut loc cine ştie pe unde 
altundeva, dar înţelege-te cu creştinii ăştia ai mei puşi doar pe şotii”. 
Apropiindu-se miezul nopţii, procesiunea se desfăşura în sens invers: 
Romulus Ardeleanu, bărbatul Leonorei, n-avea stare şi se grăbea să plece 
la post-revelionul de la cantina fabricii (director, bre, are răspundere zi şi 
noapte, nu-i jucărie?!), nu înainte de a spune o glumă pe seama lui Ion 
Iosub, căruia sărindu-i pe loc ţandăra (o fi el mare ştab, dar e un calic faţă 
de mine, care, dacă îmi pun mintea, îl îngrop în bani!) îşi lua femeia lui, 
Iogenia, de-o toartă, şi pe-aici ţi-i drumul. „Ca să nu-mi tihnească, ziua 
tatei”, bodogănea Leonora, deşi fără el parcă se simţea mai în largul 
ei(este o regie a victimizării, care cere măcar palme, dacă nu „Palme 
d’or”). Vrând să preia şefia ad-hoc al vedetei întrunirii, Vasile Sârmă se 
trezea cu un picior zdravăn pe sub masă de la Iogenia lui(în tinereţe de 
frumuseţea ravisantă al vedetei Marlyn Monroe), care, mai pe şoptite 
spunea ţaţei Leonora; „De-abia scăparăm de doi draci, cruce de aur, şi se 
trezeşte al meu bodogănind. Vede el acasă cum pun crucea pe dânsul”. 
Rămaseră potoliţii şi chibzuiţii arborelui genealogic: Vitoria şi Nicu lu’ 
Veniamin, care alternau pe „Mda” şi „Ei, nu mai spune” (rareori se 
amintea cum pădurarul voise să-i dea moştenire Vitoriei, ţâful de pe 
Racila, acum proprietatea Leonorei, dar el respinse categoric oferta„Tată, 
eu nu pot ţâne perechea mea de boi, cu ţâf”); soţii Aurica şi Vasile Iosub-
jr, tăcând în toate registrele, doar râsetele la câte o glumă studenţească, 
desprinzându-i din încremenirea lor de muzeu de ceară; Gheorghe 
Muraru a Anei, aştepta ca vinul să-şi îndeplinească menirea, pentru a 
începe recitalul de imitaţii al bâlbâiţilor, închipuiţilor, îmbrobodiţilor din 
sat, iar în vreme ce adunarea se tăvălea de râs, el îşi impunea autocenzura 
de Chipăruş prea iute la glumă: „Ajunge, bade !”; şi lui Costică Iosub al 
Leonorei îi scoteai vorbele cu cleştele, doar el nu umblă cu ursul de Anul 
Nou, ca să-i facă pe ceilalţi gură-cască să se hlizească; Puiu Scutaru al 
Maricicăi de la Roznov, din cauza aglomeraţiei prefera să stea în canatul 
uşii dinspre bucătărie, gata să tempereze orice excese de mânie artiticială, 
prin zâmbetul său bonom, larg, împăciuitor : „aş înţelege să vă luaţi la 
sfadă, dacă n-aţi avea ce mânc şi bea. Ori patronul v-a umplut masa cu de 
toate”. „Boierul tot boier”», păreau a rosti nevestele cu bărbaţi de 
sorginte ţapinară, din prima generaţie. „Asta e, mama a făcut-o pe Maria 
cu noroc?!” „Hai, rogu-vă mai serviţi, ca să se bucure moşneagul”, 
îndemna Catrina la consum, fără să ţină seama că oficial se mergea pe 
33% acumulare şi 67% consum. De pe perete, adunarea era urmărită, cu 
o curiozitate retuşată de bunicii fotografiaţi de tineri, încadraţi de câteva 
trofee de vânătoare, care se simţeau bine în ambientul cergilor aspre de 
lână. Bunicul deabia mai apuca să strecoare, prin gălăgia generalizată, 
câteva pilde şi nu-l scăpa din ochi pe ginerele Puiu, care adusese un IQ 
calificat clanului, la care, întretimp s-au adăugat nepoţii care au luat cu 
asalt Universităţile şi Politehnicile. Dacă acceptase o propăduirea a unui 
Nostradamus de duzină, că în fiecare casă va cânta un taraf de lăuari („şi 
vedeţi, oameni buni, cum radioul aduce taraful pe prispa căşii”), nu i-ar fi 
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trecut prin gând(cum se croiseră pe atunci vremurile), că strănepoţii lui 
vor studia în Anglia, Suedia sau Franţa, că se vor stabili în Franţa sau 
Canada, or că vor călători „la liber”, cât i-ar ţine gologanii. Sau că, ducă-
se pe pustii şi pe apa morii, s-ar putea ajunge la târla lui pe o şuşa  
asfaltată?! 

Ceea ce surprindea la „multibunicul de pe vale” era echidistanţa 
cu care îşi iubea în aceiaşi măsură pe cei 15 nepoţi. Mie, care împărţeam 
cu fratele meu Virgil afecţiunea „bunicului din gios”, Wasile Ardeleanu 
(cu „dublu V”, pentru acest „Wonderful granfather”), cu care locuiam în 
aceiaşi ogradă, mi-era imposibil să înţeleg cum reuşea o asemenea 
atitudine. Atingând o vârstă patriarhală, bunicul a auzit şi gânguritul unui 
procent din galeria celor 27 de strănepoţi, dobândind certitudinea că 
numele de Iosub va atinge graniţa secolului XXII. Dar n-a mai apucat 
vremurile de după 1989, când cred că ar fi comis ultimul gest de 
aristocraţie muntenească : s-ar fi înscris în partidul liberal, printre 
veterani, măcar să dea peste bot activiştilor de stânga desculţi, care nici 
măcar nu l-au băgat în seamă pe vremea secerii şi ciocanului, cartelei şi 
telegramelor de felicitare partinică, frigului meticulos repartizat şi fricii 
generalizate. 

Ce mult pare să fi trecut de la memorabilele seri de Sfântul 
Vasile, când clanul Iosubenilor se înghesuia în jurul starostelui şi albul ce 
împresura căsuţa de sub munte nu excludea existenţa prin preajmă a unui 
cor de îngeri. Deşi fetele moşneagului au intrat în familii tare 
orgolioase(Ardeleanu, dintr-un neam mândru, răzbunător, braconier, şi cu 
excepţia tatei, care mereu îi scotea ochii mamei cu abstinenţa sa de la 
dulcegăriile erotice, curvar; Veniamin, din  elita familiilor înstărite, o 
 ramură îndepărtată a Mitropolitului Moldovei, Veniamin Costache; 
Sârmă, într-un fel latifundiarii satului, hranaci de muncă şi chiverniseală; 
Muraru, mulţi, veseli, descurcăreţi; Scutaru, viţă de pădurari de la Calu-
Iapa, nume de referinţă din localitaea  boierului Roznovanu), toţi 
recunoşteau, fie şi doar pentru prima zi a anului, hegemonia clanului 
Iosubenilor, ctitorit de pădurarul dornic de înavuţire, copii cu bun 
renume, recunoştinţă rustică, convieţuire armonioasă. Cred că de acolo 
de Sus(n-avem încotro, trebuie să acceptăm ipocrizia pământeană că 
anceştii noştri se zbenguiesc prin ceruri, pe când biata lor mărturie 
materială zace la doi metri sub o cruce), bunicul de pe vale a mustăcit de 
mulţămire, atunci când primul nepot al lui, Costel Iosub, alias Gilberti, a 
încropit în mare grabă la „Caru’ cu bere” din Tazlău, restaurantul 
pitoresc al altui nepot, Florin, o adunare a unei părţi din largul clan al 
Iosubenilor, tronată, dintre copiii lui, de Maria Scutaru de la Roznov(vreo 
40 din probabila suta de descendenţi, cu familiile lor, până la rangul de 
stră-strănepoţi). E greu de desluşit taina comunicării, în afara viselor 
difuze, dintre morţi şi vii, dar „bunicul de pe vale”, a ţinut să ne transmită 
o veste chiar în acel Septembie 2012. Băiatul Anei, Georgică, la 
montarea unui termopan, a găsit la tocul uşii o urmă misterioasă de…toc: 
un mesaj scris de bunicul de pe vale, învelit într-un plic improvizat din 
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tablă. Teribilă potriveală, vorba lui, « tu-l în cur pe mă-sa, măi puiule, 
care te minte »: 

            Făcut de mine 
            şi pus aici astăzi 
16 August 1976 când 
eu Eram de 83 ani 
împliniţi de eri 15 August 
1976  vă rog pe aceia oameni 
care aţi găsit-o această 
Amintire aduceţi  vă aminte 
de mine    făcută astăzi 
16 August 1976 
                        Sămnez 
                        eu VIosub 

            Vor putea descifra „aceia oameni” această comunicare între Cer şi 
Pământ? 

 Dar fiindcă am pomenit de „domnul Iosub”, iată una dintre 
întâmplările sale, petrecută, nu după 36 ani de la plecarea pădurarului 
dincolo de Holm (ca hologramă oare?), ci cu peste jumătate de secol în 
urmă. Tăzlăuanii din primii 60 de ani din secolul XX îşi părăseau 
satul numai în cazuri deosebite: să-şi facă buletin la Piatră, să cumpere 
produse agricole de la târgul din Roznov, să se judece cu vreun megieş 
clonţos la  tribunalul de pe malul Bistriţei, la concentrarea în armată sau 
la război. Cvasi totalitatea faptelor se petreceau între Vadul de la 
Frumoasa şi plaiul Goşmanului: loc închis pentru pentru aceste trei 
triade: naştere, trăire, moarte; dragoste, sfadă, împăcare ; uluire, 
resemnare, suferinţă. După 1960, dar mai ales după 1990, s-au răspândit 
în toată ţara şi apoi pe toate continentele. Ca şi cum ar fi evadat dintr-o 
capcană a munţilor. După absovirea studiilor, Maria, fată cu patalama, 
motiv de fală pentru clanul Iosubenilor, fusese repartizată tocmai la 
Poiana Mărului din judeţul Braşovului. Practicant al vizitelor neanunţate, 
pentru a vedea cu ochii lui starea de fericire a neamului, pădurarul s-a 
aburcat în primul tren care trecea în Ardeal pe la Comăneşti-Ghimeş 
Palanca, ca să vadă cum s-a instalat la locul de muncă iubita lui fiică. A 
nimerit uşor adresa, dar acolo moşneagul a văzut dublu: lângă ea  l-a 
descoperit şi pe Puiu, un flăcău chipeş, cu părul buclat (nu ca bărbaţii din 
Tazlău, având părul lins), respirând un amestec bizar de vigoare şi 
bunătate. Nici n-a dat pădurarul jos din spinare rucsacul, că tinerii i-au 
mărturisit intenţiile lor serioase pe termen lung, că pe cât era de calm de 
obicei, pe atâta nu te puteai înţelege cu el la mânie. Hei, aşa mai vii de 
acasă…Cum nu turismul îi fusese scopul, Vasile Iosub a dorit a doua zi 
să se întoarne la „scârba lui de babă”, că acasă îl aşteptau grămada de 
treburi  cât stogul. Puiu i-a cumpărat din banii lui un bilet la clasa I-
a(vezi bine, fata lui nu s-a încurcat cu fitecine), explicându-i diferenţa 
dintre clase(mai mult ca sigur că activiştii ăia puturoşi de asta tot îndrugă 
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despre lupta de clasă, rostise pădurarul pentru sine, la vederea celor 6 
fotolii confortabile din compartiment, în comparaţie cu băncile de lemn 
de clasa a II-a). Dar să-l lăsăm să povestească „moldovanul” (cum se 
recomanda el necunoscuţilor din alte provincii): „Mă urc în vagon, 
vorbise Puiu cu controlorul pe peron, n-o să uit câte zile oi avea, mi se 
repartizase locul 89 de la fereastră…Nici n-apucă să pornească bine 
trenul, că se răsteşte omul în uniformă la mine: « biletele la control!» Nu 
ştiu ce m-a oprit să zic «măi creştine, măi tovarăşe, apăi nu fi scârnăvie, 
îndrumă-mă, nu mă beşteli». Parcă mi-a auzit gândul, că odată şi-a 
schimbat vocea, după ce se chiorâse lung la bilete, nevenindu-i a crede că 
un moşneag cu pantaloni bufanţi, surtuc şi rucsac în spate, ar avea dreptul 
să călătorească în aşa lux: « Poftiţi domnu’ Iosub, poftiţi!» şi-mi arătase 
locul 89, tu-l în cur pe mă-sa , măi puiule, care te minte. «Călătorie 
plăcută, domnu’ Iosub, călătorie plăcută»”. 
            Desigur că biletul, cât era el de clasa-ntâia, nu era nominal. Or 
pădurarul voia să arate ascultătorilor, că dejà intrase în lumea selectă a 
domnilor şi chiar dacă acel conductor n-avea de unde şti, el înfăptuise 
destule lucruri de seamă, care-l învredniceau pentru asemenea demnitate. 
Domnule Iosub, sfinte Vasile, cât de mult copilăria şi tinereţea mea s-au 
bucurat de fabuloasele prime zile geroase de Ianuar, în care, aşezat în cap 
de masă, ridicai paharul, îndemnându-ne  la concordie: „Hai să ne 
împăcăm!” Cu cine, bunicule de pe vale? Cu Golgota soartei cumva? 
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”Nu e greu să descoperi că în mitologia liricii sale intră 
elemente noi, străine de cuceririle poeziei: „planete mici de 
wolfram”; poemul văzut ca „o homeostazie infinită”; moartea 
„imposibilă şi abstractă”, razele de laser „psihul şi psiha”; 
lumea ca „muzeu de aer rar”; „creieri umpluţi de nectar 
raţional”; sinapsele de foc; recii de neuroni; blocajul biotic; 
claxonul cosmic.” 

 
 

Spiritul însetat de imaginar în poezia  
lui Călin Vlasie 

 

un eseu de Gheorghe Mocuța 
 

          Poezie şi psihic. Dacă lumea are o concreteţe, ea ar trebui căutată 
mai degrabă în combinaţiile chimice şi psihice ale fiinţei şi nu în 
(coborârea în) cotidian. Acesta e mesajul poetului, perceput la prima 
lectură. Un mesaj care se opune tendinţei generaţiei optzeci de a ilustra 
lumea prin grila cotidianului prozaic şi bufon, cum s-a spus. Călin Vlasie 
pare (dar nu este) un claustrofob pentru că poezia sa e aseptică, cerebrală, 
utopică. Atipică. Să fie această tendinţă o chemare naturală a daimonului 
său interior sau, mai degrabă, o deviere a scriiturii din cauza cenzurii care 
nu acceptă aluzii şi titluri precum Neuronia sau Laboratorul. Poetul a 
trebuit să accepte, pentru a fi publicat, titlul Laboratorul spaţial, cu 
subtitlul, „poeme S.F.” Ceea ce denatura atât natura cât şi mesajul 
poeziei sale în care incizia psihică şi tăietura lucidă par să fie resortul 
personalităţii sale şi proiecţia ei intelectuală. Chiar dacă s-a opus ca 
stilistică şi tendinţă generaţiei sale, Vlasie este unul din cei mai fideli 
susţinători ai ei, un spirit doctrinar care a căutat mereu argumente pentru 
bătălia teoretică. Cu ocazia colocviilor de la Piteşti, din 2010, „Generaţia 
80 la maturitate”, el a dat o nouă dimensiune pledoariei sale considerând 
generaţia drept „un fenomen”, apărut în 1977: „Noi nu ne-am format în 
perioada lui Dej şi a lui Ceauşescu, ci a lui Microsoft. Carta ONU şi 
mişcarea Paul Goma au loc tot în 1977. Zidul Berlinului a căzut tot 
atunci. Noi am grăbit nişte lucruri în politică. Este vorba despre o 
întreagă mişcare intelectuală. Noi suntem prima generaţie cu bagaj 
informaţional foarte puternic.” 
 Analizând eseul său Poezie şi psihic din 1988, Gh. Crăciun 
descoperă în postfaţa antologiei Neuronia/ Neuronie (2003) căutările 
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autentice ale poetului: „Teoria poeziei psihice e pusă pentru prima dată 
acum sub semnul postmodernismului (…) Postmodernismul nu e tolerant 
cu trecutul, ci exigent cu prezentul care ar trebui să se afle tot timpul cu 
un pas în viitor. Poezia devine astfel o formă de asumare a viitorului 
înţeles cibernetic, ca o expresie a unui nou psihism uman.” De aceea, 
Neuronia e un îndreptar al adaptării şi rezistenţei la opresiune; o formă 
de rezistenţă culturală, fizică şi psihică: 
 „Câteodată-mi închipui că/ în creierul meu este/ un mic eu-
însumi/ rarefiat care va supra-/ vieţui când trupul/ lin lin liiiiiiiiin/ va 
reveni în spaţiu.” (Rarefiere); 
 „Dintr-un ecran adânc apare/ iubita mea./ Nervuri de fosfor o/ 
înconjoară: cu/ o logică minuţioasă/ lumina mestecenilor/ ascunde astrele 
care/ tremură acum în părul/ ei./ O aştept de 573 de ani în/ realitate./ 
Ritmând tăcerea/ moartea îmi pare/ imposibilă şi abstractă.” (Dintr-un 
ecran adânc apare) 
            Resurecţia eului. Iar „resurecţia eului” la care a aderat în numele 
noului canon îşi are, în poemele verticale din ciclul Magnitudini, propria 
sa proiecţie: 
 „era 
  ea 
   existenţa: 
    un 
         electrod 
    înfipt 
    în 
    corpul 
    meu.”; 
 „creierii/ umflaţi/ de/ nectar/ raţional/ vor/ mai/ renaşte?”; 
 „tot/ ce/ atingeam/ se/ prefăcea în/ irealitate”; 
 „se/ revărsară/ nebunia/ şi extazul:/ scoici/ pe/ plajă.”; 
 „văd/ cum/ spaimele/ coboară/ din/ om/ în/ lucrurile/ sale.”etc. 
 Toate aceste episoade „paranoice” (di)simulează în fond o 
atitudine, „rezistenţa la neant” care deschide o micro-viziune  pliată pe 
adaptarea fiinţei la lupta cu inerţia/ alienarea, ca temă a generaţiei; poetul 
nu caută refugiu într-o literatură S.F. ci îşi reciclează constant energiile: 
 „Vibrare a numerelor./ Muzeu de aer rar./ Sângele anume/ este 
făcut/ pentru a mă lansa/ într-un dans alb/ o cută în cer./ Incertitudine, o, 
incertitudine!/ Aveam un chip care semăna/ cu o sămânţă/ rezistând la 
neant./ Să mă renasc nu ştiu./ Doar dacă sângele/ compus ar fi din litere.” 
(Rezistenţa la neant)  
 În viziunea sa, „existenţa întrece visul” şi tot ce e imaginar poate 
deveni realitate; iar metaforele sunt „o jignire a existenţei”. Tehnicile de 
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camuflaj şi de baricadare îi sunt mai la îndemână decât refugiile. Ele 
exprimă o ipostază, aceea a unui „timp de vis” unde spiritul e însetat de 
imaginar, de virtual. Nimeni nu a mai observat până acum că el îşi 
extrage geneza viziunii şi aria de explorare din „Entropia” lui Daniel 
Turcea. Epifaniile sale fără conţinut religios nu aspiră la revelaţia mistică 
(„văz-duhul”), ci se fac ecoul unei lumi de dincolo:  
 „de/ s-ar sfârşi/ odată/ putredul zgomot/ să/ aud/ duhul!” 
 Nu e greu să descoperi că în mitologia liricii sale intră elemente 
noi, străine de cuceririle poeziei: „planete mici de wolfram”; poemul 
văzut ca „o homeostazie infinită”; moartea „imposibilă şi abstractă”, 
razele de laser „psihul şi psiha”; lumea ca „muzeu de aer rar”; „creieri 
umpluţi de nectar raţional”; sinapsele de foc; recii de neuroni; blocajul 
biotic; claxonul cosmic. 
De aceea postfaţatorul volumului îl plasează în postura inconfortabilă a 
„inventatorului unui limbaj adamic.” Poetul  scenariilor psihice virtuale 
este dublat de un editor incisiv şi pragmatic care şi-a rezervat şansa de a 
rămâne în Istoria critică a literaturii române a lui Nicolae Manolescu: 
„Călin Vlasie este un poet lucid, de o cerebralitate nu o dată cam uscată, 
lucrând îndelung asupra versurilor, concentrând, fixând, accentuând. 
Dintr-o frică secretă de diluţie şi de entropie, el epurează poemul până la 
a obţine forma geometrică perfectă…” Miza pe viitor e o idee care îi 
traversează atât textele teoretice cât şi ţesătura poemului în care 
descoperim filigranul imaginaţiei cibernetice. 
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Poeme de  
Ion Maria 
 
 

 
 

bar de poeţi 
 
nu avem o cafenea a poeţilor 
în craiova ( oare poeţii se iubesc 
între ei ori numai se acceptă?) 
şi nici nu vom avea curând 
trebuie să stea poezia prin cafenele 
( chiar dacă îi place cafeaua) ori 
să meargă pe stradă chiar dacă 
oamenii nu se interesează 
de ea? 
 
cred că pe lângă blocul meu 
este o staţie de pompieri gata 
să mă stingă atunci când mă 
va aprinde poezia 
veţi vedea focul de departe 
voi fi aprins precum farul 
din alexandria vă voi lumina 
ziua căci nopţile vă sunt 
luminate de atâţia 
alţii 
 
încerc sa fiu mai calm să 
nu dau şpagă inspiraţiei 
oricum ( ca orice femeie) ia 
vine doar când vrea 
încerc să fiu mai calm în 
fond fiecare zi te poate 
bucura 
cu micile ei 
necazuri  
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ce bine este că nu zbor 
 
ce bine este că nu zbor 
cu avionul şi niciodată 
nu voi zbura 
nu vreau să văd pământul 
de sus 
aşa cum îl văd îngerii 
ori zeii vreau să stau cu 
picioarele pe pământ 
să fiu aproape de oameni 
de necazurile  şi bucuriile 
lor dintre nori totul îţi pare 
o glumă şi reptilienii nici 
nu există 
de sus de la marginea  
atmosferei nu ai cum  
să te gândeşti la marii 
oculţi 
în aerul rarefiat totul 
e simplu şi eşti aproape 
de stele 
cu cât zbori mai sus 
cu atât eşti mai departe 
de oameni însă ce-ţi pasă 
poate n-ai fost om 
niciodată 
 
ce bine este că nu zbor cu 
avionul şi nu voi zbura  
niciodată în pasărea de  
aluminiu aş deveni un ou 
cosmic o inteligenţă 
goală desprinsă de pământ 
de oameni şi necazurile lor 
aş fi mai mult un duh decât 
un poet şi poetul trebuie să 
aibă o inimă pe care oamenii 
să o atingă 
atunci când îl citesc 
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trecutul mă îngrozeşte 
 
 
intram în deriziune 
undeva între constelaţiile 
taurului şi scorpionului 
atârnam pe un zid bătut 
bătut de vânt eram înclinat 
apa primordială cădea 
din mine 
undeva un munte se ridica 
să mă susţină 
 
intram în cărţile de joc 
aveam multe nume karma 
era scrisă în vechile sutre 
cele ce se recitau cândva 
prin new york  
anonimatul meu era magistral 
nu mă serie acest trecut 
viitorul doar mă îngrozea 
 
văd în globuri de cristal 
şi în cărţi de poezie citesc 
în romane veşti viitoare 
despre mine nostradamus 
mi-a dat cheia de la ladă 
de când te-am pierdut 
sunt un vânt rătăcitor 
unii îmi spun că sunt un nimic 
eu ştiu că sunt de nici un fel 
viitorul mă sperie trecutul 
mă îngrozeşte 
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”Aurel Antonie este un prozator 
(post)modern. Hinterlandul romanului său 
devine convenţional: alegoric, mitic, fantezist, 
lumesc. Deşi exact precizată (în orăşelul 
Mercury City, undeva pe ţărmul Atlanticului) 
provincia care-l înconjoară aparţine unei 
geografii simbolice şi imaginare; este deci o 
nouă realitate. Teoria ficţiunii este explorată, 
cu frecvente accente parodice, prin însuşi 
procesul constituirii ficţiunii ca (meta)utopie 
şi distopie/ antiutopie.” 

 
 

Un prozator postmodern: Aurel Antonie 
 

un eseu de Ion Popescu-Brădiceni 
 
Aurel Antonie afirmă: “Da, eu am găsit răspuns la tulburătoarea 

întrebare care frământă de milenii cele mai luminate ale artiştilor şi 
filosofilor: Cine suntem? De unde venim? Încotro ne îndreptăm?”. 
“Mesajul” este o povestire de surficţiune şi, oarecum, ispitită de science-
fiction. Tiparul este post-modern, intenţia fiind de a demistifica, 
vertiginos, codurile ideologice şi de comportament care stau la originea 
sistemelor de articulare, interpretare şi manipulare… 

Ironia prozatorului frizează tehnica literară, conform căreia orice 
libertate este iluzorie, căci “nu toţi oamenii ar fi purtători ai nobilului 
mesaj. Ci un număr restrâns de aleşi (ce) se bucură de acest neasemuit 
privilegiu. Ceilalţi oamneni (ar fi) numai restul indivizilor care n-au altă 
menire decât să-i ajute pe cei aleşi să ducă mai uşor preţiosul mesaj”.  

Sunt denunţaţi pe rând: credincioşii sectanţi, savanţii, artiştii, 
muzicienii, filosofii, capetele încornorate, rasele superioare, 
academicienii ş.a.m.d. Considerăm şi noi că argumentul artiştilor pare 
perfect valabil: “numai prin trăiri artistice intense se poate ajunge la 
înţelegerea mesajului”, exprimat “în limbajul accesibil şi celorlalţi 
oameni”. 

Desigur, autorul ia peste picior limbajele de lemn ale unora şi 
altora şi bine face. “Părerea mea, dacă vă interesează, este că toţi 
oamenii sunt purtătorii acestui mesaj universal. Mesaj care dăinuie în ei 
încă de la începuturile existenţei şi care va dura veşnic”. A continut apoi 
cu un roman complicat: un roman meta-şi transimaginar, simbolico-
semiotic, continuu- discontinuu. Romanul postmodern are alte legi, 
gândirea lui artistică are ecouri: meta şi trans-imaginare.  
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Asta nu ne împiedică să-i trecem în dreptul personalităţii sale 
creatoare: detaşarea parodică, repetarea în mit a aceleiaşi poveşti (a Cărţii 
înseşi, ca obiect de cult(ură)). Mitul reduce (izbuteşte această 
performanţă a unui gest aparent negativ) diferenţele contingenţei, ignoră 
alteritatea, preferând redublarea. El creează o imagine simbolică a 
totalităţii. În portretul unui personaj se oglindeşte întreaga umanitate. 
Omul se poate bucura de esenţa lucrurilor numai în afara timpului. 

Iar în afara timpului ajungi doar traversând dreptunghiul oglinzii, 
după ce-ţi priveşti  scrutător imaginea. Iar după el rămâne amintirea. În 
amintire sau în imaginaţie, întâmplările şi experienţele vieţii se ivesc fără 
realitatea lor. Astfel ele pot fi retrăite de către un eu intemporal. 

Bănuim în subtextul romanului Scrisoare către animalele mici 
încercarea de ordonare a haosului, de integrare a unui timp ostil în planul 
metafizic şi social, de recâştigare a esenţei umane înstrăinate.  

Simţim că romancierul acuză drama simbolică a eului (a 
conflictului dintre integrarea eului în lume şi a lumii în eu). El este 
conştient de tensiunea insuportabilă ce-i încrâncenează fiinţa. 

Amplasat de-a lungul “dicotomiei” clasic-modern, Aurel Antonie 
izbuteşte o adevărată teorie a ficţiunii, adică o metapoietică a romanului, 
la purtător. 

Tensiunea ontologică despre care opinam mai sus provine din 
contradicţia (necesară, apreciem noi) dintre eforturile de a construi şi 
menţine (meta)ficţiunea (şi metaromanul) şi dorinţa de a crede în 
existenţa independentă a acestui sistem parţial criptic parţial fanic. 
Evidenţiind încă o dată fascinaţia exercitată de propriile noastre lecturi şi 
ficţiuni, semnalăm permanenta primejdie de a fi şi rămâne în dependenţa 
lor. 

Între imaginaţia critică şi critica imaginaţiei vom institui un raport 
permanent. Nu afirmăm prin urmare solipsismul unei lumi (şi a unei 
umanităţi) şi a unei conştiinţe închise în sine, ci pledăm pentru simularea, 
pentru eliberarea imaginaţiei de prejudecăţi. Fiindcă dacă le are, suntem 
forţaţi să-i criticăm/amendăm statutul. Menirea ei este să refuze ficţiunile 
liniştitoare sau să le recomande? Aceasta este întrebarea. De aici şi opinia 
noastră că formele şi operele literare trebuie să producă un stimul al 
reflecţiei, pentru această figură interioară autorul, trebuind să opteze în 
cadrul dicotomiei clasic-modern. 

Aurel Antonie este un prozator (post)modern. Hinterlandul 
romanului său devine convenţional: alegoric, mitic, fantezist, lumesc. 
Deşi exact precizată (în orăşelul Mercury City, undeva pe ţărmul 
Atlanticului) provincia care-l înconjoară aparţine unei geografii 
simbolice şi imaginare; este deci o nouă realitate. Teoria ficţiunii este 
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explorată, cu frecvente accente parodice, prin însuşi procesul constituirii 
ficţiunii ca (meta)utopie şi distopie/ antiutopie. 

Pe traseul labirintic al constituirii acestei “ficţiuni realiste” (vezi 
Nicolae Manolescu- Arca lui Noe), Aurel Antonie (în Scrisoare către 
animalele mici) amplasează: interpretarea semnelor misterioase de pe 
tăbliţele Ţării Mu, scufundată în urmă cu 16.000 de ani, un tratat referitor 
la virtuţile plantelor şi ale pietrelor, un altul de magie cu chipuri 
simbolice, manual de învăţătură al împăratului Leon Isaurul: Cartea de 
nisip borgesiană, substituită în aceasta (care ea însăşi este un înlocuitor al 
realităţii) cu imaginea ei dintr-o oglindă de Murano. 

Virtuos practician al acestei forme a scriituri postmoderne (vezi 
prozele din Mozaicul, Labirintul, Piramida, Trecerea, Visul, Tăcerea, 
Manuscrisul lui Merion, Cele şapte morţi ale lui Jorge Luis Borges), 
Aurel Antonie optează pentru naraţiunea autoreflexivă. În roman, 
personajul central e chiar Autorul, descris de un alt scriitor, scriind 
aceeaşi carte, ca o monadă cuprinsă într-o altă monadă, topindu-se unul 
în altul într-o aceeaşi individualitate, dedublată parcă.12 

Încă fecund, Aurel Antonie revine, spectaculos, cu Cenuşa, un 
roman deopotrivă alegoric şi parabolic. 

Aurel Antonie aparţine, ca romancier, constructorilor vizionari. 
Are evident şi har, şi vocaţie, şi talent, cum i se mai spune acestui termen 
metacritic, într-un cuvânt înzestrarea de rigoare. 

Faulknerian, în stilul de abordare a materiei epice (compararea 
noastră cu autorul lui Absalom, Absalom! are în vedere (r)apelul la 
Biblie, Cartea Cărţilor, Cartea Absolută, prototipică la personajele din 
primordiile acesteia, precum Sofronie, David, Nathanael, Iosif, Solomon, 
Efraim ş.a), autorul Cenuşii are toată grija să aducă tema, subiectul, 
trama într-un spaţiotimp datat, destul de precis, Gorjul mineresc, de-o 
realitate halucinantă, proeminentă până la sufocare, căci, în cele din 
urmă, David evadează din ea, se eliberează din concentraţionarismul ei: 
kafkiano-camusian şi redevine ceea ce fusese iniţial, înainte de a 
descinde în infernul Văii, stăpânul lui însuşi şi al întregii lumi, nu rege, ci 
imperator al unui alt univers, mult mai propriu, ontologic şi axiologic. 

Exerciţiile de descoperire, de cunoaştere a populaţiei Văii, 
impregnată de cenuşă, întinse pe perioada creaţiei divine din cele şapte 
zile ale Facerii sunt tot atâtea acte de (auto)iniţiere în misterele Cărţii-
Lume şi Lumii-Carte. Cenuşa- aparţine ca topos/motiv literar Sodomei şi 
Gomorei ori Pompeiului, însă ca simbolistică şi retorică ea ţine de ideea 
mai generală a renaşterii, ca pasărea Phoenix. În romanul lui Aurel 
Antonie, această pasăre este David. 

Iată-ne, de-acum, în plin regim antropologic al imaginarului 
divin, sub semnul categorial al sceptrului, din clasa schematică a 
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polarităţii disociative (a urca, a cădea, concretizat în arhetipul epitetic  
„pur/murdar, luminos/întunecat, sus/jos” şi în arhetipul substantivizat 
„aerul/ duhoarea, botezul/ murdăria, piscul/ prăpastia, cerul/ infernul, 
căpetenia/ inferiorul, eroul/ monstrul, aripa/ reptila”. 

Ca să fim mai expliciţi, David se circumscrie situaţiei categoriale 
durandiene a sceptrului, căci el,este regele David, care în ficţiunea lui 
Aurel Antonie nu mai scrie psalmi, ci texte fundamentale, discursuri-
parabole, transcrise de autorul Cenuşii de pe bolţile bisericii pictate de 
Iosif, ori chiar de el însuşi, căci doar e licenţiat în belearte, deci, artist 
plastic. Oricum semiotica/simbolistica bisericii devine transparentă în 
economia scriiturii metanarative şi transepistemologice (translingvistice: 
biserica e un templu, deci ea este locaţia sacrului într-o societate 
secularizată, profană, desemnificată, decăzută, imorală, vulgară, 
mincinoasă, falsificată etc., dar şi romanul propriu-zis, un  roman scripto-
pictural, decriptat de noi ca predominant, transmodern, căci, din fericire, 
accentele postmoderniste stau, undeva, în fundal, în canava, în ţesătura 
complicată, tehnic vorbind, cu o remarcabilă ştiinţă a povestirii, a 
alternării, a interferării planurilor, strategiilor metapoetice, semnificaţiilor 
aferente etc.13 

Cele şapte capitole ale Cenuşii sunt aşadar cele şapte etape ale 
misiunii divine, a lui Natanael în Vale, şi ale formării lui David pentru 
misiunea lui de dincolo de dealuri. Natanael, de pildă, este complementar 
cu David căci el reprezintă regimul nocturn al imaginarului, mai precis 
sapă, în fiecare noapte, plătit de Sofronie, în căutarea unei comori. Dar 
Sofronie în persoană o va găsi şi se va vădi a fi un vasilisc. Vasiliscul 
este un animal regal, este dublul fabulos al lui David, este monstrul de 
care am amintit mai înainte. David şi Vasiliscul fac perechea arhetipală 
din categoria sceptrului şi din arhetipologia  substantivizată a Eroului/ 
Monstrului. Vasiliscul este un animal mitic, totemic, interzis, ezoteric 
aşadar, care-şi ucide victimele cu privirea. Dar Aurel Antonie utilizează 
accepţiunea lui europeană. În Europa medievală se crede că naşterea unui 
vasilisc se produce sub Steaua Câinelui (Sirius), dintr-un ou sferic, 
înfăşurat în piele aspră, în loc de găoace, ouat de un cocoş şi clocit de-o 
broască ţestoasă, şi apare încoronat. De fapt, imaginea teribilei creaturi e 
terifiantă: trup solzos de şarpe, cap de cocoş, coroană pe creastă  şi cu 
patru picioare. 

Pricepem că Sofronie este o hierofanie (a lui Dumnezeu), care e 
când vizibil, când invizibil, şi el îşi asistă “fiul” spiritual, apărat în lipsa-i 
de Natanael, îngerul căzut. Pentru edificare pe cont propriu recomandăm 
din Biblie Psalmii şi Sofonie şi veţi consta cu câtă furie, revoltă şi silă, 
reprimate olimpian, şi-a compus Aurel Antonie romanul Cenuşa. Fiara, 
monstrul, este comunismul dictatorial, care face rău, la nivelul ambelor 
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regimuri: şi în cel real, şi în cel imaginar. Eufemistic, vasiliscul e 
Diavolul şi de aceea, în finalul romanului, Sofronie îl mută în altă 
vizuină. 

Căutătorul de comori, Natanael, este, de facto şi de ipso Avraam, 
cel care-i solicită lui Dumnezeu nedistrugerea Sodomei şi Gomorei (vezi 
Facerea, cap.18) cu condiţia identificării a cel puţin zece oameni drepţi 
din mulţimea păcătoşilor. Dar în cetatea ticăloşită nu se găsesc nici aceşti 
zece drepţi şi David, ca un alt Lot, o părăseşte. 

După cum lejer putem constata, arhetipurile biblice se 
suprapun/se paradigmează, în textura alambicată (alchimic, fireşte) - căci 
Natanael, căutătorul aurului, poate fi interpretat, în acest sens de 
prozator, decodificările noastre fiind indubitabile, dar secvenţiale, 
armonizarea lor într-un întreg antifrastic, metonimic,metaforic, ironic, 
fiind meritul indubitabil al lui Aurel Antonie, cel care-şi proiectează 
umbra şi aura totodată, chipul şi înfăţişarea sa în Sofronie, David, 
Natanael, Iosif, Solomon, Efraim şi în celelalte personaje, ca-n nişte 
oglinzi, devenite în roman făpturi 
metamimetice/metaimaginare/metafantastice şi metafizice. 

Ereticul Aurel Antonie- Cenuşa fiind, absolut transparent o foarte 
succintă rezumare neohermeneutică a Vechiului Testament-îşi transformă 
şi îşi transfigurează erezia într-o nouă credinţă, căci, în cele din urmă, 
David va fi noul Mesia, va fi Iona, cel ieşit din burta leviathanului (a 
Cetăţii din Valea Cenuşii, în cazul de faţă), pentru a merge spre Ninive, 
ca s-o creştineze. Credinţa lui Aurel Antonie într-o lume mai bună, mai 
dreaptă, mai minunată, este poate singura deschidere optimistă a Cenuşii. 
Oare  vom ajunge cu toţii cândva, în acest Paradis, contrazis la nivel de 
model de prozator? 

 



 171

 
 
Poezii de  
Radu Cange 
 

 
 

 
Mai avem atîtea de făcut 
 
Gingăşia ta a dispărut 
printre riduri – şi eu 
o fantomă care te priveşte. 
 
Mai avem atâtea de făcut,  
încât ar trebui să dereticăm 
printre cuvinte timp 
de o mie de suspine. 
         
Poem neterminat 
 
Iată cum 
te-am înduplecat 
să cobori amurgul, 
ca mâinile mele 
să poată vorbi 
cu sânul tău. 
 
Iată cum ... 
 
Confesiune 
 
Sufletul tău 
este un perete de gheaţă, 
fiul meu, de care mi-e 
teamă să mă apropii. 
 
- Vezi câte cuvinte 
se pot întâmpla 
în singurătate? – 
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Ca o potecă 
ce-şi urmează drumul 
într-o pădure întunecată, 
aşa este viaţa mea. 
 
De n-ar fi poezia,  
cu drag m-aş agăţa 
de undele unei ape.   
 
Anotimpuri 
 
Stau în toamnă, 
ca într-un fotoliu confortabil, 
frunza nu-mi ţine de foşnet, 
după cum nici primăvara 
nu m-a primit în puritatea 
florii şi nici iarna 
în puritatea zăpezii. 
 
A fost doar o curvă de vară lascivă, 
care umbla cu buricul gol, 
încât fiecare bărbat nebun 
se crede un taur, avid după 
aplauze, căruia, în arenă, 
i s-a arătat culoarea roşie. 
     
Poem 
 
Cu aripi 
de înger pluteşte 
obsesia – 
trestie sprijinind 
omul clătinat. 

 
Poem 
 
Dragostea mea 
este o zeiţă 
în cădere, pe care 
o aşteaptă o cruce.  
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Doi înotători 
 
Curând, va veni 
noaptea şi magul din 
Coasta Boacii care 
îmi va spune: 
„Prietenii nu te iubesc, 
decât atunci când ai 
bunul simţ să mori.” 
 
Vei gândi: 
Vom trece şi peste asta,  
ca peste o mare sau peste 
o prietenie pe care 
un copil zburdalnic 
a lovit-o în joacă. 
 
Vom trece şi peste asta, 
ca doi înotători 
avizi după o himeră, 
siguri că malul este 
mult prea îndepărtat ... 
 
Am să citesc 
 
Citesc în apă 
gândurile morţilor. 
 
Citesc în apă 
sufletul mâinii plutind, 
asemenea amintirii înecatului. 
 
Oricum, citesc în apă 
asemenea unui 
vrăjitor de litere. 
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”Tentaţia de a fi tu primul ticălos, când altul ezită iar tu 
sileşti să nu ţi-o ia înainte – o tentaţie irezistibilă. Şi nu ştii 
câţi din prietenii tăi se pot abţine, de nu cumva multe din 
ticăloşiile care cad peste tine nu-s calculate şi trimise de 
aproapele.” 

 
 

Mirarea de voi 
(fragmente) 

 
reflecţii libere de Mircea Oprea 

 
 
Când nu găsesc cuvântul potrivit să-mi spună ideea şi gura mi se-

ncleştează în ceară, las ideea să mai zacă în tăcere, în frunziş, ba la 
umbră, ba la soare, ca şi cum fructul n-ar fi găsit încă pomul roditor să-l 
ţină, ca şi cum acel lucru nu l-am aflat şi nici nu l-am gândit vreodată.  

 
Sinceritatea mă inspiră, îmi dă aripi. Mă simt ca într-o cădere de 

pasăre în extaz cu aripile strânse pe un trup ce nu şi-l mai ştie. 
 
Mi-i greu să mă las de fumat când n-am ţigări. Repet totuşi la rece 

şi mă fac, mai întâi, că nu trag în piept fumul visat. Dar e fără elan, nu-mi 
iese şi abia aşa-mi vine pofta de-o ţigară adevărată. Renunţ la ideea cu 
fumatul şi, că tot am o sticlă de vin bun la îndemână – gata, de azi mă las 
de băut! 

 
Oricât de departe s-ar păstra de mine, viitorul meu are un defect: 

odată şi-odată se va face trecut. 
 
Mamiferul din mine mai are urme de reptilă, din animalele cu sânge 

rece. 
 
Puterea întunericului – la fel cât şi cea a luminii, doar că lumina 

pâlpâie mai scump. 
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Paranoia vorbeşte despre sine până molipseşte şi lucrurile din jur de 
aceeaşi boală. Scaunul meu din lemn de fag a luat-o razna rău: se ştie 
tron de aur onorat de fundul unui rege de mansardă. 

 
Inventarul stârpiturilor din târg ar umple un panopticum, un bestiar 

dintre cele mai vaste: boschetari, cerşetori, babe fugite din azil, gândaci 
de canal, paranoici refuzaţi de doctori, arătări de nimic. Sunt stârpituri în 
faţa cărora mă ruşinez de parcă le-am pocit destinul cu mâna mea, de 
parcă aş fi singurul care le vede astfel.  

 
Ca orice cardiac, alerg între preot şi medic fără nici o tragere de 

inimă, până mi-o ieşi vreunul în cale…  
 
Am căzut în prăpastie şi toţi îmi spuneţi cum puteam s-o evit. Îmi 

spune cineva cum să ies?  
 
Moartea – pasul decisiv spre viitor. 
 
Îşi ţine harul fără a se folosi de el, cum orbul din naştere îşi poartă 

ochiul curat. Îl ţine fericit că îl are neîntinat încă de lumină, neîntinat de 
beznă, sperând că într-o bună zi cineva o să-i vadă şi lui sufletul, oglindă 
în pupila curată precum cleştarul.  

 
L-a fotografiat şi chipul său adevărat a plecat închis în cutia 

aparatului, iar lângă perete i-a rămas figura ţeapănă, uimită de ce i s-a 
întâmplat, o figură dornică mereu să fie admirată de ochiul de sticlă, 
simţul mort ce se lasă impresionat de lumină şi beznă de-o potrivă. 

 
Stau sub cerul liber cu spaima fobiei de înălţime: din clipă în clipă 

aştept să mă prăbuşesc în adâncul Cerului. 
 
Cei care nu rămân noaptea în rugăciune se uită la lună răpuşi de 

ochiul ei. Păgân sub crucea mea, cum par, bănuiala-mi sună mai degrabă 
a poezie – umbră senină pe umerii voştri. 

 
Trupul îmi face răutăţi de tot felul invidios că sufletul, stropul meu 

de divinitate ce trebuie să mă lumineze şi pe mine ca pe voi toţi, va fi 
recuperat, iar leşul de pământ în pământ se va întoarce, la voia viermilor. 

 
Citesc cărţi despre sfinţi, despre îngeri, lucrare cu tot atâta sens cât 

şi desenarea de pe Pământ a hărţii pentru acea parte a Lunii nevăzute 
vreodată de mine şi unde, de-oi ajunge, nu eu voi fi acolo.  
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Cancerul din mine îşi scrie singur scenariul, după formula secretă 

prin care orice organism viu îşi prevede sfârşitul. 
 
Chibzuit şi interesat, te îngrijeşti de morţii tăi mai ceva decât dacă 

ar fi încă vii, continuând să-i ţii în familie, să le fii rudă de aproape, frate 
sau fiu. Şi, ca între rude, te ajuţi cu răposatul, te ajuţi de numele lui, de 
munca lui rămasă pe pământ, cum te ajuţi şi de nobleţea lui demult apusă, 
pentru a-ţi lustrui cât de cât tinicheaua încă vie. 

 
Să citesc scrisorile de dragoste ale altuia, fie şi publicate, mă aşează 

cumva într-o stare de umilinţă, de invidie, de parcă aş privi pe gaura cheii 
vise ori coşmaruri la care nu ajung din patul meu. Ferindu-mă de 
asemenea lecturi, alung, aş crede, necazuri de care încă n-am aflat să 
existe. 

 
Tentaţia de a fi tu primul ticălos, când altul ezită iar tu sileşti să nu 

ţi-o ia înainte – o tentaţie irezistibilă. Şi nu ştii câţi din prietenii tăi se pot 
abţine, de nu cumva multe din ticăloşiile care cad peste tine nu-s 
calculate şi trimise de aproapele. 

 
Un miliardar să fi risipit cât şi cum am risipit eu, de mult ar fi ajuns 

în faliment. Aşa sărac, am risipit bani, ocazii, iubiri, chiar şi duşmănii, şi 
mai mult decât toate – timp. Orice miliardar, orice om de afaceri ar fi dat 
sigur faliment în locul meu. Dar, mulţumită abilităţii în afaceri, sărăcia 
mea n-a falimentat, ba am şi sporit-o! 

 
Intrăm în Săptămâna Mare şi vin şi eu cu jertfa mea la bucuria de 

creştin: renunţ la regimul de slăbire ca să postesc! 
 
Purtarea sa arată exemplar didactică de parcă, ascultând muzică, 

vezi în aer portativul cu note, bagheta care le urmăreşte.  
 
Suntem oameni în continuarea celor care au fost, suntem ziua de 

început a celor care încă vin. 
 
Şi înţeleptul, dacă-i cocoşat, judecă tot cocoşat, judecata sa 

înţeleaptă va avea şi ea o cocoaşă, şi va descoperi uşor defectul celui cu 
spinarea dreaptă, singura ta virtute care te cocoşează în faţa lui.  

 
Ţin mult la ea şi mă tratează cu tot respectul: e punctuală şi 

promptă când vrea să mă refuze. Şi nu-i vorba de moarte… 
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Nici n-ai crede că legea gravitaţiei funcţiona şi în antichitate doar 

că, astăzi, şi timpul şi lucrurile cad, se trec mult mai repede, tot după 
aceeaşi lege! 

 
Cine nu-mi seamănă – nu-l înţeleg; cine-mi seamănă – mă sperie.  
 
Văd pe hartă ţări, departe de noi, de unde-mi vin numai veşti 

proaste, urgii pe care n-aş vrea să vi le-nşir. Voi rupe acele pagini din 
atlas, pentru că ţin foarte mult să am lângă mine un atlas fericit. 

 
Aş vrea să-mi scriu cartea, cartea despre mine pe care aş fi scris-o 

cu zece mii de ani în urmă, aceeaşi şi de peste alte zece mii de ani, dacă 
lumea ar mai dăinui pe-atât. Şi n-am ceva împotriva clipei mele vii, a 
timpului acesta, cât împotriva felului urât în care lumea de acum se lasă 
ştiută, văzută, a felului în care se desparte de mine, în care se desparte de 
ea. 

 
Domnilor, nu vă miraţi de mine că stau cu pălăria ridicată a salut de 

atâta vreme în pustiul acesta de oameni: cu siguranţă, cineva va trece şi 
pe aici! 

 
De mult nu mai scriu la cărţile mele pentru că doare şi sufăr peste 

cât îmi îngăduie puţinele mele puteri. Dacă au suflet şi har, se vor scrie 
singure. Rotunde, bine întemeiate, ca nişte îngeri cu aripi deja mature, 
vor deprinde repede şi zborul. 

 
Când aud de vreun păcat prin care încă n-am trecut, mă cuprinde 

invidia faţă de alţii, mă prinde vina faţă de mine însumi: dacă acolo era 
Adevărul, dacă acolo era Poarta? 

 
Cu totul întâmplător, fără să am vreo vină, faptele cad pe minciuna 

mea. Să vezi de-acum persecuţie din partea adevărului! 
 
Priviţi: norul cel mai aproape de pământ e gândul meu înalt. Toată 

ziua sunt cu capu-n nori. 
 
Nu în casele pline de suflete, de lucruri, ci în casele pustii îşi ţin 

fantomele sindrofiile, acolo unde nu vor da pisălogii peste ele, cu 
insistenţele lor – aşa mi se şopteşte. Până şi la mine în cameră, când simt 
o boare mai rece în ceafă, nu mă tem că vedenia se va ivi de prin 
aşternuturi, din dulapurile cu cărţi, ci privesc ţintă în peretele gol unde va 
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atârna cândva un portret cu chipul meu: de acolo, din perete, din varul 
stins, mă pândeşte Ochiul.  

 
Discreţia celorlalţi în privinţa banilor, grijă care parcă nici n-ar 

exista, este exemplară. Nu ştiu cum trec alţii de acest detaliu feroce dar se 
pare că n-au spaime dintr-atât, şi doar eu mă zbat impudic şi grotesc după 
foiţele astea de nimic. Se vede că e o temă intimă, domestică, precum 
igiena din zori ce se consumă între pereţii strâmţi. După care îi afli în 
stradă, curaţi şi bărbieriţi, gata să-ţi pună gheara în gât cu toată dragostea: 
Astăzi va fi o zi splendidă! 

 
În copilărie pâinea, prunele din curte, laptele din piaţă, până şi 

foamea – toate aveau alt gust. Şi foamea de atunci se sătura cu atât de 
puţin. 

 
         În faţa ticălosului acesta, aproapele meu, singura pedeapsă pe care o 
am la îndemână e să nu-l iubesc: pedeapsa lui – blestemul meu. Iar dacă el 
mă iubeşte, (doar şi-un ticălos iubeşte), eu, în singurătatea mea, îl iubesc 
chiar cu disperare. 

 
Scrii? Nu scrie! Ştii că tot ce scrii se face fiinţă, prinde trup şi suflare, 

tot ce scrii ia viaţă din viaţa ta, din viaţa celor apropiaţi ţie? Nu scrie, nu-i 
omeneşte să scrii. Ştii cât suferă un cuvânt ce devine fiinţă? 
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Un poem de 
 Alexandru Sfârlea 
 
 
 

 
Poate că aceasta este ziua 
 
Poate aceasta este ziua când am simţit 
unicul meu Atunci mizer împotmolit 
în miezul crud al nimicniciei 
o mângâiere de cactus 
o alegere pardosită cu gresia unei asprimi lâncezinde 
a dezgolirii de sine într-un muced tumult 
şi sub mucezeala aceea auriu totuşi  
precum plăseaua unui pumnal 
strâns în pumn până ce oasele degetelor 
păreau albite de promoroacă 
un punct lacom de-o veşnicie 
cuibărită într-un atemporal cadavru 
o lăcomie tot mai îngroşată precum saliva 
emancipată în spută 
întâietăţi despuind foşnetele veştede ale spaimei 
de orice aparenţe ale culorii în viu 
încă ştiai gustul întunericului  
ca un aluat negru frământat între gingii 
iminenţa despovărării de ipostaza de legumă 
a timpului un timp aţipind din când în când 
între degetele împreunate întru nimic 
aşa de dragul împreunării 
şi deplângând inutilităţile înecate-n cerneluri 
o alegere pardosită cu gresia unei asprimi lâncezinde 
apoi intermitenţele dintre oropsite tic-tacuri 
să bată în ultimele clipe ale melcilor 
lipsiţi de voce de slutul obicei  
de a se sprijini în coadă 
de-acele tacite draconice răstălmăcite 
insomniace aparent silnice ingerinţe 
o jumătate de măr reiterând politicastrului 
despicarea cu tăioşenia privirii 
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a unui cap de bătrân depozitarul angrosist 
a unei vremelnicii înglodate-n devălmăşie 
trucul ieftin al îmbăierii în senilele-i lacrimi 
a unui pui de crocodil îndopat cu moaşte de licurici 
apoi o-nghiţitură de vodcă proastă pe stomacul gol 
atenuând usturimea unicei leziuni pe creier 
dar tu insişti să fii supravieţuitorul  
încotoşmănat în ultima piele-a cobrei regale-abdicând 
sub ciocul tocit ciobit al unui vultur pleşuv 
o alegere pardosită cu gresia unei asprimi lâncezinde 
scotocitul prin sălcii după o melopee 
distructivă ca acidul uric impregnat  
în cerul sumbru înnorat al gurii traumele instinctive 
sclerozând germenii răbdării şi neputinţei 
şovăitoarea iepuresc de  fricoasa 
şi trândava neputinţă ca şoapta unui greier 
s-ar cuveni să îngraşi textul şi intertextul 
samavolnic să exulţi sorbind apa chioară şi vie 
din călcătura de fiară duhnind 
de stâlcite mutilate răgete între colţii sticlind 
de aura îmbrâncită din har a colindelor 
foamea întărâtată de-auguri fantomatici 
reiterări trudnice răzuind etichete cu sfinţi 
de pe sticlele în care zăcuse  
ca lovit de-apoplexie adevărul din vinul de masă 
o alegere pardosită cu gresia unei asprimi lâncezinde 
dimineaţa de după un ceremonial substituind un masacru 
de tumori năclăite de sudori reci un ceremonial 
ce s-ar fi vrut neutru însă 
apolinic şi-apocaliptic precum lipia  
prefăcută în scrum candoarea unei lipitori 
umezind cu sânge de viperă  
ochii storşi de priviri spâne ai brutăresei 
lepădarea-n  subliminal şi-amnezii 
infinitezimale a tuturor ipocriziilor 
abominaţiunilor ciumelor şi cutumelor umanităţii 
păşeam cu sufletul şi tălpile goale 
peste hainele de gală concupiscentă  
răutatea  privitorilor zburătăcită  
în fâlfâiri de flamingi via Discovery 
o alegere pardosită cu gresia unei asprimi lâncezinde 
şi instantaneu desprimăvărările  
ca nişte sfieli imperios cotropite 
de vaiere şi huiduieli ancestral- excesive 
precum pământul crescut peste  
bătăturile palmelor de sclavi histrionici 
încă neputrezite în grămăjoara de oase 
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ruinele-aşteptărilor tăbăcite de uitături  
duşmănos împietrite mai apoi 
piscul ulmilor ulii frenetici zdrenţuind cu ciocul 
larvele regretelor smulse cu jind  
din ascunzişuri ce le păreau unora trucate existenţe 
imortalizate tardiv în memorie 
teama instinctivă de-a resuscita trupuri tinere 
în cluburi incendiate de hulitorii ispitelor 
sutane şi hanorace harnaşamente veşminte  
de Scufiţe culegând de pe blănuri scumpe 
scame de resentimente 
o alegere pardosită cu gresia unor asprimi lâncezinde 
onomatopeele scoase de aricioaica Nadejda 
la vederea propriei imagini în oglindă 
murluituri de plânsete cimentând bancnotă  
de bancnotă restriştile-abrutizate –agonizând 
în sacii poştali avioane supersonice alimentate 
cu reacţiile în faţa iminentelor prăbuşiri  
în socialul haos pentru unii haios 
a cui vă spun a cui 
a iubitorilor masochişti 
de undergrandori şi-aterizări forţate pe caldarâm 
din culminaţii  psihedelic etajate 
ultimele sticliri din ochii lor s-ar fi  cuvenit trecute 
precum aţele chirurgicale prin acele cu care eventual 
ai fi putut să prinzi o pulbere de alta 
un geamăt genuin de altul 
o cimilitură visată cu ochii deschişi 
de-un vierme neadormit de altă cimilitură 
uitată la trezirea dintr-un ludic coşmar 
de –o bătrânică exersând mai apoi 
alergia la pomeni şi medicamente  
dezlânatele monitorizări 
ale tranşelor  unora 
scrupulos izbind bucatele obşteşti cu frunţile 
parcă ornate cu zgârciuri şi cu grimasele smulse 
de unde de neunde 
din colţul buzelor celor hălăduind ponosiţi 
supranumiţi secături întrucât înghit în sec cu nemiluita 
aud totuşi pocnete de la destupat şampanii 
ale mărgăritarzilor trăgându-şi tichiile 
până peste urechi 
o alegere pardosită cu gresia unor asprimi lâncezinde 
şi mirosul fumuriu insinuat în scâncete şi descântece 
orizontalitatea şenilelor algoritmice  
jinduind metafizic 
după persuasivitatea ondulatorie 
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a monstruleţilor mânuind plase cu de-ale gurii 
crucea lor fire-ar fi punctele cardinale 
spre cei ce muşamalizează visul în care se făcea 
că sparg de racla cu moaşte urnele spre care s-au urnit 
pline cu cenuşa  
legiuitorilor nelegiuiţi  
se vor auzi pare-se sughiţuri scâncete scrâşnete 
dangăte sugrumate 
chiar înainte de ieşirea din clopot 
sunetul cartilajelor şi-al oaselor izbindu-se  
în derâdere parcă umeri puzderie de umeri 
ridicându-se nu spasmodic ci cu încetineala celui 
căruia doar ochii nu i-au fost atinşi de paralizie 
o alegere pardosită cu gresia unor asprimi lâncezinde 
de altminteri poate că unii alţii etc eu insumi la o adică 
vom ajunge să idolatrizăm o noapte a nopţilor 
valpurgice când toate sistemele galaxiile stelele 
se vor apropia hiperluminic subatomistic instantaneu 
unele de altele unii vor perora  
că asta ar fi o contopire a universului cu universaliile 
a neştiutului cu ştiutul a permanenţei cu imanentul 
a metastazelor cu extazul  
şi-a euforiei semantice cu Absolutul 
între timp aruncăm priviri  
lungi cât ascuţişul de sabie spre culcuşurile 
urechelniţelor prăduitorilor şerpilor monetari 
şi-ale virtualelor mironosiţe  
după care strângem pleoapele de parcă ne-am crede 
pitoni sugrumându-şi melancolici prada 
silenţioşi amnezici oarecum hipnotici 
în fine poate că aceasta este ziua mizerului meu Acum 
împodobit în miezul crud al nimicniciei 
precum un brad căruia crengile 
îndată veţi pricepe cum 
i s-au prefăcut în aripi încât reticent 
şi timid sfios adulmecând dedesubtul  
începe să fâlfâie 
căci nu credea să-nveţe a zbura vreodată 
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2012, o apocalipsă livrescă 
 

o evaluare de Adrian G. Romila 
 

Bilanțul unui an se poate face și după cărțile care l-au marcat. 
De apocalipsa atât de trâmbițată m-am ferit citind, cu gândul că, dac-o 
veni, măcar mă va găsi făcând ceea ce-mi place cel mai mult. Că de 
evitat, cum aș fi putut-o evita? Într-o altă lume, livrescă, de care poate că 
mayașii mai știau câte ceva. 

Voi enumera câteva dintre titlurile literare importante ale 
anului 2012, încercând o taxonomie personală, selectivă, cu toate 
subiectivismele asumate. Sunt doar unele dintre cărțile pe care le-am citit 
și despre care am scris, pe alocuri, între multele care, inevitabil, mi-au 
scăpat. Unele au fost nominalizate la premii naționale, altele au luat 
premii, altele au trecut discret prin fața criticilor avizați sau a cititorilor. 
Am exclus din start genul teatrului, la care chiar nu mă pricep. 

La capitolul ”poezie”, pun, din capul locului, placheta lui 
Marius Chivu, Vântureasa din plastic (Brumar), un volum răscolitor, cu 
o acoperire existențială certă, care i-a conferit o autenticitate foarte 
promițătoare pentru un debut. Avem, la Marius Chivu, o metamorfozare 
poetică esențializată, non-discursivă, de cea mai pură calitate, împotriva 
”poveștilor” poetice de mainstream ale recenților nouăzeciști-douămiiști. 
Anca Mizumschi a dat În moalele cerului (Brumar), un volum la fel de 
bun ca Poze cu zimți. A mai confirmat, între alții, și himeristul nouăzecist 
Vasile Baghiu, cu Depresie (Limes), într-un ton grav, care părăsește 
”turismul” decorativ de până la el în favoarea unor stări poetice 
veritabile. Unii optzeciști încă au mai surprins piața literară: Liviu Ioan 
Stoiciu, cu Substanțe interzise (Tracus Arte), trei grupaje lirice în stilul 
epic-aglutinant al autorului; Dorin Ploscaru, cu Artă și rafinament. 
Florăria Romantic, vizibil mai bună decât plachetele anterioare, ușor 
diluate. Aș îndrăzni să trec aici și a IV-a ediție a Jucăriei mortului (Casa 
de pariuri literare), prin care Constantin Acosmei și-a asigurat nemurirea 
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poetică, prelungind post-modern un bacovianism moldovenesc structural, 
încă valabil. Roșu pentru pietoni (Charmides) a lui Ciprian Măceșaru ar 
fi și ea o apariție lirică de neuitat. 

Proza a avut un pseudo-roman excelent, debutul lui Un 
Cristian, Morții mă-tii (Casa de pariuri literare), care a arătat că literatura 
e mai degrabă expresie și revoltă decât formă și joc, cu toate riscurile 
unui limbaj șocant. Radu Aldulescu, cu Cronicile genocidului (Cartea 
Românească) – o continuare la același nivel a picarescului Îngerul 
încălecat, și Filip Florian, cu Toate bufnițele (Polirom) – la fel de baroc-
estetizant ca precedentele sale - au fost apariții demne de remarcat. 
Autobiograficul Planuri de viață (Polirom) al lui Vasile Baghiu a 
dovedit că un poet se poate converti ușor într-un prozator de calitate, 
Andrei Pogorilowski a dat, în Cartușe (Cartea Românească), un 
remarcabil micro-roman corporatist, iar Adrian Chivu a produs o curată 
imitație de discurs puber în Strada (Polirom). Cu un titlu plutarhian, 
Viețile paralele (Cartea Românească) a Florinei Ilis a fost, de asemeni, o 
carte de consemnat. Ea a reconstituit, sub forma unui docu-roman, viața 
antumă și postumă a lui Eminescu, printr-un uriaș efort de documentare 
și epicizare, de la texte de epocă la bloguri și reviste contemporane. 

În critică, aș alege studiul Ioanei Bot, Eminescu explicat 
fratelui meu (Art), unde marele romantic e redescoperit prin prisma unei 
ingenuități hermeneutice, dincolo de uriașa tradiție exegetică adesea 
parazitară. Nu pot omite edificatoarea Critica în tranșee. De la realismul 
socialist la autonomia esteticului (Polirom) a lui Alex Goldiș și 
singularul Caragiale. Marele paradox (Cartea Românească) a lui Gelu 
Negrea. Virgil Nemoianu a publicat, în 2010, în SUA, Postmodernismul 
și identitățile culturale. Conflicte și coexistență, tradus cu folos și la noi 
la Editura Universității ”Al.I. Cuza”, Iași. E un studiu masiv despre 
posibilitatea de a recupera ontologii ”tari” într-o epocă a relativităților, 
scepticismului și polimorfismului ideologic. I.L. Caragiale și caligrafia 
plăcerii. Despre eul din scrisori (Humanitas) a lui Dan C. Mihăilescu a 
adăugat încă o pagină perspectivei biografice pe care autorul a mai 
aplicat-o abordării unor Eminescu și Cioran. Un foarte bun studiu asupra 
lui Paul Goma a dat Petru Ursache, prin Omul din Calidor (Eikon), o 
monografie aproape exhaustivă, unică, la noi, despre subiect, din câte 
știu. 

Memorialistica a fost reprezentată de varianta inedită a de 
Nicolae Steinhardt (îngrijit de George Ardeleanu, la Polirom), având 
subtitlul Manuscrisul de la Rohia, cu o altă ordonare a fragmentelor, cu 
reformulări și cu ceva pasaje în plus față de varianta cunoscută. Aș numi-
o aici și pe venerabila Micaela Ghițescu, cu un captivant op de evocări, 
Între uitare și memorie (Humanitas). Reeditarea Mărturiilor pentru 
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Judecata de Apoi adunate din gulagul românesc (Humanitas) a lui 
Radu Mărculescu a reamintit, alături de mai vechile sale Pătimiri și 
iluminări din captivitatea sovietică, despre ororile sistemului 
concentraționar comunist. Povestite, e adevărat, cu mult talent literar. 

La capitolul ”jurnal” îl înscriu pe Ioan Pintea, cu Proximități 
și mărturisiri (Cartea Românească) – notații rafinate ale unor lecturi 
eclectice, dar și pe Dan C. Mihăilescu, cu Jurnal pieziș (Humanitas), o 
selecție distribuită tematic a unor caiete personale mai vechi și mai noi.  

La ”convorbiri”, Măștile lui M.I. (Humanitas) a consemnat 
dialogul pasionant al lui Gabriel Liiceanu cu poetul și traducătorul 
Mircea Ivănescu, iar la ”eseu”, Andrei Pleșu a dat în premiata Parabolele 
lui Iisus. Adevărul ca poveste (Humanitas) glose evanghelice greu de 
egalat prin deschidere spirituală și substanță intelectuală. 

La ”traduceri” nu puteam trece peste masivul efort de a reda 
in românește, pentru prima dată într-o ediție profesionistă, a textului 
fundamental al lui Schopenhauer, Lumea ca voință și reprezentare 
(Humanitas), de către Radu Gabriel Pârvu. Măcar pentru spectrul nostru 
eminescian, cele două uriașe volume erau de mult necesare, așa, descinse 
direct din limba originală a marelui pesimist post-kantian. 

Acestea fiind zise, apocalipsa mă poate găsi, la citit, cu 
temele făcute, în cea mai mare parte. De am nedrăptățit pe cineva prin 
nepomenire (și sigur am făcut-o!), să fiu iertat! Mă mișc, ca toată lumea, 
într-un timp ireversibil și inevitabil programat.  

Pâna una-alta, să-mi fie de bine anul acesta, și pe curând 
(eventual, la un alt calendar mayaș)! 
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Poezia tinerilor. Pariuri literare 
 
 

Poezia nu e tînără sau bătrînă: e poezie pur şi simplu. Deşi, se spune, poezia 
este atributul absolut al tinereţii; că tinereţea este ea însăşi poetică, că nu 

există om tînăr care să nu înmoaie colţul inimii în cerneala vremii sale şi să 
improvizeze pe teme ale eternităţii presimţite.  

Poezia este, de asemenea, triumful gratuităţii. Cu aceleaşi cuvinte poţi imagina 
drumuri (utile? inutile?) spre stele sau poţi dimensiona proiecte care vorbesc 

despre materialitatea lumii. Poţi vorbi de idei care îţi şubrezesc muşchiul 
inimii, sau poţi vorbi despre bani care îţi întăresc pasul cu care muşti din 

concreteţea drumului.  
De asta, salutăm poezia tinerilor care se înrolează în ceea ce are mai sensibil o 

naţie: limba şi duhul limbii. Triumful gratuităţii este triumful frumuseţii care 
(de la Dostoievski cetire) va salva lumea. 

Tinerii (şi foarte tinerii) poeţi prezenţi în revista noastră provin din centre 
universitare diferite, din zone culturale diferite, îi uneşte sensibilitatea reînnoită 

de contextele socio-culturale, istorice şi morale în care au crescut. Născuţi 
după 1990 tinerii poeţi din aceste pagini sînt cu adevărat născuţi în libertate. 

Prin ei, să sperăm, literatura română se va reconecta decisiv la cea europeană. 
 

Red. CONTA  
  

 
 
 
 
Andrei Alecsa 
 
 

 
 

 
Dorul de şine al unui tren deraiat 
 
Aseară pe la 12 am realizat 
că sentimentul de acasă încă mai e acolo 
el nu mă părăsise 
ci se retăsese un timp, stând liniştit în cuşca lui 
precum un câine bătrân şi lăţos 
în vreme de potop... 
aseară pe la 12 am avut o revelaţie 



 187

cum că eu de fapt scriu de singurătate 
poemele mele trăiesc, nu mult, dar trăiesc 
şi stau de vorbă cu mine 
mai alesc atunci când sunt pe cale să le împing afară 
dintre picioarele gândurilor  
astă seară am vrut să vorbesc cu poemul-oglindă 
despre cum s-a putut ca unul dintre fiii omului 
Dachau 
să ajungă un băiat atât de obraznic 
deşi fusese crescut cu şerbet şi clape de pian... 
am suflat viaţă în trupul poemului 
pentru că aveam disperată nevoie de cineva  
care să mă ajute să regizez un film 
precum cele 120 de zile ale lui Passolini 
un film intitulat 
we need to talk about Dachau 
mi-am ucis însă impulsul ăsta 
pentru că acum ştiu prea bine 
mamei nu-i mai plac poemele mele 
ea îmi reproşează că de la o vreme 
tot încerc să sap până şi-n piatră 
că doar voi ajunge şi eu precum în desenele animate 
până în China 
mama îmi reproşează că de la o vreme 
petrec din ce în ce mai mult timp în faţa oglinzii 
trăgând de omoplaţi 
în căutare de aripi care să mă ducă 
în locul de unde pot privi 
cum secunda însăşi intră în criză de timp... 
mama îmi aminteşte că în jos 
până în China 
are să mă mistuie lava 
şi că în sus  
până acolo unde se văd cusăturile  
au să-mi crească flori de panică în organe 
şi au să-mi iasă pe ochi, pe nas, pe urechi... 
mamei nu îi pasă de evoluţionişti 
şi nici de existenţialişti 
pentru că ea ştie prea bine 
că zborul sau plonajrea sunt autostrăzi indecise 
şi că succesul unui transplant de aripă 
nu vieţuieşte în chilia însingurată unde sinapsele joacă şah... 
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aşa că ea mă provoacă să-mi regizez viaţa 
pornind de la următoarea scenă: 
noi doi într-un orăşel din statele unite 
o casă mare cu grădină, în suburbie, 
o sacoşă plină cu merinde 
un câine 
o casetă cu labirintul unui faun 
şi doi oameni generoşi 
cu tălpi magice 
care la fiecare pas 
inventează câte o ţară a minunilor 
pentru fiecare Alice pe care am părăsit-o 
adoptându-l pe băieţelul neamţ 
crescut cu şerbet şi clape de pian. 
 
 
Las Vegas 

 
Ziua în care hotărăşti că vei da undă verde unui TGV  
pe o linie neghicită din ţeasta ta 
un TGV ce nu a ştiut vreodată ce e ăla un inorog… 
ziua asta nu se uită 
cum nu se uită cana de lapte 
pe care mama ţi-o aşeza dinainte 
înainte să mergi la şcoală 
cum nu se uită mirosul de flori de tei 
din serile alea mult prea înalte 
la tavanul cărora nu ajungeai 
deşi aveai un metru optzeci şi şase 
şi jucai streetball cu tovarăşii 
ai să aştepţi ca mama şi cu tata 
să se dezbrace de haina asta de viaţă 
care şi aşa le şade din ce în ce mai strâns pe trup 
apoi ai să te gândeşti la un mesaj de adio pentru fractu’ 
ai să renunţi după o vreme la idee 
aşa cum au renunţat mulţi la a mai încerca să descrie 
liniştea de după Hiroshima şi Nagasaki 
ai să te mai coieşti o vreme 
sperând că secreţia dintre coapsele vreunei femei 
are să te răcorească de arşiţă ca mentosanele 
când de fapt între coapsele ei nu ai să descoperi 
decât arşiţa Nevadei care împresoară Las Vegasul… 
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Las Vegasul însă nu există 
e doar o iluzie distilată din fuga celor prea bine văzători 
cărora imaginea unei mări fără de ţărm ori briză 
le înfloreşte pe buze în floare de urlet  
fără putinţă de ecou… 
şi, într-un moment nepotrivit, 
ai să-l revezi pe Brad Pitt 
Jesse James pe suprafaţa îngheţată 
trosnindă 
a unui lac 
doar că tu nu ai norocul  
ca cineva să te ucidă  
ai să simţi în tine trosnetul 
căci lumea s-a născut dintr-un trosnet 
ai să simţi cum stelele te doresc 
neg infim pe trupurile lor pline de osânză 
ca un ocnaş în adâncurile propriului creier 
ai să-ţi tragi un tatuaj de prost gust 
poate o ancoră, o sirenă şi un baby jesus 
care să completeze sfânta treime a deşertăciunii… 
şi dacă până la urmă n-are să te doboare vreun TGV 
care nu a cunoscut vreodată vreun inorog 
şi dacă până la urmă are să te doboare 
banalul somn 
ai să-ţi dai seama că în Las Vegasul tău 
poezia a topit gloanţele pregătite 
pentru ruleta rusească.  
  
 

(Andrei Alecsa este doctorand, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi; 
poemele fac parte din volumul în pregătire….) 
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Ştefan Baghiu 
 
 
 
 

spre Sud, la Lăceni 
 
Am ascultat pădurea electro, 
Rave la -20 de grade în ultimul sac de dormit 
rămas. Insomnii pentru cei norocoşi, 
extasy pentru cei cu sistemul limfatic 
ciuruit de adenalină, 
miopie axială, 
keratectomie fotorefractivă 
şi hipnoză pentru idioţii electro, 
care au pornit maşinăria porno 
la Lăceni. 
Acolo s-a prizat de se-nfiorau 
studenţii Erasmus-slăbănogi, 
care au găurit urechile iubitei, 
doar aşa încăpea acolo 
flash-ul de lemn, conic, 
care au bătut tatuaje 
pe gâtul iubitei ca să îi ţină cald  
în marea trecere către Canada, 
„this is it!” 
gaura în urechea iubitei, 
flash-ul porno al iubirii între adolescenţi, 
sânii tari acoperiţi cu flori japoneze 
alb-negru, acolo scrie Gabi. 
Marea evoluţie se vede după căderea nopţii 
în halele părăsite, în pădurile electrice. 
Acidul va pune stăpânire pe platane, 
vor compune ultima muzică  
pe care se mai poate dansa, 
iar eu voi rămâne sedat până dimineaţa în clubul Goa, 
un pahar de vodcă va vibra mereu uitat pe boxe. 
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Ne-nghesuiam câte optzeci în camera cu ură, 
ritmuri de tobe şi ecouri noturne 
m-au lăsat gâfâind greoi, bolnăvicios şi atât de obosit. 
Priveşte-mă acum, departe, în cârje, 
testând un nou tic nervos pe care să-l adopt 
şi seara, când totul se-arată cum e,  
mă pot atârna de cele mai la modă temeri: 
că toţi îmbătrânim, 
că murim toţi o dată  
şi că timpul pe care l-am pierdut  
(chiar dacă spun mereu, tuşind,  
că nu regret nimic din ce-am făcut) 
nici măcar nu a fost al meu. 
Abia atunci totul revine la normal, 
când trec prin faţa ochilor mei  
străpunşi de neoane şi de  
leduri care construiesc panouri publicitare 
tot felul de anunţuri întâmplătoare,  
care mă calmează,  
„da, asta e lumea cu care m-am obişnuit” 
 
 
Să nu ne aducem aminte 
 
Eu nu 
respir bine în camera asta strâmtă, 
m-aş simţi mai liniştit, poate, privind 
mişcarea pneumatică a unui aparat de plastic  
şi poate mi-ar şi aduce cineva câte o portocală. 
E greu să mă menţin sănătos, 
asta pare a fi problema mea de zilele astea, 
dar nu fac o tragedie din lucrurile astea mici 
pe care oricum le uit când mă port normal 
visând la lucruri atât de uşor de căpătat, 
vibrez 
ca prostul la Schumann şi la electro  
dar nu e greu să mă menţin lucid şi transparent, 
eu nu spun că nu sunt sănătos, 
şi nu vreau să par penibil ca cei care îşi plimbă 
halatele coborând valea din curtea spitalului   
şi speră doar să mai poată profita de o masă caldă, 
îşi fac cruce şi adorm pe bănci sub castani. 
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Eu nu spun că sunt bolnav, 
deşi mi-ar prinde bine puţină atenţie, 
grija cuiva mi-ar da speranţă, ca atunci  
când ne-am descălţat de ghetele de la Marelbo 
îmbâcsite şi am râs că ne puţeau picioarele,  
ca atunci  
când am auzit pe hol 
cum jucau fotbal doi în chiloţi cu o doză de Cola, 
înalţi şi slabi, aveau ochii roşii şi 
aveau ce ne trebuia, 
nu aducem nimic nou şi nu scăpăm niciodată. 
Atunci unii preferă să-şi ascundă talentul de a contura 
în creion portrete şi de a se plimba cu un aer foarte occidental 
printre Diesel şi Piazzeta 
şi nu se tem, în ciuda a ceea ce se spune permanent, 
goi în faţa oglinzii. 
Câteodată ne-am blocat privind nebuniile 
pe care nu credeam că le poate face cineva, 
ea s-a arcuit şi a făcut podul direct din picioare, 
era filmat impecabil şi ne-a mirat zâmbetul ăla 
spunând „conditions of survival!”  
şi scăpând ochelarii pe gresie, 
înşfăcând apoi o ceapă şi înghiţind-o în trei minute 
aproape vomând de fiecare dată, era din Serbia 
şi spunea că nu a avut o copilărie prea strălucită, 
„noi, în Serbia, ne chinuiam cu copilăria”, iar acum 
s-a învârtit câteva zile în jurul Bucureştiului ca în jurul unor 
mormane de ciment pe care trebuie să le baţi cu picioarele goale 
şi spunea că ea merge doar desculţă, nu intră 
deşi stă ore în şir privind la vitrine, 
iar când simte oboseala că nu îi mai dă pace 
se aşează pe trotuar şi mârâie. 
În timp ce eu mă gândesc  
la cum să explic mai bine 
că nu sunt chiar bolnav,  
performance-ul e atât câteodată, 
femei păscând iarbă într-un atelier de creaţie 
sau crestându-şi cuvinte cu cuţilele în palmă la Sfânta Ana, 
la Lacul Roşu sau Bela Crkva, 
„de ce să nu ne jucăm cu un freesbe din ace infectate, 
să fim seropozitivi din neatenţie”, spun, 
şi să nu ne mai minţim atâta că suntem siguri pe ceva. 
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„noi, în Serbia, ne chinuiam”, 
dar nici eu nu respir bine în camera asta 
înghesuită, aşteptând viaţa adevărată sau, 
oricum, 
ceva asemănător. 
 

(Ştefan Baghiu este student anul II, Facultatea de Filologie, 
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca) 

 
 

 
 
 
 
Bogdan Federeac 
 
 

 
 

Când pleci tricourile încă miros a tine 
 
Când pleci, se opreşte ninsoarea, 
bag toate fularele împletite de mary în dulap 
până la noua iarnă. 
 
Iarna veche e iarna în care 
vinul fiert miroase a tavernă indiferent unde îl bei, 
puloverele şi tricourile miros mereu a tine,  
timpul se opreşte şi ceasul ticăie 
doar să fie în acelaşi ritm cu bătăile inimii. 
Când bătăile inimii accelerează 
ceasul nu mai face faţă şi muţeşte. 
Atunci îmi pierd cuvintele 
şi mă scufund în sentimente, 
uneori în tine, alteori în amintirea ta. 
 
Când pleci, soarele răsare după zile bune de hibernare 
şi prin copaci roiesc piţigoi, 
sticlele de vin se golesc una câte una 
până ce sângele are gust dulce-acrişor 
ca buzele tale muşcate cu nesaţ câteodată. 
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Când pleci îmi amintesc că în colţul camerei 
este o icoană în jurul căreia păianjenii şi-au ţesut pânza. 
 
Tu ai făcut să ningă pentru mine 
şi nu mai trebuie să port pe umeri 
asemeni unei arme stativul: 
ţi-am învăţat toate cântecele pe de rost, 
până şi sforăitul noaptea 
şi respiraţia îngreunată de astm 
şi paşii tăi apăsaţi coborând treptele de lemn. 
 
Când strig Clara! întinzi mâna spre geam 
cu arătătorul îngălbenit de tutun 
să văd că afară ninge, ceasul de pe perete încă ticăie, 
cafeaua dă în foc şi tu, înfrigurată, 
te îndrepţi spre canapea. 
 
De când ai plecat, nu mai cred în albul zăpezii, 
nici în amarul sângelui: zăpada e tot mai roşie, 
sângele e alb ca vinul din sticlele ce se golec una câte una, 
tricourile şi puloverele încă miros a tine 
dar canapeaua e goală. 
 
Ţi-am învăţat toate cântecele pe de rost 
şi dacă m-au auzi, te-ai tăvăli de râs 
când îţi imit sforăitul, respiraţia îngreunată de astm 
sau paşii apăsaţi coborând treptele de lemn. 
 
Iarna veche e cea în care tot vinul miroase a tavernă, 
iar când se opreşte ninsoarea şi tricourile încep să miroase a transpiraţie,  
realizez că ai plecat. 
 
Poem extensibil 
 
Toate iubirile adevărate au fost trăite, 
așteaptă să fie scrise, 
nu desenate pe nisip. 
 
O pereche de craci pe care nu le-ai văzut 
nici în vise te așteaptă în dreptul ușii. 
Când vei ajunge acasă 
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vei da peste un câine alb ce ronțăie 
copănele de îngeri, resturi de la cina lui de taină. 
Îți va vorbi cu pietre în loc de dinți 
și șerpi în gură. 
Nu îl poți fugări și 
 
da, am reușit să-mi mușc o ureche! 
 
Nu e deloc cald, cuvintele 
se izbesc și crapă în creier. 
 
O femeie fără vene 
și o lume cu cerul de oglindă, 
atât mai lipseau. 
 
Kein Minnesang 
 
Împreunez degetele două cîte două 
hai trei, ajung la cîte patru, cinci 
şi degetele mi se termină brusc. 
 
Am o singură palmă ce continuă o singură mână. 
Braţul îl simt apendice pornit din stern şi 
izvor de rugăciune eşuată dinspre suflet spre pământ. 
 
Fabrica de vise s-a transformat în azil 
 
Bătrânul mi-a spus că oraşul mă fură, 
că voi uita de iubită şi de mine 
că nu-mi va mai picura poezie  
prin sânge 
va alerga alcoolul. 
 
Bătrânul ţi-a spus şi ţie că într-o zi vei pleca 
şi eu,  în singurătatea asta perpetuă,  
departe, 
 voi fi răpit de oameni, 
iar tu vei rămâne cu visul. 
 
Tu, cea care rămâi cu visul, îi răspunzi încrezătoare 
că visul se naşte din joacă  
dar cocoloşit de trăirile frumoase a doi copii  
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se transformă într-un fluture colorat şi-i acoperă,  
ferindu-i de singurătate şi durere. 
 
Visul e acelaşi pentru amândoi,  
altcineva îl creează şi ni-l dă gata ambalat. 
Ne ascundem în el cu rândul, 
acum tu, acum eu 
acum eu îţi veghez somnul, 
acum tu dormi zgribulită şi te acoperi cu visul 
folosit pe post de pătură. 
 
Şi când te trezeşti începi un monolog pe care îl sfârşeşti aşa: 
mereu trăim din visare la ce a fost sau ce va fi să fie. 
 
Astăzi nu visăm, trăim, 
pe străzi nu mai întâlneşti bătrâni, 
azilurile au înlocuit fabricile de vise 
şi trebuie să pui cap la cap amintiri prăfuite şi trăiri opace  
să-ţi asiguri somnul liniştit şi căldura în nopţile de iarnă. 
 
 

(Bogdan Federeac este student, anul I master, Facultatea de Filologie, 
Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi) 

 
 

 

Vlad A. Gheorghiu 
 
 
 

 
Hol(e) 
  

*one day, I will marry that bitch!* 
 viața asta e o lume plină de 
 holuri. 
 mă-nțelegi? 
 merg pe un hol care duce la alte 
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 holuri unde alți bufoni se agită 
 și se întreabă unde duce holul de alături. 
 holul meu e luminat. am un neon galben 
 care pâlpâie undeva pe la ritmul 
 piesei ăleia, ”would”. 
 holurile de lângă mine au lumânări 
 sau opaițuri. o fată mai norocoasă 
 - cea mai norocoasa fată din lume - 
 are o lanternă solară. holul meu are două 
 sensuri giratorii unde 
 mă întâlnesc cu un tip creț 
 vicios și cu o puștoaică difuză 
 care zboară reee –peeee – deeee ! 
 ieri mi-a umplut giratoriul cu fire 
 de păr crețe. e simpatică. 
 ”one day I will marry that bitch!” 
 îmi zic asta de vreo două zile. 
 am crezut că e de la viroză, 
 dar nu e. nici un paracetamol nu 
 schimbă asta. 
 e grav. 
 mă petrec mai departe pe hol. 
 în stânga holuri, în 
 dreapta goluri și 
 holuri și 
 boluri (...?). 
 lumea asta pare un penthouse luxos. 
 puțini ne-am prins că de fapt 
 toți ne învârtim inutili într-o 
 garsonieră 
 confort 
 trei.  
 
cosmika 
 
Stăteam față în față pe fotolii de piele 
falsă și ne uitam unul la altul ca 
doi surzi pe plajă la Vama Veche. 
library pictures suna din difuzoarele insalubre 
ale crâșmei. tu zâmbeai cu spatele legat 
de un zid de ciment. 
îți purtai părul prins 
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îmi purtam inelu-n ureche 
îți purtai bluza în pantaloni 
îmi purtam barba arsă de soare. 
tu consumai un cocktail virgin cu 
suc de ananas 
eu consumam rezultatul iubirii nedrepte 
dintre malț și hamei în pahare 
reci. 
m-am apropiat de tine când urmele 
pașilor tăi urmăreau drumul latrinelor 
în care multe fecioare și-au strigat dragostea în 
sughițuri de plăcere și gemete cețoase. 
te-am prins de mâna dreaptă la care 
purtai un fel de brățară bulversantă 
a unui untc-ist angajat la o televiziune locală. 
”ești ciudată! te iubesc!” am răbufnit din mijlocul 
fluturilor alcoolizați bine cu grant`s și red bowler 
care îmi dădeau bătăi de cap. 
te uitai la mine ca la o reîncarnare a 
unui zeu hindus și mi-ai spus 
cu ochii mari și plăcut spălăciți de la fumul 
de țigară 
că sunt doi care se sărută în oglindă. 
el semăna cu tine, ea cu mine. 
m-am aplecat spre tine și... 
                 PUBLICITATE. 
library pictures nu a fost doar o piesă 
într-o noapte în care luna a pus 
punctele lipsă în 
umbră. 
 
ploaia 
 
Norii cară ploi peste orașul vechi 
cu terase mici. 
ne-am săturat de apă ca de 
romanele de dragoste și 
acum stăm sub semafoare 
acoperiți cu cărți de filozofie 
să se scurgă idei pe noi. 
Îl asimilez pe Platon prin toți porii 
deschiși de la ploaia caldă, 
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sunt plin de Jung si Shankara sub 
unghii. 
în ochi mi se scurge Kirkegaard 
de pe firele de păr. 
afară nu mai plouă cu apă 
mai degrabă cu sfinţişori 
de plexiglas 
sau cu pânze de păianjen 
reciclate. 
noaptea vine de pe zgârie 
nori. e 6 : 56 pm și pe cer 
e numai zgură,  
vîntu-i liniştit acum... 
e 6 : 58 pm afară a început 
să plouă cu  
cărămizi.   
 
 

(Vlad A. Gheorghiu este student anul II, Facultatea de filologie, 
Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi) 

 
 
 
 
 
 

Laurenţiu Gabriel Istrate 
 
 

 
 

Zei și animale celebre 
 
îmi amintesc 
zilele de sub  
pasaj în care 
nu îmi aminteam nimic 
 
noaptea aceea 
îmbrăcat cu un tricou Slipknot puțind 
a iarbă cosită 
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pluteam printre cutii de bere spuma mi se imprima pe tricou 
zeii noștri erau oameni și ne înțelegeam de minune 
aveau bani cît aveam și noi 
mîncau și borau de la nopțile nedormite 
zeitățile de la periferia societății 
cu mallurile și teatrele și filarmonicele lăsate în urmă 
ne scufundam în mlaștini pe animalele lor 
noapte adîncă nu mai vedeam nimic 
(doar negru 
ca hanoracul meu cu Opeth) 
tricoul meu imprimat cu frunze moarte 
udat de sîngele celor pe care nu i-am ucis 
zeii morți pe care moartea nu i-a putut ucide niciodată 
hoiturile animalelor de care corbii hienele morții nu s-au putut atinge 
 
zilele pe care nu mi le mai amintesc 
scufundate în sudoare 
tricoul mirosind a iarbă cosită 
 
zeii merg călare pe animalele lor 
 
noaptea deplină a animalelor moarte 
 
Negru 

 
rîpa unde-mi putrezesc gîndurile 
acolo unde-mi lepăd hainele pielea organele  
oasele mi le îngrop  
 
negura îmi învăluie trupul jalnic  
încearcă cu mîinile-i să-și adune mațele care 
se scurg din burtă ca balega din curul unei vite stînd  
pe iarbă pîntecărind 
 
în această rîpă unde priveam  
cu ochi negri  
frunzele moarte leșinate căzute din crengile frînte ale  
arborilor care nu mai sînt arbori 
 
noaptea sfîșie scoarța copacilor din care 
va pregăti pentru lume 
sicriul 
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Smoală 
 
îmi scuip întunericul pe 
această lume 
întunecată  
de scuipatul 
ei 
 

(Laurenţiu Gabriel Istrate este student anul II, Facultatea de filologie, 
Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi) 

 
 
 

 
 
 
 

Elena Rusu 
 

 
 
 

 
moartea crește viață în pântece 
 
iubirea mea 
stă într-o casă de sticlă 
în patul căreia dorm 
schelete 
 
inimile pe care le țin în mână 
nu pot sparge diferența dintre 
viață și moarte 
acolo reflexele 
pătrund cu de-a sila 
 
uite-te  
scheletele fac mereu dragoste 
și-au clădit vase din măduva fiilor lor 
 
în casa asta moartea crește viață în pântece 
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ca într-o fantezie de vară 
scheletele n-au produs niciodată moarte 
 
au crescut vegetație 
în valuri 
apoi au fumat-o 
au detronat-o 
i-au împletit părul 
toată lumea o cresc 
în afara pereților de sticlă 
 
natura le crește uneori 
copii în pântecul ei uriaș 
și le desenează piele și sânge 
după îi scuipă în lumea 
organelor din beton armat 
 
sculptarea interiorului 
îi macină ani întregi 
până la urmă 
au mai lăsat suflete și inimi 
unde n-au mai încăput. 
 
acceptarea lui Prometeu 
 
cineva trebuie să știe 
Dumnezeu și lumea n-au apărut într-o singură zi 
și prezumția de început al tuturor începuturilor 
se clatină la fiecare om care autogenerează 
câte un braț câte un ochi câte un suflet pe zi 
fiecare corespunde tiparului altuia 
 
toată lumea e o scuză 
Dumnezeu mai poate fi și el somnoros 
din când în când 
omul-titan apare în locul lui 
bun venit pe scenă 
am avut căpșuni frișcă fericire 
și iată iadul și-a pierdut toate ispitele 
a avut trup vorbă descărnare – toate rolurile –  
mai puțină moarte decât imaginația ei 
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pe cât toate au fost păcăleli acolo 
Dumnezeu și-a întors spatele 
omul-titan nu a mai avut ce să ia din ceruri 
până ce paralel cu Dumnezeu 
omul își pune pe pauză bunătatea 
 
pentru ce-a adus 
își elimină ficatul la 40% tărie 
noapte de noapte dac-ar putea 
pentru că el nu poate să nu se mai simtă 
îmbătat cu ambrozie la banchetul zeilor. 
 
femeia-organ 
 
de când mă știu 
sunt femeia cu miros de floare 
și de nu știu când caut colțurile luminii 
 
e un capăt de drum 
de la soarele care s-a așezat 
și se învârte dintr-odată cu lumea 
 
câteodată știu că muzica 
mi-am scufundat-o în stomac 
 
iar urâtul din mine miroase acum a câmp 
sunt veche 
și de nu știu când  
palma mea e pe fiecare centimetru de margine 
 
II 
mi-e prea verde aici 
de atunci mi s-a întâmplat 
să trec prin mașini și să le simt gustul 
trec eu  
trec ele 
mi-e complet indiferent 
 
pe spate 
soarele s-a acoperit de urme de roți 
 
III 
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îmi pare bine  
că bucăți de creier îmi cad prin parbrize 
și conduc propriile lor corpuri-fără-organe 
 
acolo unde merg 
nu e nicio urmă a roților lor. 
 
(Elena Rusu este studentă anul II, Facultatea de Filologie, Universitatea 

Babeş-Bolyai, Cluj Napoca) 
 
 

 
 
 
Lorena Şalaru 
 

 
 
 

 
poem de tavernă IV 
 
Seară de octombrie cu fum 
taximetriștii agață femei ca pe prostituate 
să se vândă pe-o cremă de zahăr ars. 
Mă plimb în tramvaie 
spre subsolul care mă cântă  
să te găsesc agățând de umeri 
o străină pe trupul căreia 
unei primăveri i s-a făcut rău 
Se aprind focuri pe mese 
iar ochelarii privesc fără ochi 
când avioane planează 
unde altădată lăsai resturi 
tu zâmbești fără să știi 
că animale de pradă sunt peste tot 
Scândurile ne construiesc sicrie curând 
să odihnim un an de zbucium 
Am obosit să-mi trag la sorți sufletul 
din aceeași căciulă ponosită 
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Rămân doar voci și portocale 
să amintească ce n-am început 
 
spovedanie (poem cu păcate) 
 
ți-ai tatuat mâinile pe țâțele mele 
să nu mai știe nici unul să le cânte 
să te urăsc 
când te găsesc mustind ca un cancer 
în oase 
mă pui să învăț dintr-un an de chinuri 
pe care l-am ascuns între scânduri și praf 
și în buzunarele bărbaților cu fericiri 
ți-ai făcut cuib în mine 
tu și toată tristețea 
 
cum să mă vindec de păcate 
când îmi umbla prin vene  
când blestemat e pământul din care te-am scos 
prima oară 
și-n care te-am băgat de atâtea ori 
tu nu mori 
sau învii de fiecare dată când îmi scurg durerea 
mai puternic și mai veninos 
ca șarpele în eden 
 
și trădarea asta 
mi-e ca o soră falsă 
mă ademenește mai ceva ca un diavol cu ochi de jasp 
când dulce pare mărul 
e doar o gutuie 
ce-mi seacă gura de orice dorință 
și sufletul de viață 
 
doar mama mă înțelege 
ca un dumnezeu bun și iertător 
și-mi amintește de îngeri 
și de cea care am fost înainte de păcat 
mă ține în brațe telepatic 
și-mi șterge tristețea de pe chip 
 
mă spăl din nou de tine 
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și mă spovedesc vouă 
ești cea mai mare greșeală a vieții mele 
 
un nume în buzunarul de la spate 
 
mă ademeneşti ca pe-o virgină  
cu poveşti defecte 
naivă 
le îndes în sticla de bere 
şi te prefac într-o iubire de weekend 
eşti ca orice alt nenorocit 
te crezi dumnezeu pentru că ai una 
împrăştiată în toate femeile 
 
mai bine spune-mi despre buze şi lacăte 
să te adun din greşeli a doua zi 
să mă găsesc în fiecare os de evă amăgită 
iar tu să mă rătăceşti 
printre poveştile tale updatate sâmbăta 
 
sâmbata cu sâni frumoși 
 
îmbată-mă să nu pot deschide 
dimineața în ochi 
ca un orb să rătăcesc deshidratată de dragoste 
când fericirea se ascunde după ochelari 
iar patului să-i rămână dovadă 
trup ostenit de femeie 
 
minte-mă 
ascunde-ți tăcerea în carnea mea 
să te nasc într-o noapte în care gerul 
îmi scrie poezii pe geam 
 
pe piele îmi înfloresc amintiri de război 
cu miros de bărbat 
 

(Lorena Şalaru  este studentă în anul II, Facultatea de Filologie - 
Universitatea Al. I. Cuza din Iași) 
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Răzvan Enciu 
 
 

 
 

 
Înoată 
 
Eu cred în tot ce n-a murit în tine. 
 
Cred că ar trebui să asculţi dimineaţa 
Cum aerul rece şi tare cântă la corzile ruginite ale sufletului tău 
Şi le curăţă. 
 
Dincolo de noapte şi de zi, 
Cred că ar trebui să visezi cum înoţi spre soare 
Şi devii la fel de curgătoare ca nisipul printre degetele mele bătătorite. 
 
Dar până atunci, cred că ar trebui să te gândeşti 
Că patul nu e făcut pentru că ne-am trezit noi în el,  
Iar casa e în dezordine pentru că n-aveam noi chef să facem curat aseară, 
Şi mâine... 
Mâine poate că o să bem o cafea,  
Sau o să mai moţăim în pat, 
Dar tot timpul mâna mea va sta pe ochii tăi, 
Ca să înoţi orbeşte spre soare, nu cumva să te orbească. 
 
Oxigen 
 
Îmi e de neînţeles mecanica paşilor tăi mărunţi, 
Împrăştiaţi pe plaja pe care te-am alergat 
Ca să-ţi simt suflul îngânându-mi nimicuri. 
 
Pleoapele mi-s grele de fumul peisajului, 
Tu arzi ca o hârtie cu margini incandescente; 
E absurd ce faci, consumi tot. 
Nu mai e oxigen. 
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Ioanei 
 
Mă prăbuşesc între pereţi de concret şi abstract, 
Când tot ce-mi doresc e un văl diafan 
Care să-mi acopere pielea. 
 
Ochii tăi mă bântuie, dar mă şi mântuiesc. 
Aş vrea să-i pot închide pe-ai mei, 
Dar icoana ta îi ţine deschişi, 
Să râdă şi să lăcrimeze. 
 
Amintirea ta e mai mult decât un val izbit de o stâncă; 
Ea e potopul care o spulberă şi îi împrăştie rămăşiţele 
În cele patru zări. 
 
Pierdut, da, pierdut mă simt fără tine; 
Îmi lipseşte un răsărit, sau doar o geană de lumină, 
Când strune din cer îmi cântă despre ce-ar putea fi. 
 
Chiar dacă suntem la poli opuşi, aş comprima distanţa 
Cu un deget, sau doar cu gândul la tine, 
Căci cu fiecare kilometru mai puţin, 
Aş şti că mă apropii de infinit. 
 
Poate că e zâmbetul tău, sau aerul pe care-l respiri, 
Sau poate că e ceva ce eu nu ştiu; 
Dar e mai bine aşa. 
Pentru că dacă nu ştiu nimic, 
Te ştiu doar pe tine. 
 
Dar acum, orb în noaptea dorului, 
Nu ştiu nici măcar atât. 
  
 

(Răzvan Enciu este elev, clasa a XII-a, Colegiul “Calistrat Hogaş” din 
Piatra Neamţ) 
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Andreea Alexandra Grama 
 
 
 
 

 
Poemul lumii noastre 
 
 
Unind aceste puncte am creat cerul , 
şi dând din aripi am creat pasărea văzduhului, 
şi pământul din sărut l-am creat, 
şi pomii s-au înălţat din mine. 
 
Când mi-am răsfirat degetele am făcut vântul, 
când părul meu a atins pământul s-a făcut iarba, 
iar când am atins deodată şi cerul, şi pământul, 
ai apărut Tu. 
 

*    *   * 
 
Cerul a căzut peste pământ 
şi pământul s-a ridicat la cer 
strivind şi pasărea şi pomii şi iarba... 
atunci ne-am strivit şi noi 
cu toate că te-aş fi putut salva. 
 
Voi crea o lume mai bună pentru noi, 
îţi promit. 
 
Ziua în care mi-au luat sufletul în armată 
   
În ziua în care mi-au luat sufletul în armată  
ploua, 
şi ploaia mă curăţa pe mine, din mine, 
pe tine, şi-ţi curăţa cerul din ochi 
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şi ceaţa de pe mâinile cu care îmi mângâiai chipul. 
 
Era ziua în care m-au legat şi l-au scos din mine, 
în tăcere. 
 
Credeau că dorm, că nu simt cum degetele lor  
mari, grele, 
umblau prin mine fără jenă. 
Eu îi priveam cu alt ochi, dar ei nu-l vedeau... 
 
L-au scos şi l-au bruscat... 
mi-au curs din ochi mări şi oceane şi păsări mi-au zburat; 
L-au rănit, încătuşat, l-au tuns şi scuipat, blestemat. 
 
La geam, acum când două toamne se-mplinesc, 
eu stau şi-aştept să vină pe marea ochilor mei, 
să mi se umezească retina şi-apoi să-l leg de mine . 
Trebuie sa fie aşa de frumos şi de puternic acum... 
 
Suflete al meu, te-au luat în armată 
şi nu te-ai mai întors. 
 
 

(Andreea Alexandra Grama elevă, clasa a XI-a, a Colegiului Naţional 
„Calistrat Hogaş”, din Piatra-Neamţ) 
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„E în noi ceva mai adânc decât noi înşine” 

 
 
 

 
 

Temporalitatea la Sf. Augustin 
un eseu de Ioan F. Pop 

 

(Sf. Augustin) 

Sf. Augustin are o concepţie proprie, profund personalizată despre timp. 
Concepţie tributară, în mare măsură, platonismului şi neoplatonismului. 
Tema timpului a fost tratată de Platon (Timaios), de Aristotel (Fizica), 
precum şi de Plotin (Enneade). În concepţia augustiniană, timpul (ca şi 
spaţiul) nu este etern. Timpul este creat odată cu lumea, este forma 
acesteia. Platon afirmase că „timpul s-a născut odată cu cerul”29. Timpul 
capătă substanţă prin intermediul actului creării lumii, prin proiectarea 
eikôn-ului ceresc pe pământ. „Nu a existat deci nici un timp în care tu să 
nu fi creat nimic, deoarece timpul însuşi l-ai creat tot tu”30. Spaţiul şi 
timpul nu sunt eterne decât în măsura în care devin subiectul unei voinţe 
divine puse în slujba creaţiei. Ca şi timpul, spaţiul nu este altceva decât 
un mod (uman) de a fi, percepţia exterioară a acestuia. Fiinţa nu percepe 
de fapt realitatea spaţiului, ci doar o serie de conexiuni stabilite între 
principii. Spaţiul şi timpul sînt componente ale conştiinţei şi 
subiectivităţii, perceptibile doar în limitele vieţii umane. Dumnezeu nu 
este limitat nici de spaţiu, nici de timp. El se află pretutindeni (semper 
ubique totus est). Dumnezeu surprinde într-o singură privire întreg 
adevărul, atât în realul spaţial, cât şi în posibilul său temporal. Sf. 
Augustin va folosi cu o mare ingeniozitate sintagma „spaţiile timpului” 
(spatio temporis), pentru a demonstra că sufletul nu creşte în spaţio-
temporalitate decât în mod metaforic31. (Într-un sens diferit, M. 

                                                 
29 Timaios, Opere VII, trad. Andrei Cornea, Cătălin Partenie, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 

1993, p. 151. 
30 Sfântul Augustin, Confesiuni, trad. Eugen Munteanu, Ed. Nemira, Bucureşti, 2003, p. 

258. 
31 Despre cantitatea sufletului, trad. Vasile Sav, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002, p. 439. 
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Heidegger va folosi sintagma „deschidere de spaţiu-timp”). Timpul însuşi 
nu este decât tot o creaţie a divinităţii, la fel ca eternitatea. Deşi timpul, 
după o expresie a lui Platon, nu este decât „o copie mobilă a eternităţii”32.  
Actul creaţiei s-a desfăşurat în afara oricărui timp. Ca atare, timpul este o 
consecinţă a creaţiei, şi nu invers. Înainte de Dumnezeu „e un timp-abis, 
un timp înainte de timp; un trecut care n-a fost niciodată prezent, şi care-i 
prezent numai în prezentul ca trecut al său...”33. Creaţia dă sens 
prezentului ca derulare temporală, îl face posibil. Fără ea, prezentul 
rămâne doar o posibilitate a trecutului. Sf. Augustin se va despărţi de 
ideea grecească a ciclicităţii, implicit a infinităţii spaţiului şi timpului. 
Există o singură lume, care are ca punct central pământul, şi o singură 
istorie, care îl are în centrul său pe Cristos. Prin urmare, eternitatea nu 
este anterioară timpului, ci „eternitatea este absenţa timpului”34. 
Referitor la problema timpului, el se întreabă, în Confesiuni: „Ce este 
deci timpul? Dacă nu-mi pune nimeni această întrebare, atunci ştiu ce 
este timpul. Dar dacă aş vrea să-l lămuresc pe cel care întreabă, nu mai 
ştiu”35. Această aserţiune uşor paradoxală îşi are rădăcina directă într-o 
afirmaţie făcută de Plotin în Enneade, III. În tăcere (şi în sens 
wittgensteinian) Sf. Augustin ştie ce este timpul pentru că nu îl încarcă cu 
balastul interpretativ al limbajului. Pe când dacă îl transpune în cuvinte, 
el uită adevărata sa natură. Or, cu formularea lui L. Wittgenstein: „Ceea 
ce ştim atunci când nu ne întreabă nimeni, dar nu mai ştim atunci când 
trebuie să dăm o explicaţie, este ceva de care trebuie să ne reamintim”36. 
Cu o potenţială întrebare pe marginea timpului sau fără ea, el este doar în 
măsura în care cineva ştie că este, chiar dacă nu ştie ce este. Căci timpul 
se metamorfozează în altceva pe măsură ce ştim câte ceva despre el. 
Eludarea dubitativă a unei posibile definiţii a timpului arată cât de mult a 
înţeles Sf. Augustin din diversitatea sa in-comprehensibilă. Există 
anumite genuri de întrebări, de amânări interogative care valorează mai 
mult decât un grăbit răspuns. Căci „întrebarea privitoare la timp este o 
epi-fanie a eternităţii însăşi”37. 
Timpul şi temporalitatea, pe urmele lui Plotin, rămân în bună măsură un 
mister, simplă tautologie. Situaţie datorată şi faptului că omul este 
efemer, iar Creatorul său este etern. În ceea ce-l priveşte, „Plotin face mai 

                                                 
32 Timaios, p. 150. 
33 Pareyson, Luigi, Ontologia libertăţii. Răul şi suferinţa, trad. Ştefania Mincu, Ed. 

Pontica, Constanţa, 2005, p. 147. 
34 Adămuţ, Anton I., Filosofia Sfântului Augustin, Ed. Polirom, Iaşi, 2002,  p.163. 
35 Sfântul Augustin, op. cit., p. 258. 
36 Cercetări filozofice, trad. Mircea Dumitru, Mircea Flonta, Ed. Humanitas, Bucureşti, 

2003, p. 147. 
37 Ciomoş, Virgil, Timp şi eternitate, Ed. Paideia, Bucureşti, 1998. p. 149. 
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degrabă o speculaţie teozofică cu privire la timp decât o interpretare care 
să se ţină cu rigurozitate în preajma fenomenului şi care să-l silească să ia 
chipul conceptului”38. Fiinţa umană nu poate decât aproxima timpul, 
derularea sa inexpugnabilă. Dumnezeu nu a operat în timp. Creaţia s-a 
desfăşurat înafara temporalităţii. El a creat totul într-o clipă (non-
temporală) eternă. „Dumnezeu e în acelaşi timp înainte şi după sine”39. 
Extrapolând unele elemente ale gândirii augustiniene, timpul ar putea fi 
legat de creaţia ex nihilo. (La R. Descartes timpul nu este decât o 
continuă creaţie ex nihilo). Într-un anumit sens, fiinţa perpetuează 
„nimicul” ca temporalitate. Devenirea creaturală a „nimicului” poate 
naşte ceea ce noi numim timp. Mişcarea înspre acum-ul posibil. Ca şi 
nimicul (care e posibilitate a posibililor săi), timpul este pretutindeni, fără 
să fie, in concreto, nicăieri. Timpul se produce ca timp din chiar nimicul 
său însoţitor, din calitatea sa de umbră a oricărui existent. (În antichitate, 
Simplicius face o posibilă legătură dintre nefiinţă – care este o formă de 
nimic -, şi timp). În suflet, mişcarea este învăluită în perfecta circularitate 
(în sine însăşi) a timpului. Sufletul este locul unde nimicul in-existării se 
metamorfozează în temporalitatea fiinţării. Sens în care M. Heidegger va 
recunoaşte: „Chiar dacă experienţa obişnuită a timpului nu cunoaşte, în 
primă instanţă şi cel mai adesea, decât «timpul de ordinul lumii», nu e 
totuşi mai puţin adevărat că ea îi atribuie acestuia o relaţie privilegiată cu 
«sufletul» şi cu «spiritul»”40.  
Timpul nu măsoară ceva, ci măsoară doar absenţele unor prezenţe. 
Deoarece „timpului îi este proprie această stranie întindere în ambele 
direcţii, şi anume către nefiinţă”41. Timpul originar s-ar putea naşte la 
trecerea ne-fiinţei în fiinţă. El poate fi agentul „nimicului” în existenţă, 
martorul său impenetrabil. Aparent, timpul ne scoate din indistincţia 
nimicului. Ne trans-pune în ceva. Vizând alte conotaţii, J.-P. Sartre va 
susţine că neantul care separă realitatea umană de ea însăşi s-ar afla la 
originea timpului42. Parafrazând o sintagmă heideggeriană, se poate 
spune că omul este doar un locţiitor temporar al nimicului. Doar 
„nimicul” poate învălui spaţio-temporalitatea în ne-limitarea sa. La Sf. 
Augustin creaţia divină (intemporală) cuprinde şi evoluţia ulterioară a 
creaţiei, intratemporalitatea sa. La fel cum va pune în evidenţă, spre 
deosebire de gândirea plotiniană, atemporalitatea sinelui. El „vede într-un 
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mod mai originar câteva dimensiuni ale fenomenului timpului”43. Plotin 
susţinuse că în inteligenţa divină nu există „înainte” şi „după”, acestea 
fiind operabile doar în raţiunea umană44. În Confesiuni, Sf. Augustin va 
trata temporalitatea dintr-o perspectivă accentuat psihologică. „Dar în 
esenţă, timpul este o dimensiune a minţii, o condiţie psihologică atribuită 
faptului de a fi creat”45. Doar memoria şi sufletul au puterea şi datele 
necesare să măsoare timpul, în cele trei dimensiuni ale sale: trecut, 
prezent, viitor. Aspect datorat tocmai faptului că ele nu sunt legate în 
mod direct de nici una dintre aceste forme de temporalitate. Pe de altă 
parte, timpul nu putea fi creat de divinitate decât dinafara sa. Înafara 
creaţiei nu există timp. Creaţia însăşi îi dă acestuia substanţa.  
Temporalitatea creaţiei este singura formă de a accede, temporal, la timp. 
Cea care poate suspenda, pentru o clipă, timpul. Omul nu are acces la ne-
temporalitatea divină. Căderea din timp în temporalitate reprezintă, de 
fapt, startul coruptibilităţii fiinţei. Ne situăm în timp doar în măsura în 
care aparent scăpăm de el, de temporalitatea sa decăzută. Deşi „nu putem 
practic să vorbim despre timp fiind, totodată, «în» timp sau, mai precis, 
fiind timpul însuşi”46. Timpul s-ar putea, de fapt, să măsoare pulsul 
nimicului devenit existenţă. Pandantul fiinţării surprinse în dubla limită a 
acum-ului (către trecut şi către viitor). Temporalitatea oricărei fiinţări are 
sens doar dacă o raportăm la nimicul finitudinii. Sondând mai adânc în 
interiorul fenomenului, „reiese că însuşi nimicul, respectiv esenţa 
nimicului, nimicnicitatea, pot la rândul lor să fie interpretate doar pe 
seama esenţei timpului şi că abia pornind de aici putem explica cum este 
posibilă transformarea, de pildă transformarea prezenţei în absenţă”47. 
Dacă posibilitatea fiinţării nu ar fi fost cel puţin egală cu cea a ne-
fiinţării, timpul, temporalitatea sa, nu ar mai avea nici un sens. Măsura 
smulgerii existării din in-existare o dă timpul. Iar ritmul temporalităţii îl 
dă existenţa, existenţă care nu conţine nici un fel de timp. Timpul este 
paravanul pus între existenţă şi nimic. Nimicul devine ceva de ordinul 
spaţialităţii şi datorită (iluziei) timpului. Spaţialitatea se manifestă prin 
maxima sa distanţare temporală faţă de nimic – este antinomul său 
absolut. Timpul originar este amintirea spaţială a contracarării nimicului. 
„Prin urmare, nu putem afirma că timpul este decât în măsura în care 
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tinde să nu existe”48. Noi nu putem trăi, ca fiinţe create, Timpul, ci doar 
temporalitatea, timpul întrupat. Nefiind Fiinţa însăşi (ipsum esse), ne 
trăim timpul doar ca temporalitate. Cu alte cuvinte, după cum va rezuma 
un alt filosof mult mai târziu: „Temeiul ontologic originar al 
existenţialităţii Dasein-ului este însă temporalitatea”49.  
Timpul (nefiind niciodată ceva anume) nu se poate percepe pe el însuşi. 
El există fără să fie. Substanţa timpului este fiinţa. Doar ea îl are fără să îl 
posede. Deşi nimeni nu-l posedă, orice fiinţă are timp. Are un timp care 
vine de undeva şi pleacă, impasibil, altundeva. Se mişcă (circular) între 
marginile nimicului. Timpul este doar în măsura în care nu este nimic în 
sine. Timpul originar se naşte la ciocnirea dintre nimic şi existenţă. 
Proces temporal reluat de fiecare fiinţă în parte. Timpul este chiar 
temporalitatea sa factică. Faptul că fiecare clipă a existenţei este pândită 
de non-existenţa sa - existenţă care continuă, totuşi, să fie -, creează 
impresia temporalităţii. „A pierde timpul” înseamnă a face conexiunea cu 
neantul ce pândeşte orice existare. A cădea în golul său intemporal. Noi 
nu ne naştem şi murim în timp, ci ne naştem şi murim în temporalitate. 
Ca atare, „lucrurile pe care timpul nu le învăluie în nici un fel nici nu au 
fost, nici nu sunt, nici nu vor fi”50. Cu alte cuvinte, noi existăm doar în 
măsura în care suntem „mâncaţi de timp”51. În materie de cogitaţiune pe 
marginea timpului, a substanţei sale, Sf. Augustin va re-formula spusa 
socratică „ştiu că nu ştiu nimic”, relativizând-o însă în manieră poetică 
(dar şi resemnificînd-o printr-o nouă interogaţie): „nu ştiu nici măcar ce 
nu ştiu”52. Socrate, bazându-se pe puterea şi supleţea gândirii şi a 
maieuticii, pe fascinaţia dialogului şi a argumentaţiei, ştia că nu ştie. Pe 
când Sf. Augustin, adăugând raţiunii sale iscoditoare şi inspiraţia, 
iluminarea divină, nu ştia încă ce (şi cât) nu ştie. Ştiinţa sa devine 
aproximaţie vagă a ceea ce nu ştie, a ceea ce se poate câştiga dar şi 
pierde prin ştiinţă. Important este, până la urmă, nu cât ştim, ci cât 
înţelegem din ceea ce ştim. Cum putem trans-pune această înţelegere în 
limbaj, fără să-i denaturăm sensul prin cuvinte. Sau, cu o afirmaţie 
wittgensteiniană: „Odată ce devenim conştienţi de timp ca substantiv, ne 
putem întreba despre creaţia timpului”53. Adică, să nu facem din dificila 
problematică a timpului doar o controversă de limbaj, încă o invenţie a 
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acestuia. În concepţia augustiniană asupra timpului se poate constata 
diferenţa clară dintre cunoaşterea de tip intelectual şi cea strict 
obiectuală. Prima formă de cunoaştere vizează prioritar absolutul. A doua 
surprinde propriile transformări şi evoluţii. Fiinţa poate percepe lumea 
exterioară doar desfăşurată în spaţiu şi timp. Cele trei elemente, memoria, 
contuitus, expectatio vor da consistenţă timpului, îl vor face perceptibil în 
durată umană. Vor transforma timpul sacru în perceptibilitate profană.  
Instantaneitatea cuprinzătoare a timpului se manifestă prin aceea că, 
atunci când spiritul se raportează la prezent, el se raportează anamnetic la 
trecut şi aşteaptă, apolinic, viitorul. El cuprinde o clipă timpul în 
totalitatea coordonatelor sale. Îl vede în derularea sa a-temporală. „Dar 
cum poate să se micşoreze şi să fie consumat viitorul, care încă nu 
există? Cum poate să crească trecutul, care deja nu mai există, dacă nu 
prin faptul că, în spirit, cel care efectuează aceste operaţii, îndeplineşte 
trei funcţiuni? Este vorba despre aşteptare, atenţie şi memorie”54. Sf. 
Augustin nu face decât să fie în consonanţă ideatică, în concepţia sa 
despre timp, cu gândirea plotiniană. În legătură cu topirea ipostazelor 
timpului (viitorul-prezent), Plotin credea că „şi viitorul trebuie să fie 
prezent deja. Desigur, nu în sensul a ceva ce va exista mai târziu în el, ci 
în sensul că ceea ce este deja prezent în el se va naşte mai târziu în 
altceva”55. Ca atare, spiritul poate împiedica o clipă scurgerea temporală, 
o poate converti, la limită, în atributele eternităţii. Spiritul este 
independent de orice coordonată a temporalităţii. El aspiră necontenit la 
dimensiunea sa supremă, la timpul sacru. Context în care spiritul absolut 
este cu atât mai puţin legat de timp, de marginile şi limitările sale. Dar 
spiritul, conform viziunii augustiniene, nu poate exista fără o minimă 
disciplină interioară. Căci „nu se poate să fie nicăieri ceea ce este”56. Din 
unghiul temporalităţii umane, a schimbării lucrurilor, Sf. Augustin nu va 
găsi decât a fost şi va fi. Gândindu-l pe Dumnezeu, va găsi doar eternul 
este. El există doar în act, înafara timpului (purus actus), omul există în 
act (fatalmente incomplet, supus timpului), şi în potenţialitate, iar 
lucrurile se află doar în potenţialitate (la dispoziţia timpului). Încă Platon 
susţinuse că „noi spunem a fost, este şi va fi, dar, într-o vorbire adevărată, 
numai este i se potriveşte, în timp ce a fost şi va fi se cad a fi enunţate 
despre devenirea ce se desfăşoară în timp”57. Pentru a fi cu adevărat, 
fiinţa ar trebui să transceandă timpul (ut ergo et tu sis, transcende 
tempus). 
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 Actul mântuirii este singura formă umană de a putea transcende bornele 
timpului. Timpul este prezent (ca eternitate) în fiinţă doar în măsura 
prezenţei divine în aceasta. Fără această prezenţă, fiinţa îşi trăieşte 
trecătoarea temporalitate. Până la urmă, „.. timpul trebuie să ia cu sine 
toate lucrurile trecătoare”58. La Dumnezeu, orice zi vine doar „ca să nu 
existe”, ca să se adauge eternităţii. La om, orice clipă vine doar ca 
trecere pe lângă eternitate. Fiinţa doar petrece timpul, îl acompaniază. 
Poate aspira temporal la ne-trecerea timpului. Poate aproxima, cu ajutor 
divin, eternitatea. Dar şi „în cunoaşterea eternităţii să venim prin timp, 
care nu este nimic altceva decât numărul mişcărilor în ordinea anterior şi 
posterior”59. Deşi exterior eternităţii, timpul aprehendează cel mai bine 
eternitatea. „Între timp şi eternitate nu mai poate exista vreo «distanţă» 
pentru că eternitatea este tocmai supra-faţa timpului, frontiera lui 
proprie”60. Doar raportat la formele sale trecătoare eternitatea capătă 
sens. Unul în care ea nu este decât timp nemişcat, o formă de învăluire 
stabilă a acestuia. Eternitatea nu poate fi înţeleasă decât temporar. Ea 
rămâne ca atare doar în măsura în care timpul se mişcă spre ea. 
Dumnezeu îşi măsoară Este-le în eternitate. Fiinţa îşi măsoară este-le în 
temporalitate. Dumnezeu se pronunţă doar în prezentul eternităţii. El 
este, cu o expresie tomistă, „deasupra timpului”. Sau, cu o formulare 
aristotelică, lucrurile veşnice „nu există în timp, pentru că timpul nu le 
cuprinde şi nu le măsoară existenţa”61. Fiinţa umană a fost pronunţată 
doar în perspectiva temporală a eternităţii. Timpul, depozitat în memoria 
activă, ca spunere totală a eului, rămâne singura formă a fiinţei de a-l 
trăi. „Augustin repropune aici motivul etico-religios al convertirii, 
conversio, reflecţia sa se termină cu o privire spre Unitatea supremă cu 
spiritul divin care, în «prezentul stabil» al eternităţii sale (nunc stans) 
cuprinde ca prezent tot ce a fost şi ceea ce va fi”62. În mulţimea vidă a 
vocilor contradictorii, doar credinţa mai poate păstra coerenţa temporală 
a unui mesaj. A unui timp racordat cît mai mult la temporalitatea lumii. 
La o „temporalitate ce se temporalizează”, cu o formulare heideggeriană. 
Sf. Augustin îi dă timpului şi o subtilă dimensiune psihologizantă, o 
particulară amprentă subiectivă. B. Russel este de părere că: 
„Subiectivismul l-a condus la anticiparea nu numai a teoriei kantiene a 
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timpului, ci şi a cogito-ului cartezian”63. La I. Kant şi la M. Heidegger 
temporalitatea este o formă pură a sensibilităţii, ek-stază. Acesta din 
urmă va aprofunda tema temporalităţii, vorbind în mod distinct de o 
„temporalitate a fiinţei”. Timpul conţine o dimensiune ambivalentă: 
raportat la imobilitatea divină, el este doar degradare. Dar, cu ajutor 
divin, se apropie de posibilitatea întâlnirii cu ne-timpul, adică cu 
eternitatea. „Temporalizarea timpului se vădeşte a fi o «afacere» a 
eternităţii” 64. Sf. Augustin transformă timpul platonician (ca nefiinţă) în 
viziunea unui timp (istoric) cu sens. Transformă timpul impersonal în 
temporalitate asumată. Temporalitate privită din perspectiva impactului 
temporal individual cu cel istoric, a strivirii primului de către cel din 
urmă. Supra-timpul escatologic contrapus fragilităţii imanenţei destinului 
uman. Trecerea de la temporalitatea imanentă, de la imediatitatea sa 
concretă şi apăsătoare la timpul escatologic se face prin actul credinţei. 
El este singurul care poate transforma temporalitatea imediată în timp 
perpetuu. Căci „veşnicia nu poate fi definită prin timp, nici nu poate avea 
vreo legătură cu timpul”65. Deosebirea dintre timp şi eternitate este dată 
de cele două feluri ale spiritului: uman şi divin. „Deosebirea dintre cele 
două forme ale spiritului (omul şi Dumnezeu, în fapt) este, la limită, 
deosebirea ca atare dintre timp şi eternitate: timpul nu este fără 
schimbare; eternitatea nu presupune nici o schimbare”66. Timpul există 
datorită faptului că există fiinţe în stare să îl perceapă. Referindu-se la ev, 
timp şi eternitate, Sf. Toma va face în Summa theologiae - trimiţând nu o 
dată la Sf. Augustin -, următoarea precizare: „precum eternitatea este 
măsura de a fi permanent, întrucât ceva se îndepărtează de-a fi 
permanent, prin asta se îndepărtează de eternitate. Unele se îndepărtează 
de permanenţa fiinţării, din cauză că esenţa lor este supusă transmutării, 
sau constă din transmutare; şi în acest fel se măsoară în timp...”67.  
M. Heidegger va afirma, în manieră augustiniană: „În orice timp, omul a 
fost şi este şi va fi, deoarece timpul se produce ca timp (sich zeitight) 
doar atâta vreme cât omul este”68. La fel cum, tot pe filieră augustiniană, 
prin apropierea verbelor calligere (a strânge) şi cogitare (a gândi), 
filosoful german va face apropierea etimologică dintre verbul λεγω (a 
strânge) şi λογος (cuvânt). Fiinţă şi timp a lui M. Heidegger nu este, în 
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ultimă analiză, decât o profundă confesiune (a fiinţei) de tip augustinian, 
dar una fără Dumnezeu. Pierzând fiinţa filosofică, Sf. Augustin l-a găsit 
pe Dumnezeu. Negăsind fiinţa, M. Heidegger cade în incertitudinea 
captivantă a oricărei filosofări fără credinţă. Căci fiinţa, dincolo de toate 
atributele sale imanent-transcendentale, se dovedeşte total neputincioasă 
în faţa unui moment misterios şi banal totodată – moartea. Moartea este 
măsura şi semnificativitatea oricărei temporalităţi. Pentru că moartea nu 
este decât un nimic desemnificat. Un nimic care a trecut o clipă (ca 
existenţă) prin timp. De fapt, trăim (şi murim) concomitent în timp şi în 
eternitate. Trăim în timpul nostru şi în eternitatea (proiectată) a altora. 
Timpul există doar pentru că existenţa este mereu ameninţată de non-
existare, de neant. Temporalitatea este durata existenţei între „nimicul” 
pre-existenţial şi neantul post-existenţial. Acum-ul existării conţine toată 
fiinţa (şi ne-fiinţa) perspectivei. Temporalitatea face acum-ul operabil în 
prezentul timpului său. Timpul nu măsoară existenţa, ci pierderile de 
existenţă. Timpul dă fiinţă (din „nimic”) doar luând-o. Despre timp 
putem spune că – la fel cum spune M. Heidegger despre fiinţă -, deşi îl 
înţelegem cât de cât ce este, nu-l putem aduce la concept69. Timpul nu are 
realitate de sine stătătoare, ci există, are sens datorită creaţiei divine. El 
nu produce ceva, ci doar îşi asumă datele realului. Timpul există doar ca 
temporalitate creatoare datorată omului. „La rândul ei, temporalitatea 
oferă orizontul necesar înţelegerii fiinţei în genere”70. Prin actul creaţiei, 
al credinţei, omul transformă ireversibilitatea timpului în temporalitate 
reversibilă. Atinge pentru o clipă eternitatea. Deşi, plotinian vorbind, 
referitor la eternitate şi timp, „prima se raportează la natura veşnică, pe 
când timpul se referă la ceea ce devine...”71. Omul se supune 
vicisitudinilor timpului, trecerii sale irepresibile, pe când Dumnezeu este 
etern. Temporalitatea presupune şi provoacă schimbarea, pe când 
eternitatea rămâne neschimbată, imuabilă. Cu vorbele Sf. Augustin: 
„Timpul nu este niciodată prezent în întregime”72. Temporalitatea este 
partea de timp pe care omul reuşeşte să o smulgă Timpului. Cea în care 
fiinţa se instituie ca sens şi perspectivă.  
Înaintea facerii lumii nu exista un timp trecut, pentru că nu exista nici o 
creatură capabilă să măsoare şi să înţeleagă acest timp. Generozitatea 
ontologică a faptului că fiecăruia îi este dat timp (precum îi este dată 
fiinţă), chiar fără să aibă nevoie, denotă că sursa sa originară se situează 
în nelimitarea nimicului. Tot de aici trebuie să decurgă şi caracterul 
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paradoxal al timpului, acela că el ţine fiinţa şi o devoră totodată. Aparent 
dă existenţă, pentru a o lua în acelaşi moment. Existenţa (fiinţei) se naşte 
chiar în acest joc de dare şi luare (temporală) de existenţă. Fiinţa câştigă 
timp pe măsură ce are de unde pierde. Lumea nu a fost creată într-un 
anume timp, ci concomitent cu timpul. Timpul este măsura intrinsecă a 
creării lumii, componenta sa invizibilă. Este-le fiinţei se realizează prin 
mărturisirea sa ca este. Cuvântul mărturisit ne ajută să conjugăm la 
prezent acest verb. „Fiinţa şi timpul se determină reciproc, însă în aşa fel 
încât nici fiinţa nu poate fi numită drept ceva temporal, nici timpul drept 
ceva ce fiinţează”73. În timp ce Dumnezeu spune: Ego sum qui sum (în 
care Ego sum ar fi, după Sf. Augustin, chiar numele propriu al lui 
Dumnezeu), omul este doar ceea ce a-temporal mărturiseşte. Dumnezeu 
nu a creat lumea în afara timpului, ci a creat-o într-un acum absolut, care 
conţine toate timpurile şi la care nu se mai poate adăuga nimic. În 
consecinţă, „nici un timp nu ar fi putut să se scurgă înainte ca tu să fi 
creat timpul”74. Cuvântul încărcat cu toate potenţele înţelegerii şi 
denumirii este-lui propriu poate încerca imuabilitatea şi atemporalitatea 
celui ce este. Fiindul fiinţei conţine ipso facto temporalitatea. Fiinţa poate 
spune eu sunt doar sub teroarea timpului. Dumnezeu este ceea ce este 
fără nici o condiţionare temporală. Sens în care „nici o natură nu-i poate 
fi contrară lui Dumnezeu”75.  
Mărturisirea prin forţa mereu şubredă a cuvântului rămâne fapta 
temporală cea mai abstrasă timpului. „Numai în Rostit, în eposul Rostirii, 
diacronia însăşi a timpului se sincronizează sub forma timpului 
memorabil şi devine temă”76. Cuvântul conţine toată verticalitatea şi 
orizontalitatea spirituală a cuvintelor. Doar urmat de epifania cuvintelor 
Cuvântul îşi poate semnifica propria devenire. În cuvânt, fiinţa este o 
clipă în timp. În Cuvânt, Dumnezeu Este în prezentul eternităţii. „O, 
Cuvânt anterior timpului, prin care s-au făcut timpurile, dar născut totuşi 
în timp, tu, viaţa cea veşnică, dând nume fiinţelor temporale şi făcându-le 
eterne (vocans temporales, faciens aeternos)”77. Dar lumea a existat în 
toate timpurile, pentru că e greu de conceput un timp în care lumea să nu 

                                                 
73 Heidegger, Martin, Despre miza gândirii, trad. Cătălin Cioabă, Gabriel Cercel, 

Gilbert Lepădatu, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2007, p. 15. 
74 Sfântul Augustin, Confesiuni, p. 257. 
75 Idem, Enchiridion (Manual) sau Despre credinţă, speranţă şi iubire, trad. Vasile Sav, 

Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002, p. 199. 
76 Lévinas, Emmanuel, Altfel decât a fi sau dincolo de esenţă, trad. Miruna Tătaru-
Cazaban, Bogdan Tătaru-Cazaban, Cristina Ciocan, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 
94. 
77 Idem, Enarrationes in Psalmos, apud É. Gilson, Filozofie şi Întrupare la sfântul 

Augustin, în Studii augustiniene, trad. Cristian Şoimuşan, Ed. Galaxia Gutenberg, 
Napoca Star, 2004, p. 127. 
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fi existat. Timpul este chiar condiţia de prezenţă a lumii, în toate 
ipostazele sale trecute, prezente şi viitoare. „Trecutul esenţial ia naştere 
din viitor în aşa fel încât viitorul care a fost în chip esenţial (sau, mai bine 
zis, care face ca ceva să fi fost în chip esenţial) eliberează din sine 
prezentul”78. Temeiul timpului este chiar lumea, trecerea şi petrecerea sa. 
În acest sens se poate considera că lumea nu a avut un început în timp. Ea 
are un început în temporalitate. În legătură cu existenţa timpului, cu 
realitatea pe care putem să i-o atribuim, Sf. Augustin e de părere că nu 
putem cunoaşte esenţa timpului, timpul însuşi. Asta pentru că nu putem 
percepe nimic din datele lui esenţiale. „De aceea, mi se pare mai potrivit 
să spunem că timpul nu este altceva decât o extensie, cu toate că nu ştiu 
extensiunea cărui lucru ar putea fi. Nu ar fi surprinzător dacă ar fi chiar 
extensia spiritului”79. Temporalitatea creştină este una a sufletului care, 
căutându-se pe sine, ajunge în final la Dumnezeu. Timpul, a cărui 
substanţă poate fi măsurată în suflet, îşi are originea tot la Plotin. 
Referitor la timp, în Enneade, III, acesta afirmase că „s-ar putea spune că 
sufletul este realitatea care foloseşte mărimea pentru a măsura”80. 
Referitor la această aserţiune, şi Aristotel era de părere că „este cu 
neputinţă să existe timp fără suflet”81. După cum Parmenide considera că 
trecutul şi viitorul nu pot participa la fiinţă. Timpul augustinian este de 
fapt timpul re-găsirii sufleteşti în Dumnezeu. Neliniştea (temporală) a 
lumii se va sfârşi doar odată cu consonanţa păcii şi liniştii de factură 
divină. Atunci când imanentul uman va putea face pasul în transcendent. 
Dumnezeu atrage temporalul (uman) în chemarea mereu vie a eternului. 
Puterea divină „e mai mare decât toate spaţiile şi, în ce priveşte 
eternitatea sa, mai stabilă decât toate timpurile”82. În aprecierea sa 
prezentul et esse et non esse, trecutul şi viitorul sunt doar percepţie 
mentală. Dacă prezentul este mărginit de neant, el însuşi ne-existând, se 
pare că nu-i putem atribui timpului o realitate proprie. „De aceea, nu este 
corect să spunem că există trei timpuri, trecut, prezent şi viitor, ci ar fi 
mai bine poate să spunem că există trei timpuri, şi anume prezentul 
lucrurilor trecute, prezentul lucrurilor prezente şi prezentul lucrurilor 
viitoare”83. Sau, cu o expresie sartreană, „prezentul este cel care este 
trecutul său”84. L. Wittgenstein va prelua ideea augustiniană , pentru că 
şi el afirmă: „Dacă prin veşnicie nu se înţelege o durată de timp infinită, 

                                                 
78 Heidegger, Martin, Fiinţă şi timp, p. 431. 
79 Confesiuni, p. 269. 
80 Despre eternitate şi timp, trad. Vasile Rus, Ed. IRI; Bucureşti, 2005, p. 189. 
81 Enneade, III, p. 117. 
82 Augustin, Despre adevărata religie, p. 171. 
83 Idem, Confesiuni, p. 263. 
84 Ibidem, p. 176. 
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ci atemporalitate, atunci se poate spune că trăieşte etern cel care trăieşte 
în prezent”85. Timpul se constituie doar în succesiunea rememorativă a 
celor trei ipostaze: trecut, prezent, viitor. Dar se validează doar în formă 
de prezent. El este ceea ce a fost trecut doar ca prezent ce anunţă viitorul. 
Noi nu putem vorbi de prezent decât din trecutul (viitorului) său. Nu se 
poate, cu o interogaţie wittgwnsteiniană, „să trăieşti în eternitate şi în 
timp”86. Pe de altă parte, prezentul este prezent doar faţă în faţă cu o 
prezenţă. Jocul ek-stazelor temporale devin timp în funcţie de prezentul 
(trecut şi viitor) al unei prezenţe. Doar din postura de prezent (de 
prezenţă) se poate vorbi de un trecut şi de un viitor. Trecutul este un 
prezent care a fost, viitorul este un prezent care va fi. Ele îşi modifică 
perspectiva în funcţie de fiinţa care le este prezenţă.  „Manifestarea 
fiinţei – faptul de a apărea – este, desigur, evenimentul prim, dar chiar şi 
primatul primului este cuprins în prezenţa prezentului”87. Doar clipa 
(trăită) poate aprehenda timpul, tocmai pentru că neagă orice prezenţă 
continuă a acestuia. Ea este nimicul aruncat în timp, retrasă concomitent 
ca temporalitate. Cu alte cuvinte, „clipa participă la eternitate pe măsura 
propriei sale perfecţiuni eonice”88. Nu există prezent fără un trecut, după 
cum nu poate exista un trecut sau un viitor fără prezentul lor intrinsec. 
Ele pot fi diferite ca momente curgătoare ale timpului doar în continua 
lor raportare. Doar în tripla lor raportare putem vorbi de un prezent, un 
trecut, şi un viitor. Dacă scoatem un singur element din această ecuaţie, 
timpul însuşi se surpă. Timpul nu există decât ca raportare mişcată a 
celor trei componente. Iar dacă introducem un timp originar, vom 
observa că timpul este doar balansul mişcărilor elementelor sale. Adică 
un prezent al trecutului, unul al prezentului şi unul al 
viitorului.”Prezentul are întotdeauna memorie”89. 
Sens în care dialogul, spunerea sunt o formă de a aprehenda timpul, 
trăirea interioară a elementelor sale. Sf. Augustin înţelege timpul în 
manieră metaforică, poetică, ca spunere şi re-spunere a experienţei 
subiective a vieţii. „Augustin leagă problema timpului de aceea a 
limbajului”90. Totul se topeşte în prezentul spunerii, în prezenţa concretă 
a spiritului. „Dar cum poate să se micşoreze şi să fie consumat viitorul, 
care încă nu există? Cum poate să crească trecutul, care deja nu mai 
există, dacă nu prin faptul că, în spirit, cel care efectuează aceste operaţii, 
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îndeplineşte trei funcţiuni? Este vorba de aşteptare, atenţie şi memorie”91. 
Confesiunile sale nu sunt decât un timp (rostit) încremenit al memoriei 
sale. Ele cuprind în adevărul lor temporalitatea celor trei forme de timp: 
trecut, prezent şi viitor. Pe urmele lui Platon, el va prefera adevărul 
oralităţii în defavoarea celui al scrisului. Dar, tot ca acesta, nu va renunţa 
totuşi la scris. Aspect datorat în general şi tipului de oralitate care domină 
încă epoca sa. Prin scris, Sf. Augustin nu va face decât să perpetueze 
memoria trecutului în prezent, apoi să o transfere viitorului. Pentru a fi 
ceva , timpul are nevoie de o actualizare mnemorico-formală. 
Confesiunile sale sunt, în ultimă instanţă, felul său de a se lupta cu 
timpul, modul său de a-l trăi şi depăşi. Mărturisirea adevărată accede o 
clipă la timp, îl poate chiar domina. Ea poate chiar crea o anumită formă 
de timp. Cu toate că şi „creaturile spirituale, cele referitoare la afecţiuni 
şi inteligenţă, în care există succesiune, se măsoară prin timp”92. Sf. 
Augustin va rezolva problema timpului în cheie psihologizantă (s-a 
vorbit de caracterul aporetic al temporalităţii augustiniene). Sens în care 
el va fi înţeles ca fiind un produs pur al spiritului, susţinut şi adăpostit în 
memorie. După cum, cu condei sigur, va recunoaşte: „În tine, spirit al 
meu, măsor eu timpul”93. Toate cele trei ek-staze ale timpului, trecutul, 
prezentul şi viitorul sunt produse ale raţiunii umane, ale conştiinţei. Ele 
nu sunt date, create direct de divinitate, deoarece divinitatea este înafara 
oricărui timp. Prin intermediul activităţii conştiinţei şi spiritului uman, 
timpul sacru (atemporalitatea) se transformă în temporalitate. Eternitatea 
se rupe în clipe măsurabile în durată umană. Timpul cade în durată. Prin 
intermediul credinţei, a unui spirit şi conştiinţe îndumnezeite durata 
umană se poate re-sacraliza. Efemerul poate accede la timp. Fiinţa poate 
spera la durată, la Este-le său suprem. Căci doar „despre singur 
Dumnezeu poate fi propriu spus acest cuvânt”94.  
La fel cum clipa poate deveni eternitate. Timpul cristic este o clipă 
transformată în eternitate. Prin păcatul originar am căzut în temporalitate, 
iar prin credinţa adevărată re-găsim timpul pierdut. În iubirea divină toate 
timpurile se topesc, toate datele umanului îşi găsesc rostul şi rezolvarea. 
Din aparent duşman al său, timpul (credinţei) devine principalul aliat al 
fiinţei. Dumnezeu surprinde creatura concomitent în trecutul, prezentul şi 
viitorul ei. În legătură cu timpul, M. Heidegger va afirma tranşant: 
„Timpul nu este. Dimpotrivă, «ceva» dă timp”95. Fiinţa nu îşi poate da 
timpul pentru că nu îşi poate da nici propria existare. „Dacă lόgosu-ul, 
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care suntem noi înşine, s-ar actualiza în mod «natural», el n-ar avea 
nevoie nici de materie, şi, evident, nici de timp”96. Pe urmele lui Platon, 
Sf. Augustin va afirma că timpul este imitaţie a eternităţii. Iar omul este 
un „animal raţional” care poate aspira la divinitate. „Eternitatea, cu toate 
că este lipsită de succesiune, cuprinde tot timpul, intuiţia veşnic prezentă 
a lui Dumnezeu cuprinde tot timpul şi tot ceea ce există în timp i se 
înfăţişează fiinţei lui în modul de a fi al actualităţii”97. Raportul omului 
cu timpul, cu eternitatea divină rămâne totuşi, la Sf. Augustin, un mister 
destul de greu de pătruns. El va introduce subiectivitatea proprie, 
mărturisirea creştină, scrisul mărturisitor ca posibilităţi de măsurare a 
timpului. Ca atare, „în ambele interpretări antice date timpului, cea a lui 
Aristotel şi cea a lui Augustin, s-a spus esenţialul din ceea ce se putea 
spune despre timp dinlăuntrul comprehensiunii comune a timpului”98. 
Doar mărturisirea adevărată se situează în timp, poate domina timpul. Îl 
poate chiar supune. „Nu este oare adevărată mărturisirea pe care ţi-o face 
sufletul meu când îţi spune că eu măsor timpul?”99. Confesiunile sunt 
forma sa de a domina timpul, de a-l pune cât de cât la dispoziţia eului. 
Prin mărturisire el se proiectează temporal dincolo de orice timp. Abia în 
rostirea totală a eului timpul se poate metamorfoza (imaginar) în 
temporalitate asumată. Cu alte cuvinte, „facultatea sensibilă care 
determină diferenţierea eternităţii ca timp, cea care (în acest fel) face din 
timpul însuşi o imagine a eternităţii, Imaginaţia”100. Sf. Augustin se 
supune timpului doar pentru a-l domina. Forma de dominare absolută (e 
vorba de absolutul uman) rămâne cea a confesiunii totale. A spunerii şi 
re-spunerii fără rest a fiinţei. Contrar unei celebre aserţiuni 
wittgensteiniene, în Confesiuni Sf. Augustin vorbeşte chiar şi despre ceea 
ce trebuie să se tacă. Credinţa adevărată creează un alt timp – timpul 
cristologic. „Analiza timpului pe care ne-o oferă Sfântul Augustin în 
cartea a XI-a a Confesiunilor, deşi puternic influenţată de Plotin, e unică 
în filosofia europeană. Ea este mai ales o analiză ontologică a acestei 
lumi pământeşti caracterizată prin temporalitate, ca şi o analiză a 
alcătuirii ei metafizice”101. 
Gândind timpul (fiinţa) – pe firul istoricităţii -, nu facem decât să gândim 
gândirea timpului (fiinţei). Adică să gândim (proiectiv) eşecul fascinant 
al gândirii, aventura limită a limbajului. C. Noica era de părere că „în 
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problema timpului toţi filozofii şi-au frânt gâtul”102. Timpul poate fi 
înţeles doar în in-temporalitatea sa. În perpetuitatea a ceea ce, totuşi, 
trece. În pe-trecerea sa de umbră ce scapă oricărei cuprinderi şi care, în 
co-prezenţa inexistării sale, rezumă cel mai bine existenţa. Amfibologia 
sa este dată tocmai de trecerea care stă pe loc, de mişcarea care se 
resoarbe în nemişcare, de cuvântul rostit care se topeşte în tăcere. 
Gândirea nu se poate gândi decât temporal, spaţial şi numeric – adică în 
sinteze ideal-factuale. Timpul anunţă existenţa iar existenţa îşi 
devoalează timpul. Este vorba de existenţa care ştie (temporal) că există, 
de gândirea care gândeşte temporalitatea fiindului ca limită a propriului 
ne-limitat. Gândim timpul în mod transcendental şi temporalitatea 
(factică) în mod imanentist. Temporalitatea îi smulge timpului o clipă de 
eternitate. Cu alte cuvinte, timpul este ceva tocmai pentru că nu poate fi 
nimic. Timpul este chiar faptul de a gândi că există timp, proiectivitatea 
sa temporală. Folosindu-ne de o analogie aristotelică, putem spune că 
timpul se află în fiinţă (şi fiinţa în timp) precum parul şi imparul se află 
în număr. Aparent, el poate fi definit până nu devine altceva (dincolo de 
clipă). Timpul există în chiar momentul în care îl invocăm. El există doar 
pentru că ştim că există. Timpul este nimicul său originar actualizat 
secundă de secundă. Nimicul mişcat temporal devine existenţă. Acesta, 
tocmai pentru că nu este încă ceva (temporal) are de unde să de-vină. 
Timpul, ca şi moartea, rămâne o imposibilitate a gândirii. El dis-locă 
fiinţa, umplând-o cu ea însăşi. Timpul (ca şi spaţiul) e un mod temporal 
de a înţelege fiinţa. Devenirea a ceea ce rămâne constant în perisabila sa 
trecere. El se naşte la interferenţa eului cu eul abisal, la graniţa eului cu 
non-eul. Nu existenţa, în sine, măsoară durata timpului, ci realitatea 
ultimă a eului. Timpul (ca şi nimicul) este, datorită cuprinderii totale (sau 
non-cuprinderii), greu de surprins în ipostaze comprehensibile. El pare 
ori prea imens, ori prea insignifiant pentru a putea tematiza ceva de 
ordinul fiinţării. Timpul nu este decât nimicul gândirii exersat în 
perimetrul existării. Succesiunea ipostazelor sale mărginite de existenţă şi 
de non-existenţă. Existenţa rămâne doar o promisiune temporală a 
existării, ecoul unui timp imemorial. Cu adevărat, putem gândi doar ceea 
nu există ca dat, ci ca promisiune (sacrală), tot ceea ce există doar pe 
măsură ce este. Existenţa ce se are (temporal) fără rest. Între clipă şi eon 
se mişcă temporalitatea ca martor şi aneantizator al oricărei fiinţări. 
Timpul pare a fi realitatea unui vis despre noi, visat întotdeauna de 
altcineva... 
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”Amurg încremenit peste acoperişuri cenuşii. Un mare ochi 
abstract, absent parcă, veghează în incertitudinea serii. 
Tăceri care irump în tăceri: mingîieri.” 

 
 

 
Preeminenţa sufletului 

 
pagini din jurnalul unei asceze de Gheorghe Simon 

 
          Rătăceşti ca o frîntură de nour pe cerul copilăriei pierdute. Ritmul 
clipelor se precipită. Încrîncenarea face ca toate din preajmă să-şi piardă 
conturul şi rostul. Crisparea, în cele din urmă, face ca timpul să se 
împietrească şi să se prăbuşească în abisul iureşului aberant. Prăbuşire în 
sine, precum Holderlin, neţărmurit, în genune. 

& 
          Nu pot uita figura bătrînului plăieş, de la Voroneţ, înviat parcă din 
galeria sfinţilor de pe zidul pictat în exterior, care îmi aduce aminte de 
Daniil Sihastru, atît de firesc şi de viu, de parcă l-aş mai fi văzut într-o 
altă viaţă.  
          Îmi explică, fără ezitări sau poticniri, alegoria Scării lui Climax, 
metafora ambiguă şi epica înţelesurilor pe muchie de cuţit. Şi, discret, îşi 
motivează hotărîrea de a rămîne singur între cei vii: pierderea soţiei în 
mîinile unor ticăloşi şi căutarea neîncetată a trupului ei fără viaţă. 
Căutare vană. Ea s-a pierdut ca vîntul, precum o umbră în deşert. 

& 
          Cu douăsprezece secole înainte de Hristos, un sacrificat 
nesanctificat: Socrate. Între moartea lui Socrate şi sfîrşitul nefiresc de 
uman al Mîntuitorului Hristos, înţeleg mai degrabă pe ultima şi nu cea 
din urmă, întrucît aceasta mă presupune şi pe mine, implicîndu-mă, într-o 
clipă, care a făcut să ne pierdem cumpătul şi discernămîntul. Şi eu sunt 
vinovat de Jertfa Mîntuitorului, deoarece, în aceeaşi clipă, ne-a 
răscumpărat, pe fiecare, fără anticipare sau condiţionare. Nu  la fel pot 
spune despre Moartea lui Socrate : eroică, nejertfelnică, nemartirică. 

& 
          Asaltaţi de prea multe adevăruri scăpătate şi de prea urgisite 
înţelesuri surpate, surprinşi de capcane viclene, prădători ai inocenţei, 
victime ale predaniei sofisticate, sfîrşim ca învinşi ai propriei înzestrări, 
fără mustrări sau remuşcări. 

& 
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          Amurg încremenit peste acoperişuri cenuşii. Un mare ochi abstract, 
absent parcă, veghează în incertitudinea serii. Tăceri care irump în tăceri: 
mingîieri. 

& 
          Închipuiri, întruchipări: suflet cu ieşire la mare. 

& 
          O viclenie fără nume se ascunde sub pleoapa vie a rîului de munte, 
iar pietrele şlefuite, catifelate sau aspre, nu sunt altceva decît semnele 
tăcerii încremenite. 

& 
          Pietre reflectate : “Ca şi chirurgii antici, eu sunt înclinat să 
consider fiecare piatră ca pe o lume. Ca şi Pascal, presupun că, de la atom 
la nebuloasă, modelele celor două infinituri coincid şi, ca şi Paracelsus, 
îmi place să-mi imaginez că există un fel de semnături(s.m.)ale 
lucrurilor.”(Roger Caillois) 

& 
          Zvîrcolire a timpului, potrivnic nouă, atot şi atoatedistrugător. 
Vară : anotimp sfîşiat în oglinzile verii, ale memoriei ucigătoare. 
                                                                     & 
          Reflexe sclipitoare, orbitoare. Expresii fugoase şi păguboase, 
semne ale adîncimilor tulburate de neodihnă şi nehotărîre. Dezlănţuire 
nefastă, impresie de măreţie princiară, de nestăpînire şi suferinţă atroce. 

& 
          Smulgere din ghearele răului agresiv, posesiv. Rupere a 
păienjenişuloui care umbreşte pînă şi lumina sufletului. Furtună care se 
năpusteşte asupra mea. Neputincios. Neputinţa e stînjenitoare şi 
devastatoare totodată. Provocată de lacune ale comunicării, de o 
compromitere a codurilor inversate, inevitabile. Şi, odată, căzut în plasa 
invizibilă a neantului contextual, devii, fără voia ta, victima inocentă a 
unei înscenări penibile.. 
          În timp ce tu nu ştii ce ţi se pregăteşte, în ascuns, subreptice, într-o 
conspiraţie perfectă, un dosar cu pagini negre, acuzatoare. Acuzaţii 
imaginare, de o acurateţe suspectă, care nu vor putea fi probate vreodată. 
Înceţoşare. Negură interioară. Îngreţoşare de  oameni şi de lume. Uiţi că 
eşti om în lume. Cu prisosinţă devii repede omul de prisos. Un nume, ca 
o ficţiune, care şi-a pierdut referinţa şi pertinenţa. 

& 
          Îmbrăţişare rece a pădurii. Ramurile goale. Printre ele se strecoară 
năluca spaimei de a fi singur. Nu o pot evita. Înfrunt nevăzutul. E o 
minune a cerului ca  
floarea să sfîrşească într-o sămînţă. E o taină a Vieţii ca omul 
să(se)desăvîrşească în şi prin cuvînt. 

& 
          În depărtare, ca în Alecsandri, se aud zurgălăi. Privesc. Un cal. O 
sanie şi un om. Formează un tot. Un reper pentru mine de a nu mă pierde 
iremediabil în albul anonim şi parcă agresiv. Dar, mi-e dat să aud şi un 
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strigăt  de disperare. Zurgălăii, de data aceasta, au un clinchet esenian, 
uman. Ei trezesc şi însoţesc un strigăt fără nume al sfîşierii interioare. 

& 
          Secretara pare preocupată. Se preface că citeşte o adresă. Ca să 
treacă timpul. Nici nu mă vede că aştept. Acum răsfoieşte un dosar. Mă 
stăpînesc. Obosit de aşteptare şi de tracasare pînă la epuizare. Nu-mi arde 
de nimic. Înlemnesc şi mă zidesc de viu în pereţii coşcoviţi ai biroului 
minuscul,  privind spre uşa masivă, capitonată, a şefului. Mă gîndesc la 
cei care aşteaptă să le vină rîndul, în timp ce eu, privilegiat, am trecut 
pragul primei vămi. Toată ura lor se descarcă asupra stării mele de 
încordare, amplificînd şi accentuînd, spre insuportabil, povara epuizantă. 
Eliberarea vine din clarviziunea kafkiană. Şi dintr-o însemnare scurtă a 
aceluiaşi, dar recurentă, pentru orice suflet uman : Hristos, clipa ! 
Aceasta-i povara bunătăţii noastre !(Grigore Vieru) 
          Îmi regăsesc libertatea interioară, dar nu şi lejeritatea/uşurinţa de a 
fi, într-o lume, parcă, fără oameni. Doar asprimi înfrigurate, cioraniene. 
Promisiuni seci precum nucile arătoase. Dar e mai bine aşa, decît cele cu 
miezul prea plin, care fac să li se crape coaja. Pînă la urmă, 
contenirea/încolţirea e darul cel jertfelnic pentru cele care ajung în 
pămînt. Se va rezolva, aud în urma mea. Vom vedea. Mai reveneţi. 
Pleonasmul nu-mi aparţine, precum doar promisiunea s-a ţinut scai de 
mine. 

& 
          Comod şi incomod, totodată, dar nu căldicel. Saturat şi otrăvit de 
cotidianul provocator, insidios, deloc odios, ci doar suprarealist, cînd nu 
e de-a dreptul morţiu. Revoltat de politicul agresiv, mi-e scîrbă pînă la 
Dumnezeu. Cuvintele se împletesc, şi nu se împleticesc orbecăind spre 
infernul din noi, precum crenguţele(rămurelele eminesciene)într-o 
cunună a rostirii de sine. Lumină şi idee, fire şi rost, floare şi rod, parcă 
mă ştiu pe de rost, doar lămurire sunt şi coacere de sine. 

& 
          Numai moartea m-ar opri să mai scriu, de aceea cuvintele sunt ca 
un strigăt(ca o alarmă)împotriva morţii de fiecare clipă. Scriu pentru că 
sunt viu şi conştient de mortificarea gratuită a cuvintelor, iar Dumnezeu 
se pare că m-a zărit şi pe mine în atîta străinime fără nume. 
          Scriu aşa cum respir. Şi totuşi, dacă privirea cuiva s-ar opri şi ar 
citi pagina albă, înfierată de cuvinte, ar vedea imediat abisul care ne 
ispiteşte, crucificaţi, neîncrîncenaţi însă, inspiraţi fiind de un duh 
întemeietor, necîrtitor. Raza-dumnezee, eminesciană, e vectorială, ea 
străbate văzduhul uimirii, precum infinitivele lungi, neîntrerupt, 
însoţindu-ne, pe calea strîmtorată a iubirii. Suntem bine orientaţi, dar 
meteahna noastră(cuvînt atît elocvent pentru cuantificarea firii 
românului, de către scepticul mîntuit, Cioran !)constă în faptul că suntem 
rău situaţi.(Eminescu). Persistăm în eroare, iar sufletul urgisit şi hămesit 
suferă mai mult decî ne închipuim, adumbriţi de patimi amare. 

& 
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          Plînsul interior al fiinţei mele, cutremurată fiind, plutind pe apele 
absenţei incerte şi tulburi, ca imaginea lumii în care trăim. Nimic nu ne 
mai poate salva. Doar Dumnezeu ne mai poate salva, scria cineva. 
Nimeni nu ne poate ajuta. Pînă şi în Biserică suntem mustraţi, traşi de 
mînecă, pîndiţi, la fiecare gest, voind să le arătăm sufletul, cînd, deja, e 
pe cale de a ni-l pierde. Aşa cum se întîmplă, acum, la Mănăstirea 
Agapia. Turiştii, care nu au ţinută decentă, sunt invitaţi să-şi pună un fel 
de fuste lungi, atît bărbaţilor cît şi femeilor. Imaginaţi-vă, însă, comicul, 
imortalizîndu-şi ţinuta neadecvată, reciproc, rîzînd copios, ca la teatru, 
uitînd cu totul şi de Grigorescu şi de nemurirea sufletului. Aşa intră 
Dracul în Mănăstire, deghizat, schimonosit, nefandosit. 

& 
          Epuizantă, energia negativă, duhul răutăţii gratuite : vibrînd doar în 
sinea mea, în tăcerea sadoveniană şi ale cărei semne ajung, în Creanga 
de aur să se lămurească, citindu-se reciproc. Comuniune perfectă, 
plenară şi deplină, suspectă însă şi de o aprigă neîmplinire, întrucît nu se 
interpune nici o clipă de oprire, de răgaz, de contemplare, de ceea ce 
numim revelaţie, adică, arta întîmpinării sufletului, aşa cum te-ai întîlni 
cu tine însuţi, faţă către faţă. Răsfrîngere, nu oglindire. Oglinda nu are 
memorie nici amintire(Petru Creţia). 

& 
          Nu-mi ajunge doar că sunt, vreau ca viaţa să însemne ceva pentru 
mine, mai înalt, mai vibrant, ca şi cum aş trăi într-o altă lume, iar pe 
aceasta să o cuceresc, înfrîngîndu-mă neîncetat. Plînsul nesfîrşit al fiinţei 
mele, pe care se cuvine să-l fac auzit în cuvinte. Sfîşiere interioară, în 
metru antic, eminescian. 

& 
          Tolstoi : derutant, fugos, nu păcătos. Grăbit, dar nepripit. 
Întîmplările şi întîmpinările fac din viaţa lui Tolstoi un şuvoi 
incandescent, impresionant şi dezarmant, de la durerea banală de măsele, 
escapada bucureşteană, dilema alegerii între glorie şi virtute, pînă la 
gravele şi insolubilele căutări metafizice, toate, într-un evantai, care îţi 
face impresia că în faţa ta se perindă un munte de om, în toată măiestria 
şi măreţia pascaliană, dar, împlinindu-se altfel, cumva, într-o lumină care 
se aprinde în suflet şi nu se curmă printr-o fugă. Cei mai mulţi au 
comentat în fel şi chip această fugă. Pentru mine, ea, fuga, e ca Fuga în 
Egipt sau, în registrul grav al filiaţiei, ca Părăsirea de pe cruce. 
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Poezii de  
Teodor Sandu 

 
 
 

 
După aceea... 

 
Copacii 
Întotdeauna  mor în picioare; 
Păsările 
Agăţate de crengi;  
Luna? 
Pîş, pîş o ia după soare; 
Speranţa?  
Ultimul drum pe care 
mai poţi să alegi. 
 
După aceea 
o mulţime 
de petale de neant 
care cad pe pămînt. 
 
Inexplicabil 
 
Cuvintele 
au rămas 
simple seminţe 
ca întotdeauna 
 
fără culoare 
insipide doar 
început şi 
sfârşit între paginile 
zbuciumate de la 
marginea semnelor 
timpului ... 
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Cînd înfloresc 
cuvintele  
universul   
îşi fixează orizontul. 

 
Următoarea mişcare 
 
Libertatea e acolo 
unde gândurile se bifurcă 
iar bătaia clopotelor 
rămâne suspendată 
opreşte-te 
aşteaptă doar o secundă 
să-ţi traverseze îngerii 
viaţa  
 
mai cere 
încă o vibraţie de-o clipă şi 
paşii să facă următoarea 
mişcare 
mai încet 
mai liniştit 
din ce în ce 
mai aproape fără 
să rupi lanţurile de 
cuvinte... 
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”Ca şi alte naţii, românii au plecat în lume. Mirajul 
câştigului atrăgea ca un magnet şi descumpănea chiar şi pe 
cei mai  ataşaţi de locul natal, de casa părintească. Au plecat 
şi tineri, şi adulţi pe un drum imprevizibil, pe care de puţine 
ori s-au întâlnit cu şansa, bucuria, victoria…” 

 
 

 
Casa părintească 

 
un eseu de Leonard Rotaru 

 
Atenţi la tot şi la toate, mereu învăţăm câte ceva.  De la copac, de 

la frunză, de la piatră, de la izvor, de la floare, de la pasăre… Aparţinem 
aceluiaşi pământ, ne îngăduim, ne armonizăm, convieţuim. Aşa este 
firesc. Omul, cu toată superioritatea lui rămâne nu de puţine ori în urma 
curatului fel de dăruire necondiţionată, de iubire manifestată plenar a 
altor vieţuitoare. Păsările, de pildă, iubesc în felul lor şi oferă zilnic celui 
care este capabil să vadă şi să înţeleagă lecţii de devotament, de sacrificiu 
în lupta epuizantă pentru asigurarea hranei zilnice unor pui care par 
mereu înfometaţi. Rămâne să alegem, să conştientizăm că rostul nostru 
este să oferim dragoste, iubire, ocrotire şi multe, multe medicamente 
sociale, mai ales celor care chiar au nevoie de ele. 

 În sălbăticia unor stânci, spune povestea pe care v-o relatez, îşi 
ducea traiul o pereche de şoimi. În fiecare primăvară, în cuibul lor, la 
sfârşitul perioadei de clocit, îşi făceau apariţia doi pui golaşi, urâţi din 
pricina unui cioc mare, disproporţionat faţă de trup, amintind de formele 
strămoşilor preistorici. Părinţii îi vedeau frumoşi şi îi iubeau ca pe lumina 
ochilor, iar tot timpul îl consumau cu procurarea hranei. Numai că de astă 
dată lucrurile nu mergeau ca altă dată. Puii întreceau în lăcomie oricare 
altă generaţie trecută prin acelaşi cuib. Abia mai pridideau bieţii adulţi, 
dar efortul lor nu era zadarnic. Puii creşteau văzând cu ochii şi se făceau 
tot mai frumoşi. Pe măsură ce timpul trecea erau tot mai dolofani şi mai 
bine  împănaţi. Ca mărime, mai că nu se deosebeau de mamă şi de tată. 

În ceea ce priveşte hrana, era lăsată tot în seama părinţilor. Puii se 
simţeau bine şi nu manifestau vreun dor de schimbare. Nici măcar zborul 
nu-i interesa. Desfăceau din când în când aripile, băteau aerul de două-
trei ori, apoi rămâneau cu ele întinse. Aplecau câte un ochi când spre una, 
când spre alta şi se minunau de mărimea lor. După atâta fală, le închideau 
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încetişor şi le ciuguleau prin unele locuri ca şi cum le-ar fi aranjat pană 
cu pană. Mulţumiţi, închideau uşurel ochii şi picoteau…  

Epuizaţi de atâta efort, într-o bună zi, părinţii se hotărăsc să 
înceapă neapărat lecţiile de zbor. Cam târziu, ce-i drept.  Dis-de-
dimineaţă, pe nemâncate, îi împing uşor pe marginea cuibului, crezând 
că, puşi într-o situaţie nouă, îşi vor lua zborul. Fricoşi, puii devin agitaţi, 
se împotrivesc. Totuşi, larma produsă îi sperie şi, din instinct, zboară un 
metru-doi, căutând un loc unde să se aşeze. Din fericire, observă un 
arbust şi se agaţă de crengile lui. Prima lecţie se consumase deja. Zi de zi 
părinţii insistă. Puii prind curaj, iar distanţele de zbor se măresc 
considerabil. Nicio schimbare însă în privinţa hranei. Tot părinţii, 
săracii… 

Peste puteri, îşi spun cei mari. Şi într-o altă dimineaţă iau 
hotărârea cea mare: să-i determine să părăsească cuibul. Puii acceptă 
zborul destul de uşor, considerând că este vorba de un antrenament 
obişnuit. Toţi patru pleacă, cei mici în faţă, cei mari în spate, 
îndemnându-i prin mişcări de aripi şi prin glas să se meargă tot înainte.. 
Distanţa de cuib se măreşte nespus de mult. Puii devin neliniştiţi, doresc 
să facă cale întoarsă. Părinţii se opun, schimbă tactica de zbor şi îi 
escortează precum două avioane de vânătoare o aeronavă intrusă şi-i 
obligă să înainteze. Nedumeriţi şi epuizaţi, cei doi pui văd la un moment 
dat un pâlc de copaci şi se aruncă glonţ în crengile lor. Rămân neclintiţi 
minute în şir. Adulţii mai fac câteva ture, apoi se întorc în zbor liniştit 
către cuib, visând probabil la o altă generaţie care urma să fie crescută.  

Cele scrise au ca punct de plecare o serie de imagini ale unui film 
documentar, impresionant în ceea ce mă priveşte prin ineditul situaţiilor. 

Aşadar, aşa este în lumea şoimilor. După ce i-au crescut, părinţii 
îşi obligă puii să plece în lume. Ca să-şi facă propriul rost. Despărţirea 
între generaţii, din câte se înţelege, este definitivă.  

În lumea oamenilor lucrurile stau oarecum diferit în ceea ce 
înseamnă legătura dintre generaţii. Trainică şi constantă, pe cât posibil. 
Puiul de om creşte greu. Trec ani buni până reuşeşte să se hrănească 
singur, prin propriile forţe. Aşa că despre independenţa sa se poate vorbi 
doar după majorat. Cel puţin teoretic, practic afirmaţia suportă ajustări. 

Despărţirile irevocabile dintre părinţi şi copii sunt rare în lumea 
oamenilor, motivate de întâmplări care se abat de la regulă. În situaţii 
obişnuite, revenirile la locul naşterii (la cuib) sunt multe şi plăcute, casa 
părintească fiind asimilată ca spaţiul sentimental al devenirii. Spaţiul 
unde se păstrează proaspăt glasul duios al mamei, râsul inocent al fraţilor 
şi surorilor, braţul ocrotitor al tatălui, mirosul de pâine caldă, aroma 
gutuii aurii, zâmbetul razei de soare, plânsul ploii la fereastră, oglinda 
cerului înstelat al nopţii de vară …  
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Casa părintească rămâne casa iubirii nestinse. Este locul  venerat 
unde au fost învăţate purtarea „celor şapte ani de acasă” şi lacrima 
dorului, şi zâmbetul privirii, şi bucuria împlinirii. Ca urmare, nu era 
mirare când pe aceeaşi ulicioară, alături de părinţi, îşi făceau case 
aproape toţi urmaşii, aspect vizibil şi astăzi prin unele zone ale ţării, mai 
ales prin nordul maramureşean… 

După anii 50 ai secolului XX, prin naţionalizare şi colectivizare, 
la noi pământurile au trecut în proprietatea statului sau au ajuns bun 
comun, adică fără stăpân, al tuturor şi al nimănui. Dispărând obiectul 
muncii, tinerii ţărani, dezorientaţi, au fost îndreptaţi spre oraş urmând să 
îngroaşe numărul muncitorilor. A nu se uita că pe stema comunistă se 
aflau atât secera cât şi ciocanul (în treacăt fie spus despre condei nici un 
semn!). Ultimul avea să câştige întâietatea. Ciocanul era cel cu puterea, 
însemn de comandă, simbol al autorităţii. Ciocane în fabrici şi uzine… 
Zumzăiau ciocanele în fabrici şi uzine, dar s-au rupt tradiţii, s-a sfărâmat 
credinţă, au dispărut profesii consacrate în mediul rural. Începuse 
procesul de alienare a ţăranului român şi al casei părinteşti. 

  
Anul 1989 s-a întrecut în aşteptări! Printre multe altele, şi bune, şi 

rele, anul libertăţii ne-a adus în faţa unei mari dezrădăcinări. 
Globalizarea, apreciată de unii, neagreată de alţii, s-a întins şi la noi ca o 
molimă determinând migraţia în masă spre alte zări. 

Ca şi alte naţii, românii au plecat în lume. Mirajul câştigului 
atrăgea ca un magnet şi descumpănea chiar şi pe cei mai  ataşaţi de locul 
natal, de casa părintească. Au plecat şi tineri, şi adulţi pe un drum 
imprevizibil, pe care de puţine ori s-au întâlnit cu şansa, bucuria, 
victoria… 

În ciuda aparenţelor, lucru evident în ceea ce îi priveşte pe 
români, cu cât  câştigau mai mult în plan material, financiar, cu atât mai 
mult pierdeau la nivelul coeziunii familiale şi afectivităţii. Au rămas mai 
întâi acasă soţii, copii şi părinţi, plecând doar bărbaţii. Mai târziu, pe 
măsură ce se găseau noi posibilităţi de trai au părăsit casa părintească şi 
femeile. Dar, acolo unde existau copii, aceştia  au fost trecuţi în planul 
doi de interes. Lăsaţi în grija bunicilor, cei mici au cunoscut prea 
devreme lacrima dorului. Dorul de mamă, dorul de tată… Pe măsură ce 
despărţirile se prelungeau în timp, apăreau manifestări de comportament 
nemaiîntâlnite, iar numărul acestora a devenit îngrijorător. Îngăduitori 
din fire ori nepregătiţi pentru asemenea situaţii, bunicii şi-au declinat în 
unele cazuri neputinţa. Neavând  alternativă, au cerut sprijinul şcolii. 
Şedinţele cu părinţii au devenit inedite, veritabile şedinţe cu bunicii! Şi 
asta în cazurile fericite! Vrând-nevrând, prin instituţia dirigintelui, şcoala 
a ajuns să se substituie părinţilor. Din păcate, nu este încă pregătită 
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pentru asemenea sarcină. Fenomenul a devenit obişnuit şi continuă, iar 
remediul nu si-a făcut încă apariţia.  

Cu bune şi rele, copiii, ajunşi la maturitate fac ce au făcut şi 
părinţii lor. Pleacă. Le iau urma. Între timp, bătrânii se petrec din lumea 
asta, măcinaţi de boli şi lipsuri.  

Rămasă în grija nimănui, casa părintească este supusă erodării şi 
se pierde cu trup cu tot. Dispare mai întâi curtea cea curată, măturată în 
fiecare sâmbătă, la aplecarea zilei, înainte de glasul clopotului de la 
biserică. Cresc bălăriile până la gâtul calului. Apar sălbătăciuni care îşi 
fac culcuş într-un colţ  unde, odată, un leagăn alina trupul crud al unui 
copilaş. Soba rămâne mereu rece, lutul crapă, iar în horn leneveşte o 
bufniţă. Şopronul şi grajdul, altădată animat de vitele care erau mândria 
gospodarului, s-au lăsat pe-o parte… Încet, încet locul pare de 
nerecunoscut. Casa părintească plânge şi se pierde cu tot cu amintiri… 

Sentimental, casa părintească este muzeul personal al fiecărei 
familii. Rămâne la îndemâna noastră să menţinem vie memoria neamului 
din care ne tragem. De importanţa arborelui genealogic nu se prea 
vorbeşte!  Puţini tineri au date despre bunii şi străbunii lor. Cunoaşterea 
vieţii acestora ar face bine mai ales sufletului, capabil de rezonanţă la 
orice detaliu. Rareori se afirmă că un anume nepot duce mai departe 
proiecte începute de un bunic, el dispunând de aceleaşi calităţi şi abilităţi.  

În spiritul bunei tradiţii româneşti, casa părintească cere 
recondiţionare şi conservare. Precum casele memoriale intrate în 
patrimoniul cultural al neamului românesc. Trecând pragul unor 
asemenea case aflăm aspecte legate de copilăria, de studiile, de realizările 
unor oameni remarcabili. Ne îmbogăţim spiritual şi, mai ales, avem 
posibilitatea să ne alegem modele de viaţă. Există numeroase 
personalităţi actuale sau care vin din pagini de istorie în prezent şi se 
întorc în istorie, rămânând în conştiinţa neamului ca mărci de genialitate. 
Din păcate, se mai află încă pete albe privind cunoaşterea lor. Mare parte 
din tineretul de azi este preocupat de viaţa unor false modele, aşa-zisele 
VIP-uri care ies la rampă şi dispar  asemenea fluturilor de-o noapte, dar 
menţinute în viaţă de terapia intensivă a unor ziare şi reviste de calitate 
discutabilă…  

Asemenea caselor memoriale, casele părinteşti devin case 
patrimoniu cu circuit închis. Un fel de muzeu în care intră rude, prieteni 
şi cunoştinţe. Prin perseverenţă, unele depăşesc acest stadiu şi intră în 
circuitul naţional, cum este cazul casei Nicolae Popa de la Târpeşti, 
judeţul Neamţ, cunoscută şi în străinătate. 

Un amic a hotărât într-o bună zi să aducă ceva reparaţii casei 
părinteşti. Foarte veche, depăşind bine suta de ani, dar cu aspect încă 
plăcut, realizată în stilul caselor moldoveneşti de la începutul secolului al 
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XIX-lea, cu cerdac, tindă, trei camere şi celar, acoperită cu şindrilă, casa 
avea nevoie de refacere. În timpul lucrărilor a ieşit la iveală o mică 
fereastră fixată într-un perete interior. Pentru a desluşi misterul ei, a fost 
chemată o bătrână de peste 90 de ani, care s-a născut şi a copilărit în 
respectiva casă. Mătuşa vine, priveşte cu atenţie, se emoţionează şi 
relatează cu meşteşug secvenţe de viaţă ştiute numai de ea. Surprinzător, 
ochiul de geam  rămăsese proaspăt în amintirile ei, legat mai ales de 
momentul când bucăţile de cozonac erau puse sub cheie! Se întâmpla ca 
duminica, după liturghie, tatăl, dascăl la biserică, să aducă acasă ceva 
bunătăţi. După ce dădea fiecărui copil câte o bucată punea sub cheie 
restul ca să nu se facă risipă. Copiii, cinci la număr, urmăreau pe geam 
unde puneau părinţii cheia. Apoi, pe neobservate, o luau, deschideau lada 
şi se îndestulau. Bătrâna spunea că acelea erau momente de mare fericire! 
Copilăria era în largul ei! În cele spuse de nonagenară se simţea parfumul 
similar amintirilor lui Creangă. Părea că totul se petrecea aievea.  

În cazul de faţă, un obiect, un geam a fost prilej de rememorare a 
unor scene petrecute în urmă cu mulţi ani… Şi dacă am fi stat mai mult 
de vorbă, oricare alt obiect autentic (lada cu zestre, lampa cu petrol, fierul 
de călcat cu jar, poliţa de la oglindă, o cuvertură sau un covor lucrat de 
mâna mamei, icoana cea veche, o fotografie) ar fi fost în stare să 
declanşeze caruselul amintirilor şi trăirilor de excepţie. 

Pentru orice om, casa părintească este acolo unde el este născut, 
acolo unde se consumă copilăria sa. Cum nimic nu este îngrădit, în zilele 
noastre românii se aciuează peste tot. Obţin cetăţenie şi, dacă sunt 
mulţumiţi de ceea ce obţin în plan financiar, de multe ori îşi cumpără 
locuinţe şi se stabilesc definitiv în altă ţară. Cu timpul, familia se 
măreşte, apar copii, care necondiţionat, devin cetăţeni ai ţării respective. 
Cresc, urmează şcolile locului, de la cele inferioare la cele superioare, se 
încadrează în tot ce înseamnă angajare civică, profesională, culturală, 
socială. Pentru ei, acasă este ACOLO!  

Se întâmplă destul de des ca părinţii să vorbească de casa lor 
părintească din CARPAŢI, iar copiii de casa părintească din altă parte de 
lume... 

Nu spunem că situaţia n-ar avea justificare. Este însă, orice s-ar 
spune,  o distanţare şi spirituală. Urmările unui asemenea fenomen nu pot 
fi analizate pentru moment. Mutaţia s-a produs deja, iar timpul va 
decanta consecinţele. Fără îndoială e ca un joc la două capete. După cum 
se observă, doar părinţii oscilează sentimental privind locul casei 
părinteşti. Ei se simt încă legaţi de uliţa copilăriei din ţara natală, dar şi 
de actualul lor cuib în care îşi cresc copiii şi trăiesc zi de zi. 

În ceea ce îi priveşte pe copii, un loc important în stabilirea 
legăturii cu pământul strămoşesc depinde doar de tăria cu care părinţii 
vor cultiva ideea originii româneşti. De asemenea, mare importanţă  va 
avea legătura cu neamul şi cu limba română. Şi, cine ştie, într-un caz 
fericit, ţara bunilor străbuni şi limba lor pot  deveni motive poetice. 
Unora le va fi dor de limba română şi vor locui în ea. Altora… Domnul 
ştie!      
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 Premiul Nobel 2012 pentru literatură  
a revenit unui “scriitor militar”! 

 
un documentar de Emil Nicolae 

 
 Două întâmplări au 
coincis anul acesta cu 
acordarea Premiului Nobel 
pentru literatură: reizbucnirea 
conflictului chino-japonez pe 
seama apartenenţei / 
proprietăţii arhipelagului 
Senkaku şi plasarea în vârful 
topului candidaţilor cu şanse la 
respectiva distincţie a 
scriitorilor Mo Yan şi Haruki 
Murakami. Încât opţiunea 
Academiei Regale de la 
Stockholm pentru autorul 
chinez a deschis din nou 

discuţia mai veche despre "orientarea politică" a juraţilor. În raport cu 
valoarea artistică a operei celor doi (de fapt, singurul lucru care ar trebui 
să conteze), totul pare o glumă neavenită. Asta nu a împiedicat, însă, 
speculaţiile care vizează criteriile geopolitice ale juriului Nobel. De pildă, 
între altele, s-a spus / scris că alegerea lui Mo Yan s-ar datora poziţiei 
economice relativ puternice pe care o deţine China în contextul crizei 
actuale (cu posibilităţi de sprijin şi oferte pentru UE), spre deosebire de 
Japonia (reprezentată de Haruki Murakami), aflată în declin evident 
tocmai datorită relaţiilor comerciale cu SUA şi Europa. Totodată, în 
perimetrul strict cultural, nu e de neglijat detaliul că autorităţile chineze, 
ca urmare a "conflictului Senkaku", a decis retragerea cărţilor lui 
Murakami din librării...  
 Voi reveni altădată la aspectul strict artistic al subiectului. 
Deocamdată reţin observaţia că Mo Yan ar fi un scriitor "agreat de 
oficialităţile de la Beijing", spre deosebire de celălalt autor chinez înscris 
pe lista Nobel în 2000, Gao Xingjian, care primise laurii în condiţia de 
refugiat politic (în Franţa) şi de "persona non grata" în propria ţară. 
Totuşi, ei fac parte din două generaţii diferite (Gao născut în 1940 şi Mo 
născut în 1956), având şi experinţe deosebite în raport cu regimul 
comunist chinez, trecut şi el de la o "vârstă" / fază la alta. Pe termen 
scurt, şi Gao Xingjian (debutat în 1979) s-a lăsat folosit ca "bun de 
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export" în revistele-vitrină destinate prezentării "cuceririlor" culturii 
chineze în străinătate, dar a fost renegat imediat după ce s-a exilat (1988) 
în semn de protest pentru că nu era publicat şi în interiorul Chinei (v. 
amănunte în articolul meu din rev. Antiteze nr. 8-9-10 / 2000). Ulterior, 
Mo Yan (debutat în 1981) a beneficiat de un alt tratament, fie pentru că 
provenea dintr-o familie de ţărani, aşadar cu "origini sănătoase" (Gao 
Xingjian aparţinea unei familii de intelectuali), fie pentru că şi regimul de 
la Beijing începuse să relaxeze politicile ideologice. (Nu exclud din 
discuţie şi deosebirile temperamentale dintre cei doi, cu reacţii diferite în 
situaţii similare: acceptarea / neacceptarea cenzurii, a temelor dificile sau 
dictate etc.) În orice caz, Mo Yan a devenit un scriitor foarte popular în 
China, cu tiraje de zeci de milioane de exemplare, dar şi destul de 
cunoscut în exterior prin noua diplomaţie culturală adoptată de Beijing 
(în Franţa, de pildă, Editura Seuil i-a tradus şi tipărit, între 1995 şi 2012, 
nu mai puţin de 12 titluri!).  
 E destul de riscant să faci aprecieri de tipul "ori - ori", astăzi, 
după terminarea "războiului rece". Dar comentatorii, de la anunţarea 
ultimului laureat Nobel pentru literatură, nu contenesc să se refere la 
uşoara umbră de compromis care pluteşte peste fotografia lui Mo Yan. 
De aceea mi-am propus să cercetez situaţia mai îndeaproape, dincolo de 
informaţiile sumare vehiculate pe Net şi de catalogarea "scriitor oficial", 
cam cu jumătate de gură. Deci, m-am întors la bibliotecă (Net-ul nu 
exista în anii '80) şi la revistele-vitrină amintite mai sus. Fusesem şi eu 
abonat la câteva (accesul la publicaţiile occidentale era interzis), între 
care Litterature Chnoise (versiunea franceză, evident). Din colecţia ei îmi 
extrăsesem datele despre Gao Xingjian, la premierea lui în 2000. De astă 
dată, în sumarul numărului 2 din 1987 (apariţia era trimestrială), în 
secţiunea "Plăcerea lecturii" (p. 98), găsesc un dosar consistent dedicat 
literaturii militare din China: "Un aperçu de la littérature militaire de ces 
derniers années" (O apreciere asupra literaturii militare din aceşti ultimi 
ani). Iar aici, suprinzător, dau şi peste Mo Yan!  
 Înaintea unui consistent grupaj de proze, semnate de patru autori, 
criticul Chen Dapeng analizează evoluţia acestei "specii" literare - care 
sună destul de ciudat pentru noi: “literatură militară”?! - ; dar înţeleg 
imediat că nu atât despre subiectele abordate este vorba, cât despre 
statutul social al autorilor, care reflectă structura societăţii chineze în acel 
moment. După primele două capitole ale analizei ("Reînnoirea literaturii 
militare" şi "Căutarea unor subiecte pe cât de vaste pe atât de profunde"), 
Chen Dapeng se opreşte la ultimii sosiţi "în zonă", adică la cei mai tineri. 
Îl citez: "În aceşti ultimi ani, a apărut în armată un mare număr de autori 
tineri care întreprind, neobosit, noi căutări şi noi încercări în domeniul 
literaturii. Mo Yan este, incontestabil, unul dintre cei mai buni. În doi 
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ani, acest tânăr talent cu spirit creator a publicat, progresiv, numeroase 
romane precum Muzica folclorică, Navetele roşii transparente, Râul 
secat, Sorgul roşu şi Construcţia unui drum etc., toate romane pline de 
prospeţime. Continuând şi dezvoltând tradiţia literară chineză, autorul, în 
spirit creativ, se inspiră din metode moderniste străine. Sorgul roşu şi 
Vinul sorgului, două romane dintr-o serie având ca subiect evenimente 
istorice revoluţionare, constituie un tablou al moravurilor rurale din 
China de Nord-Vest. Aici, autorul a creat personaje din carne şi oase care 
transformă ţăranii în haiduci, apoi haiducii în şefi ai forţelor armate anti-
japoneze. În Muzica folclorică şi în alte opere, Mo Yan încearcă să 
surprindă sentimentele subtile ale personajelor. Fanteziile sale cu 
aparenţă mai puţin logică, stilul oarecum emfatic şi intrigile legendare ale 
acestei poveşti au contribuit enorm la transformarea acestui roman cu 
temă tradiţională într-o operă cu valoare estetică total nouă."  
 Mai departe, criticul Chen Dapeng se ocupă de ceilalţi autori 
antologaţi (Zhu Sujin, Qiao Liang şi Song Xuewu), încheind astfel: 
"Cercetările îndrăzneţe întreprinse de acestă tânără generaţie de autori 
militari plini de vervă, reflecţiile lor pline de vigoare filosofică şi 
metodele noi de creaţie au contribuit în largă măsură la ajungerea 
literaturii militare la un nivel ridicat. La rândul său, Liu Baiyu, celebrul 
autor militar, a spus: <Ofiţerii şi soldaţii anilor 80 aparţin unei generaţii 
militare cu orizont larg. Ei nu se mulţumesc să cunoască lumea interioară 
a armatei ci, de asemenea, pe aceea din exterior.> Conform lui, această 
voinţă pe care o probează tinerii autori va sfârşi prin a face din creaţia 
literară militară o fereastră care, permiţând oamenilor să cunoască mai 
bine viaţa armatei, îi va ajuta să cunoască mai bine şi viaţa socială în 
totalitatea ei." (în traducere m-am ţinut aproape, pe cât posibil, de "litera" 
textului original, fie ea şi de lemn!).  
 În grupajul de proze care urmează, Mo Yan e situat al doilea, cu 
un fragment din romanul Muzica folclorică (20 de pagini), precedat de 
fotografia autorului la data respectivă şi o scurtă prezentare: "Mo Yan, 
pseudonimul lui Guan Moye (cel ce tace - n.m.), s-a născut în 1956 la 
Gaomi, în provincia Shandong. Angajat în armată în 1976, el a parcurs pe 
rând funcţiile de soldat, secretar, instructor şi propagandist, înainte de a fi 
admis, în 1984, la Facultatea de Literatură a Institutului de Arte al A.P.E. 
(Armata Populară de Eliberare). În 1981 şi-a început cariera literară. 
Principalele sale scrieri: Navetele roşii transparente, Vinul sorgului şi 
Sorgul roşu sunt romane. Muzica populară (sic! - "folclorică") e prima 
sa operă." Mai adaug că fragmentul de proză care urmează e datat 
"Janvier 1983", tradus în limba franceză de Gao Dekun şi reprezintă 
debutul internaţional al scriitorului. Ultimul paragraf, în limba română, 
sună aşa: "Într-o zi, la amiază, soarele celei de a zecea luni îmbrăţişa 
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pământul, nu fără asprime, mângâind lucrătorii la pavele care se 
odihneau pe marginea drumului. Vântul sufla din sud-vest, cred, ridicând 
valuri de praf, aerul era sufocant. Totodată, o voce răguşită fredona o 
melodie aşa de familiară, aşa de cunoscută, apoi zeci de voci o îngânară, 
pe urmă toate vocile s-au pus pe cântat. Sub soarele radios, ele preluau 
ariile una după alta. Dintre aceste melodii, câteva erau vibrante, altele 
grave, altele încă limpezi. Era muzică folclorică? Şi această muzică 
populară nu înceta să se amplifice, ca şi vocile, pârând că gurile 
muncitorilor se iveau din imensitatea de pământ, aşa de densă, de 
profundă şi de serioasă."  
 Mai târziu, Mo Yan şi-a continuat studiile la Universitatea din 
Beijing (absolvită în 1991), dar abia în 1997 a demisionat din armată 
(formal), când era deja un autor consacrat în China şi în străinătate. Se 
poate afirma, aşadar, că "botezul literar" ca şi maturitatea artistică Mo 
Yan şi le-a petrecut "în rândurile" armatei, ca "scriitor militar". Ţinând 
seama de talentul lui, prejudecăţile asupra acestui concept îndoielnic 
trebuie revizuite, iată, cel puţin în privinţa arealului militar chinez (care 
pare că-şi construieşte, subtil şi perseverent, o elită proprie). Iar juriul 
Nobel a făcut un pas înainte în acest sens.  
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De la faţa locului 
 

 
 

 
Soutine, un liric disperat 

 
un comentariu de Florin Colonaş 

 
 Orangérie, aflată în extremitatea dinspre Sena a grădinii Tuileries, 
reprezintă un punct de maximă atracţie culturală, aici aflându-se mari 
valori de artă plastică şi, totodată, este un spaţiu unde se organizează 
importante expoziţii temporare. Este vorba de o construcţie de la 1812, o 
operă a arhitectului Firmin Bourgeois, dar care în decursul vremii a 
suferit numeroase modificări. Aşa s-a întâmplat şi în 1927 când au trebuit 
găzduite, în cele două săli, imensele pânze pictate de Claude Monet, în 
timpul Primului Război Mondial, acele celebre peisaje cu nuferi şi sălcii 
plângătoare, surprinse în diferite anotimpuri şi la diverse ore, pictate în 
plină natură, pe domeniul său de la Givenchy. 
 O altă importantă modificare a clădirii a fost necesară pentru a 
putea expune o importantă colecţie de artă, în care marii meştri de la 
începutul secolului al XX-lea abundă, şi care, lucru normal, trebuia pusă 
în valoare. Aşa că s-a făcut un nou proiect, curajos, în care s-au folosit 
spaţiile subterane, cum s-a procedat şi în cazul altui muzeu parizian 
important, culmea, având legătură tot cu opera lui Claude Monet, Muzeul 
Marmottage – Monet, unde artiştii au proiectat şi realizat un spaţiu de 
expunere cât se poate de atrăgător, excavând chiar sub grădina muzeului. 
 La Orangérie există o bogăţie de impresionişti. Dacă ar fi să luăm 
chiar prima simeză drept exemplu, vom constata că acolo se află nu mai 
puţin de 22 de tablouri semnate de Auguste Renoir. Cine a adunat aceste 
lucrări? Bineînţeles, un om de spirit! Deşi provenea dintr-o familie 
modestă, Guillaume, de profesie garajist, era atras de frumos şi, treptat, 
îşi alcătuieşte o colecţie de artă africană. Important, nu? Mulţi dintre 
artiştii moderni au plecat în creaţia lor de al arta neagră şi au fost 
influenţaţi de ea. Vezi spre exemplu Picasso, Rouault şi chiar Brâncuşi. 
Am putea face o paralelă cu un alt colecţionar, un om de cultură, doctorul 
în ştiinţe juridice Joszef Haubrich (1889 – 1961), care avea o mare 
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expoziţie cu tablouri moderne din colecţia sa (Modigliani, Kupka, Dix, 
Soutine şi mulţi alţii) la Muzeul Ludwig din Köln, şi care  - este demn de 
notat – a demarat tot ca iubitor de artă africană.  
 Să ne întoarcem la omul cu garajul. În 1911 va expune 
minunatele figurine africane într-o vitrină a atelierului său, înnobilând 
acest spaţiu tehnic şi tehnicizat. Faptul nu trece neobservat: Apollinaire 
care, fiţi siguri, nu avea automobil, îi face o vizită, iar marele poet, 
încântat de ceea ce a văzut, îi va deveni un permanent sfătuitor. Încurajat 
de sfaturile ilustrului său mentor, va deschide în anul următor o galerie de 
artă. Focul viu al colecţiei dar şi al galeriei îl cuprinde în totalitate. Va 
deveni nu numai un colecţionar apreciat, dar şi un galerist cu faimă.Va fi 
cunoscut şi va cunoaşte mulţi artişti plastici, fiind de asemenea prezent şi 
între literaţi. 
 Prestigiul său creşte de la an la an, afacerile merg din ce în ce mai 
bine, aşa că în 1920, fostul proprietar de garaj, va edita revista Les Arts à 

Paris, în care-i va susţine pe 
Pablo Picasso, Chaïm Soutine, 
André Derain, Marie Laurencin. 
Ceea ce, să recunoaştem, nu e 
puţin lucru. Nu va abandona însă 
nici vechea pasiune de a strânge 
obiecte de artă neagră, adevărată 
infuzie pentru arta celor pe care-i 
sprijinea, preocupându-se mult 
de Modigliani şi Soutine, fără a-i 
neglija pe pictorii consacraţi 
Renoir şi Cézanne, care devin în 

expunerea de la Orangérie figurile tutelare. În celelalte săli aflăm lucrări 
„una şi una” de Rousseau („Vameşul”), Modigliani sau Marie Laurencin, 
apoi „duete plastice” de tipul Picasso-Matisse sau Utrillo-Soutine, fără a-
l uita pe André Derain, căruia Guillaume i-a fost principal negustor şi, în 
mod normal, a ştiut să-şi păstreze din opera acestuia. 
 Subiectul acestei relatări este, însă, o expoziţie temporară 
dedicată lui  Chaïm Soutine. Colecţionarul despre care am amintit a 
adunat în colecţia sa 22 de piese, cărora li s-au adăugat alte 48 de lucrări, 
din instituţii şi colecţii, într-o manifestare plastică de mare interes care 
poartă titlul „Ordinea haosului” („L*Ordre du chaos”, expoziţie deschisă 
în perioada 3 octombrie 2012 – 21 ianuarie 2013). 
 Chaïm Soutine s-a născut la treizeci de kilometri de Minsk, în 
fosta localitate Şmilovici, care astăzi s-ar găsi pe teritoriul Belarusului. 
La sfârşitul secolului al nouăsprezecelea exista un teritoriu care se 
întindea din Polonia la actuala Bielorusie, respectiv „yddischlandul” 
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lituanian, aşa numita regiune Litvak. Aici, până la Primul Război 
Mondial, s-a dezvoltat o cultură evreiască strălucitoare, originală şi 
reflectând pe deplin condiţiile dificile de trai, atât politice cât şi 
materiale. 
             În 1890, în acest teritoriu se va naşte Pinchas Krémègne, doi ani 
mai târziu pictorul Mihail Kikoine, iar în 1893 Soutine, într-o zonă 
despre care se spunea că avea o agricultură foarte înapoiată, un comerţ şi 
industrie nesemnificative, ceea ce configura o imagine socială favorabilă 
creării  unei „Uniuni generale a muncitorilor evrei”, de fapt nucleul 
Partidului Social Democrat Rus ( POSDR), definit drept revoluţionar. 
Tânărul Soutine va pleca la Şcoala de Arte Frumoase dintr-un mare oraş 
al Litvak-ului, Vilnius, după care, la douăzeci de ani, va lua drumul 
Parisului. 
 Încă de la primul tablou al expoziţiei eşti întâmpinat de portretul 
lui Soutine realizat de Amedeo Modigliani, prietenul şi omul unui destin 
artistic paralel, ambii având acelaşi prim descoperitor, polonezul 
descurcăreţ, poet de serie, neserios, beţiv, dar care a rămas în istorie: 
Leopold Zborowsky. Şi cum portretul făcut de Modi nu putea rămâne 
stingher, în preajmă se află portretele pe care Soutine le-a făcut 
sculptorului Miestşanikov, ca şi bogatei Madelène Castaing, mare 
colecţionară care, împreună cu soţul ei , Marcellin, i-a cumpărat o 

sumedenie de lucrări. Un alt portret 
celebru este cel al „micului patiser”, 
alături de cel al „bărbatului de la etaj”. 
 Soutine a fost îndrăgostit de 
lumea personajelor din hoteluri, pe 
care le-a imortalizat cu o mare forţă 
plastică, dar şi introspectivă. În 
general, micii slujbaşi l-au atras în 
mod special. „Bărbatul de la recepţie”, 
sau cel cu rol de protocol - „băiatul 
care face onorurile”, sau acel „Le 
Groom” reprezintă tot atâtea reuşite 
ale pictorului, care se transpune în 

model. Arta portretului lui Soutine atinge culmi nebănuite în „Portretul 
englezoaicei” sau în cel al lui „Emile Lejeune”, ca şi în cazul copiilor din 
cor sau al ministranţilor din biserica catolică, unde analiza psihologică a 
personajelor este de mare profunzime. Fin analist al sufletului uman, va 
transpune trăirile interioare ale fiinţei sale chiar şi în cazul peisajelor 
unde apar numai copaci, precum în „Pădure după furtună”, sau în cazul 
unui „copac căzut” sau al celor doi copii de şcoală care grăbesc pasul 
spre casă, cu o furtună ameninţătoare profilându-se în depărtare. 
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Dramatismul se traduce şi în peisajele cu clădiri, în care zguduirea 
tuturor construcţiilor are loc fără cauze tectonice şi dintre care un 
exemplu convingător este „Scară roşie la Cagnes”. 
 După o vizită la Amsterdam, unde va lua contact cu pânzele lui 
Rembrant având drept temă vitele tăiate şi preparate în abator, Soutine 
este atras de această temă. Ecorşeul de bou va deveni un subiect frecvent 
într-o anumită perioadă, ceea ce se va întâmpla, un sfert de veac mai 
târziu, şi la Chagall. Va fi însă pasionat şi de naturi statice cu animale 
neecorşate, precum iepurii, curcanii, sau aceea cu trei peşti pe un platou 
de lemn, mărginiţi de două furculiţe, de-a dreapta şi de-a stânga, 
sugerând două mâini. 
 În plus, viziunile sale groteşti, produse de consumul exagerat de 
absint, i-au sporit celebritatea… 
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Valori plastice 
 

Arta plastică nemţeană are cîteva valori certe, recunoscute pe plan 
naţional, care o impun în arta plastică românească de azi. Faptul este 

certificat de prezenţa lor pe simezele unor expoziţii colective sau 
personale din ţară şi de peste hotare din ultimii ani. La un calup de 11 
întrebări (comune) i-am rugat să-mi răspundă cîţiva dintre aceştia. În 
acest număr, răspunsurile a doi dintre ei, Ştefan Potop şi Dumitru D. 

Bostan. (Nicolae Sava) 
 

1. Ce note ai avut la desen în şcoală? Ce amintiri ai din acea perioadă? 
2. Care fi simbolul originii tale care crezi că te-ar defini cel mai bine? 
3.  Pe un artist îl influenţează mediul? Mă refer la artistul plastic. Ai fi 

desenat altfel dacă stăteai în Bucureşti? 
4. Dacă nu ai fi devenit pictor, ce ai fi vrut să ajungi în viaţă? 

5. Unii cred în destin, soartă, noroc. Tu în ce crezi? 
6. Ce e mai important în pictură, ideea, linia desenului, simţul culorii, 

compoziţia? 
7. Ce preferi dintre cei patru: Michelangelo, Rubens, Picasso sau 

Matisse? Numeşte trei mari pictori români contemporani care îţi plac. 
8. Ai desena nuduri, dacă ţi-ar impune un cumpărător? 

9. Ce părere ai despre tinerii pictori din Neamţ? 
10. Pe cînd o bursă sau o casă de licitaţie pentru opere de artă la Piatra 

Neamţ? 
11. Ce părere ai despre activitatea Filialei Neamţ a Uniunii Artiştilor 

Plastici? 
 
Ştefan Potop:  
"În şcoala generală, am făcut desenul cu femeia de 

serviciu" 
 
1. M-am născut la Tazlău, în ziua de 30 august 1960, înzestrat genetic cu 
sensibilitate şi intuiţie pentru desen, fapt atestat de caietul de la grădiniţă, 
pe care vi-l pot arăta drept dovadă. Şcoala generală am urmat-o tot la 
Tazlău, avînd şansa să am profesori foarte competenţi la toate obiectele, 
dar desenul (cu excepţia clasei a V-a) l-am făcut cu femeia de serviciu, 
cum se mai spune într-un limbaj mai brutal. Sensibilitatea şi intuiţia au, 
desigur, importanţa lor dar atît una cît şi cealaltă îşi modifică substanţa 
calitativă în funcţie de nivelul cunoaşterii teoretice şi de siguranţa 
utilizării mijloacelor de comunicare. Aici, un rol important în dezvoltarea 
mea au avut-o Liceul de Artă Bacău şi Facultatea de Arte Iaşi. Mai mult 
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decît în alte arte, în domeniul picturii treapta măiestriei se dobîndeşte cu 
greutate, după ani de metodic şi stăruitor studiu de atelier. 
2. Chiar dacă eu caut tot timpul esenţa şi arhetipul, nu cred că simbolul 
originii mele va fi din lumea formelor reale, ci, mai degrabă, din cea a 

formelor abstracte. Dar 
dacă tot veni vorba, vara 
asta poate aş desena un 
punct negru. 
3. Într-adevăr, există o 
interdependenţă între 
etnospaţiu şi estetospaţiu, 
între artist şi spaţiul cultural 
existent. La noi, din păcate, 
în Capitală e tot ca la ţară. 
Trebuie să ţintim mai sus. 
În artele plastice capitala 
este la Atena, Roma, Paris, 
Veneţia, Florenţa. Trebuie 
să avem şansa contactului 
nemijlocit cu capodoperele 
marilor epoci de artă precis 
definite din punct de vedere 
stilistic. Construcţia prin 

studiu şi prin efort metodic de asimilare asigură nu numai accesul la 
treptele măiestriei ci şi la integrarea într-un sistem de referinţă stilistică 
cu valoare de permanenţă culturală. 
4. "La pittura e una cosa mentale", este o afirmaţie a actului creator şi o 
subliniere a calităţii de profesionalitate. Marele artist Leonardo da Vinci 
care afirma acest principiu nu se limita în niciuna dintre cercetările sale, 
la un singur aspect al realităţii, postulînd necesitatea unei formaţii de tip 
universal. Ar fi o greşeală să fim doar pictori, chiar atunci cînd suntem. 
5. Cred în cariera de piatră de la Tazlău. Cariera mea este mai mult din 
cauza şi mai puţin datorită. 
6. Important  este ca toate acestea să fie corect folosite din punct de 
vedere al limbajului vizual şi să servească comunicării. 
7. Nu se pot face clasificări, nici măcar subiective, fără a vedea 
nemijlocit originalul operei. Albumul faţă de muzeu este ca partitura faţă 
de concert. Din ce am reuşit să văd cu ochii mei, îl prefer pe Tiţian. Din 
pictura românească contemporană remarc pe Corneliu Baba, Ioan Gânju 
şi Henry Mavrodin. 
8. Am studiat nudul după model viu în timpul facultăţii. Nudul este cel 
mai greu şi mai frumos gen de pictură şi sculptură. Nu am probleme etice 
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sau morale în realizarea unui nud, ci poate doar tehnice, din lipsa 
exerciţiului. 
9. "Morţii cu morţii, vii cu vii, învingătorii se întîlnesc în finală", nu ştiu 
unde am citit asta, dar e bună. 
10. Cam peste o mie de ani, cînd se va crea şi cerere. 
11.Nu comentez. 
 
 
Dumitru D. Bostan:  

"Cred că nu poţi, ca artist, să nu respiri în ritmul 
locului în care trăieşti" 

 
1. M-am născut în Piatra Neamţ la 27 noiembrie 1962. În casa părinţilor 
mei am trăit pe viu primele lecţii de artă. A urmat şcoala de arte în Piatra 
Neamţ, liceul de artă din Iaşi şi Institutul „Grigorescu” din Bucureşti. Cu 
notele la desen m-am descurcat bine. 
2. Nu-mi vine nimic în minte acum. 
3. Piatra Neamţ este de cîţiva ani pentru mine o bună sursă de inspiraţie. 
Cîteva cadre din oraş au constituit tot atatea pretexte pentru pictură şi 
chiar acum am în lucru cîteva pînze cu centrul vechi. Descopăr zilnic 
unghiuri noi şi încă mai am premiere, adică locuri din oraş pe care le văd 
prima oară. Dacă aş trăi la Bucureşti probabil că aş lucra şi altceva şi 
altfel. Cred că nici nu poţi, ca artist, să nu respiri în ritmul locului mai 
ales că Bucureştiul iţi dă atâta energie. Mă întorc acolo de fiecare dată cu 
cea mai mare plăcere. 
4. Am avut o atracţie pentru artă încă din copilărie pentru că tata picta 
acasă şi eu mă chinuiam să fac ca el, apoi am început şcolile de artă şi 
foarte curînd nu prea a mai fost loc de întors. Dacă mă gîndesc bine cred 
că nu mi-am pus niciodată problema să fac altceva şi am avut mereu 
senzaţia că toate s-au întîmplat aşa cum trebuie să se întîmple. 
5 Cred şi eu ca şi alţii în întîlnirile esenţiale din viaţa noastră. Întîlnirea 
cu profesorul Pompiliu în anii mei de școală generală a fost un mare 
noroc. Prin felul lui molipsitor de a fi mi-a insuflat o mare dragoste 
pentru artă şi mai ales pentru meştesug. Atunci am învățat de la ascuţitul 
dălţilor pentru lemn pînă la cele mai subtile detalii de modelaj în lut. Cu 
el făceam sculptura şi desenul iar cu doamna Pompiliu pictura şi istoria 
artei. Orele de atelier se prelungeau pînă seara tîrziu, timp în care în holul 
mare al şcolii profesorul Macarie ţinea cu cei de la muzică orele de 
orchestră. A urmat apoi la liceul de artă din Iaşi cu bunul nostru profesor 
Pavel Ghiligor de la care am deprins atît cît am putut rigoarea şi 
disciplina de atelier, regretaţii Mircea Ispir la pictură şi Ion Buzdugan la 
sculptură şi abia mai tîrziu la institut profesoara Simona Vasiliu-Chintilă 
care ne-a deschis cu totul alte perspective. Tuturor le datorez atît de mult. 
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6. Cred că foarte important pentru un pictor este simţul înnăscut al 
culorii. După mine culoarea este cea care creează emoţie şi emoţia 
contează. Maeştrii colorişti au ştiut să se elibereze la timp de tirania 
formei. Aşa explic eu existenţa unor nativi de excepţie ca Dimitrie Ghiaţă 
sau Lucian Grigorescu ca să dau două exemple care-mi vin acum în 
minte. Este la fel de adevărat şi că stăpînirea întregului arsenal de 
mijloace care se invăţă, desenul compoziţia etc. ajută enorm ca execuţia 
să se ridice la nivelul ideii. 
7. Cei patru nu se află printre preferinţele mele imediate dar am şi eu 

propria listă de artişti 
pe care-i revăd oricînd 
cu mare drag şi din 
care fac parte Bonnard, 
Utrillo, Morandi, Klimt 
mai ales în desene, 
John Singer Sargent, 
Joaquin Sorolla în 
apuntes, Anders Zorn 
şi în general pictorii 
care au pictat pictură şi 
care nu sunt chiar dive. 
Îmi plac mai mulţi 
pictorii români 
contemporani dar pe 

lista mea permanentă sunt maestrul Baba, Ştefan Câlţia şi Horia Bernea. 
8. Nudul nu e chiar o temă pe care sa ţi-o impună cineva dar pentru mine 
e un exercițiu pe care îl tot amân de vreo douăzeci de ani. Pictarea unui 
nud feminin convingător este o încercare serioasă pentru orice artist, cere 
un anume tip de atenţie și concentrare dar şi pretinde o logistică asupra 
căreia nu vreau să insist prea mult. 
9. Artiştii tineri din Neamţ atîţia cîţi au ales să rămînă aici sunt şcoliţi la 
cele mai bune universităţi de artă din ţară. Cei care au reuşit să treacă cu 
bine de primele deziluzii de după absolvire s-au adunat şi au pus aici 
temeliile unei cariere artistice. Sper totuşi ca măcar cîţiva dintre tinerii 
artişti să rămînă pe teritoriul artelor plastice, aşa, pentru continuitate, deşi 
tentaţia pentru noile mijloace de exprimare ca instalațiile, arta video etc. 
este foarte mare. 
10. Probabil că ar trebui făcută o bursă de artă sau o casă de licitaţii în 
Piatra Neamţ aşa cum este şi prin alte locuri. Au fost cîteva încercări anii 
trecuţi cu ocazia unor baluri de cristal sau aşa ceva. Acum că veni vorba,  
probabil că un parteneriat între UAP şi Camera de comerţ ar fi un bun 
început.  
11. UAP Neamţ încearcă după puterile ei să ofere o cît mai bună 
vizibilitate artiştilor cu adevărat interesaţi să se facă remarcaţi. 
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Dumitru Bezem 
 

Limitele limbajului meu semnifică limitele lumii mele‘‘ spunea 
Ludwig Wittgenstein. Care e limita limbajului unui pictor, în acest caz? 
Limita universului unui pictor este limita pînă la care culoarea sa 
vorbeşte. Cred că acest lucru îl caracterizează pe deplin pe artistul nostru 
Dumitru Bezem. Sînt artişti plastici care văd idei şi se pierd în hăţişurile 
lor. Mitică Bezem vede culori şi el face din culoare o punte de trecut 
peste tot ce are mai imund realitatea. Dumitru Bezem a creat un spaţiu 
pictural propriu în care privitorul intră de bună voie atras de o lumină 
spectrală în care recunoaşte ceva din aspiraţia naturală, umană spre 
frumuseţe. Şi acest spaţiu l-a populat cu o lume atît de obişnuită şi totuşi 
atît de straniu în alăturare: clownul, călugărul, bătrînul, mascatul, copilul. 
Fundalul este peisajul în care anotimpurile se succed cu naturaleţe, în 
care florile au o  mireasmă presimţită, în care culorile împrumută ceva 
din strălucirea de moment din ochii privitorului. Pentru că Dumitru 
Bezem empatizează cu posibilul privitor în clipele în care pune un peisaj 
în perimetrul unei rame, fiecare tablou are o implicită dedicaţie adresată 
celui care nu rezistă provocărilor frumuseţii.  
         Prolificitatea lui Dumitru Bezem nu e, nici pe departe, o grabă, e 
mai mult o identificare cu puterea de transformare a peisajului care te 
vrăjeşte, te ia captiv, te ia martor. Iar artistul martor nu vrea să piardă nici 
o nuanţă, nici o secvenţă din înflorirea unui cireş sau din despodobirea 
aurorală a unui copac sub insidioşeniile toamnei.  
         Sînt mii de case, din Neamţ, din România, din lume, în care căldura 
intimităţii este sporită de un tablou semnat de Dumitru Bezem. Şi nu cred 
că îşi doreşte mai mult un pictor decît să ştie că iubirea împărţită şi 
împărtăşită sporeşte înzecit.  
         La cei 65 de ani pe care i-a adunat Mitică Bezem în această toamnă  
trebuie să recunoaştem că tinereţea şi frumuseţea şi optimismul artei sale 
ne-au ajutat şi pe noi să rămînem tineri.  

Adrian Alui Gheorghe 
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La vita e bella,  
sau 

opera de artă ca aglutinare de coincidenţe 
 

un eseu de Traian-Ioan Geană  
  
 Unul dintre potenţialele elemente care determină valoarea unei 
comedii rezultă din talentul autorului de a crea coincidenţe şi de a le 
manipula pentru a obţine astfel efectul comic. De la Plaut la Shakespeare, 
de la Goldoni la – de ce nu? – Caragiale, autorii de comedii au mizat 
(atunci când nu au fost satirici) pe producerea unei serii de încurcături 
care se desfăşoară dincolo de intenţiile personajelor, depăşindu-le astfel 
forţa de anticipaţie. Blocate în propriile lor intenţii şi supuse în acelaşi 
timp contingentului exterior care joacă, de asemenea, un rol important în 
determinarea unor viitoare acţiuni, personajele nu capătă privirea de 
ansamblu a situaţiei în care se află decât la sfârşit.  Dacă luăm ca 
exemplu A douăsprezecea noapte de Shakespeare – o „comedie a 
erorilor” tipică –, Viola nu se deghizează în bărbat pentru că este 
îndrăgostită iniţial de ducele Orsino şi nu poate nici să anticipeze faptul 
că Olivia, femeia care rezistă peţirilor ducelui, se va îndrăgosti de ea, sau 
mai bine zis, de „imaginea” ei de bărbat. Sigur, nu s-ar putea vorbi de 
pură coincidenţă în acest caz, din moment ce două acţiuni de o intensitate 
similară nu sunt îndreptate către una şi aceeaşi persoană. Pe de altă parte, 
coincidenţa apare la nivelul unei eventuale scheme a relaţiilor dintre 
personaje, exprimabilă din punct de vedere lingvistic prin intermediul 
adverbelor „chiar” sau „tocmai”. Să oferim un exemplu clar pornind de la 
aceeaşi piesă: Olivia ajunge să se mai îndrăgostească şi de un alt personaj 
pe nume Sebastian, care nu este altcineva decât chiar fratele geamăn al 
Violei, crezut de aceasta mort. Acesta este un exemplu printre multe 
altele care ar putea fi invocate pentru ilustrarea rolului coincidenţelor în 
elaborarea unui text dramatic (pentru că, în fond, asemenea comediei, şi 
tragedia poate miza pe coincidenţe – pe cele nefericite).  
 Într-o astfel de direcţie se orientează şi talentul regizoral al lui 
Roberto Benigni. De pildă, Johnny Stecchino(1991), unul dintre primele 
filme unde Benigni este concomitent regizor, scenarist şi interpret al 
protagonistului, poate fi lejer încadrat în genul „comedia erorilor”. 
Personajul principal este aici un şofer de autobuz  confundat cu un 
informator al Mafiei.  
 Însă Benigni va da lovitura abia în 1997 cu capodopera La vita e 
bella / Viaţa e frumoasă –film încununat cu o acoladă semnificativă de 
premii, dintre care nu lipsesc trei Oscaruri: pentru actor în rol principal, 
pentru cel mai bun film străin şi pentru coloana sonoră semnată Nicola 
Piovani. Filmul este o tragicomedie care prezintă povestea lui Guido, un 
tânăr evreu ajuns la Roma spre sfârşitul anilor '30, cu scopul de a-şi 
deschide o librărie. Prima parte a filmului este o adevărată simfonie de 
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gaguri care se termină pentru Guido îndată ce obţine iubirea Dorei, o 
învăţătoare din oraş. Partea a doua nu este nici ea lipsită de momente 
comice, însă naraţiunea avansează aici lent, dar sigur, spre un final 
tragic..., sau nu!? Pe scurt, lucrurile se schimbă pentru Guido din 
momentul în care el şi fiul lui sunt trimişi într-un lagăr nazist (într-un 
gest de solidaritate maternă, Dora se va alătura şi ea lor, chiar dacă ea nu 
este evreică).  Aici Guido încearcă să falsifice realitatea tragică din jur 
pentru a-şi proteja copilul, pe Giosue (Iosua), spunându-i acestuia că 
totul e doar un joc şi că premiul cel mare constă într-un tanc full-size. 
 Pentru început, trebuie menţionat că şi la acest proiect Benigni îşi 
asumă tripla ipostază de regizor, actor în rol principal şi scenarist. De la 
început şi până la sfârşit, filmul se ţese pe fondul concurenţei dintre actor 
şi regizor. S-ar putea spune că Benigni se luptă cu el însuşi. Guido-
personajul încearcă de fapt să regizeze universul în care trăieşte. Spre 
deosebire de personajele comediilor deja consacrate ale autorilor de mai 
sus, Guido năzuieşte încă de la bun început ca – luându-şi în stăpânire 
fiecare situaţie – să obţină imaginea de ansamblu a universului narativ  şi 
să nu rămână la stadiul de marionetă a regizorului. În cele din urmă, La 
vita e bella se constituie pe (aproape) tot parcursul ca o succesiune de 
coincidenţe de care protagonistul se foloseşte pentru a schimba viaţa sa şi 
pe a celorlalţi. Astfel, o primă coincidenţă se manifestă prin numeroasele 
întâlniri neprevăzute dintre Guido şi Dora. Să numim acest fapt 
„întâmplarea fiinţei”, aşa cum a definit Nichita Stănescu iubirea. Pentru a 
o cuceri pe frumoasa învăţătoare, Guido apelează la cea mai puternică 
armă a sa: inventivitatea. Prin inventivitate el îşi înfrumuseţează propria 
viaţă, dar şi vieţile celor dragi. El desenează cu măiestrie o realitate 
proprie, prin care să contracareze tot ceea ce realitatea contextuală în care 
el acţionează ar desemna altminteri drept imposibil. Printre ingenioasele 
sale idei se numără erijarea în cavaler (atunci când îşi face apariţia 
histrionică pe un cal pictat cu insulte) şi în mesager divin. În această a 
doua înfăţişare, el se foloseşte de o situaţie cunoscută în prealabil, şi 
anume aruncarea periodică, la comandă, a unei chei de la catul unei 
vilişoare. Pe femeia care aruncă obiectul respectiv o cheamă Maria – 
nume cu rezonanţă sacră, ceea ce îi oferă lui Guido, ajuns cu Dora în faţa 
clădirii cu pricina, şansa următorului dialog: 
 «Guido: Deci, spuneai că acea cheie care te va face să spui mereu 
„da” trebuie să vină din Rai... 
 Dora: Da. 
 Guido: Ia să încerc, poate că Fecioara Maria îmi va arunca cheia, 
nu se ştie niciodată. (clamând spre vilă): Maria, cheia!» 
 Şi – minune! – cheia este aruncată de la etaj în stradă. 
 Alt exemplu savuros ar fi aplicarea teoriei schopenhaueriene 
despre voinţă, teorie despre care Guido află de la prietenul său, 
Ferruccio. Este suficient, afirmă acesta, să gândeşti intens asupra unei 
acţiuni pentru ca scopul urmărit să fie atins. Aici coincidenţa emerge din 
ridicolul situaţiilor pe care Guido crede că le poate realiza cu ajutorul 
simplului gând. De pildă, aflat la un spectacol de operă, el priveşte intens 
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înspre loja Dorei repetându-şi insistent, şoptit, cu gesturi ritualice, dorinţa 
ca Dora să se întoarcă spre el şi să-l remarce. Dorinţa i se împlineşte şi – 
culmea! – „teoria” nu dă roade doar o singură dată. În fiecare situaţie din 
afara sferei lui de acţiune, Guido gândeşte prin voinţă acţiunea 
salvatoare. Atunci când un câine latră spre ascunzătoarea lui Giosue, 
ameninţându-l pe băiat că va fi descoperit, Guido recurge iarăşi la „teoria 
voinţei”, exprimându-şi în şoaptă voinţa ca animalul să plece, lucru care 
se şi întâmplă. S-ar putea comenta că Guido are noroc de fiecare dată şi 
că felul în care coincidenţele se completează reciproc, sfârşind prin a fi 
puse cap la cap ca într-un puzzle, nu depinde de Guido. Aici gândurile şi 
acţiunile sale ar trebui, poate, supuse unei analize mai pătrunzătoare. 
Guido crede în puterea voinţei sale, iar acest lucru se datorează faptului 
că, în asemenea momente, el nu este nici mai mult nici mai puţin decât 
un mic regizor. Ca orice creator de artă, regizorul are puterea de a 
dispune ad libitum de soarta personajelor sale. Aşadar, ceea ce nouă, 
spectatorilor, ne apare ca neverosimil, pentru Guido este real. De fiecare 
dată când avem impresia că Guido se autoiluzionează, rezultatul obţinut 
răstoarnă toate probabilităţile şi actorul triumfă – atât asupra noastră, cât 
şi asupra regizorului. Ceea ce pentru noi apare ca o succesiune de 
coincidenţe, de cazuri izolate care se verifică în permanenţă şi conferă un 
sens întregii structuri filmice, este pentru Guido cât se poate de firesc.  
 Cu riscul de a da în vileag finalul, mă văd nevoit să urmăresc 
permanentul duel dintre actor şi regizor până la ultimul schimb de florete. 
Aşa cum am afirmat ceva mai sus, Guido îi promite băieţelului său ca 
premiu un tanc real. Guido însă nu supravieţuieşte în lagăr, semn că 
pentru moment regizorul a câştigat; în schimb, Dora şi Giosue scapă 
teferi şi se reîntâlnesc odată ce lagărul este pustiit de americani şi evreii 
sunt eliberaţi. Ei bine, cine s-ar aştepta la un final tragic va avea parte de 
o surpriză. Rămas singur în lagăr, Giosue iese din ascunzătoare numai 
pentru a fi pus într-o stare de uluire la sosirea unui tanc american. Unul 
dintre soldaţi se oferă să-l plimbe pe Giosue cu tancul. Promisiunea lui 
Guido se adevereşte astfel, după moartea sa, iar această adeverire 
înseninează finalul. Aşadar, cine a câştigat, până la urmă? Regizorul sau 
actorul? Un prieten mi-a răspuns: spectatorul. De acest lucru putem fi pe 
deplin siguri.  
 La vita e bella este, fără îndoială, un film memorabil. În el, 
Benigni se refuză constant convenţionalismului sentimental, reuşind să 
creeze o operă surprinzător de emoţionantă şi desfăşurată cu o rară 
virtuozitate tragicomică. Filmul acesta îi pune însă în umbră toate 
creaţiile anterioare şi ulterioare. În ciuda talentului său remarcabil, 
Benigni nu a mai reuşit, cel puţin până în momentul de faţă, să-şi egaleze 
succesul obţinut cu acest film.  
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LITERA-TURA VURA 
 

 
Herta Muller în campanie 
 
 E adevărat, scriitoarea Herta Muller are un temperament dificil (o 
pot certifica şi membrii fostului "Aktionsgruppe Banat" cu care a venit în 
contact, chiar dacă nu i-a aparţinut propriu-zis). De aceea se amestecă 
acolo unde crede ea de cuviinţă şi unde alţii cred că nu are ce căuta. 
Habar n-am ce au gândit chinezii, de pildă, când a reacţionat negativ (v. 
The Guardian), astă toamnă, la acordarea Premiului Nobel pentru 
literatură lui Mo Yan, considerându-l un autor prea apropiat de regimul 
comunist. Dar tămbălău în media şi replici vulgare nu ne-au parvenit de 
la Beijing. Pentru că Herta Muller avea un cuvânt de spus despre 
respectivul premiu, după ce l-a primit ea însăşi.  
 Cât despre România, există persoane care susţin că scriitoarea şi-a 
pierdut dreptul de a mai spune ceva, după ce "a plecat definitiv" în 
Germania... Aici e de analizat cu mai multă atenţie. Născută la 
Niţchidorf, lângă Timişoara, şi trăgându-şi substanţa operei din partea 
românească a biografiei, e greu de acceptat că Herta Muller ar fi plecat 
"definitiv" (başca revenirile de după revoluţie). Pe de altă parte, în 2009, 
când juraţii Nobel i-au acordat laurii, aici s-a pornit o întreagă tevatură pe 
tema "e a noastră sau nu e a noastră", fără s-o întrebe nimeni pe scriitoare 
dacă acceptă să ne amestecăm în viaţa / istoria ei! 
 În aceeaşi manieră (i)logică, numele Hertei Muller a apărut şi în 
recenta campanie electorală. A fost de ajuns ca ea să-şi spună opinia într-
un ziar occidental, pentru ca imediat să fie luată la refec şi făcută harcea-
parcea de un grup de talk-show-işti ignoranţi (n-am stat să mă dumiresc, 
nu merita efortul să-l identific printre ei pe acelaşi "catindat" care, cu altă 
ocazie, îl cita după ureche pe Hermann von Keyserling - "Analiza 
spectrală a Europei" -, extanziindu-se la descrierea unei petreceri 
ţigăneşti în jurul focului şi asimilând respectivul tablou cu "frumoasele 
noastre tradiţii artistice"!).  
 N-am sesizat în abia încheiata campanie electorală vreo idee 
serioasă cu profil economic, social ori didactic. În schimb am observat 
apetitul unora de a divaga pe subiecte culturale, nu cu scopul de a sprijini 
sincer fenomenul cultural (aflat în declin dramatic), ci cu intenţia 
şmecherească de a se da mari, de a lua faţa electoratului, debitând tot 
felul de prostii cu zurgălăi. Dar tot în sensul discursului neaoş, care 
urmăreşte atacul la persoană şi vrea "sânge". Astfel a devenit "victimă" şi 
Herta Muller în gura unor infatuaţi găunoşi cărora, pe bune, le patinează 
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priviea după ce au reuşit să parcurgă trei rânduri pe o pagină de carte! 
(E.N.) 
 
Zilele „Daniil Sandu Tudor”, la ediţia a IV-a 
 
        În zilele de 9 şi 10 noiembrie a avut loc ediţia a IV-a a manifestării 
„Zilele DANIIL SANDU TUDOR” care s-a desfăşurat la Piatra Neamţ şi 
la Schitul Cărbuna de pe lîngă Mănăstirea Neamţ. La Biblioteca 
Judeţeană „G.T. Kirileanu” din Piatra Neamţ  a avut loc un  simpozion cu 
următoarele repere: Evocare Daniil Sandu Tudor, comunicări pe tema 
„Modelul Rugul aprins şi intelectualul român de azi” şi lansarea 
volumului de versuri „Amin Agapia” de Gheorghe Simon. Au participat 
părintele egumen Elefterie Păduraru de la schitul Cărbuna, fost ucenic al 
ieroschimonahului Daniil Sandu Tudor pe Rarău, scriitorii Adrian G. 
Romila, Raluca Şerban – Naclad, Gheorghe Simon, Daniel Iacob, Dorin 
Ploscaru, Grigore Caraza (autor al volumului de memorii „Aiud 
însîngerat”); preoţi-profesori Vasile Nechita (Universitatea „Ovidius” 
Constanţa), Ioan Mihoc (director al Seminarului Teologic „Veniamin 
Costachi” de la Neamţ), Vasile Păvăleanu, Dan Ovidiu Cojan (director al 

Seminarului Teologic de la 
Piatra Neamţ); grup coral de 
la Seminarul Teologic de la 
Piatra Neamţ. La  Schitul 
Cărbuna – Mănăstirea 
Neamţ a avut loc o evocare a 
destinului de martir a lui 
Daniil Sandu Tudor, mort la 
17 noiembrie 1962 în 
închisoarea de la Aiud şi a 

fost oficiat o liturghie în care a fost susţinut „Imnul acatist la Rugul 
Aprins al Născătoarei de Dumnezeu („facere a lui Daniil 
ieroschimonahul / Sandu Tudor”), cu participarea elevilor de la 
Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamţ.  
         Premiile “Daniil Sandu Tudor”, la această ediţie, au fost acordate 
preotului profesor Vasile Nechita de la Universitatea “Ovidius” din 
Constanţa “pentru promovarea spiritului Rugului Aprins în sînul tinerei 
generaţii” şi scriitorului Gheorghe Simon pentru volumul de poezie de 
inspiraţie creştină “Amin Agapia”, apărut recent la Editura “Feed-beck” 
din Iaşi. Au mai fost acordate diplome pentru “bărbăţie şi credinţă” în 
promovarea valorilor identitare ale culturii române scriitorilor Adrian G. 
Romila, Raluca Şerban Naclad, Daniel Iacob şi Dorin Ploscaru, preoţilor 
profesori Ioan Mihoc, Dan Ovidiu Cojan, Elefterie Păduraru şi Vasile 
Păvăleanu cît şi eroului Grigore Caraza, autor al zguduitorului volum de 
mărturisiri din închisorile comuniste “Aiud însîngerat”. Întregul program 
a fost coordonat de către Adrian Alui Gheorghe. (Rep) 
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"Profitul" în artă 
 
 Cel puţin din anul 2003 încoace (nu pun la socoteală perioada 
anterioară, când preocupările mele pentru avangarda artistică şi literară 
aveau un caracter "personal"), de când am organizat vreo patru expoziţii 
dedicate pictorului Victor Brauner şi colegilor săi avangardişti (la Piatra-
Neamţ, Suceava şi Bucureşti), am constatat un lucru cât se poate de 
ciudat: indiferent de TEMA supusă atenţiei publice ("V.B. şi avangarda 
românească", "V.B. şi însoţitorii" etc.), totdeauna discuţiile au eşuat în 
zona dubioasă a mercantilului, comentariile (inclusiv cele din presă) 
limitându-se la cote, preţuri, investiţii în artă, top-uri ale vânzărilor. Pot 
să înţeleg faptul că trăim astăzi, în economia de piaţă, cu obsesia 
profitului şi a pierderii, în zodia tranzacţiei şi a performanţei pecuniare. 
Dar nu pot să accept ca un eveniment oarecare şi tranzitoriu (o licitaţie 
sau o achiziţie privată) să dicteze ordinea valorică ("valoarea" măsurată 
doar cu banul!) şi să impună modele (artistul "cel mai bine vândut"). 
Rămân în continuare un "retrograd", da, care se încăpăţânează să vadă în 
ecuaţia valorică o formulă ceva mai complexă (criterii estetice, 
paradigme artistice, vizionarism ş.a.m.d.), fără a neglija total aspectul 
comercial, dar acodându-i o importanţă rezonabilă şi nu absolută. 
 Or, constat cu maximă insatisfacţie, că TEMELE zilei în domeniu 
nu sunt impuse "de sus în jos" (democraţia în artă fiind irelevantă, se 
ştie), adică de la nivelul semnificaţiei fenomenului artistic spre piaţă, ci 
invers, "de jos în sus", adică pornind de la spectaculosul populist 
reprezentat de preţ / costuri. Perspectivă păguboasă, în fond, deoarece 
conferă o imagine cât se poate de penibilă însăşi pieţei româneşti de artă, 
ca reflectare a mentalului protagoniştilor ei. Şi trimit la un exemplu pe 
care l-am mai invocat aici: mitologia autohtonă a făcut din N. Grigorescu 
un performer, un "cap de afiş" al pieţei, prin preţurile la care se vând 
tablourile lui, lăsându-l pe Th. Pallady în urmă, deşi acesta cumulează 
mai multe virtuţi artistice moderne care ne-ar putea reprezenta cu şanse 
într-o competiţie internaţională. Iar dacă e să mă refer la avangardişti 
(pentru că am început cu V. Brauner ş.c.l.), o analiză sumară devine şi 
mai elocventă. Ei sunt "cercetaţi" în ultimii ani datorită interesului de 
care se bucură pe piaţa europeană: sunt vehiculate preţuri, se fac calcule 
şi comparaţii etc. Mai puţină lume se preocupă, însă, să înţeleagă de ce 
stau lucrurile aşa. Astfel s-ar vedea care e rolul şi rostul TEMELOR 
artistice propuse dezbaterii. Neîntâmplându-se asta, constatăm că 
avangardiştii sunt "ieftini" pe piaţa românească sau că nu se vând deloc, 
iar atunci când cineva riscă totuşi să o facă, de fapt se gândeşte să 
revândă ulterior pe piaţa occidentală. 
 Evident că pe fondul unei asemenea mentalităţi nu se poate 
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dezvolta o piaţă de artă sănătoasă. Deoarece o asemenea piaţă "creşte" 
numai prin asimilarea problemelor artei şi prin educarea gustului public. 
Deocamdată asistăm la "lovituri" de piaţă care seamănă izbitor cu 
"tunurile" date în celelalte ramuri ale economiei româneşti de două 
decenii încoace. Acesta e rezultatul "spectaculos" cu care se laudă casele 
de licitaţii, atente mai degrabă la sumele care le intră în cont decât la felul 
în care evoluează percepţia publică a artei. (E.N.) 

 
Ninsoarea ca o tăcere fără răspuns 
 

Îmi pare atât de rău că mă despart în opinii de prietenii mei 
rafinaţi cinefili! Adică... mie mi-a plăcut mult filmul lui Mungiu, După 
dealuri. Ştiam cazul Tanacu din ziare, de la televizor. Am răsfoit cărţile 
Tatianei Niculescu Bran şi îl cred pe regizor când afirmă că a luat ca 
pretext realitatea pentru o operă de ficţiune. Mungiu a conceput scenariul 
depăşind flagrant cărţile Spovedanie la Tanacu şi Cartea judecătorilor, 
mergând spre ficţional. Nu uităm că prima carte a Tatianei Niculescu 
Bran a fost dramatizată de Andrei Şerban pentru spectacolul său, care a 
constituit primul impuls pentru Mungiu. 

Un film echilibrat, ca o cumpănă între vijelii, mentalităţi, 
credinţe. E atât de greu să nu fii părtinitor, să nu dai verdicte! Cred că am 
înţeles mesajul lui Mungiu, epurat de orice fapt concret. Adică? Fiecare 
are dreptate. Se întretaie toate dreptăţile posibile. Fiecare e şef pe planeta 
lui. Voichiţa e îndoctrinată, Alina e lucidă şi vrea să-şi trăiască viaţa, nu 
să se închidă la mănăstire. E vinovată Voichiţa că a găsit alinare în 
credinţă? E vinovată Alina că se zbate într-o credinţă sui-generis, a iubirii 
terestre? 

Nu sunt de acord că Mungiu a vânat în film mizerabilismul 
românesc, străzile desfundate etc. Cred că nici nu s-a gândit la asta. 
Finalul, însă, e sugestiv. Noroiul pe parbriz, ca metaforă a lipsei de 
purificare, a privirii obtuze, a indiferenţei. Un prieten susţine că a simţit 
atmosfera tarkovskiană a filmului. Eu nu aş spune asta pentru că am 
simţit filiaţii pur româneşti, venind de la Moara cu noroc ori Pădurea 
spânzuraţilor. Geam, lămpaş, noapte, vânt, ninsoare, câini. Uneori se 
filmează doar mâini febrile, alteori ceea ce există deasupra capetelor 
umane. De la filmări lente se trece brusc la scene toride, agitate, 
zgomotoase, în ritm drăcesc de ... exorcizare. Joacă în film Valeriu 
Andriuţă, Cosmina Stratan, Cristina Flutur, Dana Tapalagă etc. 

Se înfruntă aici iubirea pentru Dumnezeu, în teritorii nedefinite, 
cu dragostea umană pasională pentru aproapele. Enunţată fiind problema, 
nu se insistă abuziv sau vulgar asupra iubirii dintre cele două fete.  Alina 
“turbează” deoarece Voichiţa a ales iubirea pentru Dumnezeu. Stările ei 
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sunt rezultatul unei evidenţe tragice. Refuzul de a transfera carnalul în 
metafizic. Un strigăt animalic contra frustrărilor de orice fel. Ceilalţi – 
cei de la mănăstire – se află pe malul opus şi au alte arme. Intenţiile lor 
sunt generoase. Pete de umbră, firicele de lumină, aşteptări glaciale, 
ninsoarea ca o obstinaţie a tăcerilor fără răspuns. (Alexandru Jurcan) 

 
Gala poeziei româneşti contemporane, ediţia a II-a.  
Lista lui Manolescu 

 
          Luni seara (26 noiembrie, 2012 n.n.), la Ateneul Român, poezia 
contemporană s-a sărbătorit pentru al doilea an la rând. Amfitrionul 
Galei, şi selecţionerul poeţilor invitaţi a fost, ca şi în 2011, Nicolae 
Manolescu. Motiv pentru care Gala a purtat, şi acum, subtitlul cu 
rezonanţă de Lista lui Manolescu. Pe listă s-au regăsit 15 poeţi, din cei 
mai reprezentativi, valoric, dar şi geografic, ai literaturii noastre de azi. Îi 
enumăr, în ordinea lecturii pe scena Ateneului, pe cei din „echipa 
naţională de poezie”, cum şi-a numit Nicolae Manolescu selecţionata: 
Emil Brumaru, Angela Marinescu, Liviu Ioan Stoiciu, Magda Cârneci, 
Andrei Dosa, Ioan Es. Pop, Adrian Alui Gheorghe, Ioan Moldovan, 
Nicolae Prelipceanu, Ion Mureşan, Aurel Pantea, Gabriel Chifu, Marta 

Petreu, Adrian Popescu, 
Mircea Cărtărescu. Au 
fost încadraţi, simetric, 
la început şi la sfârşit, de 
doi maeştri cărora Ion 
Caramitru le-a 
împrumutat vocea: Ion 
Barbu, cu Oul dogmatic, 

şi Nichita Stănescu, Şi-am zis verde de albastru. Scurtele menţiuni de 
istorie literară trăită cu care Nicolae Manolescu a însoţit recitările, ca şi 
interpretarea electrizantă a lui Ion Caramitru au făcut din minirecitaluri 
un minunat contrapunct la poezia prezentată în regia autorilor.  
           Grupajele de poezii scurte au alternat cu poeme mai lungi, de 
factură baladescă, într-un spectacol al diferenţelor, al individualităţilor 
poetice. Momentele poetice s-au legat parcă mai bine decât la prima 
Gală, fără ezitări, fără nevoia de a umple spaţiile, dovadă că poezia 
scoasă la rampă începe să se rodeze cu aceste necesare întâlniri cu 
publicul. Câţiva dintre poeţii prezenţi au participat şi la prima ediţie a 
Galei (în ordinea lecturii de atunci: Ioan Es. Pop, Nicolae Prelipceanu, 
Aurel Pantea, Marta Petreu, Liviu Ioan Stoiciu, Adrian Alui Gheorghe, 
Gabriel Chifu, Adrian Popescu, Emil Brumaru, Ion Mureşan). Prin 
comparaţie, selecţia de anul acesta arată că, deşi sunt, în poezie, nume 
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care nu se pot ocoli, impunându-se de la sine, există loc de noutate, de 
surpriză. Ceea ce ne face, deja, să aşteptăm ediţia 2013.  
           Momentele muzicale ale serii au fost oferite de Domnişora 
Pogany, un cvartet de muzică ambientală format din Radu Georgescu 
(violoncel), Alexandru Stanciu (chitări, mandolină), Călin Torsan 
(fluiere, mandolină), Răzvan Arvinte (percuţie).  
           În final, un cuvânt despre public. Sala Ateneului a fost plină, 
dovadă, cum remarca Nicolae Manolescu încă de la prima ediţie, că 
poezia mai interesează, mai atrage. Mulţi, îmbucurător de mulţi tineri 
(care nu au vorbit la telefon şi nu au plecat înainte de vreme) şi multe 
figuri uşor de recunoscut. Aşadar, atât breasla scriitoricească, cât şi 
marele public şi-au dat întâlnire pentru două ore de poezie şi muzică 
bună, de interpretare autoricească în vervă şi de comentariu critic de 
ţinută, chiar dacă abia picurat, pentru a lăsa poezia, în primul rând, să 
strălucească. Un spectacol complet, căruia nu putem decât să-i dorim 
viaţă lungă! Gala Poeziei Române Contemporane a fost un proiect USR 
cu sprijinul financiar al Guvernului României. (Text preluat din nr 48 al 
revistei România Literară) 

 
Despre impostură 
 
          Spunea cineva, foarte bine, că omul tinde, pe lumea asta, spre 
"treapta de sus a incompetenţei sale". Şi ceea ce e sigur, e că şi reuşeşte 
să o atingă. Cîţi parlamentari de-ai noştri nu sînt în această ingrată 
impostură? Mai nou a apărut o modă a autorlîcului, tot mai mulţi 
concetăţeni vor să fie scriitori. Chiar dacă toată viaţa au fost oameni 
cuminţi, stimabili la locul lor de muncă, iată că spre senectute se trezesc 
că au ceva de transmis omenirii. "He-hei, spun ei oftînd, privind în zare, 
viaţa mea e un roman!". Şi de la această constatare trec la fapte. Lucrul n-
ar fi aşa de grav, fiecare om are dreptul să se manifeste cum vrea, în 
măsura în care ceea ce face nu produce atingere libertăţii şi demnităţii 
celui din preajmă. Îmi povestea un amic scriitor, un nume important în 
literatura noastră, că într-o zi l-a căutat un onorabil pensionar. Omul îi 
adusese manuscrisul unui roman în care îşi descrisese copilăria dintr-un 
sat interbelic. "Vai, i-a spus el scriitorului, dacă aş putea să tipăresc 
lucrarea asta aş fi cel mai fericit om de pe pămînt. Numai dumneavoastră 
mă puteţi ajuta!". Amicul scriitor, cu amabilitatea caracteristică 
prostească, a luat manuscrisul şi l-a citit rescriindu-l în limba română, 
pigmentîndu-l pe ici-colo cu lucruri care să pară a literatură. Manuscrisul 
a apărut pe cheltuiala pensionarului. Peste vreo cîteva luni proaspătul 
pensionar-autor s-a prezentat la scriitorul pomenit mai sus cu un nou 
manuscris: "Maestre, nu mă lăsa! Am mai scris un roman. Te rog să mă 
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mai ajuţi o dată, e o carte despre mama…!". Sensibil la noţiunea de 
mamă scriitorul nostru s-a apucat din nou de citit, a rescris cartea dintr-un 
capăt în altul, i-a înmînat-o omului. Pensionarul şi-a tipărit cartea pe 
banii lui. Avea două cărţi, deja călca a artist prin urbe. Nu mică i-a fost 
mirarea amicului scriitor cînd a fost agăţat de "scriitorul pensionar", să-i 
dea o recomandare pentru a intra în "uniunea scriitorilor". "Ei, nici chiar 
aşa!" i-a spus amicul nostru. Pensionarul scriitor s-a înţepenit pe călcîie 
după care îmbăţoşîndu-se i-a aruncat în faţă: "Da' cin' te crezi să mă 
refuzi? Adică eu n-am dreptul să mă exprim, să fiu în mijlocul celor care, 
ca şi mine, trăiesc pentru artă? Mă, ţîngălăule! Bă antidemocratule…!".   

(Alaric) 
 

Centenar Nicolae Steinhardt 
             
 Între colocviile prilejuite de centenarul naşterii monahului de la 
Rohia, s-a numărat şi cel desfăşurat vineri 19 octombrie la Bistriţa, 
Judeţul Bistriţa-Năsăud. Consiliul Judeţean, Mitropolia Clujului, 
Maramureşului şi Sălajului, Centrul Judeţean pentru Cultură, Facultatea 
de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia, 
Fundaţia „N. Steinhardt”, Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Cluj, 
Editura „Polirom”, Editura „Eikon”, Revista „Mişcarea Literară”, s-au 
implicat pentru buna desfăşurare a colocviului, invitaţi de onoare fiind 
IPS Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului şi 
Academicianul Eugen Simion.  
 După ce Emil Radu Moldovan, Preşedintele Consiliului Judeţean 
Bistriţa-Năsăud, şi-a exprimat sprijinul pentru manifestările de acest gen 
şi satisfacţia că atâţia oameni de cultură importanţi s-au reunit la Bistriţa, 
a luat cuvântul IPS Andrei care, după cum a mărturisit, a avut o relaţie 
duhovnicească profundă cu Părintele Nicolae. „Cunoscându-l direct, pot 
spune că mi-a rămas în suflet ca una dintre cele mai luminoase icoane de 
intelectual de rasă şi, în acelaşi timp, călugăr adevărat (...) Din scrierile 
lui reiese cu evidenţă că a gândit creştineşte, a trăit creştineşte şi L-a 
mărturisit pe Hristos până-n ultima clipă”.  
 A luat apoi cuvântul academicianul Eugen Simion; pentru el, 
Nicolae Steinhard este figura emblematică a intelectualului român care, 
„trecând prin suferinţă (detenţie), nu cedează moralmente. Mai mult, 
devine un om religios.(...) Era un om frumos prin bunătatea, inteligenţa şi 
prin credinţa pe care şi-o asumase integral. Un veritabil creştin care a 
înţeles că suferinţa îl poate duce mai aproape de Dumnezeu şi, deci, de 
adevăr (...) un personaj memorabil pentru lumea românească”. 
 Moderatorii întâlnirii, preoţii Ioan Chirilă şi Ioan Pintea, au ştiut 
să facă trecerea de la un moment la altul cu un scurt comentariu legat de 
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comunicarea ce tocmai fusese prezentată sau cu un amănunt inedit despre 
conferenţiar. În moderna sală de conferinţe a hotelului „Metropolis” s-a 
creat astfel o atmosferă înalt intelectuală, cu clipe de profundă trăire 
spirituală. În timp ce conferenţiarii vorbeau la microfon, de la un pupitru, 
pe un ecran se derulau fotografii cu Mohanul Nicolae, imagini din viaţa 
laică dar şi din cea de mănăstire, pozele de grup alternând cu portrete şi 
cu prezentarea volumelor de critică literară, de eseuri sau de scrieri 
religioase. Arhimandritul Macarie Motogna, stareţul mănăstirii „Rohia”, 
a prezentat comunicarea „Monahul Nicolae şi Mănăstirea Rohia”. Ce 
binecuvântare, pentru o mănăstire, să găzduiască şi apoi să primească în 
monahism un om de calibrul lui Steinhardt. Când rosteşti astăzi Rohia, 
gândul te duce automat la părintele şi la opera lui.  
 Scriitorii din Neamţ au fost reprezentaţi de Adrian G. Romila care 
ne-a vorbit despre „Predicile părintelui Nicolae Steinhardt sau tehnica 
ecumenismului cultural”, de părintele Dorin Ploscaru cu evocarea 
„Urcând pe jos de la Târgu-Lăpuş la Rohia în căutarea părintelui Nicolae 
Steinhardt” şi de subsemnatul, care a conturat subiectul „N. Steinardt şi 
Constantin Noica sau prietenia în aprigul secol XX”.  
 În volumul „Proximităţi şi mărturisiri”, apărut anul acesta la 
editura „Cartea Românească”, Ioan Pintea ne aminteşte la un moment dat 
că „într-o scrisoare către Constantin Noica, publicată recent de Gabriel 
Liiceanu, N. Steinhardt îi mărturiseşte filosofului de la Păltiniş că, 
pregătindu-şi crucea pentru mormânt, a vrut să scrie pe ea: „N. 
Steinhardt, monah maramureşean”. A renunţat totuşi în cele din urmă şi a 
scris doar atât: „Monahul Nicolae”. (...) Nu numai că a dorit să fie 
„român”, nu numai că dorit să fie creştin-ortodox, nu numai că a dorit să 
ajungă monah, dar în cele din urmă a poftit din inimă să fie... 
maramureşean...” (Dan D. Iacob) 
 
O evocare. Tereza Gogu:  
"Nu ştiu dacă am ars tot timpul pentru artă..." 

 
         Ar fi împlinit 93 de ani. Poate ar mai fi organizat o expoziţie 
retrospectivă, în fapt o întîlnire cu prietenii ei apropiaţi şi cu ce foarte 
dragi - membrii familiei sale, poate ne-ar fi spus cu glasul ei blajin că nu 
e cazul încă acum. Viaţa o învăţase să fie modestă dar demnă. Lăsa de la 
ea atunci cînd credea că este cazul. Dar de cîte ori a lăsat de la ea în viaţa 
ei zbuciumată... 
        Născută la Piatra Neamţ la 7 septembrie 1919, absolvă Academia de 
Arte Frumoase "Belle Arte" din Iaşi, unde are profesori pe Ion Irimescu 
şi pe Corneliu Baba. Debutează în anul 1941 la "Saloanele Moldovei" din 
Iaşi, unde obţine Premiul pentru acuarela "Victorie" şi portretul "Moşul". 
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A expus în acelaşi cadru, în expoziţii colective, pînă în anul 1943. Prima 
expoziţie personală a avut-o însă abia peste şapte ani, în 1950, la Piatra 
Neamţ, însă din motive politice numele artistei a fost trecut la index 
pentru multă vreme. Din această cauză nu a expus lucrările sale prin 
expoziţii cîteva decenii la rînd deşi artista a lucrat tot timpul cu aceeaşi 
dragoste şi pasiune. Activează, în calitate de profesoară de desen, la o 
şcoală din Roznov, apoi la Casa pionierilor din Piatra Neamţ. După 1990 
este prezentă cu lucrări în expoziţii colective organizate de Filiala 
Uniunii Artiştilor Plastici din Piatra Neamţ, iar în anul 1992, luna aprilie, 
va avea prima expoziţie personală retrospectivă, expoziţie organizată 
atunci din iniţiativa scriitorului Adrian Alui Gheorghe, director al 
Direcţiei de Cultură Neamţ. Expune în acel an, în luna iulie, şi la Muzeul 
de artă din Roman. Mai are apoi şi alte expoziţii personale: în aprilie 
1994 la Fundaţia "GT Kirileanu";  în aprilie şi septembrie 1998 la 
Galeriile de artă "Lascăr Vorel"; în septembrie 1999, la Muzeul de artă 
Piatra Neamţ, organizată tot din iniţiativa scriitorului Adrian Alui 
Gheorghe. În 1997, are două expoziţii personale tematice: aprilie - 
"Flori"; iunie - "Portrete". O mare expoziţie retrospectivă va avea artista 
la Muzeul Literaturii din Iaşi, în anul 1998, luna mai. Tereza Gogu este 
prezentă cu lucrări la Biserica Domnească din Piatra Neamţ (Schimbarea 
la faţă, Ştefan cel Mare), Casa memorială "Aurel Dumitraşcu" Borca, în 
numeroase colecţii particulare din Piatra Neamţ dar şi din Germania, 
Bulgaria, Austria, Canada, Japonia, Norvegia, Israel. 
          În anul în care împlinea 88 de ani, cu doar un an înaintea morţii 
sale, cu prilejul unei expoziţii organizate de Primăria Piatra Neamţ şi 
dedicate întregii activităţi a artistei, Tereza Gogu declara ziariştilor: "Nu 
ştiu dacă am ars tot timpul artă, aşa cum se cuvine, dar, pînă la urmă, 
cutez să cred că menirea de om şi artist pe lumea asta a fost împlinită. O 
retrospectivă nu este neapărat un bilanţ cît un pariu cu propriile iluzii 
care şi-au propus, cîndva, să supravieţuiască timpului. Am reuşit? Dar 
poate că nici răspunsul la întrebarea asta nu mai contează". (Nicolae 
Sava) 
 
Constantin Virgil Gheorghiu. 
Controverse privind data naşterii 

 
       La15 septembrie 2012, s-au împlinit (oficial) 96 de ani de la naşterea 
scriitorului Constantin Virgil Gheorghiu, născut în satul Totoieşti, fosta 
comună Războieni-Valea Albă. Aceasta este data oficială a naşterii. În 
fapt, viitorul scriitor şi preot se naşte la 9 septembrie, dar naşterea sa este 
înregistrată peste aproape o săptămînă. Întrucît şi locul naşterii este pus la 
îndoială, redăm datele consemnate oficial la primărie. Data şi locul 
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naşterii scriitorului sînt consemnate în actul de înregistrare a naşterii, 
aflat la Primăria comunei Războieni:  
       "Registrul stării civile pentru naşteri, nr. 112, GHEORGHIU, 
VIRGILIU. Act de naştere din anul 1916, luna septembrie, ziua 18, ora 
trei după amiază. În ziua de cincisprezece ale prezentei luni, la orele (8) 
opt după amiază, s-a născut în casa părinţilor sei din satul Totoieşti, 
această comună, un copil de sex bărbătesc, căruia i s-a dat prenumele 
Virgiliu, numele de familie fiind Gheorghiu. Fiu a (l) D-lui Constantin 
Gheorghiu în vîrstă de 23 de ani, de profesie preot şi a (l) D-nei Maria 
Gheorghiu, născută Toma Scobai, în vîrstă de 21 de ani, de profesie 
casnică, ambii domiciliaţi în comuna Războieni - Valea Albă, judeţul 
Neamţ, satul Totoieşti. Naşterea a fost declarată de tatăl care ne-a 
înfăţişat copilul. Această declaraţiune ne-a fost făcută în prezenţa 
martorilor D-nii Gheorghe Apostol în vîrstă de cincizeci şi trei de ani şi 
Ion Bâgu în vîrstă de cincizeci şi cinci de ani, ambii de profesie agricolă, 
domiciliaţi în comuna Războieni - Valea Albă, judeţul Neamţ, satul 
Totoieşti, cari, după ce li s-au cetit acest act, l-au subscris în prezenta cu 
declarantul şi cu noi Ion F. Roman, adjutor de primar şi ofiţer al stării 
civile a comunei Războieni - Valea Albă, judeţul Neamţ. Martorii, 
neştiind carte, au subscris prin punere de degete. Declarant, pr. 
Constantin Gheorghiu; Martori: x Gh. Apostol, x Ion Bâgu; Ofiţer al 
Stării Civile (s.s.) I.Roman; Notar (s.s.) Oct. Teofănescu". 
       Cartea "Tatăl meu, preotul, care s-a înălţat la cer" este o emoţionantă 
evocare a scriitorului despre tatăl său, preot în Petricani. Autorul 
rememorează primele trăiri şi reacţii ale sale, copilul de atunci, cînd a  
aflat că tatăl său nu era numai al lui, cum i-ar fi plăcut, ci al tuturor 
enoriaşilor din sat. Preotul li se adresa enoriaşilor, cum altfel?, decît cu 
apelativul "Fiule". Nu înţelegea de ce trebuie să-şi împartă pe tatăl său cu 
toată lumea din sat. Pentru părintele lui, în calitatea sa de preot, toţi 
locuitorii din Petricani erau fii lui, iar acest lucru îl mîhnea pe copilul de 
atunci. Nu înţelegea de ce. Realizează în sfîrşit că aşa trebuia să fie, că 
asta este soarta unui fiu de preot. Sînt evocate greutăţile materiale prin 
care trece familia preotului cu cinci copii care slujea într-o parohie 
micuţă de ţară, săracă pe atunci. Aflăm din carte un secret pe care i-l 
destăinue fiului preoteasa Gheorghiu: tatăl său i-a înregistat naşterea abia 
după ce autorităţile, aflînd despre ea, îl somează şi îl ameninţă cu 
jandarmii. Se născuse pe 9 septembrie, trecuse aproape o săptămînă şi el 
nu era declarat născut. Era, îşi aminteşte scriitorul, şi o reţinere în popor 
în a declara imediat naşterea fiilor. Moldovenilor încă le rămăsese în 
amintire istoria tragică în care unii dintre copiii de sex masculin erau 
luaţi de Înalta Poartă, fiind trimişi la Constantinopol pentru a deveni 
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soldaţi ai armatei turceşti. Naşterea băieţilor era ascunsă de moldoveni 
pentru a salva copilul nou-născut de la castrare sau de scalvie la turci.  
       Punctul culminant al cărţii îl reprezintă, însă, întîmplarea nefericită 
care putea să aducă excluderea preotului din biserică. Într-una din zile 
este găsit pe cîmpul din sat un tînăr mort. Întrucît nu-l recunoaşte nimeni 
din sat, preotului i se face milă şi îl îngroapă creştineşte. La cîtva timp 
după aceea se descoperă că tînărul respectiv era evreu. Biserica nu 
îngăduia ca el să fie îngropat creştineşte, să fie introdus în biserică ca pe 
orice creştin. I se reproşează preotului că atunci cînd l-a scăldat ar fi 
văzut că acesta era circumscis. Preotul are noroc însă de fiul său, 
scriitorul, pe atunci gazetar cunoscut în Capitală (înainte de a pleca din 
ţară definitiv, în 1944), care intervine la un funcţionar cunoscut de la 
Patriarhie şi dosarul său este clasat. Cineva îl reclamase pe preot la 
conducătorii de atunci ai bisericii. Cartea se termină cu o altă întîmplare, 
petrecută pe drumul de la Paşcani la Tîrgu Neamţ, în care preotul, 
percheziţionat de nişte soldaţi descoperă că acesta era încălţat cu bocanci 
militari - de fapt, erau bocanci de schior dăruiţi de fiul său la Bucureşti 
cînd observase că  părintele său, venit la Patriarhie, avea în picioare o 
pereche de încălţări sparte în talpă - şi este împuşcat.  Aşa s-ar fi scris în 
ziarele de atunci. Autorul descoperă ulterior însă că întîmplarea cu 
pricina nu a avut loc. În fapt, tatăl scriitorului va deceda la 11 noiembrie 
1974 de bătrîneţe, la Petricani. Din cauza exilului său, autoimpus, 
Constantin Virgil Gheorghiu nu şi-a mai putut vedea tatăl de la vizita 
acestuia în Bucureşti. Îşi reproşa, într-un fel, acest lucru, iar această carte 
cu "amintiri dintr-o copilărie teologică" este un ultim omagiu adus 
părintelui său. De reţinut  o memorabilă replică a tatălui său cînd cineva 
trăgea un fel de concluzie  că şi preotul este tot un om: "Nu, un preot nu 
mai este un om, ci jertfa unui om adăugată celei a lui Dumnezeu. Aceasta 
este preoţia". De căutat şi citit această minunată carte prin librării.  
                                                                                              (Nicolae Sava) 
 




