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un editorial de Adrian Alui Gheorghe 
 
          Prin anii 80 bîntuia, în spaţiul public de la noi, ideea 
colectivismului cultural, adică crearea unui imens spaţiu/ cadru cultural 
(mare cît ţara!) din care să dispară identitatea autorului/ autorilor. 
Festivalul „Cîntarea României” era un prim pas în acest sens, confuzia 
valorilor „promovată” astfel, contribuia din plin la acest „deziderat” care 
nu era numit, dar era resimţit în spaţiul public. Poetul din uzină şi poetul 
„de la academie” erau una, erau tot poeţi, că, în definitiv şi unul şi altul 
scriau ceea ce părea, măcar din punct de vedere formal, tot poezie...! În 
pictură era la fel, în muzică aşijderea ...! Pe acest fond erau aduse în 
discuţie situaţiile din Coreea de Nord şi chiar din China, unde ideea artei 
anonime, bun al întregului popor, era înfăptuită sau în curs de înfăptuire. 
Adică scriitorul scria opere pentru buna folosinţă în spaţiul public, aşa 
cum brutarul făcea pîine şi grădinarul planta trandafirii spre încîntarea 
tuturor, fără să îşi semneze „opera”. Evident că ideea şi discuţiile în jurul 
acestui „colectivism cultural” ne întărîtau, ne impacientau, erau lungi 
prilejuri de vorbe şi de ipoteze. Dar vremea a trecut, „cu momele şi 
amăgele”, vorba lui Creangă, revoluţia ne-a scos din sfera 
colectivismului, introducîndu-ne, firesc, în zona (re-)afirmării 
individualismului. Autorul care s-a bazat pe proptelele ideologice s-a 
văzut (sau ar fi trebuit să se vadă!) dintr-o dată în faţa plutonului de 
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execuţie ... critică. Sau neglijat, uitat. Timpul (săracu`) a făcut cea mai 
consistentă „reevaluarea critică”, în lipsa unor instanţe critice care să 
despartă explicit apele.     
          Unde sîntem azi? În zona unei confuzii culturale fără precedent 
care a dus exact în zona „colectivismului cultural”, incriminat altădată. 
Dar „colectivismul cultural” nu mai este un „deziderat” ideologic, 
paradoxal este rezultatul unui complex de factori care ţin de o 
agresivitate a „diseminării” informaţiei. Astăzi se copie orice şi de către 
oricine, orice „bun intelectual” este însuşit ca dintr-o grădină a nimănui. 
„Mărul de lîngă drum” al lui Beniuc, din care oricine putea să ia „fără 
sfială”, dă rod bogat. Internetul a favorizat şi a încurajat plagiatul, 
însuşirea oricărei idei, a oricărui text. Plagiatul în spaţiul public a fost 
dezincriminat prin ... abuz. Lucrările de doctorat sînt rezultatul unui 
asiduu copy paste. Politicieni cu pregătire intelectuală extrem de 
străvezie şi-au agăţat de nume titlul de doctor ca şi cum ar fi fost ultimul 
lucru care le mai lipsea dintr-o ipotetică panoplie cu trofee. În faţa zecilor 
de cazuri dovedite ca „furt intelectual”, cei care şi-au luat titlurile de 
doctor „pe bune” se simt ... dezonoraţi, marginalizaţi, frustraţi. Că 
„numai proştii” mai trudesc în biblioteci, ca să îşi ia un titlu de doctor, să 
ajungă la performanţă intelectuală, cînd se poate obţine acelaşi titlu 
negociindu-l la colţ de ... tarabă universitară. În accepţia „străzii”, 
problema nu e că un prim ministru, fost, a plagiat, ci că „a fost prins”. 
Adică nu a furat cu suficient... talent. Pare să fie mai ruşinos să fii prins, 
decît să furi pur şi simplu.   
          Muzica este copiată de pe internet ca şi cum ar fi vorba de un izvor 
nesfîrşit de sunete din care se poate adăpa oricine, oricînd, fără să dea 
cont cuiva. Pictura este modificată în „fotoşop” şi pusă în mişcare de 
oricine vrea să se considere pictor. Fotografiile din spaţiul public circulă 
în deplin anonimat, sînt preluate fără o minimă indicare a surselor. 
Oricine merge pe Athos, de exemplu, simte nevoia să lase în urmă o 
carte. Pe care o scrie copiind din altele. E de succes, se vinde, face vizibil 
numele autorului care îşi demonstrează, astfel, „apostolatul” făcut pe 
Muntele Sfînt. Căutînd cîteva date despre Athos, am descoperit aceleaşi 
texte în zeci de cărţi, semnate cu nume diferite. Indicarea surselor? Nu se 
mai practică. Toţi indivizii contemporani s-au născut gata informaţi, au 
preluat informaţiile prin ... genă. Eu însumi mi-am descoperit dialogurile 
realizate cu un ilustru duhovnic, publicate, copiate în o mulţime de cărţi, 
„plastografia” fiind dusă pînă la copierea chiar şi a greşelilor de tipar …!   
          O situaţie aparte o reprezintă traducerile. Cărţi traduse excelent 
prin anii 60-70 sînt reluate astăzi ca traduceri noi, cu modificări formale, 
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nesemnificative. Practica o regăsim chiar la edituri care contează. În 
„Convenţia de la Berna pentru protecţia Operelor Literare şi Artistice”, 
care datează din 1886, fiind revizuită în 1971, „sunt considerate obiecte 
ale proprietăţii intelectuale toate creaţiile originale literare, artistice şi 
ştiinţifice exprimate prin orice mediu şi pe orice suport, tangibile sau 
intangibile, cunoscute acum sau care se vor inventa în viitor”. Intră 
traducerile în această sferă? Am văzut, comparînd formal, traduceri din 
Dostoievski, de exemplu, care semănau flagrant, deşi aveau autori ai 
traducerilor diferiţi. Cum am văzut traducerile aceleiaşi opere, realizate 
de acelaşi traducător, la o oarecare perioadă de timp, dar care se 
deosebeau semnificativ ...! Antoaneta Ralian povestea, într-un interviu, 
cît de creativ trebuie să fie un traducător, cum a lucrat de multe ori 
săptămîni şi luni pe o pagină pînă a găsit echivalenţele potrivite. Recent, 
un ziar din Iaşi punea pe două coloane traducerea din „Viaţa şi opera lui 
Ion Creangă” de Jean Boutière, realizată de Constantin Ciopraga în 1976 
şi varianta identică “sută la sută” a unei “alte traduceri”, din 2008, care 
circulă în spaţiul public. Autorul “noii traduceri” a motivat că fiind vorba 
de o lucrare ştiinţifică, nu avea cum să schimbe vreun cuvînt, sau topica, 
fără să modifice sensul lucrării. Şi pare să aibă dreptate …! Cine poate 
decide care este adevărul? Pînă unde poate merge similitudinea în 
privinţa traducerii unui text literar sau neliterar? O asemenea 
similitudine, cînd e vorba de limbi cu zeci de sensuri la nivelul expresiei 
şi al lexicului, cum sînt franceza şi româna, pare să fie asemenea 
extragerii aceloraşi numere la loto în două duminici consecutiv …! E 
neverosimil, dar nu imposibil.  
          Un alt pas spre “devalorizarea” literaturii şi vulgarizarea actului 
scrierii îl reprezintă o prevedere legală, unică numai în România 
probabil, prin care orice puşcăriaş care “se face autor” şi “trudeşte 
peniţa”, scapă de ani de detenţie. Sînt o mulţime de cazuri “célèbre”, care 
fac ca profesiunea de scriitor să pară … ridicolă. Adică un puşcăriaş 
poate să scrie “tratate de specialitate” în puşcărie, avînd la îndemînă doar  
biblioteca închisorii, iar un “universitar dr.” se plînge că e greu, cînd are 
la îndemînă biblioteci universitare sau chiar Biblioteca Academiei? Să 
fim serioşi, a scrie e o bagatelă, chiar şi un semianalfabet o poate face 
“strălucit” în puşcărie, pare să fie concluzia! Că dacă ar fi avut chef să o 
facă în libertate, vă daţi seama ce ar fi ieşit? Nu exemplific cu nume, 
regula în sine pur şi simplu “sparie gîndul”.    
          De unde porneşte răul? E limpede că din mediul universitar şi 
academic, acolo unde a fost lăsată garda jos, prea jos. Orice puteam 
vulgariza în ţara asta, numai valoarea culturală şi normele academice nu. 
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Acceptarea în mediul universitar a „sereleurilor” care să elibereze 
diplome contra cost, a fost un act de „terorism intelectual” îndreptat 
împotriva propriei societăţi cu consecinţe greu de calculat acum. M-ar 
satisface să ştiu că acei care au dat aprobările pentru constituirea 
sistemului universitar paralel, pe principiul „chioşcului cu diplome” de la 
care să se înfrupte toată lumea, vor fi trataţi medical la bătrîneţe de 
absolvenţi ai „şcolii universitare” promovate şi că nepoţii lor vor fi şcoliţi 
de profesori din aceeaşi categorie.       
          Ne e dat să vedem continuu, în spaţiul public, la televiziuni sau 
chiar în spectacolul străzii, produsele „colectivismului cultural”. O lipsă 
de idei în conversaţie, sărăcirea limbajului pînă la deşirări onomatopeice, 
lipsă de informaţii, lipsa lecturii formatoare. În acest sens spunea recent 
Evgheni Vodolazkin, autorul romanului „Laur”, într-un interviu acordat 
doamnei Teodora Stanciu, care se regăseşte chiar în revista noastră: 
“Gândurile noastre, ale oamenilor, există doar în cuvânt, ele nu pot exista 
altfel. Nici pictura, muzica, n-ar fi existat dacă n-ar fi existat cuvântul. 
Când învelişul lui se distruge, dispare sensul. Rămâne sentimentul, o idee 
confuză, dar ele nu pot exista în afara cuvântului. Este o mare problemă, 
pentru că acest înveliş de cuvinte se distruge la propriu şi el seamănă cu 
stratul de ozon de deasupra pământului, strat care, la rându-i, se distruge. 
Cred că se va termina rău acest lucru. Trebuie spus că astăzi vorbirea 
oamenilor devine tot mai primitivă, iar discursul pe internet, vorbirea pe 
chat, vorbirea de la televizor, sunt primitive şi mi-e teamă că, într-o zi, 
cuvântul va fi înlocuit printr-un muget, moment în care se va  prăbuşi 
întreaga bunăstare şi consumul. Oamenilor le plac toate valorile, în afară 
de valoarea cuvântului; în lumea întreagă se reduc programele institutelor 
umanitare, în favoarea cercetărilor economice, iar dacă continuăm aşa, o 
să ştim, de la un moment dat încolo, numai să numărăm banii şi să 
mugim. Dar acest lucru nu va dura mult timp, pentru că după acest muget 
va veni pierderea totală a conştiinţei, şi, drept urmare, nu va mai avea 
cine să numere banii.”  
          Iar în acel moment chiar că nu va mai fi nimic de demonstrat. Şi 
nici pentru cine. 
 
 

Piatra Neamţ, 25 noiembrie 2015 
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Eveniment 
 

„Oamenilor le plac toate valorile, în afară de 

valoarea cuvântului. Continuînd aşa, o să 

ştim, de la un moment dat încolo, numai să 

numărăm banii şi să mugim ...” 

 
 

„Din punctul de vedere al veşniciei înţelesul de „mai 
devreme”  sau de „mai târziu” nu există. Timpul ne-a fost 
dat din cauza slăbiciunii noastre, spre a nu fi derutaţi de 

evenimente” 
 

- Domnule Evgheni Vodolazkin întrebările sunt multe. Mi-au plăcut 
enorm cărţile dumneavoastră. Mi se pare că „Laur” este cartea devenirii unui 
monah, în sensul filosofic al devenirii, iar „Soloviov si Larionov” devenirea 
unui cercetător istoric. Ne-ar interesa cum percepeţi chipul răsăriteanului din 
punctul de vedere al relaţiei pater - filius...? 

- Aveţi în vedere omul estic creştin...! Relaţia pater - filius este relaţia 
de bază pentru majoritatea culturilor, dar dacă e să vorbim de cultura creştină, 
cred că această relaţie are mai multă importanţă în Est decât în Vest. În Est e 
caracteristică relaţia între stareţ şi supuşii lui, iar despre oamenii pe care el îi 
ajută se spune că sunt oameni ce trăiesc alături de el fără a avea însă propria 
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voinţă; este o topire în personalitatea învăţătorului, pentru că relaţia pater – 
filius, în sens spiritual,  este relaţia între învăţător şi învăţăcel, înrudirea fizică 
nefiind versiunea principală a acestei relaţii. Dizolvarea învăţăcelului în 
învăţător este caracteristică pentru tradiţia ortodoxă, pravoslavnică, existând un 
gen literar, din trecutul îndepărtat – „  stacestva”    -, ce conturează relaţiile  
dintre stareţ şi ucenicii săi.  

- Relaţia aceasta are, desigur, mai multe forme, de la cea arhetipală, 
dintre Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul, până la cea dintre maestrul spiritual 
şi discipol, ori la cea concretă, omenească, dintre un tată sau un învăţător şi 
descendentul lui. În fiecare dintre ele dumneavoastră puneţi, însă, problema 
sufletului şi specificaţi printr-unul din personajele din „Laur” că Dumnezeul 
răsăritean este mai cald şi mai apropiat, în timp ce la occidentali este mai înalt 
şi mai măreţ. În ambele cărţi problema sufletului există – în „Laur” explicită şi 
în „Soloviov…” implicită -, dar toate acestea se supun temei mari a timpului. 
Spune unul dintre personajele din „Soloviov…” că timpul este o stradă cu 
dublu sens. Şi atunci vă întreb dacă personajele din cărţile dumneavoastră pot 
să fie adevărate substitute, în sensul cel mai înalt al cuvântului, ale celor din  
trecut ... ? 

- Personalităţile care trăiesc acum, sau oamenii ce trăiesc acum, să fie 
înlocuitorii mecanici ai celor din trecut? Nu, oamenii de azi nu pot fi substitute, 
pentru că fiecare om este unic. Din punctul de vedere al veşniciei înţelesul de 
„mai devreme”  sau de „mai târziu” nu există. Timpul ne-a fost dat din cauza 
slăbiciunii noastre, spre a nu fi derutaţi de evenimente, dar, de fapt, 
evenimentele există în afara timpului. Va veni momentul când „timp nu va mai 
fi” şi atunci vor rămâne evenimentele şi oamenii, până la ultimul. Dumnezeu îi 
ţine minte pe toţi, pentru că Lui îi sunt dragi toţi oamenii pe care i-a creat. 

- Va dispărea timpul convenţional, dar  timpul divin, timpul şuvoi,  va 
rămâne ... 

- Timpul divin este veşnicia. Acum, referitor la zilele creaţiei, aceste 
zile nu semnifică timpul, căci timp nu exista pe atunci, ci mai degrabă 
domeniile creaţiei. Timpul începe după păcatul lui Adam şi al Evei. Ei erau 
nemuritori, dar, după cădere, devin muritori; înţelesul morţii este strâns legat de 
timp. Pe de altă parte, Enoh şi Ilie au fost luaţi de vii în ceruri; Enoh a trăit 365 
de ani, numărul de zile pline în an, un cerc şi simbolul veşniciei. Mila lui 
Dumnezeu faţă de aceşti oameni a fost aceea că au fost scutiţi de timp. Ei nu au 
murit, li s-a luat timpul. Pe mulţi îi miră perioada lungă de viaţă a primilor 
oameni (Adam 930 de ani, Matusalem 962 de ani), pe chipurile lor reflectându-
se lipsa timpului, o oglindire în fiinţa lor a transparenţei dintre ei şi Dumnezeu. 
Pe urmă vârsta oamenilor a început să scadă, pentru că din punctul de vedere al 
conştiinţei creştine omenirea nu se îmbunătăţeşte, ci se înrăutăţeşte. 
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„Dacă un om are dimensiunea timpului care-l precede,  
viaţa lui devine una bogată” 

 
- Admir romancierii care-şi nutresc din plin cărţile cu ştiinţă, notele de 

subsol ale cărţilor dumneavoastră fiind pentru mine argumente în acest sens. 
Instrumentul dumneavoastră este cuvântul, dar ce se întâmplă când înţelesul, 
sensul lui, dispare? 

- Gândurile noastre, ale oamenilor, există doar în cuvânt, ele nu pot 
exista altfel. Nici pictura, muzica, n-ar fi existat dacă n-ar fi existat cuvântul. 
Când învelişul lui se distruge, dispare sensul. Rămâne sentimentul, o idee 
confuză, dar ele nu pot exista în afara cuvântului. Este o mare problemă, pentru 
că acest înveliş de cuvinte se distruge la propriu şi el seamănă cu stratul de ozon 
de deasupra pământului, strat care, la rându-i, se distruge. Cred că se va termina 
rău acest lucru. Trebuie spus că astăzi vorbirea oamenilor devine tot mai 
primitivă, iar discursul pe internet, vorbirea pe chat, vorbirea de la televizor, 
sunt primitive şi mi-e teamă că, într-o zi, cuvântul va fi înlocuit printr-un muget, 
moment în care se va  prăbuşi întreaga bunăstare şi consumul. Oamenilor le plac 
toate valorile, în afară de valoarea cuvântului; în lumea întreagă se reduc 
programele institutelor umanitare, în favoarea cercetărilor economice, iar dacă 
continuăm aşa, o să ştim, de la un moment dat încolo, numai să numărăm banii 
şi să mugim. Dar acest lucru nu va dura mult timp, pentru că după acest muget 
va veni pierderea totală a conştiinţei, şi, drept urmare, nu va mai avea cine să 
numere banii.  

- Temele dumneavoastră de meditaţie sunt foarte numeroase, sunt un 
îndemn la recuperarea valorii cuvântului. Revenind la relaţia pater-filius, aveţi 
în vedere ideea de continuitate? Laur îl continuă pe bunicul său iar Soloviov pe 
Nicolski ...  

- Omul nu apare de nicăieri, e produsul familiei sale. Străbunicul meu 
m-a inspirat să scriu acest roman, iar omul trebuie să înţeleagă faptul că nu este 
primul în această lume. Dacă nu înţelege aceasta, viaţa lui se va limita doar la 
momentul în care trăieşte, având o viaţă săracă. Dar dacă un om are 
dimensiunea timpului care-l precede, viaţa lui devine una bogată. Aş compara 
un om ce nu e interesat de trecut cu o fotografie ce apare instantaneu, iar pe cel 
ce se gândeşte la trecutul său l-aş compara cu o fotografie veche. Am fotografii 
de la sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX. Ce fotografii uluitoare! Omul 
venea să se fotografieze cu gândul intrării în veşnicie. Pe chipul străbunicului 
meu se pot vedea, se pot citi, trecutul, prezentul şi viitorul. Din păcate, astăzi 
văd puţine asemenea chipuri. Doar gândindu-se la trecut omul se poate gândi, 
cu adevărat, la viitor. Altfel, viaţa se reduce la un singur moment…  
 

Bucureşti, octombrie 2015 
(Interviu realizat şi difuzat la Radio România Trinitas) 
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Un poem de  

Liviu Ioan Stoiciu  

 
 
 
 

 
 

Din senin 
 
Mă chemi să-mi pun capul ţuguiat între sâni, să ascult 
pulsul morţii — drumul e lung, vezi 
într-un gard diavolul, „întrupat într-o femeie tânără,  
goală”, îţi faci cruce cu limba în gură, pleci  
din faţă de la Mănăstirea Neamţ, urci  
şi cobori prin pădure, e un drum rezidual, ajungi la stareţul 
Schitului Pocrov, care e mândru că tocmai 
a făcut 100 de kile de săpun din scroafa lui, îi săruţi  
mâna, bei o ţuică din cireşe amare, aprinzi 
o lumânare poetului Aurel  
Dumitraşcu şi nu mai vrei să continui, te culcuşeşti 
între sânii ispitei: nu eşti în toate  
minţile, ai părul alb,  
 
acesta e mormântul meu, hai înapoi, mă iubeşti? Eşti tras 
când în iad, când în rai: mai bine 
mă urai, Doamne. 
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Aurel Dumitraşcu - 60 
 

 

 

  

Ultimul poem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pe 21 noiembrie 2015 Aurel Dumitraşcu ar fi împlinit 60 de ani. 
Ar fi fost mai mic decât mine cu cinci ani. Nu mi-l pot imagina pe 
„poetul Aiurel” la 60 de ani - cel care, venind acasă, îl citez, „singur, mă 
joc doar cu Moartea. / Cititorul trebuie până la urmă să ştie”. El, care 
auzea „plânsetul metafizicii” şi era convins că: „Sunt numai ce am vrut 
să fiu”. A fost el numai ce a vrut să fie? Dacă da, înseamnă că spiritul lui 
are şi după moarte putere de convingere şi că trebuie să-i mulţumească 
prietenului Adrian Alui Gheorghe pentru posteritatea atinsă de har de 
care are parte, publicându-i poemele, jurnalele, scrisorile. Noi, cititorii 
lui, îi aprindem lumânări. Talentul lui Aurel Dumitraşcu arde şi azi. A 
murit la nici 35 de ani - iar eu am serbat în acest an 35 de ani de la 
apariţia primei mele cărţi… Mi-e ruşine că mai sunt pe aici, inutil, 
neînţeles, într-o dimensiune subversivă, fără sens. 

Au trecut 25 de ani de la dispariţia lui Aurel Dumitraşcu. La 1 
ianuarie 1984 (la 28 de ani), în jurnal, el scria: „Ai să te faci tu şi bine, 
dacă nu dau zeii în cancer”. Premoniţie? Joc al poeziei? El era un zeu al 
Bibliotecii de nord (titlu de carte), în orice caz. A murit la nici 35 de ani, 
aşa cum se programase, într-o duminică (cuvintele la el aveau putere de 
sugestie, creau realitate): „Voi muri într-o duminică dimineaţa. Când / 
vei intra tu în bibliotecă… Un firicel de sânge atât… ieşit dintr-o carte. 
El va vorbi”. N-a greşit, a fost trimis într-o altă lume de un tip de cancer 
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al sângelui. Subliniase în poeme, până să treacă dincolo, „dorul de-a fi un 
poet care moare” (de tânăr) şi că „preajma morţii / creştea ca o floare”. În 
ultimul lui poem (comunicat de Dana Pîntea, o bună prietenă a poetului, 
consemnată atunci), scris în spital la Piatra Neamţ, pe 12 septembrie 
1990, cu o săptămână înainte de deces, Aurel Dumitraşcu ne comunica, 
obsedat de lama unei săbii a unui scriitor sinucigaş, japonez: 

Alţii o duc mai rău şi trăiesc mai mult 
să vadă soarele cum răsare. 
(Dacă eu mai bine o duc, voi muri timpuriu... ?) 
Şi cîţi ani cu lama aceasta am umblat 
(şi) alţii, citind rău, credeau că sînt 
sentimental (un poet de la est!)- şi 
dacă lama care hăcuieşte creierul 
meu e un sentiment stupid atunci 
sînt un sentimental şi nu întîmplător 
pe balcon seara mă gîndesc la 
scriitorul Mishima. Nu avea nimic de ascuns. 
Pe balcon stau cu o (pasăre) moartă. 
M-am tot întrebat de ce i-a venit în minte, în acest ultim poem, 

Mishima. Scriitorul Yukio Mishima, născut la 14 ianuarie 1925 în „Ţara 
Soarelui Răsare”, care pe 25 noiembrie 1970 s-a sinucis prin metoda 
tradiţională seppuku (harachiri; sinucidere rituală prin tăierea pântecului 
cu pumnalul, practicată în Japonia; actul seppuku constă în inserarea 
tăişului sabiei în stomac, apoi persoana care înfăptuieşte această 
sinucidere continuă prin tăierea de-a lungul abdomenului; actul este dus 
la sfârşit după ce o persoană care asistă la această sinucidere, termină 
sinuciderea prin tăierea capului celui care şi-a făcut harachiri). După 
decapitare, capul lui Mishima a fost aşezat pe o foaie de ziar. Care ar 
putea fi motivele sinuciderii lui Mishima? Reţin numai „teoria esteticii” 
(la japonezi), care vedea sinuciderea lui Mishima ca o desăvârşire a 
căutării frumosului… Într-o scrisoare către Adrian Alui Gheorghe, 
„Aiurel” îl întreabă: „Gândeşte-te la ceva: eu mă pot sătura vreodată de 
frumuseţe?! Nu, nu, Adriane! FRUMUSEŢEA e nesfârşită. Eu ştiu”… 
Aurel Dumitraşcu ştia ce e frumuseţea în profunzimea ei, cosmică. Să fie 
asta o explicaţie, de ce Aurel Dumitraşcu pomeneşte în ultimul lui poem 
de lama sabiei sinucigaşului Mishima, aflat în căutarea frumosului? În 
condiţiile în care Aurel Dumitraşcu atrage atenţia, în alt poem, 
semnificativ, că: „Moartea e o fereastră / deschisă înăuntru”… 

 

Liviu Ioan Stoiciu 
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Epistole inedite 

 
 

Am selectat din cele peste 500 de scrisori (veritabilă, verticală 
radiografie a anilor ’80 ai secolului trecut) expediate de Aurel 
Dumitraşcu în perioada 1979-1990 (a decedat la 35 de ani!). Ele vor 
apărea în colecţia „Manuscriptum” a editurii „Junimea”. În noiembrie 
a.c. admirabilul poet şi epistolier ar fi împlinit 60 de ani. 
 

Destinatarii, Gellu Dorian şi Lucian Vasiliu 
 

 

 

Aurel Dumitraşcu către Gellu Dorian 
 

 

Borca, 23 febr. 1983 
 
Bună, dragul meu! 
 
Parcă-mi vine să te-ntreb cum de şi-ai mai adus aminte de mine!? 

Dar, îmi închipui, ai destule probleme şi tu. Bine că ai puterea să vii şi 
mai tîrziu, bine că exişti! 

Eu, étudiant într-adevăr, trec printr-o iarnă lipsită de profunzimi, 
agasat de lecturile obligatorii pentru sesiunea din aprilie (n-am nici un 
curs după care să învăţ!), fără să fi scris ceva, hăituit de căţelandrii unor 
stil-uri mai puţin poetice, deşi tot ce fac se petrece în marginea cărţilor, 
între cărţi, cu cărţi. Poate că unica bucurie reală este minunea aceea de 
paisprezece ani, T., din cauza căreia am scris o carte la care ţin mult 
(deocamdată). Fata asta rămîne să limpezească acum tot ceea ce riscă să 
se surpe în mine, aici. N-am s-o pot uita pentru toată nebunia textuală la 
care m-a predispus. 

După Anul nou am fost la Bucureşti. Cu prietenii de acolo, cu 
mulţi dragi. 

Sântimbreanu – un om care n-a fost sincer cu mine, căruia i-am 
reproşat lipsa de loialitate; mi-a răspuns al fel, n-are decît. Or să-mi 
scoată cartea prin ian. ’84. N-au decît să se-„mpuşte” la umbra ei. 
Închipuie-ţi că aceea e o dată la care pînă şi termenul de pe contract e 



Conta nr. 21  (octombrie-decembrie 2015) 
 

 14

depăşit. D.R. Popescu, bun, m-a asigurat c-or să mi-o scoată. D.R. nu ştia 
că peste două zile Sântimbreanu spunea alte poveşti. Nu am mai căutat pe 
nimeni. Textele pe care le am pe la reviste sînt în special din „Tratatul de 
eretică”. De aceea nici nu le publică, se pare. Cultura cu gramul şi 
suspiciunea! Deh! Asta-i! 

Sînt plictisit de toate! Doar scrisorile prietenilor, T., chiar şi 
Octavian Paler îmi scrie, bucurîndu-mă mult, desigur. 

Şi citesc, bătrîne! E cea mai nobilă faptă în „vremuri de răstrişte”. 
Şi eu aş pleca la Bucureşti, dar totuşi nu! Acolo risc să-mi pierd 

tihna profunzimii, acolo risc să-mi pierd de tot memoria (cam obosită în 
ultimul an!). 

Reuşita mea la franceză (ca şi a lui Adrian (Alui Gheorghe – n. 
red.) la latină) e o chestiune de fler, pentru că n-am picat deloc pe 
subiecte. Am abuzat însă de tot ce ştiam – plus teza foarte bună de la 
gramatică (cei doi prieteni sunt studenţi proaspeţi la Filologie, Iaşi – n. 
red.). 

Le datorez, şi acum, mult lui Lucian (Vasiliu – n. red.), lui Luca 
Piţu, celorlalţi care m-au ameninţat să mă duc la examen! Dar s-ar putea 
să mă plictisesc de chestiile astea didactice! Cine ştie!? 

Mai vorbeşte-mi tu, preocupatule! 
Salutări şi lui Val! El ce mai cîntă?! 
Gîndul meu bun şi pentru domnul Valea (poetul Lucian Valea – 

n. red.)! 
Toate cele bune! 
 
Al tău, 
Aurel Dumitraşcu 

 
 

Borca, 25 martie 1985 
 
Dragule, 
 
Deci, deocamdată, telegrafic! 
1. Mulţumesc mult pentru recenzia din „Luceafărul”! Acestui 

Costin Tuchilă nici nu i-am dat cartea. Asta mai lipsea! Apreciez buna 
intenţie a celor de la „Luceafărul”, dar continuu să n-am mare încredere 
(stimă) în paginile acestei publicaţii. 

2. Adresa lui Grigurcu: ZONA SÎMBOTEANU, BLOC A 3, Sc. 
A, Ap. 1, TG. JIU, COD. 1400 
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3. Nici eu nu gust mai deloc ţărănismele lui Lupşanu (Marin – n. 
red.)! I-am spus-o şi lui, personal, în acel drum spre mare, acum doi ani, 
cu cei de la „Sc. tineretului”. Nu i-am plăcut! Şi ce! 

4. Mă bucur sincer pentru „Arlechinul” tău şi pentru „fragmentele 
erotice”! Îţi doresc mult succes! Îţi doresc să-i poţi convinge pe stăpînii 
de edituri! Eu sînt între cei care se vor bucura cel mai mult de victoria ta! 
Sînt alături de tine! 

5. Pe 15-16 iunie se ţin Colocviile de poezie! (de la Târgu Neamţ 
– n. red.) Vei fi invitat, nici o grijă! Deci am schimbat data, de comun 
acord cu cei de la judeţ. 

6. Eu insist să dai la facultate! Şi nu-i nici greu! Important e să te 
hotărăşti! 

7. Domnul Paler mi-a trimis romanul său ultim, „Un om 
norocos”! Îl citesc, sedus ca de obicei! N-are personaje, are numai idei 
îmbrăcate de „personaje”. Acelaşi moralist inventiv şi profund! Şi cît 
caracter! 

8. Stoiciu nu mi-a răspuns nici acum la o epistolă din 13 
februarie. Nu ştiu ce-i cu el! Dar mă bucur pentru că i-a ieşit cartea! Şi 
lui Danilov (Nichita – n. red.) i-a ieşit; – mi-a scris Adrian (Alui 
Gheorghe – n. red.), a fost pe la Iaşi. N-am citit poema „Părinţii” (ce 
titlu!). 

9. Corespondenţa mea cu Marta Petreu este tot mai interesantă! 
Poate că-n acest an o pot convinge să vină la Colocvii! 

10. Drum bun la Bucureşti! Să te-ntorci cu veşti bune! Te aştept! 
11. Nu reuşesc să găsesc Eugen Simion – „Sfidarea retoricii. 

Jurnal german”. 
12. Nu mai am cărţi! 
13. Continuu să citesc pe sărite pentru examene, dar nu reţin 

aproape nimic. 
14. Se-ntrerupe des curentul, între 18 şi 21,30 e-ntuneric în case. 

Pe acest fond, o glumă americană adecvată: 
„– La noi în casă toate sînt electrificate. Ne lipseşte doar un scaun 

electric”. 
Toate cele bune, dragule! 
 
Te-mbrăţişez cu gînd bun! 
Aurel 
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Aurel Dumitraşcu către Lucian Vasiliu 
 
 
 

Borca, 29 mai 1983 
 
Bună, dragul meu Lucian! 
 
Am primit cuvintele tale. Îmi pare foarte rău pentru că mama ta 

nu se simte prea bine! Sper că totul va fi în regulă! Din partea mea: tare 
multă SĂNĂTATE! Şi sper că data viitoare nu vei mai avea această 
mîhnire, sper că dumneaei va fi bine! 

Mulţumesc pentru adresa lui Emil (Hurezeanu – n. red.)! Îi voi 
scrie în aceste zile! 

Astă-noapte am fost la o nuntă a unor prieteni de aici, cu gaşca 
ştiută, Radu (Florescu – n. red.) şi Maria lui venind de asemenea. Dar 
nu-mi plac deloc sindrofiile astea cu fel de fel de etichete, poate şi pentru 
că, o dată-n plus, nu-mi recunosc deloc valenţe dionisiace. Îi înţeleg pe 
toţi aceşti oameni simpli şi nu prea spălaţi, dar asta nu înseamnă că mă şi 
acordez cu acele exuberanţe dansante vulgare. Există foarte multe lucruri 
(pe lumea aceasta) în care eu nu-mi voi găsi niciodată chaise-long-ul. 
Nunţile, de exemplu. Încerc să-mi promit că de acum nu voi mai merge la 
astfel de împăcări cu bancnotele de deasupra unei felii de salam şi două 
măsline orbite de un polonic de ciorbă (scuză excesul... prepoziţional!). 

Bucuriile ultimelor zile, aşteptate pentru că prea se buluceau în 
mine catrenele deznădejdii, sînt două. Şi una, desigur, este o împăcare 
dulce cu T şi tot cîrdul de gînduri ciudoase care o fac atît de personală 
acum. 

Cealaltă bucurie are gust parizian, dijonesc mai bine zis, bucurie 
iscată de generoasa mea prietenă din Galia. E vorba de un nou cadou din 
partea Corinei: un album excepţional Marilyn Monroe şi „La vie secrète 
de Salvador Dali” de Salvador Dali. Poate vrea şi Luca (Piţu – n. red.) să 
o citească pe aceasta din urmă! 

Lucian, dacă mai aveţi conferinţe deosebite (Paler, de exemplu, 
Sorescu etc.) şi ai timp să-mi comunici datele lor, nu uita să mă chemi! 
Aş vrea să nu lipsesc întotdeauna de la astfel de irepetabile iluminări. 

Am citit în aceste zile un roman foarte bun al prietenului meu de 
la Cluj, Tudor Dumitru Savu – „Treizecişitrei”. De fapt mi-l dăruise chiar 
el, în iarnă, la Bucureşti, dar nu avusesem timp să-l citesc. Şi lectură, 
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despre „Durerile lumii” din Schopenhauer. Domnia sa considera 
duminica drept Plictis, iar cele şase zile lucrătoare Mizerie. Deci?! 

Bunul nostru Liviu Stoiciu îmi scrie plin de multe dureri! Sînt cu 
el, sîntem împreună! 

Gîndurile mele bune pentru „familia Pogor” (colegii de la sediul 
muzeelor literare ieşene – n. red.)! 

Dacă pregătirea dintre 15 şi 22 iunie este obligatorie, voi veni la 
Iaşi. 

Am citit c-a apărut un dublu din DIALOG. Îl vreau şi eu, poate 
reţii un număr în acest sens! 

Prietenii noştri de aici te salută cu gîndurile lor cel mai bune! 
La fel, T.! 
Numai bine, dragul meu! În primul rînd, sănătate mamei tale! 
 
Al tău, 
Aurel 

 
 

Borca, 23 August 1983 
 
Bună, dragul meu Lucian! 
 
Cred că tot timpul cît voi trăi voi simţi aceeaşi mare bucurie 

atunci cînd îi scriu unui om la care ţin mult. M-am întrebat uneori dacă 
limbuţia-mi din momentele cînd sînt cu voi e doar reflexul singurătăţii în 
care trăiesc. Ştiu foarte bine că vorbesc mult şi pentru că vă iubesc. Sînt o 
grămadă de oameni cu care nu pot decît să tac. Micile gafe ale 
causeurilor sînt semn de naturaleţe, de sinceritate. N-aş putea crede pe 
cuvînt vorbitorii impecabili, cu o logică infailibilă. Sînt aşa de mîndru 
uneori de toate păcatele (slăbiciunile) mele! Ele-mi dovedesc mai mult 
decît multe alte lucruri că sînt om. 

„E vremea...”, dar ce-aş apela tocmai la Rilke pentru a spune că 
estuarele verii se îndepărtează. Mă bucur de fiecare dată de presimţirile 
toamnei, poate şi fiindcă totul devine mai expresiv, mai grav, o coagulare 
naturală a mai multor bucurii. 

Am avut o vară dulce. Mi-am permis şi o lene indescriptibilă. Dar 
mi-e teamă de lene. Uneori seamănă cu preajma morţii, sau poate doar cu 
preajma pensionării. Drumurile mele în Sud au fost frumoase, chiar dacă 
nu mi le-am ales de unul singur uneori. Chiar escapada cu „Suplimentul” 
mi-a plăcut, deşi nu toţi compagnonii mi-erau dulci, iar Carolina Ilica a 
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excelat într-o inexplicabilă frigiditate cuvintelnică. Am şi scris despre 
Deltă, despre Canal. Mărturisesc că ceea ce am scris nu erau ipocrizii. 
Numai că cine ştie ce-or fi publicat, tăiat sau adăugat?! N-am citit. Pentru 
că nu mai sînt abonat la nimic. 

Îmi vor scoate cartea. Sântimbreanu mi-a spus că trebuie să 
schimb titlul, din motive poli-ticoase. „Ce divină!” – vorba lui. Îmi 
amintesc acum de un eseu (sau conferinţă?!) al lui Paul Claudel, 
„Diplomaţie şi lirism”, în care afirma că cea mai bună metodă de a 
soluţiona problemele este de a nu-ţi da seama că ele există. Dar de unde, 
uneori, atîta „esprit de finesse”?! O vor scoate-n octombrie. Poate în 
noiembrie cel tîrziu. Pe 3 septembrie am să mă duc la Bucureşti. Mă-
ntorc prin Iaşi, pe 5 sau pe 6, pe 7 poate. Pentru a te revedea, pentru a 
trece pe la facultate (am de gînd să mă-nscriu la toate examenele în 
primăvară!), pentru că după aceea voi reveni abia după ce-mi apare 
cartea. 

În zilele cînd eram şi cu „problema Sântimbreanu”, am salutat 
sincer bucuria Iolandei şi a ta, m-am bucurat mult de tot şi am continuat 
să mă bucur, dorindu-vă o vară dulce. Am fost în cîteva zile prin Eforie, 
m-am gîndit la voi, le-am vorbit şi prietenilor noi de tine, de bucuria mea 
alături de voi. Mi s-a părut mereu atît de important să te ştiu bine de tot, 
să fii mulţumit de tot ceea dă peste tine frumos! Aştept să vă revăd! 

Pe 10 august am revenit aici, dornic de lecturi nesfîrşite, de scris. 
Nu m-am ţinut de acest dor şi iată că azi e 23 August, seară, şi nu pot 
raporta mai nimic în sfera lecturilor. De ce? La Borca am fost acostat de 
cîţiva necunoscuţi şi mai mulţi copii tare frumoşi. O tabără de literatură. 
Copii din Ialomiţa. Am stat cu ei (activitate!) zile în şir, am fost cu ei la 
Voroneţ şi Moldoviţa şi Suceviţa şi mai ales la Putna, unde am plîns o 
bucată de cer şi o bucată de pămînt în preajma acelui mormînt sfînt. Ştii 
că am ceva nereligios în mine, o inapetenţă perpetuă pentru ritualurile de 
orice fel, însă drumurile acestea pe la mănăstiri sînt între cele mai 
frumoase drumuri ale vieţii mele. Cred că am tare mult bun-simţ în faţa 
valorii, fie ea laică sau de altă nuanţă. 

Deci, multe zile cu acei copii de care mi-e dor acum, pe care sper 
să-i revăd peste nu mult timp! Zilele de după plecarea lor au continuat cu 
Florian, bunul meu prieten din Bucureşti, zile prin munţi, zile calde şi 
pline de năzdrăvănii inofensive, plăcute însă. Azi a plecat. Sper să mă 
readun, să mă apuc de treabă. 

La Bucureşti l-am cunoscut, în sfârşit, şi pe Cezar Ivănescu. 
Prolaliile dumnealui la adresa mea nu m-au emoţionat. E obişnuit... să 
laude. Dar mi s-a părut că important este să-l admir ca poet, nu ca 
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cetăţean care mă zice de tare bine. Mi-au plăcut însă mult cele zece ore în 
care Nichita Stănescu m-a ţinut cu dumnealui, într-o sinceritate profundă, 
nedezamăgindu-mă nici acum şi arătîndu-mi prea multă iubire pentru 
ceea ce scriu şi aş fi. M-am văzut şi cu alţi dragi mie – D.R., Bălăiţă, 
Petre Stoica etc. Cei tineri erau mai rari. Doar Radu Călin Cristea şi 
Eugen Suciu (cu ei am fost la fotbal!), Matei Vişniec (la Costineşti), 
Dumitru Tudor Savu (la Tulcea) şi... nu mai ştiu. Ba da, George (Stanca 
– n. red.)! 

Îţi voi trimite zilele acestea acel manual al Adinei şi volumul lui 
Borges pe care ţi l-a dăruit George Stanca (eu nu reuşisem să-l procur de 
la Raveca!) – băiatul acesta bun iubindu-te sincer foarte mult! 

Eu ţin tot la T. cel mai mult pe planeta aceasta aşa că: Slavă 
ţăcăniţilor ca mine! 

Deci voi veni pe acolo în curînd! 
Gîndul meu cel bun pentru tine şi Iolanda, pentru domnul Rusu (îi 

voi procura şi untură de bursuc!), pentru Parascan! 
Te îmbrăţişez cu toată dragostea prieteniei! 
 
Aurel 
 
– Salutări dragului de Luca (Piţu – n. red.)! 
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Cîte ceva despre vizita lui  

Aurel Dumitraşcu la 21 noiembrie 

2015, cînd împlinea 60 de ani 
 
 
Un bărbat cu părul rar, lung,  
ca al beatnicilor de altă dată, 
uşor de confundat cu un motociclist  
care se distrează la zidul morţii 
turîndu-şi destinul pînă se desprind  
stele albastre din piatra  
meteoricului nostru pămînt 
 
are ceva din indiferenţa tristă  
a vînzătorilor de insule 
din mări destul de incerte,  
nu a fost acolo 
dar e sigur că toate vapoarele au un port de rezervă 

(buzele subţiri i se mişcă nervos, nasul pare  
o amprentă pe un obraz traversat de vinişoare vineţii) 

  
tot despre moarte vorbiţi? mă întreabă 
tot, îi răspund 
moarte e tot ce rămîne în urmă, îmi spune 
 

(la gît omuşorul pronunţat 
se mişcă în sus şi în jos 

de parcă ar pompa întuneric din piept 
să ajungă pentru înnoptat întreaga lume) 

aici am rufe murdare, de la drum, îmi spune 
ar trebui să fie un coş pe undeva, să le las. 
 
mă aplec, caut coşul de rufe. e plin.  
nu-i nimic, poate data viitoare să fie vreo posibilitate. 
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prea multe lucruri se întîmplă pentru ultima oară, îmi spune. 
dar dimineţile se furişează pe lîngă ziduri 
ca hoţii de vise, îi spui. 
 
mai fumezi? mă întreabă. 
am renunţat de o vreme, tuşeam mult, mult. 
e bine, nici aici nu se fumează, să ştii. 
e vreo posibilitate de fugă de acolo? întrebi 
da, dar numai dinspre moarte, spre altă moarte. niciodată 
spre viaţă. 
a-ha! 
 
uite, pun pe masă bucate, 
vii de la drum,  
nici nu ştiu dacă dincolo  
e aproape sau e departe 

(e palid ca o biserică în pustie. pe frunte  
o cicatrice veche, o pleoapă îi tremură ca frunza de plop 

la marginea toamnei) 
a, nu, printre resturile de cuvinte, oscioare de frază,  
oscioare de propoziţii, 
mai găsesc firişoare de viaţă. îmi e de ajuns. 

(brusc mă priveşte în ochi ca şi cum  
şi-ar fi adus aminte de ceva  

care l-a frămîntat multă vreme) 
şi uite, bătrîne, iubirea a fost aşa de grăbită  
şi pe ascuns  
şi pe furatelea 
că am uitat de fiecare dată 
cîte ceva din mine la locul faptei 
 
ei, îi spun, lasă naibii moartea, vezi că un cîrd de fete  
de la liceul paişpe 
a aterizat forţat pe gheaţa din faţa internatului. 
rîde. 

(îmi pune palma pe umăr 
ca şi cum şi-ar fi descărcat oboseala 

tuturor drumurilor făcute sau nefăcute în viaţa aceasta 
în viaţa cealaltă) 

o mulţime de lucruri nu le-am trăit dar mi le amintesc 
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altele le-am trăit, dar le-am uitat. şi îmi e de ajuns. 
de fapt, toată viaţa am fost oameni liberi 
dar nu am ştiut. 
oftează. 
 
dar tu, tu ce ai vrea să ştii 
din ceea ce nu ai putea să afli vreodată? 

 (se ridicase. părul lung, rar, părea 
mătasea broaştei vînturată de val; 

luna atîrna ca o limbă de cîine la marginea aerului. 
aş fi vrut să-l întreb doar dacă 

Dumnezeu a reuşit pînă la urmă să unească cerurile 
de pe lumea asta cu cele de pe lumea cealaltă. 

cuvintele se sufocau unul pe altul )  
 
doar atîta am putut să îngaim, în timp 
ce îşi aduna cele cîteva lucruri inutile 
pe care fiecare om şi le ia la un drum lung, lung: 
          un pahar cu apă? 

          nu, mulţumesc 
 

Adrian Alui Gheorghe 
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Aurel 
 
         Clar şi răspicat precum o 
dimineaţă, la Sabasa, neiertător cu 
lichelele, incomod pentru cei căldicei, 
prea intransigent cu sine, pentru a 
sucomba în moralist de ocazie, prea 
trist, pentru a avea timp de risipit, Aurel 
se dăruia fără ezitare tuturor celor care 
îl căutau şi nu se grăbea decît pentru a 
mărturisi, ştiind că nu mai are mult de 
trăit. 
         Pentru Aurel Dumitraşcu, lumea e 
pîndită de eşec şi compromis. Pacea 
lăuntrică a omului se înseninează în 
înţelesuri tîrzii. Poezia lui Aurel 
Dumitraşcu e o poezie a asfinţitului din 
lucruri, a tristeţii sufletului, supus 
deşertăciunii. Piatra, din capul 
unghiului, din care se zideşte locuirea, se macină prea uşor şi repede şi 
devine nisip uzurpator, timp mort, clipe moarte, deşarte. Doar omul 
răsare ca o umbră deasupra unui abis interzis, în care se citeşte făptura 
copilăriei. Asfinţitul, amurgul, înseamnă amintirea luminii, cu mult mai 
persistentă decît amiaza impertinent de lentă. Aurel nu suporta lenea, 
comoditatea, tergiversarea (Nu există amînări pentru moarte!), cum nu 
suporta laudele sau elogiile, considerîndu-le ofensatoare, pentru jertfa 
ziditoare a poeziei: Voi purtaţi doliu pentru că nu ştiţi să vă răspundeţi la 
întrebări. 
         Aurel e răspunsul bun pe care îl dă luminii interioare. Definitorie 
pentru poetica sa e metafora luminii. Sufletul omului e o breşă prin care 
lumina se arată, paradoxal, prin umbra sa. Lumea e un diluviu de breşe. 
Umbra pe care o face lumina e Cuvîntul: Pămîntul e numai cuvînt, iar 
Omul e marginea de cer în care stelele plîng. 
         Clipa cea mai înaltă ţine de copilărie, ca oglindă învăluită şi 
învălurită de apele tulburi ale memoriei persistente: amintiri încovoiate 
ca dealurile; colinele împădurite ale Sabasei, ermetice precum tăcerea, 
precum Cireşul uscat din grădina casei sale, premonitor de moarte. 
Semnul distinctiv, pentru omul în derivă, i s-a arătat lui Aurel, încă din 
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copilărie, la intrarea în Biserica, din Sabasa: cel de-al şaselea deget de la 
mîna lui Iuda. Aşa se face omul om, nu prin adaos, ci rămînînd în 
pronaos, ca o chemare, pentru cei chemaţi. Năpăstuirea, pentru un suflet, 
e întreruperea, pauza, intervalul: ce se întîmplă cu sufletul omului, cînd 
rămîne singur cu sine. 
         Punctual, la întîlnirea cu sine, Aurel nu suporta, ca semn de 
punctuaţie, virgula. Şi e cum nu se poate mai adevărat şi adecvat, în 
armonia celestă a încununării şi a încuviinţării. Lacrima Poetului Aurel 
Dumitraşcu e virgula din ochiul colinei, e clipa de respiraţie a sufletului, 
care se întrupează pe măsură ce este rostit. Putem noi oare, acum, să 
punem virgulă între sufletele noastre?! Cum nici în clipele de 
cuminecare, din timpul Colocviilor, începute la Tg.Neamţ, la Cina cea de 
taină a Poeziei, cînd puneam doar punct pe i-urile noastre, însufleţite, şi, 
la punct, prin trezirea, din inerţia cenuşie a zilei. Eram doar linia de 
dialog, din poemele lui Aurel: Aurel, şi, întîi, frăţiorul Ionel, Mariana, 
Dan, Adrian şi Adrian, Emil, Nichita, Lucian, Liviu şi Liviu, Cassian, 
Daniel, Nicolae, Ion şi Ion, Magdalena, Elena, Gellu, George şi George, 
Matei şi Matei, Bogdan, Constantin, Dorin, Radu, Cornel, Cosmin, 
Teodor, Vasile şi Vasile, Laurenţiu, Marin,  şi fiecare după numele său, 
în împărăţia cerului şi a Proniei Verbului.  
         Un peisaj, un văzduh, un nimb al Poeziei, o expresie, ca fruct al 
tăcerii, ce nici acest mic poem nu-i poate îndepărta unduirile vocii. 
Tăcerea vie, cuminecare, din anafora luminii, cu raze frînte pe tipsie. 
Tipsia Toamnei, ca rodnicie a sufletului. 
 
 
 

Gheorghe Simon 
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Să-i dăm „pe rîzătoare”! 
 

Magda Ursache, scrisoare tîrzie către Luca Piţu 
 

„văzui bine că râsul meu/  
nu semăna cu cel al/  

oamenilor, că adică eu nu râdeam”. 
Lautréamont, Cânturile lui Maldoror 

 
Dragă Luca, 

 
Iată-vă pe amândoi, şi 

tu, şi Bătrânu, în grădina de sus 
şi aş vrea ca sufletele voastre să 
umble desculţe, ca pe dealurile 
de acasă. Scrisoarea asta e 
obolul meu. Ştiu că n-o să-l iei 
cu tine. Caron nu te lasă decât 
cu un singur obol (cel de la 
dedicata ţie şi delicata Anişoara 
Piţu), în luntrea lui mică şi 
veche. Se poate scufunda sub 

greutatea a mai multor oboli. Numai că eu îl „foarţez” pe căpitanul luntrii, 
pentru că mai am multe să-ţi spun, să-ţi repet. Esenţialul este că n-o să-i iert 
pe universecuritarii de la „Cuza” până o să-mi dau duhul. Risc, da, ca ura, 
sila, dispreţul meu faţă cu micimea lor de suflet, faţă cu ne-ruşinarea lor, să-
mi scufunde barca proprie, când o fi să fie. Dar risc. Rugăciunea părintelui 
Gherontie (de 30 de ori pe zi, timp de 40 de zile!): „Doamne, întoarce-i la 
bunătate pe toţi vrăjmaşii mei” şi ai lui Petru, n-o pot spune. 
Tu ai isprăvit cu durerea şi cu moartea, în 14 iunie 2015. Ai luat-o pâş-pâş, 
în păpuşoi, ca un brav creangolog. Şi vreau să cred, neroada de mine, că 
păpuşoiul tău creşte-n cer focşanez, de unde te uiţi spre păpuşoiul din 
Dumbrăveni. Că trimiţi dintre focş-angeli o ocheadă spre Anişoara ta, tot aşa 
cum irisul cald-albastru al lui Petru mă urmăreşte, îmi poartă de grijă. 

Despărţirea fără întors de tine o refuz. Continui să-ţi scriu pe 
marginea e-mailului tău, intrat pe uliţa mea în 2 noiembrie, anul trecut, 
2014. M-ai cam luat în floreta ta acolo: „un tip care se încrustează la 
Universitate şi după şaizeci e, în termeni marxieni, un tip alienat, 
asemănător unui cal care scoate apa pentru irigaţii învârtindu-se în jurul 
puţului”. Mă mustrai, dragă Luca,  în e-mailul acela, că nu l-am sfătuit pe 
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Petru să nu se consume în hărţuieli cu grupul de presiune al Almei Mater 
iaşiote, tu preferând „lăsare jubilatorie la vatră”, ca „doctor indocent”, 
conferenţiar într-o lume de profesori plini, ba chiar emeriţi. 

Bătrânu, însă, a făcut ce trebuia să facă în felul lui, nu în felul tău. N-
a fost un alienat, a fost un devotat Universităţii. Bunul prieten Iordan Datcu 
l-a diagnosticat exact în „Pro-Saeculum”, nr. 7-8 oct. 15 oct. – 1 dec. 2014: 
„Omul, un erudit, pentru care universitatea era o instituţie sacră, pentru care 
datoria profesională era lege, era amabil, plin de solicitudine, cumpătat, 
măsurat”. S-a opus universitariotismului (vocabula lui Paul Goma) 
neperformant, impostorilor şi imposturilor. Petru Ursache a trăit intens 
cărturăreşte, ca un cărţar, cum îmi place să le spun făcătorilor de cărţi; 
ostenitor pe cărţile lui, aşa cum ai ostenit şi tu pe „textişoarele” tale zurlii, 
naşparlii, hermenăuce, pe stilemele unicat piţulian. Am navetat esenţial cu 
harabaua ta de cărţi, de la primum capitulum înainte şi înapoi, aşa că pot 
afirma că eşti singur în categorie, ligă sau cum vrei a-i spune. Am scris  (şi 
n-aş schimba o iotă din ce-am scris) în Etica şi zetetica: „Spectacolul 
uluitoarei sale ştiinţe de carte e rarissim. Te trece, dacă îl poţi urma, din 
gândem în gândem. Conversaţia lui e ca un fel de patchwork ameţitor de 
colorat. Naractor de elită, înşiră şi de-şiră fire; te prinde cu momeala unui 
amănunt picant de istorie literară, cu o secvenţă de saga bucovineană, cu 
etno-turisme sau cu o istorioară stuproasă. Acolo, un neologism sclipicios, 
asociat năzdrăvan cu un petic de bucoavnă; o scamă de poezie lângă alta de 
politichie; un fragment de cozerie uşoară lângă o descindere erudită în 
etimon şi patchwork-ul înfloreşte. Sigur că mai înfige sula, exorcist, cu un 
cuvânt de afurisenie, într-un nod urât: Securitatea”. 

Ca şi Bătrânu meu, tu evadai în orizontul erudiţiei; n-am putut să-i 
văd ochii trişti (m-am prefăcut că nu-i văd) când îmi vorbea de proiectele 
lui, conştient că nu le poate duce pe toate la capăt. Şi în spital, unde îl 
înghiţea ca pe apă nisipul clepsidrei, aruncat de cei doi doctori în răstignire 
pe crucea patului, gândul lui Petru tot la scris/citit era. Durerea taie ascuţit, 
ca muchia de hârtie. Nu-i zi să nu-mi vină-n minte, în tăcerea disperată a 
casei noastre, cuvintele lui, după ce a fost detubat prima oară: 
„N-am să mai pot citi, n-am să mai pot scrie, Magda”. 

Ştiu-ştiu, am înţeles din cărţile lui Petru că trebuie să întâmpinăm 
moartea cu stăpânire de sine. În Mioriţa. Dosarul mitologic al unei 
Capodopere, stă scris: „În spatele tuturora se află moartea eternă şi de 
neclintit”. Dar de ce, Doamne, n-am ştiut să amân clipa când i s-a închis 
Cartea? De ce n-am putut să mişc sori şi stele pentru el, deşi el pentru mine 
s-a întors din prima moarte? A rămas pe pământ, cât a putut, luptându-se 
zilnic pentru viaţa lui şi-a mea, împreună. Petru n-a scăpat viu din spitalul 
ieşean. Dar pe cine a salvat clinica asta? Pe Tiberiu Brăilean, cumva? Inima 
mea e destul de obosită, dar n-o să intru niciodată de voie acolo, să mă 
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înhaţe doctoreasa jefuitoare de zile, luni, ani… Să-mi pună vreo cinci 
stenturi, rapid, ca Bătrânului, când medicul traitant (şi ce medic! Prof.dr. 
Georgeta Datcu) recomandase un singur stent. A anchetat de una singură 
cazul şi a îngrozit-o impostura. 

Cele trei căi ale iertării, după Gh. Grigurcu, Jurnal I, Eikon, 2014, p. 
242: 1) a nu te răzbuna; 2) a înţelege; 3) a uita. Nu pot să le urmez, deşi am 
încercat din toată mintea şi din tot sufletul meu. Iertarea-i foarte grea, 
Părinte, m-am confesat duhovnicului meu şi cred că mirificul preot Ioan 
Cristian Teşu m-a înţeles. Medicul meu de suflet a înţeles că nu-i pot ierta pe 
cei doi doctori care au colaborat atât de bine cu moartea lui Petru. Durerea 
mea tăioasă nu se lasă tocită de timp. Nici n-aş vrea. Peste toate, doctoraşul 
Alexandru Burlacu îmi cere prietenie pe o reţea de socializare. Îl ignor. Ce 
ştie el despre felul cum înşfac bolovanul zilei, ca un Sisif jalnic ce sunt? Ce 
ştie despre regretul că n-o să mai venim niciodată de pe dealurile Ieşilor cu 
braţele pline de flori sânziene-cosânzene, de 24 iunie? Că liliacul de la 
izvorul din josul Grădinii Botanice va rămâne necules? Că Petru a luat-o 
spre cer, devenind yin(vizibil), iar eu spre subpământ? Ce ştie doctorul 
Burlacu despre tristeţea de sertar gol din „ursăria” noastră, fără prezenţa 
caldă şi calmă a Bătrânului meu? 

Nu, Luca, Bătrânu nu trebuia să facă altfel decât a făcut. A vrut să 
fie, teologhiceşte spus, de folos, prin fapte de carte slujitoare Universităţii. 
Nu Universitatea care ucide, recuperatoare de ciocoi vechi de curte 
stalinistă, ci una cu minţile curate. Şi nu din „elanuri competitive cu 
universitarii”, cum îmi scrie. Care universitari? Adăscăliţei, Andriescu, 
Arvinte, Leonte, Sîrbu? Cadrele de propagandă, propagitatorii sprijinind de 
foarte mici „sistemul totalitont”, cum îi spui tu. Au avut potenţial de la 
vârste mici foarte, ca fruntaşi ai Cenaclului „A. Toma”, Sîrbu şi Andriescu, 
studenţi la Filo, 22 de ani. Şi au fost prezenţi neabătut în revista ideologic-
rudimentară „Iaşul nou”, devenită, în august ’54, „Iaşul literar”. Au 
recunoscut omniscienţa teoriei literare jdanoviste (traduse-n „operă” de 
Scorohodov, Carangozov, Vîstoscaia), au militat pentru comunistul-star, s-
au manifestat principial critic contra inamicilor PMR şi PCR, contra 
„rămăşiţelor idealiste”, contra „reacţionarilor” care opăreau seminţele 
„democraţiei populare”, plantate cu tancul de Stalin. Ba chiar Al. Andriescu 
a fost în stare să declare în „Cronica”, postrevoluţionar: mai bine cu Stalin, 
decât cu Ceauşescu, chit că i-a mers bine sub ambii tătuci. Aurifera epocă i-
a fost mină de aur şi lui, şi progeniturilor. 

Ion Sîrbu scria răzbit despre ciocnirea a două lumi, prin comunistul 
Kurilov, şi ofiţerul alb, hidos, desigur, Gleb Pratoklitov, „duşman înrăit al 
puterii sovietice”. Leonov, Bubenov, Ajaev erau autorii preferaţi. Preferatul 
lui Leonte cel mic era Gribaciov, aşa cum îl orientase Leonte cel mare, 
Răutu, recunoscut călău al culturii române. Iar fraţii de stea roşie, mai puţin 
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de cruce, Sîrbu-Andriescu-Leonte, au avut destine înfrăţite. Au crescut ca 
grâul înfrăţit de gospodăria agricolă colectivă, din romanul altul dârz 
proletcultist, Ion Istrati. Adeziunea la stalinism exprimată la vârstă crudă i-a 
aburcat în posturi de conducere pe viaţă. Versul lui Mircea Coloşenco îl face 
indignarea: „Când leninau stalinii, ticăloşii!”; în alte cuvinte, leninau, 
crezând că ne luminau cu lampa lui Ilici. 

Ceata prolet-universitară a staliniştilor a fost continuu ocrotită. 
„Moaştele lor sunt nestricăcioase”, râdea Bătrânu meu. Roata sistemului 
social s-a învârtit după ’89 tot în favoarea pragmatiilor. Ion Sîrbu s-a ajuns 
şeful Catedrei de literatură română. Andriescuţu a fost iute recuperat, după 
ce misia educativă de decan al Facultăţii de Filologie i-au întrerupt-o 
studenţii. În proletcult, îl entuziasma felul cum Petru Dumitriu folosea 
„artisticeşte” (vocabula stilisticianului) interjecţia (hâţ-hâţ?) în Drum fără 
pulbere. Şi tot el (da, tot el!) acuza în postsocialism romanul Canalului. Cât 
despre Vassili Adăscăliţei,  şi-n ’60 („Iaşul literar” nr. 4), când începuse 
relativul dezgheţ, el tot despre Leninismul şi problemele folcloristicii scria şi 
despre „creaţia nouă în cântecul popular”. 
De departe cel mai norocos a fost Liviu Leonte. Obedientul, docilul, 
supusul, conformistul Leonţică (aşa cum îl „alinta” Mihai Ursachi; studenţii 
îl porecliseră Băşinică), mereu servil, dar şi panicat să nu se devieze de la 
„linie”, autor de fonduri fără formă ca redactor-şef la revista „Cronica” 
vreme de zece ani şi de cronici mortăcioase a fost răs-plătit (ca participant 
activ la viaţa de Partid?) cu indemnizaţie şi nu oarecare, ci de merit. Mihai 
Ursachi n-a mai apucat s-o ia. Nici Cezar Ivănescu. Iar tu, Luca, ai refuzat să 
şi intri în rândurile USR, alături de atâţia compromişi, de atâţia autori de 
duzină, nesupărând pe nimeni. Parantetic spus, jumătatea de pensie primită 
de la Uniunea Scriitorilor e tot în favoarea aparatcicului cu salariu gras, nu a 
marginalizatului. Majoritar, indemnizaţii sunt tot făuritorii de cultură 
socialistă.  

Cărturarul de Hârlău a primit şi Palme Academice. Pentru 
înnoitoarele contribuţii aduse când a analizat În căutarea timpului pierdut? 
Tindea, pesemne, demult spre un Proust prescurtat în patul lui Procust. 
„Cronica” a încetat să fie polemică (Leonte nu agrea notele critice din 
rubrica Moment; mie mi-a respins o mulţime: cum s-o supăr pe Zoe 
Dumitrescu-Buşulenga, profa de maniere elegante a chimistei-savante de 
Partid?) aşa cum era pe vremea lui Corneliu Ştefanache. Grupuscule 
„recalcitrante” erau la toate revistele literare care se respectau: la „Steaua”, 
la „Familia”, la „Vatra”, la „Tribuna”, la „Ateneu”, la „Argeş”, asta ca să 
rămânem la provincie. Nu şi în organul condus de Leonte, care a căutat şi 
angajat redactori cu handicap de caracter, dispuşi să accepte tot ce li se 
indica, să scrie după cerinţele criticii oficiale comuniste. Suspicios şi 
temător de şopârliţe ca de dinozauri, Leonte a distrus tot ce-a făcut bun 
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Ştefanache. „Cronica” lui reflecta la limită „realităţile” socialiste prin 
reportajele lui Aurel Leon. „Monitorul” de Iaşi l-a scos model de gazetar 
prob, demn de urmat, dar Bădia Leon i-a turnat până-n ’89 fix şi pe Al. Zub, 
şi pe Mihai Ursachi (sunt documente). Colabora cu Secu, dar a colaborat şi 
cu serviciile secrete interbelice, cu Siguranţa. 

Da, Leonte a trecut revista la ideologizare compactă. În fraze 
găunoase erau experţi Vasile Constantinescu şi Friduş Iacobitz. N. Barbu 
zgrepţăna dezinvolt, cu ceaiul de cruşin la cot, editoriale constipate. În loc 
de tabletele lui Ştefanache, pline de fitile, de strâmbe, apăreau tabletele de 
un sentimentalism apos (stil stenic, asta se căuta) semnate de Andi Andrieş. 
Ca arbore ocrotit, a ajuns la conducerea revistei, apoi a editurii Junimea, 
apoi a Teatrului Naţional, că prea lucra bine cu „îndrumarea”: o întărea din 
ce în ce mai mult. 

Fricosul ţine postul şi un ins fără măduvă spinală îl vrea la fel şi pe 
celălalt. O altfel de interpretare decât cea oficială era considerată de tripleta 
de la conducere, Leonte-Andrieş-Barbu, erezie. De ce nu te-am putut publica 
în „Cronica”, dragă Luca? Şi cât am insistat. Dar ce conta opinia unui 
subaltern refractar, neagreat de oficialităţile PCR de frunte, Chelaru-Floareş-
Manciuc şi de sub frunte, Ion Ţăranu, Dumitru Turtă, Ion Chiriac etc. Şi 
cum să-i placă lui Leonte, cu ideile lui subţirele şi ceţoase, stilul tău 
interpretativ? Proto-cronicarul şef a rămas opac la incredibila creativitate a 
limbii tale literare. Ai reuşit să intri în paginile revistelor studenţeşti; la 
oficiosul PCR, „Cronica”, nu, nici cu câteva notici. 

În ’71, când a căzut pe gâtul literaturii ghilotina Tezelor, Leonte avea 
embarras du choix: să se întoarcă la catedră. I-a plăcut, însă, în cuşcă, dar în 
cuşca aia cu Moskvici şi şofer la scară. Da, a împins societatea „pe culmile”, 
dar în folos propriu, al carierei proprii şi al familiei. Băieţii roşii şi albaştri, 
ca şi fetele de aceleaşi culori trăgeau foloase. Care? Păi case boiereşti IGLL 
ori de centru civic, vacanţe în cabane cu circuit închis, aprovizionare de la 
gospodăria de partid în anii de raţie... Până şi groapă gratis în ţintirimul 
Eternitatea, başca hârtie igienică, să se şteargă la gură.  
După ’71, Leonte a continuat cu reverenţele la  „valorile noastre noi”, plus o 
metanie adâncă la Dumnezeu-Popescu. În ’71, când s-a interzis cumulul de 
funcţii, putea opta pentru Universitate. De ce n-a făcut-o? Pentru că era mai 
atractivă sau mai bine renumerată după buget foncţia de redactor-şef la o 
organă politică. N-a pregetat să-şi ducă „sarcina” cât a vrut Partidul. Pohta 
de scaun nu se domoleşte, de la tinereţe pân’ la bătrâneţe. De-asta sunt şi 
mereu multiubiţi preşedinţii noştri: şi Ceauşescu, şi Iliescu, şi Băsescu und 
so weiter. 

Mai era şi galant Leonte. Îmi luase (cu huiet mare:  deşi nu părea, 
putea să devină violent) dreptul de a scrie cronică literară, dar îmi 
compusese una favorabilă la cartea de debut, A patra dimensiune, Junimea, 
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’73. Numai că îndărătnica de mine nu eram eficientă politic, nu scriam aşa 
cum voiau Documentele, pe care nici nu le cunoşteam, n-aveam „convingeri 
comuniste”, egal autocenzură. Nici „Scânteia” n-o deschideam. A avut grijă 
Turtureanu să-mi aducă la cunoştinţă o recenzie ucigătoare la A patra 
dimensiune. Tare-i plăcea să citească tare, cu efect, ce scria acolo! În 
socialism, aveam să mă simt ca pielea de pe tobă: bătută şi răs-bătută de tot 
soiul de concheranţi îndoctrinaţi, care-şi spală amintirile cu Ariel. Unul 
dintre ei, într-o istorioară facilă compusă cu scopul de-a plăti poliţe, spunea 
că n-a fost di zident, dar că avea dizinterie (în ortografie proprie) când scria 
versuri pro Nicolae cel Stejar. 
La început, Leonte dondănea contra rebelilor în şedinţe. Nu era decât 
încruntat când făceam cu Val Gheorghiu şi cu Kalmuschi partide de râs, de 
se zguduia Partidul. Îi dădeam, spre a spune ca tine, dragă Luca, „pe 
rîzătoare”. Ce era de făcut decât să râdem pe toţi (era să scriu tonţi, că tonţi 
şi netoţi mai erau militanţii aprig-comunişti, în vers şi-n editorial; unu şi/ca 
unu!)? 

Pe patrioticii ieşeni, ca Emilian Marcu, Leonte i-a antrenat să scrie 
poezii ceauşiste. Ţaţomir, Har. Ţugui, Chiriac scriau nesiliţi de nimeni pe 
tema patria socialistă şi matria. După ce m-a scos din „câmpul muncii 
literare” şi m-a condamnat la moarte civilă, în revistă a intrat Felecan, cel 
care mă reclamase la Partid că nu-i public poezia „patriotică”. 

Îmi spunea Ştefan Oprea că, sub şefia lui Leonte, „Cronica” era mai 
cuminte ideologic (acum se spune corectitudine politică) decât sub tov. 
Ţăranu. Leonte i-a cerut o poezie politică şi lui Mihai Ursachi, chit că 
Ursachi cunoscuse carcera politică, Fortul 13. Ursachi a tăcut şi i-a făcut-o: 
i-a pus-o pe birou. Pe cât de şocantă era poezia lui Mihai, pe atât de şocat a 
fost Leonţică. „În dimineaţa matinală, când mă plimbam în puţa goală…” Şi 
poetul devine falnic erect, auzind fanfara de la regiment. Şi-o fi amintit 
Mihai Ursachi, de la lecţiile de învăţat limba rusă cântând şi oftând, că 
Partidul e de genul feminin, în limbile slave, Partüa, de vreme ce i-a 
provocat acea „plăcere nemaiîntâlnită”, aşa cum voia cenzura să fie numit 
orgasmul? 

Despre d’ale iepocii de aur şi politrucii ei vom mai vorbi, Căjvănene. 
N-o să-i lăsăm nici aici, nici dincolo nedaţi pe rîzătoare. 
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Prietenul Aurel Băeşu 
 

Sfârşitul anului 2015 a adus pe rafturile librăriilor Albumul documentar Aurel 

Băeşu, publicat de editura „Cetatea Doamnei” şi conturat de Emil Nicolae şi Lucian 
Corneliu Agăleanu. Despre Aurel Băeşu s-au scris până acum mai multe monografii, dar  
în argumentul ce deschide albumul autorii mărturisesc faptul că se vor apleca asupra aşa 
numitor „zone secundare” din viaţa creatorului, detalii ce privesc relaţia artistului cu 
sine însuşi, cu familia, cu prietenii, cu mediul social. Spre a atinge scopul propus autorii 
au intrat în arhive, în colecţii muzeale şi particulare, în biblioteci, încercând să reliefeze 
partea de „omenesc, prea omenesc”, cum ar spune Nietzsche, din fiinţa artistului. 

Albumul documentar cuprinde o serie de scrisori adresate de Aurel Băeşu 
familei, dar şi lui G.T Kirileanu, epistole din care se poate desprinde un autoportret  
sufletesc, spiritual al pictorului. Într-una din ele, datată 01.06 1922 şi adresată Domnului 
Kirileanu, putem citi: „Niciodată nu pot să am adevărata impresie a realităţii. Veşnic mi 
se pare că visez. Când am văzut Ceahlăul eram singur pe munte şi aveam ochii umezi. Îl 
doream, îl visam, sunt lângă el şi nu-mi vine a crede. În fiecare zi mă sui pe muntele din 
jurul casei din parc. Şi totdeauna singur şi de asta sunt mulţumit.” Sau într-o altă 
scrisoare: „Câmpul meu artistic este atât de vast încât mi-ar trebui secole să pot dezlega 
diferitele probleme plastice.(…) Dacă aşi putea contribui şi eu cu ceva , cât de puţin, la 
arta românească aşi fi foarte fericit. Pentru asta trăiesc şi pentru asta am nevoie de 
prietenia D-voastră şi a oamenilor cu drag şi ideal către ţară”. „Lumea e tare rea. 
Îngrozitor de rea şi văd cu întristare că românul este mai rău la suflet ca străinii. Cât 
caut să mă liniştesc, să fie bine şi tot culeg neajunsuri. (…) De lucrat nu pot lucra, căci 
nu mi-e sufletul împăcat. Sunt cam plictisit şi bine ar fi să pot dormi toată ziua. (…) 

Mi se pare că Petrenii sunt cam răi la suflet. Cum aşi vrea să râd ca un  
pagliaccio, să fiu vesel, să-ţi scriu lucruri frumoase şi optimiste, dar nu pot. Aşa mi-i 
firea şi n-am ce mă face.” 

În altă scrisoare îi cere lui Kirileanu un tratat bun de limba franceză şi un 
dicţionar „căci mi-a venit în gând să încep a studia în mod serios aceasta limbă, 
începând chiar de la începutul începutului Poate îmi va servi mai târziu. Am nevoie. 
Multe din cuvinte nu le înţeleg şi î-mi vine greu, de multe ori când citesc cărţi 
franţuzeşti. Acu e frig, nu pot lucra.” 

După autoportretul din scrisori, albumul ne propune un autoportret de pe 
şevalet. Nu am cunoştinţe vaste despre pictură dar cred că puţini pictori care au trăit atât 
de puţin, au atâtea autoportrete. În încheierea albumului ne putem delecta cu tablourile 
lui Aurel Băeşu, altele decât autoportretele, dar şi cu o serie de mărturii ale celor ce l-au 
cunoscut.  

Până să citesc albumul document întocmit  de Emil Nicolae şi Lucian Corneliu 
Agăleanu, nu ştiam aproape nimic despre pictorul Aurel Băeşu. Într-o duminică, călcând 
printre mormintele din cimitir, spre un mormânt unde doream să aprind o lumânare, am 
dat, din întâmplare, peste mormântul lui Aurel Băeşu. Atunci i-am aprins şi lui o 
lumânare dar acum, prin acest album, Aurel a aprins o lumânare în inima mea. Şi asta 
pentru că, începând de astăzi, voi căuta să văd cât mai multe tablouri ale lui, faţă către 
faţă, sau prin albume de artă. I-am întrezărit, citindu-i corespondenţa,  sufletul de om şi 
m-am împrietenit, peste ani,  cu acest bărbat tânăr şi prea puţin fericit, care şi-a revărsat 
preaplinul sufletului său, cu ajutorul penelului şi al culorilor, pe pânzele vremii… 
Mulţumesc domnilor Emil Nicolae şi Lucian Corneliu Agăleanu; datorită vouă am încă 
un prieten. (Dan D. Iacob) 
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Un poem de 

Leo Butnaru 

 

 

 

 

 

Sistemul de umbre 
 
Se înalţă tot alte şi alte blocuri. Cresc etajele, 
se spunea cu emfază în comunism. 
Se modifică geografia, geometria şi  
                arhitectura sistemului terestru de umbre. 
 
Din timp în timp, deja e alta durata şi configuraţia dimineţilor, 
zorilor şi apusurilor de soare. 
Alta atenţia şoferilor şi cea a poliţiştilor. Şi de aici încolo, 
din timp în timp, altfel se va crea în acest oraş, se va scrie, se va picta, – 
ceea ce constată şi domnul înzestrat cu o fire sui generis artistică,  
amintindu-şi cum, la un moment dat, a fost surprins să constate că, 
din cauza năvalei uriaşelor umbre ale mini-zgârie-norilor,  
deja nu mai vedea, precum vedea, grafica proiectată,  
                                                                           dar şi creată de lumină a 
florilor din glastre  
sau grafica florii de pe masă  
ondulând pe rotunjimea albă a paharului cu lapte, 
a acestui turnuleţ ce te duce mereu cu gândul la grija pentru sănătate. Sau 
că,  
                                                                                                    de la o 
vreme, 
deja nu se mai vede exact,  
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cum pe peretele atelierului său de pictor rătăcesc, ralanti, – vârfuri de 
lance –  
umbrele peştilor din acvariu.  
                                              În genere, 
umbrele anulează lipsa de arhitectură a luminii 
adică – lumina în stare pură, 
                                              stare de absolută libertate… 
 
Deja altfel vor creşte, dacă vor mai creşte, iarba şi copacii. (În vreunul 
din arbori,  
în clipa despărţirii pentru totdeauna, 
ca totdeauna,  
va zice frunza-iubit către frunza-iubită: Vezi, colo, 
jos, 
umbra mea aşternută peste o saltea de frunze? – 
Hai, nu-ţi fie frică, 
dă-ţi drumul, 
adio, 
sari pe doliul ei puhav.) 
 
Altele vor fi locurile preferate de bătrâni,  
altele traseele lor spre spaţii tot mai strâmtorate,  
cu tot mai rare bănci sorite. Iar în umbrare 
până şi paingul îşi simplifică arbitrar compoziţia pânzei 
şi nu are nicio semnificaţie specială tremurul frunzei de plop 
şi sunt suspendate demersurile metafizice, 
totul fiind atât de simplu, atât de înţeles 
în acest sau alt fapt de seară, când omul 
întinde mâinile cu degetele răsfirate, 
                                                         printre care 
curge nisipul negru al propriei sale umbre,  
                                                                    însingurată 
pe vreo uliţa de la periferie, 
unde becurile din stâlpi îşi transmit unul altuia 
umbrele rarilor trecători. 
 
În umbrele imense ale blocurilor, nevăzându-şi propria lui umbră,  
vreun domn la vârstă venerabilă are impresia că ea, umbra, 
îi gâfâie obosită în ceafă  
sau că el îi gâfâi umbrei în cerbice  
şi că nu mai are mult 
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până va fi să pice, 
iar odată ce a ajuns deja la ceva înţelepciune,  
revenind acasă,  
îi spune cu tristeţe soţiei, venerabilei doamne a inimii sale (în juneţe, 
îndrăgostit-lulea, 
îi repeta uneori versul poetului L.B.: Sub lumina văzului tău 

trupul meu lasă umbră...); deci, îi spune cu tristeţe soţiei 
că, iată, azi, i-a fost dat să priceapă că,  
în desişul umbrei, 
omului îi vine mai greu 
                                      sau chiar imposibil 
să-şi vadă umbra conştiinţei, 
consoarta sa, inginer la pensie, căzând de acord, 
la rândul ei dându-se cu părerea că 
modificarea sistemului de umbre în urbe 
este posibil să ducă şi la modificarea facturilor pentru încălzire, 
pentru că, în zilele însorite de iarnă, 
soarele deja nu va mai bate în cutare sau cutare geam al lor, 
nu va mai dezmorţi cât de cât betonul peretelui dinspre răsărit 
sau dinspre amiază…  
                                    Asta e: modificarea sistemului de umbre 
alarmează…  
                   Apoi ambii soţi îşi beau, englezeşte, ceaiul, 
contemplând prin unicul geam din care  
mai au cât de cât o vedere suportabilă spre lume 
cum în felinare chindia pregăteşte nuanţe liliachii, 
iar umbrele prind a coborî în bernă 
şi devine atât de acut dorul omului de-a aluneca spre sud,  
spre mai cald,  
în miez de amiază,  
când orizontul dispare dintr-un capăt de stradă în alt capăt de stradă,  
când parcă omul caută să scape din capcana umbrelor ce trec enigmatice, 
departe de isihia bătrâneţii anonime, 
în acest timp ce poate fi considerat, poate, şi unul al fericirii  
pur şi simplu din motivul că voi, absenţilor, îl puteţi totuşi conştientiza. 
 
Iar de eşti ceva mai tânăr decât mărturisitorii de până aici, 
te (mai) poţi surprinde că deja simţi şi cu umbra  
sau doar ai senzaţia că simţi şi cu ea, umbra care ar fi (ai – iniţial – 
orgoliul să crezi)  
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propriul tău discipol,  
calfă a existenţei tale parţiale,  
pentru ca, peste un timp, mai prinzând la minte şi filosofie,  
să pricepi că, de fapt, tu eşti apendicele şi discipolul umbrei care, iată, 
în acest târziu de toamnă – beată,  
stă căzută cu faţa la pământ peste fesele în relief ale troienirilor de 
frunze.  
(Umbra sau, poate, senzaţia de umbră – ca ceva pe jumătate învins,  
pe jumătate învingător...) 
 
Despre cruciala modificare, repoziţionare a sistemului de umbre 
în urbe 
se discută mult, înfrigurat, cu pasiune, 
de te miri ce idei subtile are atâta lume 
din blocul nr. 23 sau cel de vizavi, nr. 24, 
în dependenţă de educaţie, formaţie şi stări (ca 
preocupări) sociale, 
unii dându-se cu părerea că din cauza acestor permanente modificări 
nu vor mai putea vedea, cum vedeau, 
filmul cu norii care, aici, pe pământ, pe asfalt, îşi şontâcăiau, buiestru, 
umbra lor ca un fel de convertire a noţiunilor,  
parcă incompatibile una cu cealaltă,  
într-un zbor pedestru. [În ce mă priveşte, 
mărturisesc că şi eu sunt din tagma tot mai împuţinată a celor care 
simt necurmata necesitatea (ori elementarul dor ne-la-modă) de-a vedea 
tot alte şi alte milioane-miliarde de nori ce-ar alcătui 
(de)Scrierile Alese ale umbrei ce sunt…]  
 
Au cu toţii dreptate, în general, sau în parte, 
conştientizând sau ba,  
dar tocmai asta simţind, 
că modificarea sistemului de umbre ne influenţează sistemul de gândire  
şi de receptare a realităţii  
sau irealităţii, poeziei, antichităţii, personalităţii etc., etc.,  
încât, prin extinderea umbrelor,  
am putea înceta să credem că, de fapt, umbra fiecăruia dintre noi  
este o sosie a lui Diogene, cel ajuns 
umbra absolută a filosofiei cinice;  
Diogene-umbră, Umbră-Diogene mereu deghizat/ deghizată 
care, de-ar putea (dar odată şi odată chiar ar fi în stare!...),  
ne-ar striga: „Să te dai la o parte, chişinăuianule (bucureşteanule,  
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parizianului, americanule…), că-mi acoperi soarele!”  
Iar oarecine dintre noi, 
de-a dreptul bulversat de biografia acestui personaj ciudat (se ştie, 
de Diogene se interesează de obicei omul la maturitate, când 
îşi mai completează oarecât ştiinţa de carte) s-ar putea vedea personal 
la gura butoiului, 
unde propria-i umbră i se aşterne la picioare, şi el, 
resemnat, 
îngenunchează pe preşul ei întunecos, 
cerându-i îndelung iertare destinului său nenorocos, 
cum ar veni – sabotat de zei; destin pe care 
nu-l poate răsplăti decât cu apoteoza negativă a sentimentelor răpuse ce 
i se depun pe inimă asemenea prafului aspru de piatră ruinată în 
adâncul carierelor părăsite…  
                                            Astfel că – nu, nu! – aceasta 
sau cealaltă poate să nu fie o umbră. Nu, nu! – aceasta sau cealaltă 
e tot ce s-a putut autosalva dintr-un om, 
doar atât izbutind să mai treacă pe sub uşa încuiată, 
prin crăpăturile dintre toc şi obloane, 
prin gaura cheii, 
când omul a fost pur şi simplu strâns, foarte strâns cu uşa destinului 
în durata lui, 
în durata ta,  
în durata voastră, 
de pe când la picioarele tale, mică  
                                                       precum pruncul scâncitor 
propria-ţi umbră ţi se cerea în braţe – până spre final, 
spre mal, spre ireal, când 
la picioarele tale – umbra ta  
                                            ca un răposat  
                                                                  neîngropat… 
                        
Îndesirea, extinderea sistemului de umbre te face să simţi mai acut că,  
de la un moment încolo,  
te subţiezi definitiv, te uzezi, că eşti chiar uzat deja,  
curând, în interminabilul rând devenind şi tu umbră mută pre umbră 
călcând...  
                                                                                                                    
Când, 
adică, deja omul ajunge atât de obosit,  
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încât chiar umbra sa face eforturi disperate, tremurate, 
să-l mă tragă puţin înainte… 
                                             Însă oboseşte definitiv şi umbra,  
abandonând omul pe marginea nopţii, şi deja 
de la rădăcinile întemeierii neantului prind a zbura 
negrele acvile ale subconştientului, 
cărora spaţiile le multiplică fantomatic umbrele... 
                                                                

     Şi totuşi, 
în pofida celor întâmplate, 
fatalităţilor ce nu vor putea fi anulate, 
în gând, omul totdeauna are o bucurie minusculă, 
măcar cât umbra unei sărbători, 
zisă, încă, a vieţii în generalul teatru al umbrelor, 
dar şi al teatrelor în umbră. Se spune că, în unul din ele,  
umbra unei balerine a fost înfiată de un înger căzut pe scenă 
şi, la acea noutate, au năvălit multe alte umbre agitate 
ca nişte brancardieri ai vedetei care, până la acea întâmplare, 
suporta, radioasă, electrocutarea de blitz-uri ciclopice…   
 
Aşa e, odată cu schimbarea geografiei, geometriei 
şi arhitecturii sistemului urban de umbre 
se modifică nu doar teatrul umbrelor, jocul de umbre,  
ci şi viaţa tot mai în umbră. 
Totul e un joc de şah. Şah de teren.   
Figurinele… pardon – coşcogea figurile, 
cam de statura omului, 
de înălţimea jucătorilor… Asta e:  
nu se prea deosebeşte umbra pionului, 
a regelui, 
reginei, 
nebunului etc. 
de umbra omului 
                           ce se crede jucător nevoie mare… 
Jocul de umbre în jocul cu oamenii, cu omul, 
când, o dată (şi ultima oară), pe la spate, 
propria-ţi umbră îţi pune palmele-i negre la ochi, 
întrebând ştrengăreşte: „Ghici cine e?”, 
paradoxal, însă răspunsul, în gândul omului, 
fiind ca şi cum unul „din altă operă”, „paralel”, 
omul spunându-şi sieşi: 
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                                       Tu trebuie să fii, 
să rămâi demn întreit:  
                                    pentru tine,  
pentru umbra ta 
şi pentru nefiinţa ce-ţi va urma... 
 
…Dar se face tot mai târziu  
şi umbrele care au stimulat psalmodierile de până aici 
deja prind a desena finaluri 
şi eu simt necesitatea de a-i spune eventualului cunoscător 
al acestui poem:  
                           Prietene, 
eu văd cum peste chipul tău 
şi simt cum peste chipul meu trec umbrele unor idei neînţelese care, de 
fapt, 
semnifică unul şi acelaşi lucru cu 
ideile unor umbre neînţelese, 
                                               dar 
tocmai pentru a le înţelege – noi 
am fost proiectaţi faţă-n faţă, aici, 
în umbra Numelui Lui Dumnezeu, 
unde tăcerea se lasă peste vieţile noastre.  
                                                                  În fine,  
până la urmă,  
fiecare dintre noi rămâne doar umbră care, din inerţie,  
mai face câţiva paşi înainte  
sau îndărăt, 
încotrova, aiurea, alandala; umbra mai face câţiva paşi  
fără cel care o lăsase, 
care a lăsat-o definitiv...    
 
1-6.X.2014 
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“Societatea românească a fost 

infantilizată în mod metodic,  

iar încrederea în celălalt a fost, 

pur şi simplu, anihilată” 
 

 

 

“La noi, comunismul s-a folosit de o tehnică 
pavlovistă, a unor reflexe condiţionate, care destulă 
vreme de aici încolo vor continua să producă efecte” 

 
- Uneori, în situaţii publice, vorbiţi despre originea 

dumneavoastră ţărănească. Domnule Mihai Şora, câţi ani aţi trăit ca un 
ţăran autentic? 

- Ca un ţăran autentic n-am trăit deloc. Originea ţărănească e doar 
a părinţilor mei: bunicii mei paterni şi materni au fost ţărani. Cei paterni: 
bihoreni. Cei materni: bănăţeni (din zona apuseană a Banatului, aproape 
de graniţa, de Jimbolia). Dar, până pe la 15 ani mi-am petrecut toate 
vacanţele de Paşti, parţial şi cele de Crăciun, la bunici. Oricum ar fi, în 
primii mei opt ani de viaţă, am trăit într-un sat bănăţean, unde tatăl meu 



Conta nr. 21  (octombrie-decembrie 2015) 
 

 40

era preot. Iată de ce cunosc, aşa-zicând pe dinăuntru, lumea ţărănească. 
Cel puţin în vacanţele mari, participam şi eu în felul meu la muncile 
agricole. La recoltat, la treierat. Sigur, copil fiind, doar ca spectator. Dar 
există şi o parte minoră a acestor activităţi majore. Trebuia să mai aduci 
câte un lucru, te mai trimeteau după câte ceva. Deci eram participant, ca 
să spun aşa, la procesul de producţie. 

- Mama e arădeancă. Tatăl meu s-a născut lângă Cluj. Eu am 
apărut în Sud şi m-am educat în Baia Mare. Sunt un fel de român 
buimac. Ca ziarist, am călătorit mult prin ţară, am văzut ţărani de 
pretutindeni. Au ardelenii, într-adevăr, o contemplativitate mai gravă şi 
mai profundă faţă de Cosmos decât ceilalţi trăitori aici? 

- Realitatea este că eu nu cunosc deloc lumea ţărănească de 
dincoace de Carpaţi. Singura ţărănime pe care o cunosc de la vatră e cea 
din partea apuseană a ţării, inclusiv cea din Bihor (tatăl meu se trage din 
depresiunea Beiuşului, situată între Munţii Codrului şi Apusenii propriu-
zişi). Deci nu pot să am o părere din proprie experienţă. Decât cel mult 
una pe care mi-am făcut-o pe cale livrescă. 

- Aţi participat la Rezistenţa franceză. După integrare, există 
forţe care să lupte în Rezistenţa românească? Ca să apere ce?În 
Uniunea Europeană se va tolera madrigalul sau se va cânta pe o singură 
voce? 

- E vorba de două feluri deosebite de rezistenţă. Cea la care vă 
referiţi dumneavoastră e una pur spirituală. Problema e cea a vigorii 
fibrei. Cât rezistă fibra. În felul acesta se poate vorbi de o rezistenţă. Mai 
brutal pusă întrebarea: există fibră? Eu cred că da. În exemplarele de elită 
ale comunităţii fibra asta există şi, fără îndoială, va rezista. Dar societatea 
românească a fost infantilizată în mod metodic. Într-o primă fază, dejistă, 
ea a fost destructurată bestial: puşcării, crime. În cea de-a doua fază, 
ceauşistă, ea a fost descompusă moral prin sistemul "cârtiţelor", care a 
spulberat, din capul locului, capitalul de bază al oricărei organizări 
comunitare: încrederea în celălalt. Într-adevăr, în ultimii 20 de ani ai 
regimului ceauşist, încrederea în celălalt a fost, pur şi simplu, anihilată. 
Asta a avut drept efect atomizarea societăţii. Fiindcă au dispărut 
structurile societale, fiecare s-a retras în miezul propriei lui găoace. Iată 
de ce evenimentele de la sfârşitul lui 1989 au găsit societatea românească 
într-o stare de destructurare totală. Nu mai era o structură, era o grămadă. 
Destructurarea mersese atât de departe încât inclusiv celula familială a 
fost dezintegrată ca veritabilă comunitate. A rămas un nucleu comunitar 
la nivelul adulţilor, care doar ei îşi transmiteau unul altuia gândurile fără 
reticenţă. Dar între cele două niveluri de vârstă, părinţi-copii, intervenise 
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deja ecranul. Asta nu mai era o comunitate în care să se ştie care este 
valoarea numita "adevăr", ca să se poată structura cu toţii în jurul ei. Aşa 
ceva nu s-a întâmplat în ţările vecine. Nu ştiu situaţia din Bulgaria. Dar 
este absolut evident că în Polonia, în Cehoslovacia, în Ungaria nu s-a 
întâmplat. Dovadă faptul că, din toate macroevenimentele care s-au 
petrecut acolo, societăţile respective au tras nişte lecţii şi au putut 
(structurate fiind) să facă faţa unor situaţii. Şi şi-au stabilit, până la 
nivelul conducerii de stat, o formulă care să le aparţină. Să ne uităm, 
după 1956, la Ungaria! În primul rând, a existat o reacţie populară foarte 
puternică, cu riscurile aferente, cu plata în cadavre. Dar regimul care a 
venit după evenimentele din ‘56 şi-a găsit cu de la sine putere următorul 
loc în interiorul lagărului. A zis: "domnilor, ne aliniem sută la sută pe 
politica voastră externă; dar, la noi acasă, lăsaţi-ne să ne aranjăm cum 
vrem!". Însă în România, într-un regim până în străfunduri închistat, li s-
a spus sovieticilor: "nu ne aliniem pe politica voastră externă, dar, în 
politica internă, ne luăm libertatea de a ne alinia total pe stalinismul de 
care voi v-aţi despărţit". La noi, comunismul s-a folosit de o tehnică 
pavlovistă, a unor reflexe condiţionate, care destulă vreme de aici încolo 
vor continua să producă efecte. 
 

“Aşa cum cei 50 de ani de comunism ne-au 
destructurat, următorii 50 de ani de libertate de 

manifestare ne vor restructura” 
 

- Desele schimbări de programa şcolară, de curriculum, cum se 
zice acum, mă fac să cred că şi azi în educaţia copiilor contează doar cei 
şapte ani de acasă. Cum vedeţi dumneavoastră un mandat de ministru al 
Învăţământului care să stopeze pulsul generaţiilor de sacrificiu în 
România? Ne-am racordat oarecum la sistemul de învăţământ 
occidental. Are el eficienţă în ţara noastră? Nu suntem noi, românii , 
obişnuiţi să învăţăm mai degrabă după modele? 

- Prima întrebare ar fi: are sistemul occidental de învăţămant 
eficienţă acolo, în Occident? Chiar dacă am răspunde pozitiv (ceea ce nu 
elimină semnul întrebării), imitarea servilă a sistemului occidental nu 
poate sa aibă sută la sută efectele scontate. Căci revenim inevitabil la 
chestiunea maioresciană, junimistă, a formelor fără fond. De altfel, se 
poate face o critică foarte pertinentă chiar în interiorul modelului 
occidental de învăţămant. La vârful lui, acesta este racordat cu cercetarea. 
Iar aceasta din urma este racordată complet la interesele economice ale 
societăţilor care o finanţează. Cu alte cuvinte, cercetarea nu este orientată 
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potrivit setei de cunoaştere a elitelor specializate, care în principiu au în 
faţa ochilor problemele fundamentale. Ea este orientată doar spre acele 
probleme derivate din cele fundamentale, care au o incidenţă foarte 
strânsă cu interesele grupurilor sociale care comandă şi finanţează 
cercetarea ştiinţifică. Aşadar, să ne punem un mare semn de întrebare în 
legătură cu lumea în care trăim. Ca să ştim la ce anume ne racordăm. Cât 
despre racordarea propriu zisă, cum o facem? Păi, o facem de la ultimul 
etaj în jos, nu de la subsol în sus! Ne racordăm la curriculum, dar nu ne 
racordăm la situaţia efectivă a învăţământului. Care ar trebui să aibă, mai 
întâi, o bază materială asigurată: clădiri şi echipamente coresunzătoare, 
un corp de formatori convenabil plătit, care să-şi ţină rangul în societate. 
Pe acestea pur şi simplu le-am uitat! Sau, dacă nu, ne facem că nu există 
ca probleme. Noi începem schimbarea de la curriculum! Acolo ne 
adaptăm. Dar cu cine predăm acest curriculum? Cu ce fel de formatori? 
Cu cei uitaţi în scala de salarizare a lui Ceauşescu, făcută pe vremuri în 
beneficiul lucrătorului manual şi marginalizându-i pe intelectuali? 
Aceştia din urmă sunt astăzi la pământ cu veniturile! Chiar dacă ar fi 
foarte bine pregătiţi, ei îşi vor rezerva pregătirea ca sursă de venit pentru 
propria lor întreţinere: şi-o vor investi deci în lecţii particulare, nu în 
predarea la şcoală. Într-un anume fel, învăţământul românesc se află 
foarte jos tocmai din acest motiv. 

- De ce nu mai avem decât false modele după 1989?  
- Acestea sunt modelele scoase-n faţă de mass-media. E un cerc 

aici: dacă n-ar fi mediatizate puternic, ele nici n-ar exista. Sunt băgate cu 
pumnul sub ochii telespectatorilor, cititorilor. Un model de tip discret nu-
ţi înhaţă interesul atât de rapid ca un criminal fioros. Or, modelele reale 
sunt foarte discrete. Nu vin ele la tine. Trebuie să te duci tu către ele. 
Sigur că ai revelaţii atunci când le găseşti; dar, în ce le priveşte, nu vin 
ele la tine să ţi se impună. 

- Poate o societate fără sisteme de referinţă să se integreze 
undeva? Avem rost fără de repere? Poate fi integrat spaţiul mioritic al 
lui Blaga într-un altul, oarecum artificial? 

- În societatea politică, există două niveluri. Unul societal, în 
întregime "la vedere", şi unul comunitar, aşa-zicând mai de căptuşeală, 
care subîntinde întreaga suprafaţă a celui societal. Avem un nivel al 
spaţiului public unde legea de conduită este corectitudinea, adică 
respectarea scrupuloasă a unor coduri comportamentale explicite, care, în 
calitate de coduri juridice, sunt sancţionate legal. Codurile comunitare, în 
ce le priveşte, sunt sancţionate însă doar de opinia publică. N-ai de ce să 
te temi de nici un fel de integrare în codurile explicite ale unei societăţi 
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moderne, care nu vine să te gâdile la substanţa ta intimă reglată de 
propriul tău cod comunitar, garant al propriei creativităţi. N-avem deci de 
ce să ne temem! Tot aşa cum cei 50 de ani de comunism ne-au 
destructurat, următorii 50 de ani de libertate de manifestare ne vor 
restructura. Va fi o restructurare foarte lentă. Dar, în măsura în care 
există o substanţă susceptibilă de a ne autorestructura, asta se va 
întâmpla. Dacă totuşi autorestructurarea nu se va produce, înseamnă că n-
a existat substanţa care să o subîntindă. 

- Cu ce va semnifica România în viitorul stat european? Din 
punct de vedere economic suntem la pământ. Credeţi că vor fi valori 
culturale române care să conteze în noul spaţiu? 

- Avem şanse de a ne ridica din punct de vedere economic. 
Părerea mea este că milioanele de români care lucrează azi în străinatate 
se vor reîntoarce în ţară şi vor aduce aici un alt spirit al vieţii cotidiene, 
un alt stil de muncă, un alt fel de învestire, responsabilă, în lucrul pe care 
îl vor face. Individul român este depozitarul unui potenţial imens. Pus în 
situaţia unei alternative neiertătoare ("ori te dai pe brazdă, ori mori"), 
românul reacţioneză pozitiv. Desigur, când este pus în situaţia "merge şi-
aşa", are o imaginaţie suplă şi găseşte imediat resursele de a se acomoda 
cu situaţia. Dar, în situaţii limită, este capabil să facă faţă. Are un mare 
potenţial de inteligenţă, poate egoistă, dar şi acesta este remarcabil. Sau, 
lucrând în situaţii limită, îşi recâştigă, încetul cu încetul, mentalitatea de 
odinioară, a omului serios, care ştie că angajarea în viaţă nu e un lucru de 
ici-de colo. În privinţa valorilor culturale, azi, în România, asistăm, de 
asemenea, la un moment de destructurare parţială. La nivelul literaturii, e 
un moment de destructurare a modelului solemn. În beneficiul modelului 
cvasistradal, vulgar. Dar în alte domenii de creativitate, avem 
restructurări extraordinare. În domeniul filosofic, de pildă, niciodată n-a 
existat, la nivelul tineretului, o asemenea efervescenţă creatoare. În 
momentul de faţă, această efervescenţă se manifestă prin iniţiative 
remarcabile, cum ar fi anumite reviste trimestriale care au ajuns, după un 
an-doi, precum "Studia Phaenomenologica", să se impună pe plan 
internaţional. Cei care fac acea revistă au până în 35 de ani. În acelaşi 
timp în care, în domeniul acesta mai gălăgios, al literaturii, traversăm un 
moment mai violent: cel al contramodelului. Din care nu se poate şti ce 
va răsări. Pentru că vivacitatea, talentul, îndemânarea propriu-zise există. 
Nu există încă marea idee care să structureze un univers difuz.Mereu sunt 
vederi parţiale. Dar şi oameni extrem de vioi. 

- Dacă va ieşi din modelul solemn, nu se va da literatura română 
după mode? 
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- Întotdeauna autorii minori se dau după mode. Autorii majori, 
însă, creează mode. 
 

" Cred că nu suntem un popor de mârlani, dar avem 
un potenţial de mârlănie foarte mare" 

 
- Statul român investeşte prea puţin în creiere, iar creierele 

pleacă. Cum de se întâmplă asta, deşi suntem prea săraci pentru o 
asemenea risipă? 

- Statul român investeşte zero în zona creativităţii, nu "prea 
puţin". E adevărat ce spuneţi. Dar potenţialul biologic e mare şi tot ce se 
risipeşte acuma se înlocuieşte din urmă, ca potenţial viitor. În măsura în 
care va exista o societate cristalizată, aceste creiere nu vor mai pleca de 
aici. Vor avea condiţia de a se manifesta creativ chiar în România. 

- Se autodistruge cultura română din cauza presiunilor ideologice 
contrarii sau duce lipsă de adevăraţi manageri? Care e azi relaţia dintre 
administratorii culturii şi cei care o produc? Ce se va întâmpla cu 
Ministerul Culturii când artiştii români vor vinde bine şi numai în afară? 

- Dacă Ministerul Culturii ar dispărea la forma lui actuală într-o 
secundă, s-ar simţi deja o aerisire în acest domeniu. Libera initiaţivă ar 
putea să dea roade. Până una-alta, Ministerul Culturii este unul al 
anticulturii. Relaţia dintre administratorii culturii şi cei care produc 
cultură există doar în măsura în care s-au format relaţii de la persoană la 
persoană. Dacă e vorba de una dintre o instituţie şi mişcarea culturală 
propriu-zisă, ea pur şi simplu nu există. 

- S-a schimbat ceva în noi în ultimii ani? A pus democraţia ceva 
în spirit sau a sporit mârlănia noastră structurală? Suntem un popor de 
mârlani, aşa cum se spune? 

- Cred că nu suntem un popor de mârlani, dar avem un potenţial 
de mârlănie foarte mare. Într-un mediu propice, cum din păcate e cazul în 
ziua de azi, acest potential se manifestă din plin. 

- Dacă afirmăm că suntem naţionalişti, părem periculoşi. Cei 
care apără naţionalismul sunt, din păcate, ridicoli astăzi. Mai există o 
cauză a naţionalismului când se dizolvă graniţele? NATO a avut sens 
atâta vreme cât a existat Tratatul de la Varşovia. Se împărţea lumea în 
două. Azi cum se împarte lumea într-una? 

- Din păcate, lumea se împarte tot în două. E un al doilea care se 
modifică. Cel vechi şi-a pierdut multe pene, dar începe să şi le recâştige. 

- Cine apreciaţi că, peste zece ani , va avea cote valorice 
autentice în cultura română? 
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- N-aş putea să invoc nume. Cred că este o întrebare fără răspuns. 
Dar sunt sigur că vor apărea cote valorice reale. Cei zece ani care vor 
urma vor constitui o perioadă de relativă limpezire în interiorul societătii 
româneşti, la toate nivelurile. 
 

"Trebuie să ne supunem unei evidenţe:  

clasa ţărănească va dispărea" 
 

- Înainte de comunism, eram o ţară eminamente agrară. În timpul 
comunismului ne-am industrializat, inventând navetiştii. Astăzi, suntem 
gregari. Nu mai avem nici ţărani, nici muncitori ci numai şmecheri. Cât 
timp vom mai aştepta să ne dea de mâncare şmecheria? 

- Noi ne-am industrializat anapoda. O industrializare corectă ar fi 
fost una complementară cu restul lumii. Noi, tocmai dimpotrivă: într-o lume 
care era, de la un capăt la altul, complementară, noi ne-am industrializat pe 
ideea de autarhie. Or, autarhia este o idee eventual valabilă numai în 
societăţi strict agricole, cu o populaţie capabilă să întreţină doar o economie 
de subzistenţă, fără a putea face faţă unei economii de schimb. Noi însă am 
avut o industrie absolut aberantă, scoasă din regimul de schimburi. 
Anacronică. Pe ideea de asigurare a independenţei naţionale prin dezvoltarea 
industriei grele, ale cărei resurse de materii prime se aflau însă la antipozi. 
Finalitatea acestei industrii era de a produce 20 de milioane de tone de oţel 
pentru 20 de milioane de locuitori ai României. Fiecare locuitor cu tona lui 
de oţel anuală! O chestie absolut aberantă! Şi asta în condiţiile în care o 
industrie cu adevărat viabilă ar fi trebuit să fie făcută la modul 
complementar. Adică eu fac bujiile în România, Anglia face motorul, şi 
Rolls Royce-ul, care face motorul, ajungea să fie parţial dependent de cel 
care face bujiile în România. Procesul acesta de industrializare aberantă mai 
mergea şi pe ideea omogenizării teritoriului: industria să fie răspândită 
omogen în cele 40 de judeţe ale ţării! Că-s de munte, că-s de şes, că stau pe 
malul unui fluviu, nu conta. Toate acestea erau părţi croite după utopiile în 
care totul se omogeniza şi se geometriza.Au urbanizat peste noapte 
populaţia? Păi, în trecutul "burghezo-moşieresc", urbanizarea era fără 
scame.Venea primul urbanizat şi se aşeza la mahala. Copiii lui pătrundeau în 
interiorul oraşului. El, la mahala, fusese negustor. Copiii lui aveau să devină 
avocaţi, medici. Ei se urbanizau individual şi intrau direct în societatea 
urbană, cu toată educaţia lor (interioară şi exterioară) săvârşită şi 
desăvârşită. Urbanizarea ceauşistă a însemnat, tocmai dimpotrivă: brusca 
ruralizare a oraşelor. Au venit peste noapte ruralii la oraş. Or, ruralul este un 
om foarte cumsecade la el acasă, în sat. Pentru că există acolo o instanţă fără 
apel, care te aduce în centru sau te marginalizează şi care se numeşte "gura 
satului". Dacă ai apucat să intri în "gura satului", apoi din satul acela trebuie 
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să pleci. Dacă vrei să rămâi, trebuie să te conformezi cutumei. Or, ei au 
venit dintr-odată toţi, într-o lume necunoscută. Singurul fel în care puteau să 
se apere, în lipsa comunicării: reactivitatea violentă. Te-a călcat cineva pe 
picior? Îi dai un pumn. Trebuia să te bazezi pe nişte lucruri elementare. Au 
fost aduşi într-o lipsă spaţială de largheţe, au fost vârâţi în blocuri printre 
necunoscuţi. Trebuia să-ţi faci loc cu coatele. Bucureştiul fusese în tinereţea 
mea un oraş plăcut, civilizat. A devenit, cu timpul, un oraş al tensiunilor. 

- Mai are ţăranul român conştiinţa propriei culturi? 
- Doar ţăranul român din cursurile superioare ale râurilor de munte. 

În satele pierdute, da. Trebuie să ne supunem unei evidenţe: clasa ţărănească 
e sortită dispariţiei. Categorii umane au mai dispărut în cursul istoriei. Noi 
avem un mare avantaj faţă de alţii: ne-am cules folclorul şi-l avem la 
îndemână pe rafturile bibliotecii, strâns în sute de volume.E o sursă la care 
putem apela şi cu care ne putem simţi afini. În satul bunicilor mei, din 
Apuseni, am ieşit, în urmă cu doi-trei ani, într-o sâmbătă după amiaza, în 
faţa porţii. Din vechea organizare a satului rămăsese un obicei: femeile 
măturau în faţa casei, sâmbăta după amiaza, până la mijlocul străzii. Ieşeau 
toate. Şi satul era curat, pentru a doua zi, duminica. Am stat în faţa casei, 
uitându-mă la spectacolul acesta. Îmi aduceam aminte de copilărie. 
Revedeam cu gândul carele trase de bivoliţe. Un dublu avantaj: erau 
puternice la tracţiune şi dădeau lapte. Dar iată că trece dinspre deal o 
maşină, cu o femeie la volan. Mai urcă din vale încă o maşină, cu o femeie 
la volan. Într-un ceas, am văzut 15 maşini mergând către Beiuş sau venind 
dintr-acolo cu femei la volan. Femeile acelea nu mai erau ţărănci. Nici 
nepoata mea, care mătura şi ea acolo, nu mai era ţărancă. Vom intra în era 
fermierilor, a proprietarilor de pământuri, a locuitorilor de zone rurale 
neindustrializate. Trăim azi într-o economie de schimb. Important e să ai ce 
mânca. Nu interesează dacă ai produs tu hrana cu pricina sau dacă ţi-ai 
procurat-o dând tu altceva în schimb. Din toate punctele de vedere, trebuie 
să devenim complementari cu restul lumii. Inclusiv pe planul producţiei şi al 
nivelului de socialitate. Comunitatea e un domeniu al creativităţii. 

- Va exista o altă religie a noii ere? 
- Ne-am născut creştini şi nu putem răspunde decât din interiorul 

acestei idei. Dacă va exista o altă religie pe care vom putea s-o valorizăm, va 
trebui să ne extragem din propria noastră situaţie şi să ne-o vedem din 
punctul de vedere al lui Sirius. Dar e un lucru pe care nu putem să-l facem. 

- Dacă aţi scrie o carte despre noi, românii, aţi începe cu 
concluziile? 

- Am ajuns în faza când nu mai scriu cărţi, ci doar răspund la 
întrebări. Totul va depinde de cel care îmi va pune întrebările.  
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O aniversare cu 

sudoare de vin roşu 
 

 

 
 
 

o proză de Dumitru Augustin Doman 
 

         „Domnule, eu nu sunt un scriitor ratat, eu n-am scris mai nimic, doar o 
carte de bucate, nici proiectele nu m-au dat afară din casă, deci n-am avut ce 
rata!” Aceasta era replica veselă a lui Octavian Vasilian, la o sticlă de vin, 
când era cazul şi chiar când nu era. Replica aceasta era un fel de carte de 
vizită pe care o prezenta oricui înainte de a i se cere, înainte de a se face vreo 
aluzie la această situaţie jenantă, pentru că altfel ar fi fost foarte afectat şi i-
ar fi trebuit o cantitate dublă de vin pentru a-i trece angoasa provocată de o 
eventuală şi nevinovată aluzie la lipsa lui de operă. Altfel zis, acesta era 
afişul electoral, cu acesta defila. 
         Acum e septembrie, jumătatea lui septembrie, soarele străluceşte cum 
e mai plăcut, nici prea tare, nici ca unul cu dinţi. E o plăcere să te plimbi 
într-o dimineaţă de mijloc de septembrie. Dar, deodată îi iese în cale, în 
Calea Victoriei, Casa Scriitorilor, cu restaurantul ei cu tot. Se opreşte în 
curte, între statuetele de marmură, nuduri de nimfe autohtone (sau nu!),  şi 
priveşte prin crengile copacilor seculari cerul albastru, cu soarele încercând 
să se strecoare timid. Octavian, Tavi pentru mulţii săi prieteni, lasă astrul 
zilei în chinul lui de a-şi strecura razele prin crengile copacilor, iar el se 
strecoară ţanţoş şi fără nici o oprelişte în sediul Uniunii Scriitorilor, 
traversează holul cu canapele de epocă, repede, parcă din teama de a nu-l 
opri cineva, şi intră în sala restaurantului. E o linişte deplină. Sala e goală, 
cu stucaturile ei impresionante, cu pereţii bine aranjaţi ca-n palatele 
veneţiene de secol XIX. Abia când se mai obişnuieşte cu semiîntunericul, îl 
zăreşte la ultima masă din colţ pe Petru Creţulescu care-şi drămuieşte un 
pahar de vodcă. Este ora 10,30, ceasul la care, se ştie, Petru şi-a încheiat cele 
două ore de curs de greacă veche la universitate şi-şi face obişnuitul popas la 
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o vodcă înainte de a ajunge la Biblioteca Academiei unde se cufundă până 
peste cap în manuscrisele prăfuite ale lui Eminescu. Tavi e chiar enervat de 
programul strict pe care şi-l impune Petru. 
         Dar, dincolo de rezerva asta, merge şnur la masa profesorului şi 
eminescologului. Se firitisesc, apoi Tavi găseşte un prilej pentru a-şi 
prezenta cartea de vizită de mai sus. Dar, aşezatul domn Petru Creţulescu îi 
spune cu toată seriozitatea: 
         „N-ar fi prea bine s-o spui aşa de des. Zaharia Stancu chiar n-ar trebui 
să audă, că nu-ţi va mai aproba împrumuturile de la Fondul Literar…” 
         „Cred că ai dreptate. Uite, chiar astăzi trebuie să merg cu o cerere la el. 
Ştii, e ziua mea, astăzi împlinesc 60 de ani şi aş vrea să-ţi fac cinste cu o 
vodcă, dar n-am o leţcaie”. 
         „O, la mulţi ani!, îi urează Petru. Nu-i nimic, fac eu cinste” şi deja 
comandă ospătăriţei Miţi o vodcă mare pentru Tavi şi una mică pentru el. 
Vodca oferită de molcomul domn Petru e  un bun început al zilei pentru 
Tavi. Îi mulţumeşte profesorului grizonant şi-l salută afabil la plecarea 
acestuia spre manuscrisele lui Eminescu. 
 
         Zaharia Stancu l-a primit în vastul său birou de la etajul întâi, gardat de 
Traian Iancu, preşedintele Fondului Literar, un fel de ministru al finanţelor 
scriitoriceşti. Bătrânul boier…desculţ, prozator de Teleorman, i-a luat 
cererea, a citit-o, a corectat cu creionul roşu de pe birou o nevinovată 
greşeală de ortografie şi l-a întrebat: 
         „Pentru ce-ţi trebuie atâţia bani? 60 000 de lei? Asta înseamnă vreo 40 
de salarii!” 
         „Păi, astăzi e ziua mea, domnule preşedinte, împlinesc o vârstă rotundă 
şi de 10 000 vreau să-i cumpăr flori şi şampanie iubitei mele. Iar cu 50 000 
vreau să trăiesc până anul viitor, când voi termina cartea la care scriu…” 
         „Da-da, zice autorul Desculţ-ului, 10 000 se aprobă, iubita nu trebuie 
să sufere de sărăcia dumitale, se aprobă 10 000, se aprobă, poţi să-i iei după-
amiază de la casierie. Pentru ceilalţi 50 000 vii săptămâna viitoare cu un 
proiect al cărţii în trei-patru pagini…” 
 
         Revenit din aerul rarefiat de la etaj al conducerii Uniunii, Tavi găseşte 
restaurantul deja pe jumătate plin. Chiar şi masa din colţul celălalt al sălii 
este ocupată de poetul Eugen Jebeleanu, cel care are o funcţie foarte 
importantă în stat, chestie pentru care beneficiază de această masă rezervată 
permanent, chiar şi pe perioada în care lipseşte două-trei săptămâni din ţară.  
Liniştit de promisiunea preşedintelui care semnează ZS, Tavi merge şi se 
aşează liniştit la masa la care a băut vodca oferită de eminescologul Petru 
Creţulescu. Înainte de a apărea la masă Miţi, ospătăriţa cu profil de 
Cleopatră, fostă colegă cu Nicolae Labiş la Şcoala de Literatură de pe 
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Kiselef 10, să-i ceară comanda şi să-l pună într-o situaţie penibilă cu cei zero 
lei din buzunarul său, ei bine, înainte de acest moment penibil, se aşează pe 
scaunul de alături, fără a-i cere voie nici măcar formal, Daniel Vorvoreanu. 
Acesta este un fel de serviciu de informaţii al Uniunii, operă având de fapt 
cam cât el, adică o plachetă de versuri. Din acest punct de vedere – deci de 
şef de serviciu de informaţii - îl şi atenţionează: „Bătrâne, astăzi îşi iau 
drepturile de autor cinci prieteni. Suma cea mai mare o ia Radu Comşeanu, 
vreo 125 000, dar acesta, ca de obicei, nu vine aici. De la el, ne ştergem pe 
bot. Dar, ia 85 000 amicul nostru Tudor Georgescu, sonetistul/rondelistul. 
Diseară nu va pleca acasă cu jumătate din bani. Ce să-ţi spun că debutantul 
Lorin Nicolaiciuc de la Iaşi ia exact 43 000 de lei şi toţi congenerii săi jură 
că va pleca fără nici un ban acasă, pe malul Bahluiului. Deci, dragă Tavi, să 
comandăm”. E şi timpul, pentru că Miţi, bruneta colegă a lui Labiş, soseşte 
la masă şi-i întreabă: „Dragilor, mâncare, băutură?” Vorvoreanu, sigur pe el, 
ca orice şef de serviciu de informaţii, comandă cu toată certitudinea: „Miţi, 
la început, câte o vodcă dublă, în timp ce se părpăleşte la grătar o friptură de 
viţel. În timpul ăsta să fie la frigider o sticlă de cabernet de Dealu Mare, ba 
două, şi apă minerală, fireşte. La vodcă mai ai pe undeva dosite nişte icre 
negre?” „Poate mai găsim” zâmbeşte Miţi. 
         „Dar, dacă nu vin autorii cu drepturile lor aici şi se duc la Athene 
Palace?” întreabă Tavi îngrijorat”. „Exclus, doar ţi-am spus că m-am 
informat până la ultimul detaliu”, îl linişteşte Daniel. „Şi pe urmă, continuă 
el, doar ştii că ăsta-i singurul restaurant din România unde vii cu zero lei, 
mănânci şi bei pe săturate, te dai şi în spectacol, dacă vrei şi ai şi talentul 
ăsta, iar la închidere mai primeşti şi o sută de lei pentru taxi…” „Şi totuşi, n-
ar trebui să ne facem nişte procese de conştiinţă, ca să zic aşa? Mi-e cam 
teamă s-o spun pe-a dreaptă, dar asta e o escrocherie, în fond…” „Dragul 
meu, e o prostie, te-ai damblagit? Procesele de conştiinţă nu sunt pentru noi, 
ci pentru poetesele virgine, bea-ţi vodca liniştit, o picătură să nu-ţi stea în 
gât. Nu suntem noi, scriitorii, o familie? Ba bine că nu! Toţi la muncă, toţi la 
distracţie!” „Da, dar munca noastră înseamnă doar câte o carte pe care am 
luat drepturi de autor cât pentru zece…” „Te rog, acum suntem la capitolul 
destindere, dimineaţă ne vom gândi şi la creaţie, cu toată luciditatea 
mahmurelii de rigoare. Şi poate că literatura cere şi astfel de sacrificii, să-i 
tapăm de-o friptură şi o sticlă de vin pe unul, pe altul din colegi. Dar, nu 
trebuie să ne facem procese de conştiinţă, că altfel se duce dracului tot 
farmecul creaţiei, înseamnă că nu ne ridicăm la nivelul de sus al ficţiunii”. 
         Puţin după prânz, salonul restaurantului era plin ochi, încât se mai 
aduceau scaune de pe hol şi se ataşau la mese. Cam pe atunci, şi-a făcut 
apariţia în uşă masivul poet Tudor Georgescu, fost rugbist în linia de trei 
sferturi la Griviţa Roşie şi în Naţională. Expansiv, a slobozit încă de la 
intrare strigătul :”Un salut din vechea Troie: Ahoe!” Şi apoi: „Trăiască 
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Uniunea Sovietică care ne deretică!” Apoi, ţanţoş şi fălos ca un semn de 
exclamare în mişcare, s-a întors spre masa lui Jebeleanu şi-a strigat: 
„Trăiască şi Jebe/că ne trebe!” Şi-a pornit prin salon ca elefantul prin 
magazinul de porţelanuri în căutarea unui loc, mai împiedicându-se în 
scaunul unei poetese, mai mişcând colţul unei mese, mai atingând în treacăt 
chelia respectuoasă a vreunui romancier, în timp ce zumzetul de uriaş stup în 
lucru se întrerupsese brusc. N-a găsit loc până a ajuns la masa celor doi. 
„Ahoe!” i-a salutat el. „E liber vreunul din scaunele astea două?” 
„Amândouă sunt ale dvs., domnule Tudor, dvs. fiind mai mare vi le-am 
rezervat pe amândouă, pentru fiecare bucă unul.” „Bravo, băieţi! Fac 
cinste!” i-a asigurat şi s-a aşezat temeinic. 
         Chiar în momentul când Miţi îi lua comanda sonetistului, pe lângă 
masa lor tocmai trecea un scriitor necunoscut. „Tinere, l-a abordat Tudor, 
faci şi tu cinste cu o sticlă de vin?” „N-am o leţcaie, domnule Georgescu, 
îmi pare atât de rău!...” „N-ai? Miţi, dă-i tu o sticlă de vin tânărului domn, o 
achit eu…” E un semn clar precum cerul senin de afară că începea epoca 
cadorisirilor multilateral ofertate.  
         „Eşti un bou!” se aude din mijlocul restaurantului. Teodor Ţopciu îl 
gratulează pe cel de-al şaptelea prieten pe ziua de azi: „Eşti un dobitoc, un 
bou, asta eşti, domnule!” 
         La masa de la uşa bucătăriei, tânărul poet ieşean Lorin Nicolaiciuc, 
roşu la faţă ca un rac din oala cu aburi, cu o bărbuţă castanie şi cu părul 
vâlvoi, ridicat în picioare, le recită comesenilor poezii din volumul său de 
debut. Convivii aplaudă ca la panaramă, doar Virgil Mazilescu zice reţinut: 
„Hm! Sunt interesante versurile. Mai comanzi o vodcă pentru mine?” Daniel 
Vorvoreanu a fost lângă masa poetului încă de la al doilea poem recitat, a 
aplaudat şi el cu aplomb şi chiar l-a firitisit: „Tinere, eşti un poet mare. 
Viitorului literaturii române în tine i-e nădejdea”. „Mulţumesc, mulţumesc! 
i-a răspuns Nicolaiciuc, cu ce te pot cinsti?” „Nu trebuie, eu te apreciez aşa, 
din convingere, gratuit, dar nu refuz o sticlă de cabernet de Dealul Mare”. 
         Iar în mijlocul restaurantului, Ţopciu, cu voce puternică de bariton: 
„Domnule, eşti un cretin şi un dobitoc. Asta eşti, domnule! Ţi-o spun cu tot 
respectul!” 
         Cât a lipsit Daniel, la masă deja au apărut fripturile, dar şi poetul 
Marcel Stanoevici, care-l gratulează cu talent pe Tudor, chestie pentru care 
acesta îl şi îndeamnă să-şi comande ceva de băut, chiar şi de mâncat. 
Zumzetul de stup al salonului de mai devreme se transformă treptat în 
atmosferă de gală de box de la sala polivalentă din Parcul Tineretului. Pe 
acest fond, se iveşte lângă masă poetul Dan Deşliu, sobru şi elegant, cu 
cămaşă neagră la costum negru. „Domnule Marcel, îl abordează el pe 
confratele mai tânăr, v-am împrumutat cu 300 de lei de acum o jumătate de 
an. Vă rog să vă plătiţi datoria!” „Domnule Deşliu, mi-ar fi ruşine să fiu în 
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locul dumneavoastră! Păi, ştiţi dvs. ce rău mare mi-aţi făcut? Vă închipuiţi 
ce poet important eram eu acum dacă nu trebuia să învăţ în copilărie 
poemele dvs. proletcultiste şi atât de proaste, Minerii din Maramureş şi 
Lazăr de la Rusca? Şi acum vreţi 300 de lei? Vă rog să dispăreţi! Ba chiar să 
ieşiţi din Casa Scriitorilor! Ei!” Ciocnirile de pahare şi zgomotul metalic al 
tacâmurilor în farfurii au însoţit retragerea învinsului Dan Deşliu.  
 
         …”Domnule, eşti un mare dobitoc, cu tot respectul, eşti un idiot 
patentat!...” 
 
         Clinchet de pahare, de cuţite şi furculiţe, un impromptu  interpretat de 
orchestra agitată a Uniunii Scriitorilor… 
 
         „Trăiască Uniunea Sovietică/care ne deretică!...”, prilej pentru 
orchestră să amuţească brusc pentru vreo două minute, instrumentiştii 
alunecând cu nasurile în farfurii şi pahare… 
 
         Când pendula din colţul restaurantului bate de douăsprezece ori miezul 
nopţii, Octavian Vasilian – însoţit îndeaproape de Daniel Vorvoreanu ca de 
o gardă de corp – iese din restaurant. A obţinut de la sonetistul Tudor 
Georgescu, fără mari eforturi, şi suta de lei de taxi. În semiîntunericul din 
holul Casei Scriitorilor, vede pe tavan un înger de ipsos, vopsit în verzuliu, 
are şi puţulică, remarcă el, hm! înger cu puţulică, dar îngerul e înger, îşi zice, 
e trimisul Domnului, ce dracu’, aşa că se pune în genunchi şi se roagă, cu 
voce tare la început, în şoaptă mai apoi, după ce-l vede pe Vorvoreanu 
ascultându-l, şi în sfârşit în gând. Şi deodată, prin toţi porii, Octavian 
Vasilian transpiră vin roşu, o sudoare abundentă de vin roşu, cu stropi care 
ţâşnesc din el şi cad ca o mică ploaie ca de sânge pe mozaicul holului Casei 
Scriitorilor din Calea Victoriei. 
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„Memoria gazelei” 

sau despre 

„tabloidizarea” 

criticii literare  

(fragmente) 

 

 
 
 

un eseu de Viorel Ştefănescu  
 

Partea I 

 

Care-i problema? 

 
M-am ridicat în picioare pe tanc, în timp ce ăla înainta încet […]. Să 

vedeţi ce chestie: dihania mergea încet, iar eu trăgeam din Murfatlar. „Dă-ne şi 
nouă! Libertate!” – strigau unii de pe margine. Le-aş fi dat, dar nu oprea tancul. 
Îl cucerisem, era al meu. I-am pus să mă ducă pe tanc pînă acasă, să mă vadă 
mama. [...] Apucasem să încep a le ţine vecinilor un discurs că trebuie să 
rămînem vigilenţi [...]. Eu fluieram în gîtul gol al sticlei, soldaţii claxonau din 
tanc – tocmai mă aprecia tanti Voica, o babă, că „ce frumos vorbeşte dom’ 
profesor, ce băiat cult! Aurico, îi zicea maică-mii, chiar şi acuma la nenorocire, 
tot cult a rămas” – cînd maică-mea ridică o mătură taman spre mine: „Dă-te jos 
de-acolo, zăpăcitule, c-ai să cazi! Iar te-ai îmbătat, văd eu bine, coboară de pe... 
voia să zică tanc, dar a zis: de pe revoluţia dracului, că mi te calcă! Ori de nu, te 
croiesc eu cu asta, uite aşa…” şi se apucă să care la cozi de mătură în tabla 
maşinii. Dar s-au pornit vecinii să vocifereze: „Lasă-l, Aurico, să zică ce vrea, 
acu’ e libertate, nu mai e ca pe vremuri!”, adică nu mai e ca ieri, vezi, Doamne. 
[s.n.]  

 
Radu Sergiu Ruba – Demonul confesiunii 
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We’re caught in a trap 
I can’t walk out […]. 
We can’t go on together  
With suspicious minds  
And we can’t build our dreams  
On suspicious minds.∗ 

Elvis Presley – Suspicious Minds 
 

“That is another of your odd notions,” said the Prefect, who had a 
fashion of calling everything ‘odd’ that was beyond his comprehension, and 
thus lived amid an absolute legion of ‘oddities’. […] 

“And what, after all, is the matter on hand?” I asked. ∗∗ 
 

Edgar Allan Poe – The Purloined Letter   
 

                    …critici mulţi în preajmă, 
Zdrahoni ce dorm buştean şi odihnită 
Li-i mintea, ca la proşti. 
 
Marin Sorescu – Vărul Shakespeare 

 
Done looking for the critics, ’cose they’re everywhere, 
They don’t like my jeans, they don’t get my hair.∗∗∗ 

 

P!nk – Perfect 
 

Într-un film documentar TV am văzut o scenă în care o gazelă 
imprudentă se aventurează în raza de acţiune a unui leopard. După o clipă 
de ezitare, acesta se hotărăşte s-o atace şi o urmăreşte o vreme, cam fără 
convingere, iar reacţia lui puţin întîrziată îi asigură tinerei ierbivore 
timpul necesar pentru a reveni la turma din care se desprinsese, moment 
în care felina, plictisită de alergătură, renunţă la urmărire. La rîndul ei, 
simţindu-se la adăpost alături de „ai ei”, gazela începe să pască, de parcă 

                                           
∗ Sîntem prinşi într-o capcană/ Din care eu nu pot ieşi[...]/ Nu putem merge-mpreună/ 
Cu minţile bănuitoare/ Şi nu ne putem clădi visuriele/ Pe minţi bănuitoare. (Minţi 
bănuitoare) 
∗∗ – Asta-i tot una din ideile  dumitale bizare, spuse prefectul, care avea obiceiul de a 
numi „bizar” tot ce era dincolo de puterea lui de înţelegere, aşa încît trăia în mijlocul 
unei armate de „bizarerii”. [...] 
   – Dar, în definitiv, care-i problema-n discuţie? întrebai eu. (Scrisoarea furată) 
∗∗∗ Mă tot uit după critici, că-s peste tot,/ Nu le plac ginşii mei, nu pricep părul meu.  
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nimic nu i se întîmplase cu doar cîteva secunde înainte. Acest 
comportament al gazelei, potrivit comentatorului din off, ar avea drept 
cauză memoria scurtă, care i-ar asigura confortul psihic, altminteri 
stresul putîndu-i provoca traume cerebrale grave, poate chiar fatale – însă 
tot acest mecanism protector al memoriei scurte este cel care face din ea 
o victimă potenţială, deoarece, uitînd ce-a păţit, n-ar fi exclus ca în viitor 
să intre iar într-o situaţie periculoasă.   

Cei mai mulţi dintre criticii literari parcă au memoria culturală a 
gazelei şi n-au nici un stres – iar marele lor noroc e că, deocamdată, 
„leoparzii” sînt cam sătui de vînătoare, aşa încît spectacolul criticii 
actuale româneşti pare dominat de o turmă de gazele care paşte o iarbă 
eternă de calitatea a doua, la oarecare distanţă de nişte feline mari, dar 
paşnice şi, parcă, din ce în ce mai puţine. Sincer, mi-aş fi dorit să intru în 
cercul celor din urmă şi să-mi văd de-ale mele – dar, de, ce să fac dacă 
tot felul de „gazele” îmi invadează „spaţiul vital” cu insistenţă, uitînd că, 
din plictiseală, nu le-am răspuns unor şicane mai vechi, iar apoi am 
renunţat?! Instinctul meu critic „prădător” e totuşi treaz, deşi poate nu 
pare. Regret că în astfel de roluri apar adesea şi unii prieteni, dar asta e: 
dacă se aventurează pe „iarba” first class din „teritoriul meu”, fără să-i 
simtă cu adevărat savoarea şi, practic, mă asediază aiurea, îmi scot şi eu 
ghearele. Voi încerca, totuşi, să nu le provoc nişte răni grave, ci numai 
să-i zgîrii un pic, aşa, de atenţionare – iar după aceea chiar mă retrag la 
umbra cărţilor şi nu mai răspund altor provocări.   

Dar, în definitiv, care-i problema ad labam? – cum poate-ar fi zis (în 
traducere foarte liberă, deşi aproape literală1) şi naratorul lui Poe din 
Scrisoarea furată, citat în epigraf, dacă ar fi cunoscut romanul – prost 
scris, dar de mare succes – Cişmgiu & company şi dacă sintagma on 
hand2 n-ar fi existat deja în limba engleză.   

Într-un mic studiu despre T.S. Eliot, din care am publicat doar unele 
fragmente3 (mai exact – divulg acum – primul, al doilea şi ultimul, din 
totalul de cinci capitolele scrise – iniţial, direct în englezeşte, textul din 

                                           
1 …şi, desigur, intertextuală (pentru mine): „Ai să-mi pici tu odată ad labam, şi-atunci 
(…)” – pentru continuare, v. Grigore Băjenaru, Cişmigiu et comp., nu mai ştiu ediţia şi 
pagina, că eram puşti cînd am citit romanul, dar există şi una mai nouă, apărută la 
Editura Didactică şi Pedagogică (2009), pe care n-am consultat-o – am depăşit vîrsta 
acestui gen de lecturi, aşa că mă mulţumesc cu amintirea lor.     
2 Joc de cuvinte: on hand (expresia folosită de naratorul lui Poe) înseamnă „în discuţie” 
sau „de rezolvat”, dar literal se traduce prin „pe mînă” sau „la îndemînă”, aproape la fel 
ca în „latina” vulgar-glumeaţă de Dîmboviţa, din romanul menţionat la nota 1: ad labam 
(„la labă” sau, cu puţină bunăvoinţă, „în gheare”).  
3 Fiografii, Arteuro, 2005, p.  
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volum fiind o auto-traducere & adaptare, de care eu însumi nu prea eram 
mulţumit), atrăgeam atenţia asupra fenomenului de tabloidizare (fără a 
folosi chiar acest termen, care e mai nou în română) a unei bune părţi din 
critica academică britanică şi americană, printr-un fel de abordări în care 
domină, iar uneori se şi amestecă – „savant” – biografia, psihanaliza şi 
marxismul, rezultatul unor asemenea combinaţii „metodice” părîndu-mi-
se o struţo-cămilă ridicolă şi, deopotrivă, periculoasă. Ridicolă, fiindcă – 
deşi pretinde „marea cu sarea” – nu aduce nimic nou în esenţă întru 
înţelegerea operei literare (deja) clasice (sau „canonice”) de care se 
ocupă (în speţă, poezia lui Eliot); şi periculoasă, din cauză că abate 
atenţia lectorului, mai ales a celui neexperimentat, în curs de formare, de 
la operă la viaţa autorului sau, mai ales în cazul „criticii” marxiste, de la 
evaluarea intrinsecă la cea extrinsecă, în care accentul cade pe contextul 
socio-istoric al „producerii” şi receptării operei şi pe aplicarea unor 
judecăţi „morale” – de fapt politico-ideologice – din perspectivă 
stîngistă, populistă şi/sau colectivistă), asupra eventualului mesaj 
„negativ”, „deprimant”, „pesimist” etc., deviindu-i astfel curiozitatea 
firească de la esenţial spre accidental şi spre anecdotică joasă, blocîndu-i 
drept urmare, fie şi temporar, accesul inteligenţei spre înţelegerea 
profundă a specificului literar, prin lectură intensivă. Altfel spus, soiul 
ăsta de „critică” este de fapt o manipulare grosolană şi fără scrupule a 
unor indivizi cu „minţi bănuitoare”, vorba cîntecului presleyan, care nu 
ţin cont de ceea ce manualele lor de jurnalistică şi de stilistică editorială 
recomandă insistent, anume că textele care nu sînt în mod intenţionat de 
ficţiune (chiar dacă derivă din „literatura artistică”, precum critica 
literară, istoria şi teoria literaturii) trebuie să-i satisfacă lectorului, în 
primul rînd, nevoia de informare corectă şi pertinentă.   

În cazul criticii literare, care este o formă a comunicării publice, fie 
ea academică sau foiletonistică, asta nu înseamnă (cred eu) să nu-i 
furnizezi cititorului virtual date istorice deloc, fiindcă o contextualizare 
minimală a operei pe care o analizezi nu strică – contextuaizare minimală 
însemnînd raportarea unui text la alte texte din aceeaşi categorie 
(literatura, în cazul de faţă), nu la „contextul” istoric în genere şi nu strict 
la persoana „istorică” a autorului.  

De aici, stabilirea unor relaţii structurale de tip cauză-efect între 
persoana şi viaţa autorului şi valoarea operei lui, chiar dacă datele 
biografice şi, mai larg, istorice sînt exacte, e un dezastru interpretativ, 
fiindcă din ecuaţia înţelegerii operei exclude exact esenţialul, respectiv 
calitatea (înaltă a) creativităţii „întrupate” în formă literară, prin care 
opera respectivă se ridică peste „normalitatea” mediocrităţii – dar şi 
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faptul că, de cele mai multe ori, structura inevitabil simbolică (inevitabil, 
între altele, şi din cauză că operează cu cele mai uzuale semne simbolice 
de comunicare: cuvintele) are o simbolistică intenţională şi intenţionată 
chiar de autor. Drept care, împreună cu o altă parte a criticii (poate nu la 
fel de mare, dar foarte consistentă calitativ), mult mai indicat e ca 
demersul interpretativ să se concentreze într-un efort de convingere a 
lectorilor asupra valorii unei lucrări literare prin reliefarea calităţilor ei 
intrinseci, nu prin găselniţe  fanteziste şi ieftine („omuleţi verzi”, „cai 
verzi pe pereţi”, spuneţi-le cum credeţi – fantasmagorii ar fi prea mult: aş 
înnobila respectivele abordări, folosind acest termen), din dorinţa de 
senzaţional.   

Mirarea mea faţă de proporţiile fenomenului sesizat era cu atît mai 
mare cu cît chestiunea criticii biografice de acest fel (ca demers 
interpretativ în care viaţa autorului e unul din elementele trinităţii 
metodologice menţionate), o credeam clasată, mai ales după ce Marcel 
Proust îi arătase limitele, în eseul Contre Sainte-Beuve (scris prin 1908-
1910, dar publicat postum, abia în 19544), şi după ce textul literar 
stătuse, decenii la rînd şi – prin forţa împrejurărilor – independent de 
Proust, în atenţia formaliştilor ruşi (Boris Tomaşevski, Roman Jakobson, 
Vladimir Propp ş.a.), a Cercului lingvistic de la Praga (unde s-au format 
ori s-au evidenţiat personalităţi de mare calibru în domeniul umanisticii, 
între care şi un estetician de talie mondială precum Jan Mukařovský), a 
criticii arhetipale (avîndu-l ca lider pe canadianul Northrop Frye), a lui 
Eliot însuşi şi a direcţiei care se revendică din mantaua lui5 în Marea 
Britanie (mă refer, în special, la I.A. Richards6 şi la William Empson, cel 
din urmă devenit celebru cu Şapte tipuri de ambiguitate7), a New 
Criticism-ului (cu Cleanth Brooks în frunte, alături de William Kurtz 
                                           
4 Vezi Marcel Proust, Contra lui Saint-Beuve, Editura Univers, colecţia „Eseuri”, 
Bucureşti, 1976.   
5 Poanta, sper că se ştie, e a lui Dostoievski: „Noi toţi din Mantaua lui [Gogol] ne 
tragem”. Deşi, oricît de greu de crezut ar părea, din „faldurile” mantalei lui Eliot se trag 
şi cîteva din ideile resentimentare de azi, precum aceea a renunţării la judecata de 
valoare a operei poeţilor contemporani „conform canoanelor criticilor morţi” (“by the 
canons of dead critics” – cf., ‘Tradition and  the Individual Talent’, în Selected Essays, 
Faber and Faber, London, ©1951 (paperback edition 1999), p. 15. În versiunea 
românească, Petru Creţia atenuează tonul, echivalînd expresia prin „după canoanele 
criticilor din trecut” – cf., T.S. Eliot, Eseuri alese – critica literară, Humanitas Fiction, 
Bucureşti, 2013, p. 34).   
6 Vezi I.A Richards, Principii ale criticii literare, Editura Univers, colecţia „Studii”, 
Bucureşti, 1974. 
7 Vezi William Empson, Şapte tipuri de ambiguitate, Editura Univers, colecţia „Studii”, 
Bucureşti, 1981. 
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Wimsatt şi de Monroe Curtis Beardsley – eu n-am nici o vină că nu li s-a 
tradus nimic în româneşte, deşi The Verbal Icon,8 a ultimilor doi, e o 
lucrare clasică de prim rang) şi a neo-aristotelianismului american (cu 
Wayne C. Booth ca vârf de lance, a cărui carte, fundamentală pentru 
naratologie, A Rhetoric of Fiction,9 există şi în limba română; din păcate, 
la noi nu i s-au tradus şi alte cărţi, dintre care importantă mi se pare A 
Rhetoric of Irony,10 însă, iar, eu nu am nici o vină), a unor „anumiţi 
parizieni” (cum îi numeşte băşcălios Harold Bloom pe „noii critici” 
telquelişti & co.), din ale căror demersuri, în modelul reconstruit mental 
de mine pentru propriul uz, am exclus componenta ideologică marxistă – 
o sminteală pe care într-o vreme o credeam doar franţuzească şi inaptă să 
traverseze Canalul (o dovadă că m-am înşelat, însă, e chiar Empson, Sir 
William fiind contaminat şi el de marxism, ba şi de maoism, dar numai în 
viaţa „extratextuală”, nu şi în critica propriu-zisă, spre lauda inteligenţei 
sale şi a bunului său simţ), dară-mi-te Oceanul, infiltrîndu-se şi în 
gândirea lui Booth – iar dac-ar fi să pun şi eu, în glumă, problema în 
termeni istorist-resentimentari, aş zice că prezenţa marchizului Lafayette 
în rol de Che Guevara, adică de „revoluţionar de profesie” şi de 
exportator voluntar de revoluţie, chiar în miezul evenimentelor care au 
dus la formarea Statelor Unite, ar trebui să dea de gîndit în privinţa 
înclinaţiei stîngiste „naturale” a unei mari părţi a elitelor americane, în 
genere, şi a intelighenţiei umaniste occidentale în general) –, a semioticii 
(cu Pierce11 ca precursor oficial – precedat şi el, totuşi, de Platon, 
Aristotel şi Vico şi cu „sintetizatorul” postmodern Umberto Eco la 
închiderea care deschide12 opera („atins” şi el de morbul marxist în 
tinereţe, dar, pare-se, vindecat între timp – de vreme ce, mai recent, 
declară că atunci cînd vrea să rîdă copios îl reciteşte pe Engels), a post-
formalistului Mihail Bahtin ş.a.m.d.. De aceea în vechiul meu eseu 
despre Eliot nici nu m-am mai deranjat să fac vreo menţiune explicită în 
acest sens, considerînd lucrurile subînţelese. Toţi acei psihanalisto-

                                           
8 William Kurtz Wimsatt, Monroe Curtis Beardsley, The Verbal Icon: Studies in the 
Meaning of Poetry, The University of Kentucky Press, ©1954; Methuen & Co. Ltd., 
©1970, London, p. 3-18.  
9 Wayne C. Booth, Retorica romanului, Editura Univers, colecţia „Studii”, Bucureşti, 
1976.  
10 Wayne C. Booth, A Rhetoric of Irony, The University of Chicago Presss, Chicago, 
1974 (second impression 1975). 
11 Vezi, de exemplu, Charles Sanders Pierce, Semnificaţie şi acţiune, Humanitas, 
Bucureşti, 1990. 
12 Expresia e a lui Constantin Noica, sper că se ştie, iar aluzia mea, bineînţeles, e la 
Umberto Eco, Opera deschisă, Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1969. 
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biografişti, mai ales americani, la vremea lor nume de rezonanţă în 
peisajul cultural anglofon, cel puţin ca prezenţă pe piaţa editorială şi ca 
poziţie în mediul universitar,13 îmi par şi azi precum turma de gazele din 
parabola de mai sus: parcă nici n-ar fi trăit în aceeaşi „junglă” academică, 
la doar cîţiva paşi de „leoparzii” Frye, Wimsatt şi Brooks, între alţii. Cît 
despre marxiştii ortodocşi, vă amintiţi, cred, ce spunea Petre Ţuţea, 
anume că dacă nu eşti de stînga la tinereţe, înseamnă că nu eşti om, dar 
că dacă, după douăzeci şi cinci de ani, tot stîngist rămîi (mai ales marxist, 
adaug eu), eşti idiot.14 La convingerea asta eu ajunsesem de mai demult, 
direct şi de unul singur, pe baza propriului bun simţ (adică a acelui „simţ 
bun”, probabil înnăscut, de care vorbea şi Noica – de a cărui ideologie de 
extremă-dreapta, mă despart de asemenea), fiindcă pe Ţuţea (el însuşi 
fost marxist) l-am citit abia după 1990 (cînd a început publicarea 
scrierilor sale), dar, indiferent pe ce cale mi-oi fi format convingerea în 
cauză, criticii anglofoni pe care îi luam la refec nu mai erau nişte juni 
imberbi, deci nu aveau nici o scuză, relativ tînăr încă fiind doar eu, 
criticul lor (numai că traiul într-un sistem politic bazat pe utopia marxistă 

                                           
13 De exemplu, Leon Edel – calul meu de bătaie din acel eseu – a luat National Book 
Award şi Pulitzer Prize (cele mai mari premii pentru literatură şi gazetărie din State), iar 
James E. Miller Jr., tipul cu „exorcizarea demonilor”, a fost o vreme preşedintele 
Consiliului Naţional al Profesorilor de Engleză din SUA, editor al periodicului College 
English şi consilier editorial al altor prestigioase publicaţii, precum Modern Philology, 
Critical Inquiry, Studies in American Fiction şi American Poetry. A nu se confunda cu 
J. Hillis Miller, coleg deconstructivist cu Paul de Man şi Harold Bloom, în „şcoala de la 
Yale”.  
14 În legătură cu ideologia (neo)marxistă reziduală din gîndirea lui Roland Barthes cel 
trecut de douăzeci şi cinci de ani (deci, virtualmente, maturizat), Matei Călinescu e mai 
diplomat sau, oricum, nu e vehement şi direct cum sînt eu cu „unii anglofoni”, 
considerînd-o, aparent conciliant, dar ironic în fapt, drept „o încăpăţînare greşit 
orientată, destul de des întîlnită la spiritele superioare” (cf., A citi, a reciti – Către o 
poetică a (re)lecturii, Polirom, Iaşi, 2007, p. 62) – recitiţi-i afirmaţia în contextul cărţii 
lui şi veţi vedea de ce. Cît despre amocul marxist şi comunist care îi „loveşte” pe unii 
abia la bătrîneţe (cînd, probabil, dau în mintea copiilor), ca pe Gianni Vattimo, ce să 
mai zic? Prostie mai mare decît marxismul lui debole (adică moale) – „noua” modă în 
materie de credinţă politică luminată – apărută, culmea, după 1990, cînd „proiectul” 
socio-politic marxist, după ce, odată pus în practică şi-a arătat limitele şi s-a prăbuşit 
efectiv – n-am mai auzit, dar mai am vreme, că grădina „filosofilor” e mare! La fel de 
utopic fiind ca şi ăla „tare”, un astfel de rah… ăăă, marxism, odată „implementat” în 
„acţiune socială”, cum ar zice Kristeva (sau Goffman, înaintea ei), ar duce, probabil, tot 
la un fel de perestroikă, poate mai rafinată – adică la o dictatură cu faţă mai umană şi la 
o cenzură mai zîmbăreaţă, dar şi mai perversă şi mai rezistentă, prin „aromele” ei 
insidioase  –, numai că, pe la noi, prin Europa de Est, „cărarea asta s-a bătut de mai-
nainte”, aşa că a se slăbi!   
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mă vindecase din adolescenţă şi definitiv de marxism – în treacăt spus, 
curiozitatea fiindu-mi stimulată de Martin Eden, personajul lui Jack 
London, chiar am citit suficient din Marx15 în adolescenţă spre a-mi da 
seama destul de repede că scrisul lui poate fi periculos de seducător 
pentru unii mai slabi de înger).     

Înţeleg, fără îndoială, nevoia ciclică de schimbare a criticii, nu însă şi 
lipsa de luciditate a criticilor în a face distincţia între ce se potriveşte şi 
ce nu în analizarea şi interpretarea unei opere literare, fiindcă, în materie 
de adecvare a perspectivei, a metodologiei şi a „instrumentelor”, 
nemaivorbind de premise şi concluzii, nu chiar totul e „comestibil” în 
acest domeniu, iar ca big cat care nu trăieşte în jungla originară, ci în 
„jungla” civilizaţiei umane şi – subliniez – urbane, oricît de „flămînd” aş 
fi de prospătura de pe piaţă, am învăţat, chiar prin lectura unora dintre 
cei enumeraţi mai sus, dar şi a multor altora, că e bine să verific dacă nu 
cumva, sub eticheta produsului „nou” din categoria critică literară, 
proaspete sînt doar toxinele.   

Pentru clarificare, dacă e să pun problema ceva mai simplu, prin 
analogie – inevitabil anecdotică şi parabolică – şi pentru contrast cu alte 
domenii, pornind de la faptul că şi cartea este un produs comercial, adică 
o marfă, vă ofer trei exemple de pe alte pieţe decît cea a cărţii.  

După constatarea că fumatul e dăunător sănătăţii, producătorii de 
ţigarete au găsit tot felul de soluţii menite să sporească „siguranţa” 
fumătorilor, precum filtrul (simplu, dublu, carbonic – vorbesc în 
cunoştinţă de cauză!) şi impregnarea tutunului din ele cu diverse 
substanţe aromate menite să le facă lights, adică mai uşor suportabile la 
momentul consumării – însă tot n-au eliminat nocivitatea propriu-zisă, 
inovînd doar în materie de paliative pentru toxine. Drept dovadă, actorul 
care făcea reclamă la o cunoscută marcă de ţigarete americane, a suferit 
de cancer pulmonar.16  

                                           
15 Despre efectele perverse ale textelor lui Marx  asupra minţii unui receptor neformat 
sau – mai rău – infantilizat intenţionat de lipsa accesului liber cultura de prin rang, în 
genere, şi în particular la informaţii critice relevante, utile mai ales într-un regim politic 
totalitar, vide şi Ion Vianu, Matei Călinescu, Amintiri în dialog, Polirom, Iaşi, 1998, p. 
130-133. Mă amuz cu nostalgie să constat că şi Matei Călinescu a avut, cu vreo două 
decenii înaintea mea, curiozitatea de a experimenta o astfel de lectură. 
16Cf.,http://stirile.rol.ro/destinul-tragic-al-celebrului-cowboy-dintr-o-reclama-la-tigari-
sfArsitul-sau-a-fost-infiorator-884909.Html şi http://afterpartychat.com/marlboro-man-
died/?utm_source=taboola&utm_medium=referral. 
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Tot aşa, producătorii de conserve, a căror materie de bază e un 
aliment real, menit să satisfacă o necesitate adevărată şi naturală, 
foamea, nu una indusă precum fumatul, se străduiesc de ani de zile să 
găsească tot felul de ingrediente menite să prelungească valabilitatea 
conservelor. După cum s-a constatat, însă, deşi prima condiţie a fost 
îndeplinită, alimentul conservat putînd fi păstrat mai mult timp spre a fi 
consumat atunci cînd e nevoie, conservanţii înşişi înglobaţi în el 
constituie, în acest caz, toxinele.  

Chiar şi textele destinate promovării produselor conservate conţin 
adesea un potenţial toxic mult mai mare decît pare la prima vedere – şi 
ascultare, în cazul celor difuzate prin mijloace audiovizuale. Astfel, 
potrivit unei reclame, nişte lactate sînt recomandate insistent, în zilele 
noastre, fiindcă păstrează gustul dragostei, enunţul acesta ridicînd (cel 
puţin pentru mine) întrebarea „Dar ce gust are dragostea?” Răspunsul 
corect implică faptul că spotul publicitar în cauză te îndeamnă să încerci 
nişte plăceri erotice rafinate, chiar perverse, prin consumarea produselor 
respective ca înlocuitor al sexului „cu figuri”, aşadar ca varietate de 
fantezie erotică, dar şi ca test preliminar pentru o (re)experimentare 
erotică reală viitoare – avînd caracterul şi/sau rostul unui fel de preludiu 
erotic virtual mental,iniţiat analogic prin gustare. La adulţi, treacă-
meargă, gusturile nu se discută, cum se zice (deşi în fapt se educă, adică 
se învaţă), dar, cum lactatele în cauză sînt considerate de o mămică 
„grijulie”, în acelaşi spot, drept ce-i mai bun pentru copilul ei, şi cum 
copiii sînt curioşi din fire şi dornici de explorare, ce-ar fi ca, urmînd 
sugestia mămicii publicitare, aceştia să se apuce de asemenea 
experimente la o vîrstă inadecvată, pornind, în realitate (fiindcă ei nu 
prea o deosebesc de ficţiune), la o „ardere a etapelor”, spre a verifica 
veridicitatea mesajului implicit (cvasi-subliminal) din reclama receptată 
prin media, pe suport audiovizual, în prime time sau peak time? De altfel, 
nu se ştie dacă nu cumva aluziile sexuale din multe reclame nu s-or 
număra, în bună măsură, printre cauzele creşterii alarmante a 
comportamentului sexual deviant, a natalităţii premature şi a înmulţirii 
cazurilor de îmbolnăvire prin tranmitere sexuală din ultimul timp, pe 
fondul unei educaţii generale deficitare.       

Şi, la urmă, dar nu în ultimul rînd, fiindcă pomenesc adesea cu 
plăcere acele versuri eliotiene din „Oamenii găunoşi” (‘The Hollow 
Men’) unde este vorba despre nişte „deghizamente intenţionate” (“Let me 
also wear/ Such deliberate disguises”), să ne oprim şi asupra modei şi a 
producţiei vestimentare.     
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Hainele sînt, la origine, soluţia de răspuns faţă de o necesitate umană 
reală (protejează corpul împotriva factorilor adverşi de mediu), ulterior 
îmbrăcămintea devenid şi o expresie a – sau un semn al – culturii şi 
educaţiei, dat fiind că ascunde nuditatea „ispititoare” a corpului şi 
dobîndeşte astfel şi rolul – sau funcţia – de cenzurare a instinctelor 
primare, generatoare de acţiuni nesăbuite în relaţiile sociale civilizate – şi 
asta nu de ieri, de alaltăieri, dacă ne amintim că pînă şi Ulise, nufragiat 
dezbrăcat pe insula feacilor, atunci cînd e trezit brusc din somn de nişte 
glasuri umane nu se îneacă, precum Prufrock, ci, înainte de orice altceva, 

 
      frînge din desiş cu mâna-i 
Puternică o ramură frunzoasă, 
Cu care el şi-ascunde goliciunea.17   

 
Schimbarea estetică periodică a vestimentaţiei este impulsionată 

mediatic de „arbitrii eleganţei” (sau, cum li se mai spune, cronicarii 
mondeni, o celebritate a domeniului, în vechime, fiind Petroniu, autorul 
primului roman laic cunoscut, Satyricon – iar alta, mai aproape de noi în 
timp, Marcel Proust), drept care, în fiecare sezon, designerii propun tot 
felul de colecţii, mai sobre sau, dimpotrivă, mai excentrice, fără a neglija 
totuşi că modelul de bază trebuie să se încadreze în – sau să se apropie cît 
mai mult de – acele măsuri ideale feminine de 90-60-90 cm, pe care le 
caută insistent şi deliberat la manechinele vii ce prezintă opera 
vestimentară concretă. Acest pattern arată, între altele, că haute couture 
nu e pentru toată lumea: o rochie elegantă şi/sau sofisticată, odată 
îmbrăcată de o persoană cu silueta nepotrivită, nu face instantaneu din 
persoana aceea o divă, ci o caricatură, iar din rochie un dezastru – ăsta 
fiind un exemplu de consecinţă a formei fără fond, cînd se năruieşte şi 
forma. În caz contrar, lucrurile stau invers: pusă pe o siluetă convenţional 
frumoasă, orice „zdreanţă”, fie ea excentrică şi „deviantă” de la norma 
îndeobşte acceptată în modă pentru un timp, dă iluzia că se înnobilează 
şi, drept urmare, că poate intra în categoria haute couture, fiindcă 
împrumută formal caracteristicile modelului esenţial (adică măsurile 
convenţionale, nu carnea şi oasele foto-modelului uman concret), 
reliefîndu-le, deşi aparent le maschează, „deghizîndu-le” în altceva.  

Paradoxul acesta al hainelor care învăluie, dezvăluind prin sugestie, 
mi se pare de aceeaşi factură cu acela al ambiguităţii intrinseci a operei 

                                           
17 Homer, Odiseea, VI, 173-175 (traducere de George Murnu), Univers, Bucureşti, 
1979, p. 158. 
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literare bune, care, „încorsetată” într-un număr finit de semne de 
comunicare în structura de suprafaţă, se poate deschide, în cea de 
adîncime, unor interpretări multiple şi unor abordări metodologice variate 
şi interdisciplinare. Incluse în studii şi extinse, formal şi cantitativ, 
interpretările de acest fel pot, la rîndul lor, să determine şi apariţia unei 
paradigme diferite de cele deja existente în tendinţele modei literare de la 
un moment istoric dat, relativă şi, de asemenea, temporară. În literatură, 
ceea ce nu se schimbă, dînd la receptare acea senzaţie de „prospeţime 
irepresibilă”, despre care Ezra Pound credea că ar constitui elementul 
prin care o operă bună transcende epocile, părînd a nu se conforma 
vreunei reguli structurale formale18 şi avînd mari şanse de a accede la 
clasicizare (adică la acea listă „scurtă” de opere reprezentative, numită, 
cu mult înainte de Bloom, cu acelaşi termen care desemnează selecţia 
cărţilor ce alcătuiesc Biblia, canon), este – în opinia mea – miezul tare, 
„90-60-90”-ul însuşi, iar acesta, în artă, trebuie totuşi să existe (fie şi 
mascat sau ascuns), fiindcă altminteri, oricum ai „îmbrăca” opera 
intenţională, e în van: îţi trebuie baza specifică, pe care poţi improviza 
orice şi oricît, virtualmente. Chiar şi aşa-numita „antiliteratură” ţine cont 
în mod expres de un „miez tare”, de o convenţie, pe care o încalcă 
deliberat şi programatic, menţinînd-o simultan şi permanent în „vizorul” 
cititorului, prin diverse trucuri literare, cum se întîmplă, de exemplu, în 
Tristram Shandy. Prin persiflare continuă, Laurence Sterne 
destructurează diegeza şi relativizează subiectul romanului (două dintre 
convenţiile preexistente încălcate), impunînd „dictatorial” timpul 
naraţiunii peste cel al vieţii personajelor – ele însele fiind doar nişte măşti 
sau nişte întruchipări ale unor caractere unilaterale şi fixe, care îşi 
călăresc propriii cai de bătaie spre niciunde19 – spre a le transforma în 
marionete ale destinului, unde rolul destinului (sau al creatorului suprem) 
îl joacă (autoironic) naratorul însuşi (nu autorul, pe faţă). Romanul 
păstrează, totuşi, convenţia relatării la persoana întîi, pentru a conferi 
„autenticitate” unei construcţii prin excelenţă artificiale (adică 
„meseriaşe” rău... de bine, atît în scriitura, cît şi în concreteţea ei textuală 
scrisă propriu-zis20) şi excentrice, adică aparent fără un „centru de 

                                           
18 ABC of Reading, New Direction Publishing, 1960, p. 13-14.  
19 V. S Pritchett, “Tristram Shandy” (postfaţă), în Laurence Sterne, The Life and 
Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, Penguin English Library, 2012, p. 639.   
20 În limba română există o mare problemă cu termenul scriitură, majoritatea 
vorbitorilor şi a „écrivanţilor” noştri (şi a foarte multor critici literari printre ei) 
folosindu-l (din neştiinţă? din neglijenţă?) în înţelesul restrîns, „vlgar”, de „transpunere 
a vorbirii în scriere”, nu în cel al lui Derrida, al lui Barthes sau în dezvoltările unor 
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greutate”, prin comparaţie şi în contrast cu aceste elemente structurale 
din romanul „firesc” de pînă la el – şi chiar de după el, pînă la Joyce şi la 
postmodernişti.21     

Sigur că, periodic, se simte şi nevoia schimbării „croielii” textuale, că 
altfel ne-am plictisi văzînd aceleaşi „haine” la nesfîrşit, atît noi, urîţii de 
critici, cît şi mulţi şi multe dintre cei şi cele cărora noile modele 
„vestimentare” din literatură le sînt destinate în mod expres, pentru 
consum.   

Cum însă şi critica literară – sau anumite modalităţi ale ei – 
constituie, ca demers,  o parte a literaturii, anume cea de advertising, însă 
nu de orice fel, ci responsabil (cred eu), principala problemă a oricărui 
„arbitru al eleganţei” literare, indiferent dacă în viaţa lui socio-biologică 
poartă rochii sau costume compuse din jachetă şi pantaloni (sau kilt – 
fără lenjerie intimă – ca scoţienii), este că, dacă nu are şi el „90-60-90-
ul” lui de IQ (adică fler, acea misterioasă combinaţie de inteligenţă şi de 
sensibilitate – sau o intuiţie inteligentă – absolut necesară într-o situaţie 
de criză – iar criticul, mai ales cel foiletonist, e mereu în criză, fiindcă 
trebuie să decidă relativ rapid dacă o carte recent editată sau deja 
publicată22 e bună sau nu, fie pentru a o recomanda, cu semn pozitiv sau 

                                                                                                       
Jean-Louis Baudry, Julia Kristeva, Philippe Sollers ş.a. (la cele deduse din textele lui 
Marx nu subscriu nici eu, „intenţional”, conştient şi principial) – cf., „Notă explicativă”, 
în ***, Pentru o teorie a textului (introducere, antologie şi traducere de Adriana Babeţi 
şi Delia Şepeţeanu-Vasiliu), Univers, Bucureşti, 1980, p. 446-449). În acest eseu, 
folosesc termenii scriitură – adică „arhe-scriere”, „ante-scriere” sau „pre-scriere”  (cu 
înţelesul de vechi – sau de preexistent – al prefixului „arhe-”) cam ca în arheii lui 
Eminescu sau ca potenţial abstract pe axa orizontală a timpului, şi scriere adică scriitură 
„concretizată” prin scris propriu-zis într-un „corp” de text, în înţelesul parţial 
(neo)platonic al lui Jacques Derrida din „Lingvistică şi gramatologie” (cf., ***, Pentru o 
teorie a textului, Editura Univers, Bucureşti, 1980, p. 49-119; sau, pentru rafinaţi, 
„Linguistique et grammatologie”, în De la grammatologie, Edition de Minuit, Paris, 
1967, p. 42-108).  
 Pentru sensul de superlativ al lui „arhi-”, sau archi- (ca în arhiepiscop, să zicem), ce 
presupune o proiecţie pe verticală în funcţie de o ierarhie, prefer terminologia lui Gérard 
Genette, din paradigma semantică (şi flexionară) a lui arhitext (cf., Introducere în 
arhitext. Ficţiune şi dicţiune, Univers, Bucureşti, 1994, p. 82-84)   
21  Cf., Tudor Olteanu, Morfologia romanului european în secolul al XVIII-lea, Univers, 
Bucureşti, 1974, p. 486-504. 
22 Deosebirea dintre un text editat (adică definitivat în vederea tipăririi – sau chiar 
tipărit, dar încă nelansat, nepus în vînzare) şi unul publicat (respectiv, text tipărit şi pus 
deja în vînzare, pe piaţa cărţii sau a presei, adică expus în public şi supus atenţiei 
publicului cititor, cu intenţii comerciale) este echivalentă cu aceea dintre scriitură (ca 
potenţialitate) şi scris (ca fapt real, petrecut deja). Nu e invenţia mea, acesta este 
înţelesul din engleză, legat (sau „generat”, socialmente) de o piaţă normală a culturii 



Conta nr. 21  (octombrie-decembrie 2015) 
 

 64

negativ, cititorilor cărora li se adresează publicaţia în care urmează să 
apară cronica sau recenzia lui, fie pentru a nu mai scrie nimic despre ea, 
trimiţînd-o, cel puţin în chip virtual şi simbolic, în neant), n-are decît să-
şi „îmbrace” demersul într-o „textură” oricît de sofisticată, de elegantă 
sau/şi de excentrică vrea, tot un caraghios va rămîne în esenţă, un preţios 
ridicol, chiar dacă pe eterna „tanti Voica” o va face, poate, să exclame: 
„vorbeşte frumos dom’ profesor, ce băiat cult!”.  

Spre exemplu, în scena din Demonul confesiunii23 din care am citat 
adineaori (dar pe care am inclus-o aproape integral în epigraf), dincolo de 
simbolistică şi de pitoresc, este inclus şi modelul reacţiilor imediate dintr-
o situaţie de comunicare în care apare un (tip de) mesaj nou, chiar 
revoluţionar: un receptor24 cu mintea bănuitoare (mama Aurica), prea 
apropiat afectiv de emiţător (Romi, un amic al protagonistului Filip 
Criste) e atît de preocupat de soarta persoanei lui, încît ignoră mesajul 
acestuia, în vreme ce altul (tanti Voica), mai detaşat şi din altă 
perspectivă, percepe mesajul şi, deşi nu-l înţelege, îi place cum sună. 
Cred că în realitate (adică nu în ficţiune), unde îşi exercită funcţia socială, 
marea problemă a oricărui critic inteligent şi de bun simţ este s-o facă şi 
pe mama Aurica să-l asculte măcar şi să-i dea atenţie, fiindcă, deşi poate 
că mai „trage” el şi din „Murfatlar” şi pare, din această cauză, prea 
„înflăcărat”, e în fond un lucid care, uneori, are şi el de spus cîte ceva 
important, sau măcar demn de interes, vorbind ca entitate diferită şi 
distinctă de aceea că e fiul ei (în cazul ficţional dat, de revoluţionar civil 
ambiguu, adică şi adevărat şi fanfaron, dar, tocmai prin fanfaronada lui 
autoironică, dovedind că e conştient şi de propria condiţie socială, de 
rolul pe care îl joacă), iar pe tanti Voica, dacă tot e disponibilă receptării 
estetice (întrucît simte că Romi „vorbeşte frumos”), s-o convingă că 
există realmente un 90-60-90 al literaturii pe care n-ar fi rău să-l 
probeze, dar nu în public, afişîndu-se pe un „podium” de prezentare, ci în 
regim privat (fiindcă, să nu uităm, lectura cea mai potrivită, ca act, se 
desfăşoară în singurătate), pentru a vedea pe propria „piele cerebrală” 

                                                                                                       
scrise, unde cronicarii literari ai diverselor periodice primesc pentru recenzare cărţi 
editate, dar nepublicate încă: rostul „foiletonisticii” fiind unul publicitar, cronicile 
literare apar în presă înainte de data publicării, adică de data punereii în vînzare a cărţii 
la care se referă. În cultura de limbă engleză, această diferenţă specifică dintre editat şi 
publicat este la fel cu aceea dintre scriitură şi scris, în accepţia lui Derrida.    
23 Vezi Radu Sergiu Ruba, Demonul confesiunii, ediţia a doua, Editura Limes, Cluj-
Napoca, 2009, p. 39.  
24 Folosesc termenul „receptor” la modul general, ca substantiv care, în limba română, 
este (fatalmente) de genul gramatical masculin – spun asta pentru „corecţii politici” şi 
pentru feministe. 
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dacă i se potriveşte sau nu, spre a decide ulterior, în cunoştinţă de cauză, 
dacă nu cumva ar trebui să urmeze ea însăşi o cură corespunzătoare de 
alimentare literară, spre a-şi adapta propria „siluetă” a minţii şi a 
sensibilităţii la modelul peren. Nu se ştie, desigur, dacă „tanti Voica”, din 
ipostaza (termenul, folosit în mod uzual de „toată lumea” – o spun pentru 
„gazele” – a devenit relevant datorită lui Plotin: hypostasis – sau 
ὑπόστὑσις) de lector potenţial, va reuşi să devină şi un lector performant 
real (personal, cred că asta este menirea principală, formatoare, a 
criticii: de a deschide mintea cititorului spre opere de valoare, din canon 
ori canonizabile) sau dacă-şi va atinge, potrivit unei legi a lui Murphy, 
doar „propriul nivel de incompetenţă” (deşi nici a deveni conştient de 
propriile limite nu e puţin lucru), fiindcă, după cum spune Mukařovský, 
mediul capabil  

 
de a recepta în mod adecvat opera de artă, de a o aprecia 
conform funcţiei ei estetice, este întotdeauna foarte îngust. 
Această capacitate nu este dată de o anume apartenenţă socială, 
ci de predispoziţiile înnăscute ale unor indivizi cu o instruire 
specială.25  
 

Despre non-dependenţa mentală dată de originea socială a 
receptorului potenţial-performant şi a scriitorului performant (şi, în 
consecinţă, a operei, adică spre deosebire de ceea ce cred marxiştii – 
inclusiv Bahtin, spre regretul meu de fan) vorbeşte şi Harold Bloom, 
dîndu-se pe sine ca exemplu de intelectual provenit dintr-un mediu social 
modest (ca şi mine – aviz biografiştilor: cercetaţi, cercetaţi, cercetaţi!) – 
iar dacă ar fi să dau eu un exemplu de scriitor creativ genial român de 
aceeaşi provenienţă, care se autocaracterizează, polemic în raport cu 
Şcoala Resentimentului din România de azi, drept „produs al 
comunismului” (dar ce produs!), vi-l dau: Liviu Ioan Stoiciu. Şi, dacă mă 
gîndesc un pic, nici Mircea Cărtărescu nu e altfel, după propriile 
mărturisiri.26 Iar ca să se înţeleagă mai bine ce vreau să spun, întreb: vi se 
pare cumva că nişte poeme extraordinare, cum sînt cele din La fanion sau 
La plecare, de exemplu, semnate de Stoiciu, sau Levantul lui Cărtărescu, 
ar fi scrise de nişte „energii sociale”, despre care povestesc noii istorişti 
americani (deja vechi), sau de „spaţiul mioritic” deal-vale27 al lui Blaga, 

                                           
25 Jan Mukařovský, Studii de estetică, Univers, Bucureşti, 1974, p. 270 (s.n.).  
26 Mircea Cărtărescu, „Râsul la mormânt”, în Evenimentul zilei, vineri, 14 mai, 2010.  
27 Cînd scriam aceste rînduri, nu ştiam că, în acelaşi timp, Liviu Ioan Stoiciu compunea 
un personaj de tip alter-ego, în volumul de poeme Pe prag (Vale-Deal), căruia îi 



Conta nr. 21  (octombrie-decembrie 2015) 
 

 66

un precursor surprinzător (în varianta naturist-ruralistă) al 
„resentimentarilor” citadini(şti) români de azi (mă şi mir că nu şi-l 
revendică drept precursor-model)? Adică Stoiciu şi Cărtărescu n-or fi 
avînd nici o „vină” individuală, unică şi ireductibilă, pentru calitatea 
estetică intrinsecă a operelor literare pe care le-au scris, fiecare?   

Aşadar, dacă domniţele şi domnişorii din realitate (corespondenţii 
mai tineri ai tipologiei ilustrate de tanti Voica în ficţiunea lui Radu Ruba) 
au „predispoziţiile înnăscute”, înseamnă că, incitaţi de vorbele frumoase 
ale lui dom’ profesor, n-au decît să lenevească  pe o canapea – fiindcă, 
vorba lui Oscar Wilde28 (prescurtată), trăim într-o epocă în care... se face 
prea puţină educaţie, într-o vreme în care lumea,[...], se tîmpeşte! – cu  o 
carte în mînă (îi asigur că nu vor suferi, ca domniţa din „cartea” lui 
Arghezi), instruirea intelectuală neavînd cum să le strice, fie şi ca 
aventură a cunoaşterii, palpitantă în sine; poate nu vor ajunge ei înşişi 
critici literari, dar vor putea gîndi, simţi şi chiar vorbi aproape la fel de 
„frumos” ca poetul29 sau ca „zăpăcitul” acela euforic de pe „revoluţia” 
din romanul lui Ruba: vor fi şi ei pe tanc sau în main stream,30 iar uneori 
                                                                                                       
conferea, ironic-autoironic, numele conceptului blagian cheie din Spaţiul mioritic, 
ironizat de mine în acest text, fapt despre care nici el nu ştia. Amuzantă coincidenţă: ce 
mai, ideile plutesc în aer! Dar nici noi nu sîntem primii în domeniu: înaintea noastră, 
„mioritismul” românesc elogiat de Blaga a fost luat peste picior de Paul Goma, în 
Gherla. 
28 Vezi prefaţa „Permanenţa expresionismului”, în Poeţi ai expresionismului (selecţie, 
prefaţă şi note de Petre Stoica, traduceri de N. Argintescu-Amza, Dan Constantinescu, 
Petre Stoica), Ed. Albatros, Bucureşti, colecţia „Cele mai frumoase poezii”, 1971, p. 8. 
29 Sau, cum spune Jakobson: „Poezia ne protejează împotriva ruginii ce ameninţă 
expresia iubirii şi urii, revoltei şi împăcării, credinţei şi negării. Numărul cetăţenilor 
Republicii Cehoslovace care au citit, de exemplu, versurile lui Nezval nu-i prea mare. 
Dar, în măsura în care l-au citit şi acceptat, fără să vrea vor glumi cu un prieten, vor 
insulta un adversar, îşi vor exprima emoţiile, îşi vor declara şi trăi iubirile, vor discuta 
politică într-un fel oarecum deosebit.” (Apud Tzvetan Todorov, Teorii ale simbolului, 
Univers, Bucureşti, 1983, p. 405). Înlocuiţi din afirmaţia lui Jakobson numele 
Republicii Cehoslovace (care, oricum, nu mai există) cu acela al României şi, desigur, 
numele şi opera lui Nezval cu ale unor Eminescu, Blaga, Bacovia – sau cu a oricărui 
poet român de notorietate – şi veţi observa că şi în cazul românilor lucrurile stau la fel. 
Şi noi glumim în conversaţii – mă rog, nu toţi, doar unii – citîndu-i parodic pe clasici – 
spunînd, de pildă, cînd plouă necontenit, că auzim „materia curgînd” (ca Bacovia), 
declarîndu-i unei persoane infidele fie că „n-ai să vii şi n-ai să morţi” (ca Nichita 
Stănescu), fie că nu prea credeam să învăţăm „a muri vreodată”, atunci cînd avem o 
stare depresivă (ca Eminescu) sau, cînd nu dorim să ofensăm vreo persoană apropiată, 
căreia urmează să-i spunem ceva neplăcut, că nu vrem (ca Blaga) să-i strivim „corola de 
minuni” – ş.a.m.d. Credeţi că e ceva rău în asta? 
30 Mentalitatea rezultată dintr-o gîndire schematică şi simplificatoare, chiar 
reducţionistă, exprimată prin limba de lemn a domeniului referitor la integrarea 
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chiar „pe val”, şi vor şti sau vor intui şi de unde vin „vînturile, valurile” 
şi, poate, unde duc, fiind în stare să „se prindă” dacă nu cumva dom’ 
profesor e doar un hollow man, iar după contactul direct cu opera despre 
care vorbeşte el frumos, revoluţionară în aparenţă, îşi vor da seama dacă 
nu cumva aceasta e doar un şir de cuvinte goale, „ce din coadă au să 
sune”, eventual – şi nu se ştie dacă nu le va veni cheful, după ce-au 
înţeles-o, să ia la bătaie cu coada măturii „revoluţia dracului” (pilduitoare 
sintagmă! – fie spus, ca şi situaţia comunicaţională a personajului rubian, 
prin care se confirmă ipoteza lui Marshall McLuhan: the medium IS the 
message, în mintea receptorului needucat) din aşa-zisa „critică” sau pe 
soldatul fanfaron în civil, reprezentantul ei. Tipologic vorbind, ca lectori 
virtuali ajunşi lectori reali, mama Aurica va prefera probabil biografiile şi 
mai tot ceea ce se învîrte, ca informaţie, împrejurul operei, căzînd în ceea 
ce Wimsatt şi Beardsley numesc intentional fallacy (adică „eroare 
intenţională”, care, pe scurt, constă în evaluarea operei făcînd confuzia 
între textul ei propriu-zis şi originile sau sursele de inspiraţie” ale 
acesteia), devenind o cititoare de tip extensiv, în vreme ce tanti Voica se 
va orienta mai degrabă către lectura intensivă şi spre opera însăşi.31  

Ceea ce, în consecinţă, nu înţeleg eu din domeniul criticii literare este 
şarlatania pusă în joc de prea mulţi aşa-zişi critici, pentru a demonstra că 
sînt în „trend” sau că iniţiază chiar ei unul, cu orice preţ, inclusiv al 
falsului, lipsa lor de fairplay fiind orientată, în primul rînd, spre 
cîştigarea unei glorii nemeritate şi a aplauzelor galeriei altor confraţi de 
breaslă fără simţ critic veritabil, seduşi de nişte discursuri frumoase, 
poate, dar găunoase, în detrimentul unui cerc – de dorit, cît mai larg – de 
cititori „necritici”  (spre care, în mod normal, ar trebui orientat demersul 
critic scris, critica literară nefiind un gen per se, ca poezia lirică, să 
zicem, sau ca orice discurs/text ficţional într-o primă instanţă), cei din 
urmă alegîndu-se doar cu cîte-o „Mărie cu altă pălărie”, în cel mai bun 
caz – dar şi aceea, vai, practicantă a celei mai vechi meserii din lume.  

Pe lîngă tabloidizare, care a invadat, pervers-distructiv, şi critica 
academică, după cum spuneam, în polemicile critice dezaprob practica 
                                                                                                       
excluşilor şi incluziunea marginalilor, prezentată în toată „splendoarea” ei spre finalul 
romanului Demonul confesiunii (dar, difuz, şi pe parcurs), e de tot hazul, aşa că 
recomand cartea cu toată căldura unui intelectual marginalizat (azi) de criza economică 
globală, în care, paradoxal, este totodată şi „meinstrimuit” (ăsta-i tot un citat din cartea 
respectivă), fără să i se fi cerut măcar părerea, dară-mi-te acordul. Vide Radu Sergiu 
Ruba, Demonul confesiunii, ediţie revizuită, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2009 (sau 
ediţia princeps, de la Editura Redacţiei Publicaţiilor pentru Străinătate, Bucureşti, 2004). 
31 Pentru detalii privind cele două tipuri de lectură, vezi (de exemplu) Matei Călinescu, 
op. cit., p.19-70 şi, în special, 84-85. 
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deturnării „chestiunii” prin răstălmăcirea (cea atît de dragă lui Harold 
Bloom), adică falsificarea, afirmaţiei pe care, chipurile, o combaţi, ca să 
demonstrezi fie că tu ai dreptate, fie, mai ales, că ai ultimul cuvînt în 
dispută (ceea ce nu e acelaşi lucru)32 şi că i-ai închis gura adversarului de 
dialog, de obicei prin atac la persoană – iar lectorul-martor inocent doar 
cu imaginea asta rămîne în memorie: „X i-a tras-o lu’ Y, ăla n-a mai avut 
replică”. Că „ăla” n-a mai dat nici o replică din lehamitea de a se angaja 
într-o „polemică” sub nivelul demnităţii sale şi că a preferat să 
abandoneze discuţia e mai greu sesizabil, de cele mai multe ori. Trist e că 
nici editorii de carte, n-au mai multe scrupule decît „criticul X”: dacă dau 
de un bestseller potenţial, mai ales de unul scandalos, care „aduce o nouă 
viziune” şi „aruncă o nouă lumină” (ştiţi, cred, clişeele astea), îl scot pe 
piaţă, fără stres şi fără dureri de conştiinţă – se vor găsi destui naivi care 
să-l admire şi să cumpere cartea.  

Pe tema biografismului „alternativ”, ca să zic aşa, adaug aici că nici 
măcar erudita carte a lui Eugen Simion intitulată Întoarcerea autorului 
nu m-a prea convins de contrariu, din cauză că, în pofida spiritului de 
fineţe etalat în disocierea dintre eul superficial/biologic/social şi cel 
profund/creator (pe urmele lui Proust, care-l urma şi el pe Rimbaud) şi cu 
toate că denunţă şi el net, cel puţin formal, „detestabilul procedeu de a 
explica opera prin viaţa autorului”,33 incriminat de Proust la Sainte-
Beuve, argumentaţia scîrţie pe alocuri, iar demersul volumului are ca 
punct de pornire – mărturisit de autor – tot o motivaţie exterioară textului 
operei sau una care, oricum ai lua-o, te proiectează în afara lui, fiindcă 
ieşi din text (la propriu):    

 
de la un anumit grad al valorii estetice, opera îşi reclamă şi îşi 
creează autorul de care are nevoie. O operă mare fabrică un 
creator pe măsură şi, cînd acesta nu are o existenţă determinabilă 
(cazul lui Shakespeare), lectorul îşi imaginează unul. Nu ştim 
mare lucru despre autorul lui Hamlet, dar […] am dori enorm să 
ştim. Începem să citim opera fără să ne intereseze prea mult cine a 

                                           
32 La urma urmei, tehnicile discursului şi ale dezbaterii (văleu, e plin învăţămîntul 
românesc actual de tot felul de debates, da’ nimeni nu mai ştie să vorbească şi să scrie 
normal!) nu s-au inventat ieri-alaltăieri, Aristotel, sireacu’, fiind autorul unui tratat 
clasic al domeniului – cf., Retorica, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 
2011.  
33 Eugen Simion, Întoarcerea autorului, Cartea Românească, Bucureşti, 1981, p. 6. 
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scris-o, dar, de la o anumită treaptă de cunoaştere, începem să 
căutăm pe exilatul care aşteaptă la porţile lecturii.34   

 
În primul rînd, opera literară ca atare, adică textul, nu-şi reclamă, 

nu-şi „fabrică” (altfel decît în înţeles figurat sau tropologic) şi nici nu are 
nevoie de un alt autor, din cauză că are deja autorul ei, fie el singular şi 
cunoscut, care publică sub adevăratul său nume, fie colectiv, declarat (ca 
Ilf şi Petrov sau ca Romulus Bărbulescu şi George Anania, celebrul cuplu 
de autori S.F. de pe la noi, cel puţin înainte de 1990), fie singular şi fals, 
care foloseşte un pseudonim, ca Boris Vian, de pildă, care semna şi 
Vernon Sullivan, între altele – sau mai multe, ca Fernando Pessoa, în 
cazul lui pseudonimele desemnînd diverşi heteronimi cu personalităţi 
distincte, „autori”, la rîndul lor, ai unor opere poetice cu „universuri” 
tematice şi stiluri diferite – şi tare curios aş fi să văd cum ar putea arăta o 
abordare psihanalitico-biografisto-marxistă a operei fiecăruia dintre ei şi 
a tuturor la un loc. Semnificativ e că nici Eugen Simion nu se ocupă de 
Pessoa, deşi opera acestuia era cu siguranţă cel mai provocator caz de 
studiat în cadrul temei pe care şi-a ales-o.  Ar mai fi de menţionat şi 
autorul colectiv şi fals (i.e., grupul de scriitori anonimi care îşi aleg un 
singur nume, ca pseudonim de lucru, ca „brand” – fă pertinent analiza 
critică psiho-bio-marxistă a operei acestui „autor”, dacă poţi!). Ne place 
sau nu, opera este produsul artistic imaginat şi lucrat de cineva denumit 
autor, prin convenţie, chiar dacă persoana în cauză e necunoscută (ca în 
cazul literaturii populare orale, care, în formă scrisă, este doar 
înregistrată de un folclorist – şi în acest caz aş vrea să văd o abordare 
precum cele considerate de mine inadecvate). Fiindcă veni însă vorba de 
marele necunoscut care a scris Hamlet, pe seama cercetărilor consacrate 
stabilirii identităţii lui circulă o glumă, potrivit căreia opera acestuia n-ar 
fi fost scrisă de el însuşi, ci de un contemporan de-al său, care, cu totul şi 
cu totul întîmplător, se numea, ca şi el, tot… William Shakespeare.   

Trecînd peste glumă (dar nu şi peste remarcarea absenţei unor 
cratime35 şi a unor pronume din ultima frază a citatului simionian de mai 
sus – corect era, de exemplu, „am dori enorm să-l ştim” şi „să-l căutăm 
pe…” – dacă „locutorul” Simion n-ar fi ţinut să se izmenească în scris, 
imitînd cu infatuare stilul eseiştilor români interbelici), întrebările mele 
sînt următoarele:  

                                           
34 Eugen Simion, Idem, p. 7 (s.a.).    
35 Căci, să nu uităm, vorba unui hit muzical românesc contemporan, pînă şi „Mă-ta” 
are cratimă (cf., https://www.youtube.com/ watch?v=ALFH3OWCvcc). 
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1) „de ce toţi?” – adică de ce crede domnul Simion că toţi lectorii 
îl caută pe „exilatul” de la „porţile lecturii”? – pluralele (uau, ce muzical 
am zis „lele”, în pluralele, parc-aş fi Loredana G.! – da’mnealui, cu 
„porţile lecturii” lui, ne-ntrece, cacofonic, şi pe mine, şi pe… sergentul 
Zece – asta am adăugat-o doar, aşa, pentru rima intertextuală) din „am 
dori enorm să ştim” şi din „începem să căutăm” par expresiile unor 
concluzii bazate pe experienţa proprie, rezultată din observarea tutulor 
specimenelor de lectori individuali (la el, retoric vorbind, „lectorul” 
desemnează, prin sinecdocă lectorii), adică a unui mega-proces global de 
inducţie logică – în practică imposibil de întreprins, mai ales de unul 
singur şi mai cu seamă în România din a doua jumătate a anilor ’70, cînd 
e de presupus că şi-a efectuat majoritatea cercetărilor sau măcar a 
reflectat la rezultatele lor, dat fiind anul apariţiei cărţii, 1981;   

2) „în ce scop?” – adică pentru ce s-ar apuca un cititor să-l caute 
ori (auzi, colo!) să-l imagineze pe autor, ca să-i poată înţelege opera mai 
bine? Sau, cum zicea într-un refren celebru Constantin Tănase: „Şi, cu 
asta, ce-am făcut?” – adică, presupunînd că lucrurile ar sta exclusiv aşa 
cum crede Eugen Simion, devine sau măcar pare mai bună opera în 
expresia ei (fiindcă în asta constă valoarea ei estetică intrinsecă), dacă i-
ai găsit ori i-ai imaginat autorul? Or, aşa cum şi domnul Simion 
consideră că Proust exagera spunînd că Sainte-Beuve n-a brodit-o nici 
măcar o dată – deşi în privinţa operelor scrise de contemporanii lui, 
adică acolo unde un „foiletonist” îşi probează competenţa şi nivelul de 
performanţă „detectivistă” întru depistarea şi semnalarea unei valori 
estetice veritabile nou apărute, Proust avea perfectă dreptate (dacă ţinem 
cont fie şi numai de faptul că Sainte-Beuve nu l-a „văzut” pe Baudelaire, 
în pofida faptului că luau frecvent masa împreună şi se învîrteau în 
aceleaşi cercuri mondene – şi măcar aşa, din curiozitatea de a vedea ce 
poate „impertinentul” în scris, ar fi trebuit să-şi învingă resentimentele şi 
să-i citească volumele), la rîndul meu cred că el exagerează şi că, de la o 
anumită treaptă de cunoaştere – subliniez – a operei, nu toţi lectorii îşi 
iau ochii de pe carte, pentru a-l căuta pe autor, ori pentru a-l imagina sau 
„fabrica” – iar eu, de pildă, sînt unul dintre ceilalţi. Logic vorbind, 
domnul Simion comite aici un accident sofistic sau, mai precis, o eroare 
conversă a accidentului, ridicînd cu infatuare un caz determinat de 
metodologie (sau mai degrabă de uzanţă) a lecturii la rang de regulă 
generală, de tipul „dacă eu fac aşa, înseamnă că toţi fac la fel” – 
infatuarea constînd în aceea că Domnia Sa se consideră un Lector 
Universal Model de Cel Mai Înalt Rang. Iar, cu privire la autor, dacă 
„lectorul îşi imaginează unul”, din cauză că nu se poate concentra asupra 
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operei în timp ce o citeşte, atunci e vorba de un lector „slab”, care se 
închipuie „tare” sau macho, ca Pyrgopolinices, fanfaronul din piesa lui 
Plaut. 

 
Ca să mă întorc la parabola cu care am început, ca „leopard” civilizat 

ce mă cred, în cursul lecturii eu nu mă opresc din citit (decît, eventual, 
pentru a reciti cîte-un pasaj interesant sau, dacă e vorba de poeme scurte, 
de a le parcurge din nou integral şi de a consemna unele observaţii prin 
note, ceea ce mi se pare firesc) şi nu dau buzna, prin „porţile lecturii”, 
afară din spaţiul privilegiat al operei cu care mă delectez, ca să ajung 
alături, în „bucătăria creaţiei”, pentru a o devora şi pe „bucătăreasă”, o 
posibilă muză a romanului36 (dacă citesc un roman), ci savurez felul pe 
care l-a conceput „şeful” – sau şefa – ei şi iau treptat cunoştinţă de gustul 
acestui produs „culinar”-literar, pe îndelete, întrucît, fiind o felină-
gourmet,37 „de la o anumită treaptă de cunoaştere”, continui să cobor cît 
mai multe trepte către profunzimile textului, ca să văd pînă la ce nivel 
calitativ intrinsec al savurării valorii pot ajunge. Marea tentaţie 
„criminală” care mă încearcă pe parcursul „degustării” unei opere 
valoroase şi care-mi şi place foarte mult este să „fur”, adică să descifrez, 
reţeta produsului, atît de unul singur, cît şi în compania altora, însă 
repetînd, neapărat, „meniul” textual prin oricîte (re)lecturi sau (re)gustări, 
urcări şi coborîri de trepte sau de rătăciri labirintice prin operă e nevoie, 
spre a trage de aici orice profit posibil, spre a-l împărţi cu alţii, receptorii 
mei. Pe autor, dacă mai e în viaţă, îl las aşa, că poate mai „prepară” ceva 
la fel de bun sau poate şi mai bun – iar dacă nu, mă consolez cu faptul că 
a elaborat cel puţin o capodoperă. 

Eugen Simion are totuşi fairplay şi îşi avertizează lectorul că 
respectiva lui carte nu e una de critică literară propriu-zisă38: măcar e 
onest şi, implicit, recunoaşte că în esenţă compune tot un fel de fantezii 
biografice, deghizate în „haine” relativ noi (pe-atunci), despre autori 
imaginaţi de el, spre a combate exagerările unora dintre noii critici 
francezi, în special pe ale lui Roland Barthes, care anunţase moartea 

                                           
36 „Pe scurt, dacă ar exista o muză a romanului – a zecea – , atunci ea ar purta emblema 
bucătăresei.” Cf., Walter Benjamin, Iluminări (traducere de Catrinel Pleşu), Univers, 
Bucureşti, 2000, p. 264. 
37 Într-un capitol al cărţii sale, Eugen Simion discută despre „Discursul gurmand” la 
Jean-Pierre Richard – op. cit., p. 400-405. 
38 Eugen Simion, ibidem, p. 6. 
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autorului.39 La drept vorbind, însă, Barthes nici nu e – în acel eseu – atît 
de blamabil, fiindcă nu el l-a „omorît” pe autor (cum bate cîmpii Harold 
Bloom), rolul lui fiind asemănător întrucîtva cu al fotografului din Blow-
up, filmul lui Michelangelo Antonioni (o re-citire – şi o „rescriere” – 
cinematografică a nuvelei „Funigei”, de Julio Cortazár): el doar a 
„imortalizat” un „deces aparent” de pe parcursul dinamicii receptării 
literare din epocă. Importantă, în acest caz, mi se pare cronologia în care 
se înscrie Eugen Simion: Barthes e unul dintre „parizienii” ridiculizaţi, în 
stilul lui aluziv-alunecos, şi de Bloom, cu opt ani înaintea momentului 
detaşării publice a criticului român de influenţa telqueliştilor – dar, fie şi 
mai tîrziu (că e mai bine decît niciodată), ăsta ar fi un exemplu de 
„anxietate” benefică în speţă (adică aşa cum o consideră Bloom), dacă 
anxietatea o fi fost mobilul „crimei” profesorului Simion, adică a tandrei 
„asasinări” simbolice a lui Barthes şi a altor „noi critici” francezi. 
Întrebarea mea e însă alta: ideea cărţii lui Eugen Simion e chiar a lui, sau 
acesta i-o datorează lui Harold Bloom? Întreb asta, fiindcă deşi are o 
poziţie teoretică identică în spirit „anxietăţii influenţei”, prin care 
completează, practic, demersul criticului american în încercarea de 
reabilitare a statutului autorului, „compromis” de telquelişti, Eugen 
Simion nu-l menţionează nicăieri în cartea sa pe Bloom ca sursă 
bibliografică – şi atunci, din nou, mă întreb: a mizat oare pe faptul că 
majoritatea cititorilor români nu aveau acces – în spaţiul cultural „închis” 
din contextul socio-politic românesc de atunci – la multe dintre teoriile 
literare „la zi” din alte spaţii culturale şi că fapta lui va trece 
neobservată? Hm, ştiţi cum se zice: nu e bine să mizezi pe eternitatea 
secretelor, că pîn-la urmă adevărul tot iese la iveală, oricare ar fi el.   

Nu mă-nţelegeţi greşit (ăsta-i şi titlu de roman detectivist, de-aia e 
scris cu italice aici), însă: chiar dacă nu mă prea dau în vînt după jurnale, 
biografii şi anecdote, introduc şi eu date istorice relevante în eseuri (după 
cum se vede, inclusiv în cel pe care tocmai îl citiţi) şi în cronici, pentru a 
contextualiza minimal opera la care mă refer şi, totodată, pentru a mai 
detensiona pe alocuri propriul discurs critic (mai exact: analitic, în primul 
rînd, şi sintetic mai apoi), din cauză că, nefiind căzut din lună, ştiu că asta 
e o nevoie (subiectivă) a multor cititori, iar eu doar le fac acestora un 
hatîr, oferindu-le, fie, un timp de odihnă mentală fără întreruperea 
lecturii, dacă un asemenea fragment este unul de trecere între alte două 
de mare densitate analitic-argumentativă (adică dacă e o divagaţie sau o 
                                           
39 Cf., ***, Teoria literaturii. Orientări în teoria şi critica literară contemporană 
(editori coordonatori Oana Fotache şi Anca Băicoianu), Editura Universităţii din 
Bucureşti, 2005, p. 85-88. 
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digresiune), fie un moment de încălzire mentală, dacă e la început, fie, 
dacă e la sfîrşit, unul de relaxare, de trecere de la concentrarea din timpul 
lecturii la post-lectură, dar nu confund planurile, asociind datele 
exterioare cu analiza propriu-zisă a operei pe care o comentez, ci fac o 
distincţie clară între informaţiile pe care mă bazez şi propriile observaţii, 
deducţii, argumente şi raţionamente de la baza re-povestirii mele. Dacă 
aş proceda invers, explicînd specificul unei opere prin calităţile sau 
defectele (morale, fizice etc.) ale autorului acesteia (presupunînd că le-aş 
cunoaşte) ori prin fapte (adică incidente sau accidente) ale vieţii lui, aş 
introduce o confuzie în teză, un argumentum ad hominem abuziv, în 
termeni de logică, şi aş cădea într-o „eroare intenţională” (intentional 
fallacy) de start al interpretării (cu implicaţiile ulterioare de rigoare, 
privind concluziile unei premise false), adică ceea ce face de obicei 
Sainte-Beuve şi urmaşii săi în travesti (printre care şi Bloom).  

Slăbiciunea aşa-zisului biografism critic, care stabileşte relaţii de tip 
cauză-efect între existenţa anumitor elemente din viaţa omului-autor şi 
felurite trăsături, caracteristici sau particularităţi ale unei opere literare 
elaborate de acesta, constă în faptul că biografiile, pe care îşi sprijină 
„cercetările” adepţii acestei „metode”, nu sînt fapte de viaţă, ci poveşti 
despre viaţa cuiva, care, în funcţie de subiectivitatea naratorului-sursă, 
deformează realitatea în diverse grade, ficţionalitatea pre-formatoare a 
opiniilor şi ficţiunea propriu-zisă a relatării, rezultată în urma acestei 
transfigurări inerente, neputînd să constituie o bază solidă pentru evaluări 
critice veritabile ale valorii estetice a unei opere literare.    

Spre exemplu, multe „analize”, „explicaţii” şi „concluzii” privind 
scrisul lui Edgar Allan Poe se bazează pe o „informaţie” potrivit căreia 
autorul nuvelei Pisica neagră ar fi fost un mare consumator de alcool, 
efectul extrem al acestui nărav fiind chiar decesul său. Pînă la momentul 
fatal, însă, tot un efect al consumului exagerat de alcool ar fi fost şi 
viziunile „întunecate” sau „pesimiste” ale multora din povestirile sale 
groteşti şi extraordinare (cum le-a numit el însuşi, cu luciditate ironică, 
dovedind, pentru cine era dispus să vadă, că ştia foarte bine ce făcea şi 
pentru ce categorie de gust al cititorilor americani scria – ceea ce reiese 
foarte clar din eseul Filosofia compoziţiei, în care dezvăluie, pas ce pas, 
de ce criterii  a ţinut cont atunci cînd a conceput poemul Corbul40).  

Or, unele cercetări mai recente şi mai complexe, printre care şi 
analizarea unei mostre de ADN din părul scriitorului (prelevat înainte de 

                                           
40 E.A. Poe, Principiul poetic (traducere de Mira Stoiculescu, prefaţă de Matei 
Călinescu), Univers, Bucureşti, 1971, p. 34-50.  



Conta nr. 21  (octombrie-decembrie 2015) 
 

 74

înhumarea acestuia şi păstrat iniţial de apropiaţi ca suvenir; în prezent, 
şuviţa capilară menţionată este deţinută de The Poe Society – cazul 
arătînd că, uneori, şi cultul fanilor, care colecţionează obiecte-fetiş de-ale 
idolilor, e bun la ceva), au demonstrat că Poe, nu numai că nu era un 
alcoolic tipic, ci, dimpotrivă, că suferea de o formă rară şi extrem de 
neplăcută de intoleranţă la alcool, drept care, deşi, neştiind că are o 
problemă de sănătate, îl consuma ocazional, în genere îl evita instinctiv, 
pe cît posibil – de unde, conchid eu, faimoasa lui dipsomanie, de care 
ţine cont, printre alţii, şi Eugen Simion,41 e o poveste mincinoasă, 
inventată în realitate de adversarii săi literari şi de presă.42 Iar această 
descoperire ştiinţifică aruncă în ridicol interpretările operei lui din 
perspectivă biografistă şi confirmă, între altele, şi punctul de vedere al lui 
William Empson (din Using Bioghaphy) privind moderaţia de principiu 
şi precauţiile necesare la manevrarea datelor biografice în procesul 
practic de evaluare critică a unei  opere literare. Oricum, la stadiul nostru 
de cunoaştere, geniul lui Poe – sau al oricărui alt mare scriitor – rămîne o 
enigmă şi e altă poveste, cu atît mai mult cu cît (zice Eliot într-un eseu 
notoriu despre Joyce)  

 
un om de geniu este răspunzător faţă de egalii săi, nu faţă de un 
salon de închipuiţi needucaţi şi indisciplinaţi.43 

                                           
41 „Şi viciile pot avea o semnificaţie, ca dipsomania lui Poe, pasiunea pentru jocurile de 
noroc a lui Dostoievski, donjuanismul lui Hugo, instabilitatea sentimentală a lui Camus 
[…].” – Eugen Simion, ibidem, p. 135 (s.m.).  Bizar, cum ar zice prefectul din The 
Purloined Letter, şi Lars von Trier o ţine gaia-maţu pentru snobii săi admiratori cu 
acelaşi clişeu despre „viciul” dipsomaniac al lui Poe, în Nymphomaniac (2013), un film 
prost, artistic vorbind, practic o „făcătură” (în care „bagă”, să fie acolo şi „să le ia faţa”  
chiulangiilor de la orele de pe „mate”, şi chestia cu „şirul numeric al lui Fibonacci”), şi 
nu din cauza tematicii şi a materiei factologice propriu-zise, care chiar merită exploatate 
estetic, dar la alt nivel.     
42 Informaţii relevante, în acest sens, au fost puse în circulaţie în România prin romanul 
„biografic” Umbra lui Poe (Humanitas Fiction, Bucureşti, 2008, în special p. 286-288) 
şi printr-un episod realizat de Daniel Zukerbrot pentru Discovery Channel, intitulat The 
Strange Death of Edgar Allan Poe  (2003), din serialul documentar Dead Men’s Tales.  
43 În engleză: “a man of genius is responsible to his peers, not to a studio full of 
uneducated and undisciplined coxcombs”.  În versiunea română (cf., T.S. Eliot, Eseuri 
alese, Humanitas Fiction, 2913, p. 251), Virgil Stanciu optează pentru o „îngroşare” a 
nuanţelor semantice, echivalînd coxcombs prin tembeli – însă termenul însemnă, în 
primul rînd, îngîmfaţi sau închipuiţi, oricare dintre aceste sinonime fiind nu doar mai 
apropiat ca înţeles, ci şi mai adecvat stilistic, dacă avem în vedere că, fie şi atunci cînd 
„îşi iese din pepeni”, Eliot nu e vulgar în limbaj, ci elegant, chiar şi dacă e necruţător în 
judecăţi.   
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În ce mă priveşte, accept, cu măsură, orice sugestie benefică, 

indiferent de unde ar veni, deci inclusiv din domeniul biografic (de fapt, 
istoric), din psihologie, din sociologie, din filosofie (dinspre marxism, 
NU, NU şi iar NU!) sau din „ştiinţele pozitive”, dar numai după o 
examinare atentă şi ţinînd seama permanent de ficţionalitatea literaturii 
ca artă, acceptul meu fiind rezultatul unei analize directe şi pe cont 
propriu a oricărei idei curente, mai ales a uneia de (prea) mare succes – 
sau, altfel spus, refuz (ca şi Flaubert) ideile primite de-a gata.  
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Cum prostia  

îl prinde din urmă  

pe Caragiale… 
 

 
 

un eseu de Emil Nicolae 
 
 Într-o seară am avut un vis cu... Ion Babătă (pentru cei care nu 
ştiu ori au uitat, precizez: I.B. a fost multă vreme muzeograf la Casa 
Memorială "Mihail Sadoveanu" din Vânători-Neamţ şi a devenit celebru 
după ce, disperat, a ieşit ca să apere cu puşca muzeul în faţa noilor / 
vechilor proprietari postdecembrişti, care păreau să aibă alte intenţii cu 
respectiva instituţie după redobândirea clădirii). Mi-am dat seama 
imediat că visul meu fusese provocat de o emisiune tv pe care o văzusem 
înainte cu câteva ore, relatând despre dărâmarea casei lui Hagi Ilie 
Lumânăraru din Ploieşti, unde viitorul mare scriitor I.L. Caragiale a 
locuit o perioadă (1858-1859), în anii de şcoală. Nu s-a găsit nimeni să o 
apere cu puşca! Deşi, normal, trebuia să o apere legea (inexistentă pe 
vremea lui I. Babătă), clădirea aflându-se pe lista de monumente istorice 
şi fiind astfel "protejată" , tocmai datorită trecerii lui I.L. Caragiale pe 
acolo. Ei şi?! Noul proprietar avea alte gânduri cu locul acela, să-şi facă 
el o hardughie care "să producă". Cât despre Caragiale, a se slăbi!  
 Pe unde a peregrinat (Ploieşti, Buzău, Iaşi, Bucureşti etc.), 
scriitorul a avut mai multe locuinţe, într-adevăr (semn al sărăciei). E 
nevoie să le conservăm pe toate? s-ar întreba unii ("întreprinzători"). Dar 
de ce nu?! Iată şi în Germania, după exilul autoimpus (voi reveni), I.L. 
Caragiale a avut mai multe locuinţe, şi acolo s-a procedat la 
"sistematizări" de-a lungul anilor, dar autorităţile locale nu s-au grăbit să-
l şteargă pe scriitor din conştiinţa publică. În consecinţă, pe mai multe 
clădiri din Berlin, Dresda şi Leipzig apar plăci memoriale cu numele lui. 
Semnificativ: când regizorul Alexandru Solomon a realizat documentarul 
"Franzela exilului" (2003) - pe urmele lui I.L. Caragiale la Berlin -, a 
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constatat că ultima locuinţă a acestuia, de pe Innsbruckerstrasse, fusese 
distrusă în timpul războiului, odată cu întregul cartier; dar edilii au 
montat, totuşi, o placă memorială pe un bloc ridicat ulterior în apropiere. 
(Personal, doar într-o scurtă plimbare de dimineaţă prin Viena, în urmă 
cu câţiva ani, am numărat vreo cinci plăci memoriale care marcau 
trecerea lui M. Eminescu pe acolo!). Revin, însă, la casa lui Hagi Ilie 
Lumânăraru. Un argument, printre altele, care ar fi pledat pentru 
păstrarea ei este şi această descriere pe care i-o face scriitorul în 
memoriile sale: "Ia uitaţi-vă acuma la casă. Ce mândru se ţuguia 
acoperişul cu şindrilă, îmbrăcat spre miazănoapte cu muşchi verde, moale 
şi purtând în vârfu-i un ulcior smălţuit care clipeşte în soare. Ce mare şi 
stufoasă a crescut urechelniţa! Iată deasupra gârliciului, din care 
izvorăşte aşa potrivită răcoare, pridvorul larg. Dar ia să suiţi numai, după 
mine, cele nouă trepte până-n pridvor. Vedeţi cât de frumos se ţin pe 
stâlpii lui bondoci de stejar cioplit! Ce cuminte se adăpostesc de bătăile 
arşiţei şi apelor cerului! Să trecem acum din pridvor în sală. Ce largă 
încăpere! Colea, la dreapta, două odăi; dincoace, la stânga, alte două. La 
deschizătura ferestrelor se vede cât de groase sunt zidurile. Pe firida 
uneia din ele şed fără primejdie şase borcane respectabile de murături. Ce 
ziceţi de sobe? Cu ce dignitate magistrală stau proaspăt văruite, la 
locurile lor, gata să prezideze o dezbatere, în una din şedinţele lungilor 
nopţi de iarnă! Şi iată cum alăturea de perete, protectorul nebiruit, 
departe de ferestre şi de uşi, se odihnesc paturile copiilor, cu faţa către 
lumina vetrei şi cu căpătâiul sub icoane..." (ap. "Caut casă" - interesant 
titlu, nu?!). Aşadar, am rămas, după cum se vede, numai cu descrierea 
casei lui Hagi Ilie Lumânăraru într-o pagină literară şi, în scurtă vreme, 
mulţi vor crede că avem de-a face cu o închipuire / fantasmă a 
scriitorului. Pentru că nu mai e nimic de văzut / cercetat / admirat… 
 Persistă o mare enigmă, până astăzi, în legătură cu motivul auto-
exilării lui I.L. Caragiale în Germania, către sfârşitul vieţii sale. Toate 
încercările de a explica acest gest s-au raportat la necazurile curente (de 
la omiterea numelui autorului pe afişul primei reprezentaţii a comediei 
"O noapte furtunoasă sau No. 9", în 1879, până la demisia forţată de la 
conducerea Teatrului Naţional, în 1889; de la respingerea volumelor 
Teatru şi Năpasta de la premiul Academiei, în 1891, până la falsele 
acuze de plagiat şi procesul penibil cu Caion; plus veşnica alergătură 
după bani, situaţie care l-a împins să deschidă ba o berărie, ba un birt 
etc.), fără să fie uitată originea lui greco-aromână ori de câte ori i se 
simţea ascuţimea condeiului (chestiune în care apogeul a fost atins în 
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postumitate, când N. Davidescu a publicat, în 1935, articolul "Caragiale 
cel din urmă ocupant fanariot, sau inaderenţa lui la spiritul românesc"). 
 Oricum, deşi instalat definitiv în Germania în 1904, a(nti)românul 
(?!) a revenit / călătorit de 22 de ori în ţară până la sfârşitul vieţii (1912), 
era abonat la principalele ziare româneşti, era vizitat şi făcea vizite 
frecvente românilor aflaţi temporar în străinătate, a trimis vreo 400 de 
scrisori prietenilor şi cunoscuţilor din ţară, ca să nu mai adaug aici 
amenajarea interioră în stil românesc a caselor în care a locuit la Berlin 
sau în alte părţi. Curat "antiromânism", nu?! Însă e de reţinut un detaliu 
din biografia finală a scriitorului. Arestat de autorităţile maghiare în 
închisoarea din Seghedin, tocmai pentru activitatea sa naţionalistă, 
Octavian Goga era vizitat acolo, în martie 1912, de I.L. Caragiale, care 
călătorea de la Berlin spre Bucureşti pentru ultima dată. Din relatarea 
întâlnirii, pe care a publicat-o apoi Octavian Goga (în vol. Precursori, 
Edit. Cultura Naţională, Bucureşti, 1930), merită citit cu atenţie 
următorul fragment: "Câte nu mi-a vorbit în cele trei ceasuri, acolo la 
Seghedin. Plin de surprize, vioi, paradoxal, nenea Iancu mă mustra 
părinteşte... - Ţi-am spus de atâtea ori, nu te mai bate cu proştii, că te 
răpun... Ce crezi tu, pe urma cui am suferit eu în viaţă? Pe urma 
deştepţilor? Prostia, suverana prostie, e totdeauna mai tare. În zadar lupţi 
frumos cu tăieturi fine de floretă, el loveşte greu cu lăstarul în moalele 
capului. Şi în zadar risipeşti spirit şi vervă, el e tare ca piatra. Cum să-ţi 
spun, prostul are o concepţie telurică a vieţii. Uite aşa îşi înfundă ochii şi 
urechile, îşi înfige capul în pământ ca struţul, ridică spatele şi trec pe 
deasupra lui toate curentele... Nimic mai greu decât să cârmuieşti 
proştii... Ei au un instinct de împotrivire organică... Să vezi... Mai acum 
vreo treizeci de ani eram revizor şcolar la Piatra-Neamţ... Trenuri nu 
găseai prin Moldova, mergeam la inspecţii călare... Avea popa o iapă 
murgă... Zic, să mi-o dai părinte dimineaţa... Popa zâmbea. Prea bucuros, 
domnule Iancule. Şi-am plecat... Cât m-a zolit iapa ceia, mă... Oricum 
dam din căpăstru, ieşea rău... N-o puteam cârmui nicidecum... M-am 
întors la vreo două ceasuri tot apă: Părinte, cât face iapa asta? Face zece 
galbeni! - Ei, pune d-ta cinci, să pui şi eu cinci s-o tăiem, că-n asta-i om... 
- Ba să n-o tăiem, domnule Iancule, mai bine să-i învăţăm năravul... Ştii 
ce? Când o încaleci şi ajungi la o răspântie, dacă vrei să apuce la stânga, 
tu să tragi de frâu la dreapta... Da să tragi cumplit, auzi... Să vezi c-o ia la 
stânga... Aşa am făcut... Ei vezi, la prost trebuie meşteşug, nu glumă... 
Ascultă-mă...".  
 Se-nţelege din toate astea că prostia / proştii era(u) demult pe 
urmele lui I.L. Caragiale şi ale altora. Chiar şi la Piatra-Neamţ! În 
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perioada 1881-1882, scriitorul venea aici ca revizor şcolar al 
circumscripţiei Neamţu-Suceava (numit prin decretul regal nr. 2.456 / 16 
0ctombrie 1881). În articolul "I.L. Caragiale la Piatra-Neamţ", publicat în 
Anuarul Liceului de Băieţi „Petru-Rareş” Piatra-Neamţ - anul 1934-
1935 (material reluat în cartea lui Din trecutul oraşului Piatra-Neamţ. 
Amintiri, Institutul de Arte Grafice "Record", Piatra-Neamţ, 1936), fostul 
primar Dimitrie Hogea (1860-1939) relatează că I.L. Caragiale "Nu 
stătea la hotel, nici în casă cu chirie; avea rezervată o cameră din dosul şi 
în curtea băcăniei <Dornescu & C. Ionescu>, unde lua masa şi se 
adăpostea când revenea din inspecţiile lui prin judeţ". Ca peste tot unde 
ajungea, dramaturgul ştia să se facă acceptat în societate, cu verva şi 
spiritul lui strălucitor, încât, din vorbă-n vorbă, repede intra în posesia 
tuturor bârfelor, complicităţilor şi relaţiilor locului. De aceea s-a şi 
presupus, la un moment dat, că piesa "O scrisoare pierdută" şi-ar avea 
originea în păţaniile locuitorilor de vază ai târgului Piatra. Dar Dimitrie 
Hogea dezminte ipoteza: "... mulţi au crezut că această din urmă piesă a 
fost inspirată din moravurile şi vieaţa politică a oraşului nostru, din care 
şi-ar fi ales tipurile şi personagiile neperitoare, rivalizând doar cu acele 
din epoca şi teatrul lui Molière. Dar acea părere s-a dovedit neîntemeiată. 
În această chestie, atât eu cât şi mulţi pietreni am avut deseori ocazie a 
discuta şi întrebându-l a ne lămuri, Caragiale ne-a spus întotdeauna: se 
poate foarte bine ca <O scrisoare pierdută> să fie icoana fidelă a 
moravurilor politice din Piatra-N., ca şi a ori cărui alt oraş de provincie; 
dar că nu s-a inspirat şi, mai ales, n-a vizat anumite personalităţi de aici; 
căci, adăuga el, în materie de artă, plăsmuirea personagiilor este o 
creaţiune datorită exclusiv imaginaţiunii, personalităţii şi talentului 
autorului, care le poate găsi în orice mediu, studiat adânc; destul numai 
ca ele să aibă vieaţă şi să reprezinte realitatea." (D. Hogea, op.cit.). 
Claritatea explicaţiei nu mai presupune alte comentarii.  
 Dar, în fapt, altceva vroiam să remarc: în acea iarnă a anilor 1881-
1882, când I.L. Caragiale venea la Piatra-Neamţ în calitate de revizor 
şcolar, Calistrat Hogaş era din nou profesor la gimnaziul de aici (întors 
de la Iaşi). Şi, chiar dacă nu există proba documentară a unui contact 
profesional între cei doi, ei s-au întâlnit totuşi în perimetrul "lumii bune" 
a târgului, revizorul-dramaturg fiind invitat la adunările Societăţii 
ştiinţifice şi literare "Gh. Asachi", unde mai veneau Ion Negre (care-i va 
succeda lui I.L. Caragiale în postul de revizor), dr. D. Cantemir, Victor 
Dogaru, N. Tomescu, Gr.N. Lazu ş.a. Uneori întâlnirile se făceau chiar în 
casele protopopului Costache Gheorghiu, unde era "aşezat" de peste un 
deceniu şi ginerele său Calistrat Hogaş. Lecturi, comentarii, taclale, 
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dulceţuri, lichioruri, cafele, tutun... Dar şi jocuri de tabinet, "ghiordun" 
ori şah.  
 În urmă cu ceva timp, când Teatrul Tineretului împlinea 50 de ani 
de existenţă, în muzeul scriitorului nemţean am stat de vorbă cu 
regretatul scenograf Mihai Mădescu exact în faţa tablei de şah la care "se 
confruntau", din când în când, nenea Iancu şi conu Calistrat. Şi, volens 
nolens, discuţia a ajuns şi la teatrul vechi, primul din Piatra- Neamţ, 
construit în anii 1871-1872 când "răzăşul Petrache Liciu-Caia, orginar 
din satul Dudeşti, comuna Cârligi, a avut ideea de a construi un local de 
teatru propriu-zis pe întinsa lui proprietate din centrul oraşului, clădire 
denumită de curând Teatrul Roxy (mai înainte se numise "Teatrul 
Român" - n.m.), cu numeroasele ei prăvălii în rândul de jos, în prezent 
(1935 - n.m.) proprietatea moştenitorilor Costăchel Vasiliu care, acum 
vreo 20 de ani, cumpărând-o de la moştenitorii fostului magistrat D. 
Liciu - a renovat mult vechiul local dându-i o înfăţişare mai modernă şi 
accesibilă. " (cf. D. Hogea, ibidem). Iar teatrul acela se afla tocmai în 
apropierea locuinţei revizorului I.L. Caragiale. Şi chiar dacă dramaturgul 
a ratat turneul vestitei trupe Fany Tardini (trecuse pe aici în vara lui 
1876), nimic nu l-a împiedicat în iarna aceea să intre la câteva dintre 
reprezentaţiile trupei lui Pechea Alexandrescu (actor romaşcan 
binecunoscut în epocă). Pe deasupra, politeţea, obligaţiile şi (de ce nu?) 
plictiseala serilor lungi şi friguroase l-au adus la teatru ca să asiste la 
improvizaţiile protipendadei. Căci aşa era obiceiul: "Pe atunci era şi 
bunul obiceiu că se juca de multe ori aşa zisul teatru de societate, de către 
<diletanţi>, dintre D-nele şi D-nii din elita intelectuală a oraşului." (cf. D. 
Hogea, ibdem).  
 Neîndoielnic, şi în timpul vizitelor ulterioare la Piatra-Neamţ (fie 
invitat de prefectul Nicu Albu, fie de prietenul său Ronetti-Roman - 
dramaturg, publicist şi latifundiar), I.L. Caragiale a mai păşit în teatrul 
vechi. Iată destule motive pentru care trebuia păstrată clădirea aceea 
(situată pe aliniamentul fostei pieţe centrale, astăzi "promenada" dintre 
teatrul nou / actual şi Hotelul "Ceahlău"), cu menţiunile de rigoare pe o 
eventuală placă memorială. Dar autorităţile comuniste, în anii '60 ai 
secolului trecut, s-au grăbit să dărâme fără discernământ toată zona. Şi, 
cum am spus, în discuţia pe care am avut-o, maestrul Mădescu şi-a 
amintit cu tristeţe de clipele acelea şi de emoţia cu care Iulia Hălăucescu 
se grăbea să fixeze cu penelul cât de puţin s-a putut din istoria oraşului, 
gata să fie înghiţită de betoanele glorioase!  
 Aşadar, pe urmele lui I.L. Caragiale s-a dărâmat, şi continuă să se 
dărâme, nu numai la Ploieşti, ci şi în Piatra-Neamţ şi în alte locuri. Încât, 



Spiritul critic 
 

 81

mai că aş fi înclinat să cred două lucruri despre prostia neaoşă (pe care el 
i-a explicat-o atât de sugestiv lui Oct. Goga): 1. ea nu are decât amintiri / 
regrete ipocrite şi scurte (de azi pe mâine) în legătură cu valorile reale; 2. 
dar are o lungă şi solidă memorie a răzbunării faţă de cel care o divulgă. 
De unde şi vorba cu "răzbunarea prostului"! Am avut această revelaţie 
ulterior, în preajma unei zile de 22 noiembrie, când se împlineau 96 de 
ani de la reînhumarea rămăşiţelor pământeşti ale dramaturgului în 
cimitirul Şerban-Vodă din Bucureşti (după ce se stinsese la Berlin, în 22 
iunie 1912).  
 

N.B. Ca să fie şi mai clar, adaug aici o scurtă poveste. După ce a 
executat - în urma unei comenzi ferme - grupul statuar impresionant 
dedicat lui I.L. Caragiale, lucrare ce urma să fie amplasată în faţa 
Teatrului Naţional din Bucureşti (unde a şi ajuns până la urmă), 
sculptorul Ion Bolborea nu mai era sigur că monumentul se va pune în 
locul prevăzut. Pentru că i se cereau fel de fel de "aprobări", ba de la 
Ministerul Culturii, ba de la primăria de sector, ba de la Ana, ba de la 
Caiafa... Adică beţe-n roate. Întrebat ce va face, totuşi, cu statuia, dacă nu 
se va aproba instalarea, artistul a răspuns: "O trimit în exil, la Berlin!".  
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Un poem de  

Gellu Dorian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lăsaţi-mă la masa mea de scris 
 

Cele ale liniştii sunt în sufletul meu jucării de porţelan 

cu care se joacă obraznic cei peste un milion de copii 

pe care i-am adunat în mine ca într-o grădiniţă, 

dintr-odată un milion de cioburi 

îmi fac pielea palimpsest pe care încerc să-l redau aici, 

dar în clipa următoare un alt milion de cioburi 

scriu alte cuvinte peste cuvintele pe care abia 

de le-am putut scoate de sub sîngele 

cu care ei au început să deseneze chipul 

pe care-l privesc în oglindă 

şi nu-l recunosc, 

citesc de sub praful adunat celelalte cuvinte abia vizibile, 

care imediat se fac silabe, 

silabele, litere, 

literele, cicatrici peste care n-au fost aşezate niciodată bandaje, 

uneori buzele unor femei le-au vindecat 

şi acum îşi cer dreptul, 
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încerc să refac jucăriile, una cîte una 

şi-mi ies tot felul de figurine colţuroase 

ca literele disparate din palimpsestul 

tras peste trupul omului ce se uită în cer 

ca în blidul în care nu mai are nimic – 

 

vino, aud în urechile pline de semne rupestre, 

strigăte desenate pe cortex, 

şoapte abia perceptibile, 

un milion de strigăte, 

un milion de şoapte, 

doar cîteva săruturi aruncate ca nişte ingluvii 

la tulpina unor copaci scorburoşi de cucuvelele 

reconstituite din cioburile jucăriilor de porţelan 

de cei un milion de copii pe care i-am adunat în mine 

pînă la ultimul, 

vino, te aşteptăm aici, să citim literă cu literă 

puzzle-ul care a ieşit din mînuţile noastre obraznice 

şi cuminţi – 

 

voi veni, desigur, voi veni, 

dar acum lăsaţi-mă la masa mea de scris, 

unde scot de pe pielea mea doar cuvintele 

care  vă aduc în faţa mea aşa cum v-am uitat 

rînd pe rînd pînă la ultimul. 
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„Judecata de valoare este bruiată 

azi de marketingul agresiv: 

fiecare scriitor este cel mai bun 

din lume ...“ 
 

 

 

„Locul scriitorului ca prezenţă excepţională, ca 
vedetă, este luat de ştirişti, de cei care se 

televizează într-un fel sau altul” 
 

 

- Cîndva, la începutul anilor 90, se discuta mult – eu cred că 
prea mult – despre “criza romanului”. Cum priviţi acum către această 
temă, către această dezbatere care a convocat la un moment dat multe 
energii? 

- Greu de spus că ar fi fost imediat după revoluţie o criză a 
romanului. În general, după a doua jumătate a secolului al XIX-lea, odată 
cu marii romancieri ruşi şi francezi, romanul s-a instalat autoritar în 
preferinţele cititorilor, a fost căutat de librari şi editori şi, de multe ori, a 
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făcut istorie a tirajelor şi a schimbat, ceea ce numesc erudiţii nemţi, 
zeitgeist-ul – spirit al epocii, al vremurilor. Lumea, ca zeitgeist, este alta, 
după ce a apucat să citească Război şi pace, sau Crimă şi pedeapsă, sau 
Procesul, sau În căutarea timpului pierdut ori Ulysse-le joycean. Aşa că 
nici în ţara noastră, peste care a năvălit intempestiv libertatea ca bun de 
folosinţă obştească, nu romanul a intrat în criză. Criza a fost mai degrabă 
o criză a ceea ce sociologii numesc statusul scriitorului din comunism, fie 
el romancier, poet, critic sau autor de proză scurtă. Aici a intervenit o 
surpare a unor privilegii ascunse. Privilegiul de a vorbi ”liber” sau ”mai 
liber”, pe la şedinţele Uniunii sau prin şopârlele din romane sau poeme. 
De a vorbi în dodii parabolice şi de a critica cu ţintă fixă (amintiţi-vă 
dezbaterea despre ”obsedantul deceniu” dejist în plin deceniu al naţional-
comunismului ceauşist, pe formula ”râde ciob de oală spartă”). În vechiul 
regim exista ceva-ceva libertate de a critica regimul, e adevărat că doar 
pentru cei cărora cenzura le permitea să scrie despre informatori, despre 
Securitate, despre grevele din Valea Jiului din anul 1977. Ceilalţi nu 
apucau nici măcar să clipească altfel. Îmi amintesc cum marele editor şi 
admirabilul poet Florin Mugur, în vreme ce îmi citea, ca redactor 
responsabil la Editura Cartea Românească, manuscrisul volumului de 
debut Povestiri cu strada depozitului, mi-a spus incomodat: ”Coane, ai 
două nume cu probleme: comandantul de pompier Nicu şi băiatul lui, 
liceanul Nicuşor, îţi dai seama ce ai făcut aici-şa, aruncăm în aer debutul, 
schimbă numele!” N-am priceput, în primul moment care ar fi fost 
”cestiunea aruncării în aer”, apoi m-am luminat: antroponimele Nicu şi 
Nicuşor erau strâns legate de primul bărbat al ţării şi de feciorul lui: 
direct şi cât se poate de ”inabil”! De fapt, când am scris povestirile, 
gândul mi-a stat la banalul oarecare al unei străzi cu un depozit de lemne 
şi cărbuni de undeva. Atât! Am salvat debutul schimbând numele Nicu şi 
Nicuşor cu Nelu şi Neluţu. Sensul rămânea neschimbat – eram interesat 
de ceea ce a intuit Monica Lovinescu în cronica de la Europa Liberă, 
după apariţia volumaşului: radiografia unei apocalipse gri într-o lume de 
cacao de dincolo de zidul Berlinului. O altă criză, pe lângă aceea a 
privilegierii ”rezistenţei prin cultură”, care a dispărut ca un fum de ţigară 
după 22 decembrie 1989, a fost aceea a faptului că, în postcomunism, 
toată lumea a primit în mod egal libertatea de exprimare, de călătorie, de 
atitudine. Colectivizarea aceasta a libertăţii punea scriitorii într-o situaţie 
de crizăde status. Se producea atunci un soi de surpare a 
excepţionalismului condiţiei de scriitor, acesta devenea un om printre 
oameni, vorba unui celebru romancier. Scriitorul, doar un specialist al 
vorbelor, aşa cum sunt alţii specialişti în mânuirea sunetelor, ai 
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imaginilor dar, şi mai şi, ai matematicii, ai fizicii cosmosului, ai nutriţiei, 
ai modei, ai designului de interior, ai managementului, fie el şi cultural. 
Mai mult încă: scriitorul este scos din excepţionalismul de odinioară şi 
printr-o aprigă criză a lecturii. Trăim de ceva vreme într-o lume a 
imaginii, a sunetului, a împerecherilor acestora prin multimedia, de la 
smartphone, la televiziuni, de la internet la creaţia pe care acesta o 
favorizează prin asocieri între cuvântul scris, imagine, muzică. Totul s-a 
surpat, pe lângă faptul că toată lumea scrie şi tipăreşte în secunda doi a 
creaţiei, viaţa însăşi a devenit extrem de rapidă, e tot mai greu să cazi pe 
gânduri în felul vechi, să taci, cum se spune, împreună cu cititorul despre 
acelaşi lucru. Cititorul însuşi nu mai are timp să probeze literatura cu care 
îl îmbii: aleargă în dreapta şi stânga de dimineaţa până seara, cu maşina, 
cu metroul, cu bicicleta, ca pieton. Posibil ca în agitaţia asta neodihnită 
unii să aibe nostalgia unui fotoliu şi a unei veioze în care să citească 
”cap-coadă” Un veac de singurătate sau poeme ivănesciene despre iarna 
cenuşie a unei zile de amiază într-o sufragerie pustie. Cine mai are timp 
de aşa ceva! Cei care au timp pentru asemenea îndeletniciri exotice, se 
adună în cete underground, aşa cum sunt specialiştii în cosmologie sau 
aceia care studiază limbile moarte ale civilizaţiilor dispărute. Locul 
scriitorului ca prezenţă excepţională, ca vedetă, este luat de ştirişti, de cei 
care se televizează într-un fel sau altul. Judecata de valoare este bruiată 
de marketingul agresiv: fiecare scriitor este cel mai bun din lume. 
Cumperi cartea şi vezi că nu-i aşa, citeşti, apoi te încearcă sentimentul 
celui care cumpără tigaia Dry Cooker Trilogy după prima omletă. Cu 
toate acestea, o anume criză a romanului după revoluţie poate fi 
acceptată. Multă vreme, aproape cinci-şase ani, romanul ca întâmplare şi 
daraveră care se întâmplă în imaginarul ficţional, a fost bruiat intens de 
frumuseţea nebună a vieţii în libertate şi de bucuria de a spune public ce 
gândeşti şi ce crezi despre lumea din jur. Tentaţia aceasta a fost urmată 
de dorinţa de a face mai mult decât vorba liberă. Am mai depistat un 
aspect al crizei: absenţa literaturii de sertar din anii comunismului cu 
excepţia minunatului roman al lui I. D. Sârbu, Adio, Europa! Ce arată 
această puţinătate a romanelor de samizdat? Înclin să cred că nimeni, cu 
excepţia lui I. D. Sârbu, nu a scris proză radical în opţiune şi mărturisire, 
nimeni nu a mers până la capătul libertăţii interioare de exprimare faţă de 
regimul grotesc cultural în care am trăit. Şi asta, probabil, din cauza 
acomodării prozatorului cu exigenţele autocenzurii. Adică să scrii despre 
Nelu şi Neluţu, nu despre Nicu şi Nicuşor din proprie voinţă.Astăzi 
putem rezuma o concluzie amară: aproape nimeni în literatura română nu 
a scris în anii comunismului fără să ia în calcul şansa de a fi tipărit! Or 
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această grijă poate fi o explicaţie a absenţei romanului samizdat –
romanul radical, scris cu gândul doar la libertatea exprimării, fără 
precauţiuni legate de aprobarea viitoare a romanului de către ”forurile 
superioare”. 

 

„Nu mai poţi striga satisfăcut că ai epatat 
burghezii, deoarece aceştia au mare grijă să  
nu se mai supere pe artă şi pe prostiile ei ...” 

 
 

- Cînd, de fapt, ar fi just să vorbim despre o “criză a 
romanului”? 

- Despre o criză a romanului, dacă există aşa ceva, este de vorbit 
pe două paliere. Primul nivel ar fi să fie acela al crizei modernităţii în 
raport cu publicul. Paradoxal, aceasta este o criză ivită din victorie. Şi în 
arta plastică, şi în literatura de avangardă, nimeni nu se mai supără pe 
nimeni, nu mai sunt cu putinţă saloanele refuzaţilor şi nici Faulkner nu 
mai este ajutor de zidar pentru că nimeni nu-i poate citi (şi accepta!) 
bolunzeniile epice. Nu mai poţi striga satisfăcut că ai epatat burghezii, 
deoarece aceştia au mare grijă să nu se mai supere pe artă şi pe prostiile 
ei, sunt docili, se minună de cât de reuşită este cutare trăznaie şi se tem ca 
nu cumva cineva dintre apropiaţi, fie ei artişti sau bancheri, sau medici, 
sau simpli hipsteri culturali să le spună că nu se pricep, că sunt 
”rossignol” ca pălăriile din dulapul bunicii, adică demodaţi şi mirosind a 
naftalină. Această victorie categorică a esteticii moderne a născut o criză 
de receptare. După marea biruinţă a venit definitiva indiferenţă. 
Chestiunea seamănă cu literatura din estul comunist european: pe când 
era greu să spui ce vrei, cuvântul şi şevaletul aveau greutate. Când 
libertatea a devenit bun de largă folosinţă, mulţi tineri oftează după Putin 
sau ISIS. Se pare că e un fenomen natural al mentalului public, aşa că ne 
zbatem degeaba, pot zice unii. Eu cred că, dimpotrivă, democraţia fiind o 
chestie culturală intră şi ea în criză cu arta şi cu libertatea de care aceasta 
este legată ombilical. Şi asta e bine. Democraţia în pericol are şansa 
revalorizării. 
         Un al doilea palier al  crizei este mai subtil încă, şi vine din zonele 
victorios academice al scrisului creator. Există catedre la universităţile 
yankeilor care învaţă cum anume să scrii romane bune, şi chiar aşa se şi 
întâmplă treaba, uitaţi-vă câte romane impecabil scrise din punct de 
vedere creative writing vin din literatura americană. Sunt multe, bine 
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scrise, şi seamănă al dracului de mult cu părădăicile din supermarket, 
acelea din Olanda, ”caută fain” pe dinafară, dar când te apuci să tai din 
ele şi să te îndestulezi cu brânză şi slănină, vezi că au gust de nailon. 
Lasă că şi brânza e tot aşa. Prin urmare, criza aici este una mai subtilă, 
simţi parcă nevoia de mai puţină ştiinţă creative writing, e nevoia de ceva 
”zaft” – vorba fie iertatului moş Coabi, crâsnicul de la Radna, care gusta 
pe la nunţi produsele pentru meseni şi le probozea pe creatoarele 
fripturilor estive că nu dau gust cum trebuie. Sau la facerea de cartaboşi 
când, acelaşi, petrecea degetul prin produs şi-l băga în gură şi, după 
câteva momente, hotără că ”mai trebe ceva”. Mai apoi, la a două 
judecată, printr-o nouă scufundare a degetului în oala creaţiei, hotăra ce 
anume ar lipsi. Diferenţa este că, de multe ori, romanele creative writing 
nu au un asemenea moş care să dea verdictul la întrebarea dintâi, aşa că 
nu prea ştim, dacă ceva nu merge, care ar fi remediul, mai ales că totul 
este ca lumea. Ca tomatele batave. 

- Scrieţi după inspiraţie, după dicteu sau, în mod fundamental, 
după plan, punînd, cum să zic, cărămidă pe cărămidă pe un corp de 
construcţie a cărui structură o aveţi în minte cît se poate de clar din 
start?  

- Dragii moşului, şi eu multă vreme am scris la plesneală, cu mai 
puţine planuri, n-am avut o teză, am avut doar plăcerea estetică a textului. 
Nu-i rău asta, dar nu te poţi opri aici. Să înveţi meşteşugul foarte bine 
este OK, dar musai să faci ceva cu meseria dobândită. Am fost şăgârt la 
marii meseriaşi ai povestitului cu intermitenţe date de alte cele: mi-a fost 
dragă prea de tot revoluţia, am participat la tot felul de mitinguri, m-am 
exersat pe textul Proclamaţiei timişorene. Am suduit prin ziare, m-am 
indignat peste măsură. Mai apoi am încercat să predau literatura prin 
universitate altfel. Tare mi-am dorit să pun poemul şi proza alături de arta 
plastică, de film, am vrut, şi vreau şi acum, să găsesc feluri noi de a stârni 
pohta lecturii într-o lume care n-o mai are. Am organizat, şi organizez, 
excursii literare pe criterii capitaliste, cu tour-operatori, cu oameni care 
plătesc ca să meargă pe urmele cutăror romane despre cutare locuri şi 
citesc acolo cu voce de stentor textul literar împricinat. Satisfacţia mea 
este atunci când omul cinsteşte lectura, literatura şi istoria locurilor, prin 
bani. Adică dă bani să cumpere o carte în lansările neconvenţionale din 
aceste excursii plătite de o zi. Provocare maximă într-o lume în care 
cartea se vinde greu. Toate astea nu te lasă să stai cât ar trebui la masa de 
scris, drept este că de câţiva ani m-am domolit, scriu proză dimineaţă de 
dimineaţă şi asta îmi dă o satisfacţie molcomă. Chiar dacă nu le-aş 
publica, molcomeala tihnită a scrisului zilnic nu mi-o poate lua nimeni. 
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Ar mai fi de spus şi faptul că, iată, de acum, ajuns la o ”frumoasă vârstă” 
cum spun dedicaţiile de muzică populară de la radio Timişoara, am 
proiecte epice faine pentru următorii ani. Atâţia câţi or mai fi.  
 

 

„Pe Laie Căcăroanţa îl pun în blenderul 
creaţiei cu marile staruri ale imaginarului 

ficţional, să zicem cu Don Quijote sau 
căpitanul Ahabu din Moby Dick...” 

 
 

- Chiar: am “rezistat prin cultură” înainte de 1989 sau aceasta 
este mai degrabă o scuză?  

- Am rezistat, cum să nu rezistăm! Am rezistat atât de mult încât 
după rezistenţă au rezultat 2 (două) scrieri samizdat, una a lui Nicolae 
Steinhard, alta a lui I. D. Sârbu. Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu am rezistat 
prin acomodare, am ascultat seara Europa liberă, am înjurat pe din dos, 
mi-am tot luat avânt să scriu la Radio Şanţ, cum îi spuneau Europei 
Libere răspândacii, cu ura specifică breslei. Aşadar rezistenţa a fost mai 
ales o formă de apărare a culturii în numele duios al artei pentru artă pe 
formula ”tu scrii frumos, partidul închide ochii că nu scrii despre El”. Cât 
despre cei care muşcau câte ceva din regim, această faptă se petrecea 
mult peste amărâţii de zi cu zi ai literelor române. Adică, tot guvernul şi 
partidul te lăsa (prin aferim de la cenzură) să publici despre grevele 
minerilor din ‘77 sau cu niscaiva privire binevoitoare despre mareşalul 
Antonescu, privire pe care, de altfel, nomenclatura o împărtăşea la vreme 
de destindere, pe la party-uri de partid: ”ehe”, ziceau, ”oameni dintr-o 
bucată şi iubitori de ţară, şi Antonescu, şi ăştia ai lui Zelea”. Și o 
spuneau cu privirea ghiduşă pe care o au cuvioşii preoţi când căinează 
păcatele vreunei june cu coapse fierbinţi.  

- Din ce scrieţie proză?Din ce “materiale”? Cum faceţi proză, de 
la ce? 

- Fac proză cu materiale luate de prin meleagurile natale, cu 
numitul Laie Căcăroanţa, de pe Valea Moratului din Radna, care avea o 
căruţă mititică trasă de doi măgari cu care venea la şedinţele de partid de 
la cooperativa agricolă de producţie Zorii Noi din respectiva localitate 
din defileul Mureşului, nu departe de oraşul muncitoresc Arad. Acelaşi, 
venea cu mijlocul de locomoţie pomenit mai sus, şi la activităţile 



Conta nr. 21  (octombrie-decembrie 2015) 
 

 90

Formaţiei de pompieri voluntari, la instrucţie sau la balul anual. 
Deosebirea era că, la Balul Pompierilor, numitul venea cu medaliile în 
piept. Pe Laie Căcăroanţa îl pun în blenderul creaţiei cu marile staruri ale 
imaginarului ficţional, să zicem cu Don Quijote sau căpitanul Ahabu din 
Moby Dick, pe urmă, după îndemnurile ştiute, ”acopăr cu capacul şi las 
aparatul în funcţiune până când obţin o compoziţie fină” (cf. 
http://retete.eva.ro/) 

- Există multe “bănăţenisme” în proza pe care o scrieţi.  De ce?  
- Bănăţenismele sunt o formă de degustare, e aşa ca şi când 

mănânci la nuntă doar din doboş tortul (sau doboş-toarta) limbii literare 
şi, la un moment dat, visezi la castraveciori muraţi. 

- Există această direcţie: anume, că fiecare epocă are sau trebuie 
să aibe romanul său. Dumneavoastră ce credeţi: comunismul românesc 
are romanul său? Roman, cu majusculă... 

- Perioada comunistă are reuşite de primă importanţă estetică. Și 
nu numai! Până şi cei mai aproape de birourile tovarăşilor de la Direcţiile 
de Cultură au avut parte de romane foarte bune: Cronica de familie, 
Groapa (dacă i-a aparţinut lui Eugen), Moromeţii, volumul 1. Tineretul a 
avut şi el parte de excelentul roman Toate pânzele sus. Copii s-au putut 
delecta cu Cireşarii. Cei mai rafinaţi l-au putut citi pe Radu Petrescu şi 
Mircea Horia Simionescu. Bănăţenii au trilogia lui Sorin Titel şi 
Burgtheaterul provincial al lui Livius Ciocârlie. Dacă mă întrebi pe 
mine, eu scriu cu majuscule romanul Sara al lui Ştefan Agopian. 

- ” Am organizat, şi organizez, excursii literare pe criterii 
capitaliste, cu tour-operatori, cu oameni care plătesc ca să meargă pe 
urmele cutăror romane despre cutare locuri şi citesc acolo cu voce de 
stentor textul literar împricinat.” Vreţi, vă rog, să detaliaţi? Pentru ce 
romane şi pentru ce locuri în care se întîmplă acţiunea romanelor aţi fost 
ghid în acest fel, atît de puţin obişnuit? 

- Am fost cale de o zi pe urmele unui roman uitat, scris viguros, în 
maniera lui Zola din Germinal, o carte apărută printre ultimele la Editura 
Fundaţiilor Regale care a aparţinut inginerului bănăţean Virgil Birou. 
Romanul pe nume Lume fără cer povesteşte viaţa şi drama minerilor din 
Anina de la sfârşitul primului război mondial. Și cu toate că era cu 
proletari şi cu năcazurile lor, mai marii criticii literare de după 1947 au 
criticat romanul din cauză că muncitorii aceia prea suduie tot timpul şi 
vorbesc bolovănos. Criticii visau la personaje proletcultise ca o mâncare 
de macaroane fără sare. Expediţia literară am executat-o şi pe linia de 
cale ferată Oraviţa-Anina, cea mai veche din ţară, cu viaducte şi tuneluri 
pe cale de dispariţie prin vrednicia şefilor cheferisti de la Bucureşti. Am 
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cetit cu Viorel Marineasa publicului în diferite locaţii narative din roman, 
la locul revoluţiei din 1918 de la Oraviţa,la cazanele de fiert ţuica unde s-
au îmbătat cătanele venite de pe front cu rromii locului care au profitat şi 
ei de răzmeriţa lui Bela Kun, ajunsă vremelnic pe acele meleaguri, preţ 
de o noapte. Lecturi am executat şi în alte locuri, am exersat aplicaţii 
actoriceşti de care nu mă ştiam în stare, cu voce înaltă, cu glume, cu 
invenţii, cutare locuri în care ar fi ajuns personajele, pe viaductul de la 
Oraviţa, pe la ”pătica” oraşului , adică la farmacia din 1780 a unei familii 
de nemţi, pătica-apotheke există şi azi sub formă de muzeu. Am constatat 
că oamenilor le plac poveşti citite la faţa locului. Am mai fost pe urmele 
unor castele în ruină de pe Valea Mureşului, de asemenea cu lecturi: 
modelul l-am luat de la nemţii din Stuttgart când am fost bursier la 
Akademie Schloss Solitude – turism cultural de weekend cu lecturi 
literare. 

- Cum aţi gîndit că trebuie să predaţi “literatura altfel”?  Cum 
poate fi predată “altfel” literatura?  

- Simplu poate fi predată literatura (contemporană, în cazul meu)  
altfel. În primul rând trebuie lăsat bagajul de informaţii de istorie literară 
seacă pe seama unor istorii tipărite saude pe net, controlate atent. Mai 
apoi te poţi apuca de literatură, de texte literare, de cununia lor cu 
muzica, cu artele plastice, cu filmografia, cu scriitori în carne şi oase care 
să dovedească faptul că literatura nu este cimitir. Sau mausoleu. Mai apoi 
e de mers la festivaluri de literatură, poţi să te implici efectiv în 
susţinerea lor, poţi să ajungi la târgurile de carte, poţi implica studenţii în 
susţinerea unei edituri-şcoală, să facă şi corectură, să înveţe cum se face 
redactarea şi ce este redactorul de carte. Să faci mai apoi lansări, să te 
zbaţi pe  chestii de marketing, să ieşi cât se poate din amfiteatru. O să 
spuneţi că asta nu e şcoală, eu zic că este; nu mă eschivez de la predarea 
clasică, o rezolv cât pot mai bine ca să mă pot apoi apropia de textele 
literare, ideea este să citim şi să nu vorbim despre ce au citit alţii. E aşa 
ca şi când vorbeşti despre amor (mai rău, despre sex) în loc să-l practici. 
Literatura este înainte de toate lectură, ce folos avem să ştim tot felul de 
lucruri savante despre cărţi necitite (ce alegi: sexul sau comentariul 
despre sex?) 

- Ce “proiecte epice faine” aveţi pentru următorii ani? Este, între 
acestea, vreunul care, în imaginaţia dumneavoastră cel puţin, să 
surclaseze tot ceea ce aţi scris pînă acum? 

- Termin un roman de 800.000 (deocamdată!) semne, intitulat 
Mort în Patagonia. L-am scris cu o voluptate neegalată de nimic: cu 
broaştele ţestoase din iazul din curte (Florica şi Florin) şi cu pudelul Saşa 
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în dimineţi tihnite pe care le doresc tuturor.  Romanul a pornit de la o 
reverie din pruncie, pe când mă expedia bună-mea la dugheană să 
cumpăr te miri ce ( by the way drojdia pentru paradisiacele plăcinte 
haioş-chifli)  şi întorcându-mă eu după ceasuri de tândăleală pe uliţe, fie-
iertata mă întâmpina cu vorbele de dojană. ”da’ pe unde ai stat, Doamne 
iartă-mă, parcă ai fost la Patagonia”. Mult mi-a plăcut exotismul sonor al 
numelui, aşa că am pornit la maturitatea coaptă de acum spre locul acela, 
având drept mijloc de locomoţie goeleta Speranţa din romanul Toate 
pânzele sus de Radu Tudoran. Expediţia este şi o alegorie a lecturii ca 
excursie, pronind de la spusele marelui scriitor Melville care zice, în 
Moby Dick, că oceanul ar fi să fie o imensă bibliotecă iar balenele au 
dimensiuni in folio, de la in quarto la in octavo. Aşadar lectura ca 
navigaţie, nu doar în spaţii, ci şi, cum este normal, în timp, adică în 
istorie. Ce descopăr prin navigaţia în biblioteca istoriei-ocean este, 
înainte de toate, moartea de toate felurile şi de toate invenţiile posibile. 
Mai am un volum de proză scurtă care alătură jazzul, bluesul şi vorba 
ardelenească a emigranţilor de tip ”A lu’ Americanu” din anii 1908. 
Sugestia este aceea a numelor lui baci Todor Andrica, octogenarul 
jurnalist american din copilăria mea din Lipova, care venea ”de la 
America” pe uliţa Zarandului, în primăvara comunistă din anii 1967 cu 
alt moş, pe nume John Conopan din satul Conop, de pe Valea Mureşului: 
aşadar un jam session ficţional, lexical şi stilistic americano-ardelenesc. 
 



Inedit 
 

 93

     
 

“Îmi plimb impotenţa 
prin oraşele şi satele 
ţării” 
 
 
 
 

 

Scrisori de la poetul Dan David  

către Nicolae Sava 
 

În 2015 s-au împlinit 25 de ani de când poetul Dan David nu mai 
este printre noi. Cu Dan David am avut o prietenie scurtă şi frumoasă. 
Scurtă nu din cauza unuia dintre noi, ci datorită grabei cu care prietenul 
meu din Slănic Prahova a plecat Dincolo,  înainte de împlini 38 de ani, 
cu jumătate de an înaintea altui poet şi prieten drag, Aurel Dumitraşcu. 
Ne-am cunoscut la cenaclul “Confluenţe” al SLAST, unde el era vedetă. 
Debutase cu câţiva ani înainte în presa literară, cu versuri, era lăudat la 
superlativ de Cezar Ivănescu, Constantin Ţoiu, Eugen Barbu, Adrian 
Păunescu, Laurenţiu Ulici, Alex Ştefănescu, elogiile criticii literare 
găsind similitudini ale debutului său (volumul “Eu vă iubesc pe toţi”) cu 
Labiş sau Dinescu. Era poetul zilei. La o şedinţă de cenaclu, văzându-mă 
speriat şi timid s-a apropiat de mine, mi-a întins mâna şi am rămas 
prieteni pe viaţă. Îmi citise versurile prin reviste. 

Poet necomun şi incomod, “talent puternic şi febril” (Laurenţiu 
Ulici), Dan David, pe numele său adevărat Dan Constantinoiu (n. 11 
octombrie 1952, Bertea, Prahova; d. 24 martie 1990), deşi plecat mult 
prea repede în eternitate din cauza unei boli incurabile,  a lăsat în urma 
sa câteva cărţi de versuri despre care s-a scris mult: Eu vă iubesc pe toţi, 
Baladă pentru copilărie, Lorelei, Şarpele cu clopoţeii furaţi, Podul cu 
fân, Concert pentru fericire şi suferinţă. Am aflat că i-au mai apărut şi 
alte volume  postum: Soare cu dinţi de lupoaică, Lacrima de câine, Bună 
dimineaţa, America! 
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De la el am vreo 30 de scrisori, multe dintre ele adevărate poeme 
în proză. Le-am pus într-o ordine cronologică şi le voi publica întru 
amintirea acestui poet care s-a stins mult prea repede. Amintiri cu el am 
şi mai multe. În câteva rânduri ne-am văzut la Slănic Prahova  unde am 
petrecut cîteva seri memorabile. Nu am ajuns niciodată, din păcate, la 
Bertea lui dragă, deşi îşi dorea atât de mult să mi-o arate, să îmi arate 
celebrul, pe atunci, Pod cu fîn, căruia îi dedicase o carte. Ne-am văzut la 
mai multe ediţii ale Colocviilor de poezie de la Târgu Neamţ (ocazie cu 
care a făcut şi baie în Ozana la una din ediţii, cum visa el într-o 
scrisoare către mine), am zăbovit cu el într-o noapte la Borca, la Aurel 
Dumitraşcu, alt poet şi prieten drag lui, nouă, a fost alături de mine în 
puţinele mele ieşiri la cenaclurile din Capitală.  

(Nicolae Sava) 
 
*** 
Ianuarie 1983 / Bertea – dintr-un pod cu fîn 
 
Bunul meu prieten, 
Îmi eşti foarte drag (ca întotdeauna), chestia cu Cenaclul “Confluenţe” nu 
m-a con(fluenţat) deloc, bătrîne lup cumsecade! Tu eşti acelaşi poet 
excelent dintotdeauna şi dă-mi voie să te felicit pentru simpul fapt că 
exişti!  
Te rog să vii pe la mine. Te aştept pe la sfîrşitul lunii ianuarie sau 
începutul lunii februarie. Dacă vii pe 30 (sau în jur de 30 ianuarie) o să-l 
sărbătorim pe Caragiale călare pe butoi. Spune-i şi lui Daniel Corbu şi lui 
Aurel Dumitraşcu şi veniţi împreună. Vă aştept cu drag şi vă mulţumesc 
de pe acum, la gîndul că veniţi. Traseul: Piatra Neamţ – Ploieşti – 
Vărbilău – Bertea, tren, tren, autobuz. Scrieţi-mi înainte, ca să vă aştept. 
Vă rog frumos! 
Vă sărut pe toţi! 
Un naiv notoriu, alias Dan David. 
PS. Mulţumesc pentru poză şi pentru dulcele şi retoricul “La mulţi ani!” 
 
*** 
(Scrisoare nedatată; ştampila de pe plic pare a fi din luna mai 1983) 
Domnului Nicolae Sava, comuna Vînători, judeţul Neamţ 
 
Nicule, dragule, 
Eu, desigur, trebuie să recunosc că exist, în virtutea inexistenţei mele: 
primo tempo: alcoolul!, second tempo: muzica, în rest îmi plimb 
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impotenţa prin oraşele şi satele ţării (cînd timpul e dizlocat de lirism 
neodelirant!), de fapt cred că nu exist cu adevărat, din moment ce uit în 
halul ăsta să mai scriu prietenilor mei domni şi nedomni, scumpi şi 
parşivi, oneşti şi mizerabili, dragule drag, eu am ajuns la concluzia 
apocaliptică, sacerdotală, semiotică, metafizică: noi existăm fiindcă nu 
existăm, noi suntem prieteni fiindcă suntem duşmani, cine şi ce poate să 
înţeleagă din infamul şi bestialul titlu al primei mele cărţi? 
Cît despre concret, acest concret pe care mi-l ceri, dragul meu, păi află că 
şi eu mi-l cer de aproape vreo 30 de ani, am însă o bucurie obraznică 
(chinuitor de concretă!)  să-ţi şoptesc: abia aştept să vii pe la mine. Vino, 
te rog! De o mie de ori te rog! De un million de ori! Dacă nu vii mai întîi 
pe la mine nu vorbesc cu Don Cezar (Ivănescu, poetul; n.n.) să te 
programeze în Cenaclu.Fii atent: în iunie sînt două şedinţe: una pe la 
început şi una pe la sfîrşit. La care vrei să citeşti, cînd poţi veni tu pe la 
noi? Scrie-mi! Vii cu două zile înainte, apoi mergem la Cenaclu, iar după 
ce citeşti în Cenaclu mergem pe la mine să stăm de vorbă, lucrez în 
Foişorul de la BERTEA, scriu STRÎMBA, şi aştept să-mi apară “Şarpele 
cu clopoţeii furaţi”. 
Scrie-mi cînd poţi. Te aştept şi mi-e drag să păstrez ceva rachiu pentru 
sufletul nostru! 
Te pup, Dan David 
 
*** 
(Scrisoare nedatată; ştampila poştei este din mai 1983) 
Mai înainte de Paşti / de sub un pod cu fîn 
 
Dragule de drag şi de drăguţ, 
Am să-ţi comunic probleme fundamentale (nerezolvate de 
fundamentalişti, evident!, nici de infrarealişti, cu suprarealiştii nu 
discutăm, n-avem chef!) adică aş vrea să încep cu un reproş 
extrafundamental: de ce nu vii, mă, poet nenorocit, pe la mine? De cînd 
te aştept eu, mă, senectute lirică, prieten al meu şi al lui Dumnezeu,  de 
cînd te. 
Ar trebui să. 
Nici că se poate o formulare mai sexperimentală şi mai lirică decît. 
Aş vrea să mă înţelegeţi că îmi este tare dor de voi, apoi să bem pînă 
cînd. 
Nicolae Sava, tu, dumneavoastră, ce mai scrii, ce mai scrieţi? Eu sînt beat 
şi-mi este dor de. 



Conta nr. 21  (octombrie-decembrie 2015) 
 

 96

Te aştept în Bertea. Dacă nu vii eu fac scandal şi nu te mai consider de 
prieten, de zeu, de mirabil, de boier metafizic, de. 
Eu vă iubesc pe toţi şi. 
PS. Spune-mi o treabă: Dacă eu am un frate care lucrează la Văleni cu o 
jumătate de normă, ar trebui să plătească abonamentul pe autobus întreg? 
Eşti în meserie, ai putea să ne explici. 
Te pup, Dan David 
 
*** 
Iunie 1983, dintr-un pod cu fîn 
 
Dragul meu, 
Şedinţa (şedinţele) se ţine (se ţin) vinerea, din două în două săptămîni. 
Deci, a fost ieri, vineri, 3 iunie 1983 e.n. (a se ceti era noastră!), şi o să 
mai fie peste două săptămîni: vineri, 17 iunie a.c., cînd o să ceteşti şi tu 
(am vorbit cu Don Cezar (Ivănescu; n.n.) şi a fost încîntat să te vadă în 
Bucureşti şi, mai ales, că ceteşti în Cenaclul condus de Domnia-Sa! Cu o 
singură condiţie, să vii cu două zile înainte, să-ţi cetească poemele pe 
care vrei să le prezinţi la Cenaclu, aşa că eu te aştept (nu poţi să-ţi iei 
vreo 3-4 zile concediu? Medical sau aşa ceva?!) fie la mine (la Bertea!) 
marţi sau miercuri, 14 sau 15 iunie, apoi mergem împreună la Don Cezar, 
el te iubeşte f. mult (mai mult ca mine – sic!), cel mai bine ar fi să ajungi 
la mine marţi, ca să putem merge miercuri la Don Cezar. Apoi vineri o să 
ceteşti. 
Trimite-mi, dacă poţi, dacă ai, o copie din poemele pe care le-ai pregătit 
pentru Cenaclu domnului Cezar Ivănescu, ca să intre el în contact mai 
dinainte, iar cînd vii la mine, mai adu o copie, e cel mai dichisit lucru, 
atunci putem merge direct vineri  să ceteşti, ok? Dar tu vii la mine 
dinainte, sau să vii după Cenaclu, adică sîmbătă şi duminică? 
Te aştept şi-ţi sărut tăcerea ta de zeu bolnav de boala “fluturilor” şi a 
prieteniei, al tău veşnic prieten, Dan David. 
PS. Salutări de la soţia mea, Minodora! De asemeni, salutări de la fratele 
meu, Viorel! La toţi ne este dor de tine! 
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Biblioteca  

şi  Biblia 
 

 
 
 
 
 

un eseu de Remus Valeriu Giorgioni 
 

 

Megalopolis Librorum 
 

           Într-o percepţie oarecare, biblioteca este un iad al spiritului, un 
labirint, un claustru. Excedat de enormitatea materialului de parcurs (sau 
chiar numai de consultat), „bibliotecarul” – care nu este doar curator, 
îngrijitor,  legător, ci chiar un mare cititor - are doar două alternative: să 
orbească citind, şi când nu mai poate face faţă să dea foc bibliotecii, 
pierind el însuşi în acest holocaust (ca Samson odinioară, împreună cu 
inamicii săi filisteni, care-l orbiseră şi-l ţineau rob în lanţuri); sau să 
evadeze din închisoare, reuşind să găsescă, chiar fără ajutorul firului 
Ariadnei, ieşirea din labirint. 
 Consumată fără măsură şi înţelepciune, biblioteca ucide, devine 
Infernul lui Dante, cu cele nouă bolgii ale sale (care se transformă în săli 
de lectură la Carlo Frabetti). Apoi există, după modelul Borges bilbioteca 
Babel: o megacetate cu turnuri clădite din cărţi – străzile înseşi pavate cu 
tomuri. Magalopolis-Libris... Dar, ca şi turnul Etemenanki din Babilon, 
biblioteca Babel are o soartă ingrată: cititorul, călător pe drujmurile 
cetăţii, se pierde prin întortocherea de străzi şi artere – labirintul ei, 
infinit; îşi uită limba, numele, identitatea. Se alienează în chip vădit.  
 ... O bibliotecă în care să se afle toate cărţile tipărite vreodată... 
Iată o idee înnebunitoare pentru obsedatul de carte, supărat pe lume/viaţă 
– pe Dumnezeu, că nu i-a acordat  decât o singură viaţă. (Ars longa – vita 
brevis...)  Cunoaşterea integrală, absolută, piatra filosofală, răspunsul la 
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întrebările fundamentale, ba chiar la toate întrebările lumii se află în 
întregime între coperţile cărţilor. Dar unde să le găseşti în acest vast 
Ocean al Cunoaşterii care e biblioteca, printre miile de coridoare şi 
bifurcaţii, sute şi mii de rafturi situate până aproape de cer...?  
 Citeşti o carte – rămân în spatele ei mii de tomuri necitite. Unde 
să mai găseşti timp atunci pentru re-lecturile necesare? Numai cine n-are 
simţ de orientare şi nu e conştient de mulţimea cărţilor bune şi foarte 
bune scrise vreodată – printre care se individualizează lecturi 
indispensabile, fundamentale – se încumetă să ia rafturile la rând sau, din 
cele citite de-a lungul vieţii şi depozitate în creier (Peter Kien...) să 
purceadă la drum, spre a scrie el însuşi o carte. 
 Unde mai pui că (se zvoneşte printre îngrijitori, legători, ştergători 
de praf, restauratori) undeva în mijlocul sălii circulare a Bibliotecii se 
ascunde o carte... Cartea totală, liber unicum, pe care dac-o citeşti te 
îmbogăţeşti... Te propulsează în rândul zeilor, scutindu-te de a le citi pe 
celelalte milioane. Ea, nu doar că deţine toate răspunsurile posibile la 
întrebările lumii şi constituie rezumatul tuturor celorlalte cărţi din 
bibliotecă – dar este chiar CARTEA VIE. Deţine însuşirea de a-şi... 
însuşi din mers toate cunoştinţele pe care le dezvoltă noile apariţii/ 
generaţii, absorbind într-însa, exhaustiv, cunoaşterea lumii. E o carte-a- 
cărţilor. 
 Dar aceasta nu este doar o carte rară, vreun incunabul ascuns ca o 
matcă în mijlocul stupului, ci una otrăvită, cartea-care-ucide. Pentru ea se 
elimină între ei călugării din „Rosa pristina” (Numele trandafirului) . 
Este o cabală îngropată, încă mai mistică decât originalul, un zohar a 
cărui splendoare mai înainte orbeşte, apoi ucide fără milă. Chiar dacă unii 
dintre călugări au scăpat de păcatele cărnii, venale, cu toţii însă sunt 
antrenaţi, până la unul, în caruselul cărţii ascunse, iar omorurile sunt 
apocaliptice, ritualice. Lectura pe sub pătură, cititul ca drog, boala  - şi 
zăbava – „inutilă” a cărţii, iată păcatele capitale! Abaţia e o cloacă a 
minţii, sahară a vieţii dublată de gheena spirituală în care trebuie să se 
descurce cei doi călugări detectivi, ca pe un teren minat; mlaştină cu 
nisipuri mişcătoare – groapa cu lei sau cea cu jăratec, pregătită de mama 
Capră pentru jupânul, hapsânul Lup.  La Umberto Eco,  biblioteca 
adăposteşte secrete fatale - în loc să fie un loc al desfătării/delectării prin 
lectură - ca un iaz de pierzanie. Dar adevărta orbire existenţială cauzată 
de bibliotecă o descoperim în chiar ORBIREA lui Canetti. Aici biblioteca 
nu este lumea,  universul, nu megalopolisul, hadesul, ci doar un 
apartament. Dar acest apartament constituie spaţiu vital pentru locatarul 
său: întreg universul cunoaşterii sale de savant.  
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 Cândva, mai pe la începuturi, biblioteca era femeia frumoasă şi 
generoasă, fără fiţe şi fandoseli; bărbatul savant se ducea la ea ca la o 
fântână a cunoaşterii: cu cât se adâncea mai mult într-însa, cu atât 
devenea mai modest şi mai popular. Dar Peter Kien, savant sinolog, este 
total desprins de lume, de viaţa cotidiană. Prin biblioteca-spaţiu vital, 
lumea întreagă se stochează, se ordonează pe rafturi sau în sertare în 
capul protagonistului. El păstrează în mintea sa „locatarul” multiplu-
misterios, chiar şi când este dat afară din propria casă – casa cărţii - şi 
trebuie să stea la hotel. Temându-se de orbirea lui Eratosthene sau a lui 
Borges, Kien cade într-o mult mai grea şi mai mare orbire: cărţile sale de 
specialitate devin un ecran/paravan între sine şi lume, iar sinologul 
devenit „sinopat” nu mai poate vedea  altceva decât cărţi rare şi preţioase. 
(Profesorul Miroiu este un „mag călător în stele”, absorbit de munca sa: 
dovedeşte că pentru el cartea înseamnă mai mult, mult mai mult decât 
femeia; dar pasiunea sa nu face din el un psihopat, ca în cazul eroilor lui 
Canetti.) 
 ... Ca în Cimitirul cărţilor uitate, se mai întâmplă şi azi ca un 
critic onest să „adopte” o carte  uitată, neglijată, desconsiderată. Există şi 
azi cărţi bune căzute-n uitare încă de la născare... Ele sunt ca un copil de 
care nimeni din jur nu se ocupă: nu-l atinge, nu-l mângîie – nu-l vede: 
părinţi şi unchi şi naşi deopotrivă. Copilul va sfârşi sufocat de paltoanele 
grele aruncate de oaspeţi peste pătuţ, la botezul său. A fost suficient ca 
moaşa grăbită şi neatentă să-i acopere faţa cu blana sa de vulpe ca, una 
câte una, hainele noilor sosiţi să devină, peste el, morman ucigaş... 
 

Peter Kien, librofor 
 

Una din legendele creştine despre Sfântul Cristofor, spune că, 
într-o vreme, sfântul îşi câştiga existenţa ducând în spate oameni, 
trecându-i de pe un mal pe celălalt al unei ape. Într-o zi, apare lângă el un 
omuleţ, unul mic de statură, aproape un copil, care îi cere să-l treacă şi pe 
el peste râu. Sfântul s-a bucurat că are de lucru, i se părea o treabă 
uşoară. Dacă la început aşa s-a şi întâmplat, Omul din spate părându-i-se 
uşor ca o pană, de pe la jumătatea albiei a început să crească în 
dimensiuni şi să se îngreuieze! Ca, ajungând pe malul celălalt, să constate 
că a cărat în spate un uriaş bărbos care - îi spunea lui cugetul - era însuşi 
Iisus Hristos. Sau tot copilul de la început, dar care şi-a declinat singur 
numele, explicându-şi greutatea prin păcatele lumii pe care, pe cruce, le-a 
luat El însuşi în spate... De aici i-a rămas numele de Cristophorus, 
„purtător de Hristos”. Cam la fel stau lucrurile cu Peter Kien. El pleacă 
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(este alungat) de-acasă în traversarea râului vieţii, cu povara de cărţi în 
cap, fapt care îi dă greutate. Seara, când îşi pune capul pe pernă, ca să nu-
l incomodeze,  scoate bagajul cultural şi-l stochează pe undeva prin 
apropiere, să-i fie la îndemână.  

Peter Kien nu este un simplu cărturar izolat de lume în turnul de 
fildeş al apartamentului-bibliotecă: alienarea/„orbirea” sa merge atât de 
departe, încât începe să vorbească cu cărţile, iar acest obicei îi taie orice 
canal de comunicare cu lumea. Fratele său, psihiatrul George  e obsedat 
de psihopaţii săi, pe care parcă n-ar vrea să-i piardă; sunt doar „copiii” 
săi, cum pentru Peter cărţile. La fel cum bolnavii de plămâni ajunşi în 
creierul Muntelui Vrăjit, la sanatoriu, rămân acolo prizonieri pe viaţă – 
cel care cade sub „blestemul” cărţii  nu mai are scăpare. (Dar autorul lui 
Peter Kien se situează la antipodul personajului – o pildă de moderaţie, 
modestie, discreţie; nu pierde contactul cu lumea, nu-şi pierde nici simţul 
realităţii: nu se crede reprezentantul literaturii germane din exil, deşi în 
mare parte a dovedit că era – inclusiv prin faptul că i se acordă Premiul 
Nobel pentru Anglia, el fiind autor de limbă germană, dar cetăţean al 
Regatului Unit. Ca şi eroul său, Canetti este realmente un cărturar, dar 
asta nu-l face să-şi uite calitatea de om.)  

Prima parte a Orbirii, „Un cap fără lume” sugerează un om 
detaşat total de cetatea şi epoca sa, Viena imperială. Un cap de sine 
stătător (ca în nuvela SF Capul profesorului Dowell de Alexandr 
Beleaev) care, detaşat de trup după moartea acestuia „trăieşte”şi gândeşte 
independent. În „Lumea fără cap” este ironizată atmosfera strălucitoare şi 
decăzută a oraşului imperial, ca în Robert Musil, Omul fără însuşiri. Ca 
în partea a treia, „Lumea din cap” să se revină la universul autist al 
eroului – universul  său paralel. Iar autismul spiritual al eroului, paralel 
cu paranoia celor din jur, induce o atmosferă kafkiană. El nu poate, sau 
mai degrabă nu vrea să ia act (şi) de prezenţa altora: ilustrează 
homocentrismul, omul în centrul universului. În cartea sa, Canetti 
respinge jocul - hessianul „joc  cu mărgele de sticlă”-, ea simbolizează 
existenţa unui univers închis (în mintea protagonistului); iar când coboară 
„în stradă” remarcă o viaţă brutală şi dezamăgitoare, un univers entropic 
şi degradat. 

Ca la Umberto Eco, biblioteca lui Canetti este un spaţiu 
claustrant, spaţiu al morţii. Vieţii reale, eroul îi preferă o viaţă  din cărţi 
cu oameni de hârtie, în locul celor din carne şi sânge. Lectura unei cărţi 
se cuvine să fie doar un sondaj, imersiune temporară în apele ei; or, P. 
Kien confundă viaţa cu cartea, ficţiunea cu realitatea şi – ce-i mai rău – el 
chiar rămâne prizonierul lumii sale de hârtie. Deşi se ocupă de o ştiinţă 
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reală, cunoaşterea sa devine monstruos-obsesivă, exclusivistă şi inumană, 
ca dreptatea inumană din piesele lui Camil Petrescu. Generozitatea cu 
care tratează cărţile Don Quijote – cărţi care constituiau şi pentru Cavaler 
motiv de „smintire prin lectură” – se transformă la Kien într-un cras 
egoism orb, care-l scoate din circuitul valorilor vieţii: el s-a născut mort, 
simplu personaj de carte! 

Chiar bibliotecarii din Biblioteca Babel a lui Borges sunt fiinţe 
active, vii – ei roiesc ca albinele/muştele pe coridoarele bibliotecii. Urcă 
şi coboară scările ei ca îngerii din viziunea biblică, cea cu scara lui Iacov, 
„scara cerului”, în căutarea adevărurilor eterne şi a cuvântului magic, 
poetic (cel care „exprimă adevărul”...). Pe când Peter Kien e  doar o 
lespede  inertă în miezul incandescent al bibliotecii. Un punct imobil, un 
lest afumat. 
 
... Revenind acum la evrei – declaraţi, în întregul lor ca popor al cărţii – 
ei se ţineau deoparte de restul lumii, nu se amestecau cu nimeni. (Abia 
mai recent, pe la începutul revoluţiei mondiale au început să devină 
„asimilişti”, adică progresişti şi universalişti). O viziunea asemănătoare 
asupra lumii au avut-o grecii: pentru ei, care iarăşi se considerau unici, 
omenirea se împărţea între greci şi barbari (tot restul lumii în afară de ei 
– acest „rest” incluzându-i şi pe evrei). Ei erau singurul popor cultural, 
toţi ceilalţi erau văzuţi ca neciopliţi/necivilizaţi. Dar iată că în istorie se 
ridică unul (Apostolul Pavel) care, deşi „apostol al neamurilor”, se simte 
obligat şi faţă de unii şi faţă de alţii. Atât de profunde sunt sentimentele 
apostolului faţă de fraţii lui evrei, că se arată dispus să renunţe la 
mântuirea propriului suflet pentru ei: „Căci aproape să doresc să fiu eu 
însumi anatema, despărţit de Hristos, pentru fraţii mei, rudele mele 
trupeşti. Ei sunt israeliţi... (Rom. 9:3). 
 În altă ordine de idei, el se simte dator să-şi depună mărturia, să 
ducă Evanghelia atât  înaintea oamenilor simpli, din popor, cât şi a celor 
de seama lui: cărturari sau oameni din înalta societate. Dintre 
contemporanii săi, Pavel îi are în vedere pe cei din „casa împăratului” 
(curtea imperială). După ce se prezentase în faţa dregătorilor romani şi 
evrei, autorităţi ale timpului: Festus şi Felix, dar şi regele evreu Irod 
Agripa, succesor al lui Irod cel Mare, cu un imens curaj premonitoriu, 
Pavel cere să compară în faţa împăratului însuşi... A fost aceasta singurul 
mijloc de a ajunge cu Evanghelia şi în viitoarea „Cetate Eternă”, fieful 
catolicismului?... Dar cine altul este în stare ca, la trecerea sa prin Atena, 
să le vorbească filosofilor greci, epicurieni şi stoici – să aducă Vestea cea 
Bună în chiar incinta Areopagului, agora ateniană?... În concluzie, Pavel 
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se simte dator şi „elitei intelectuale” şi vulgului, fiindcă Biblia, Cartea 
sfântă, este destinată tuturor. 
 

Biblia 
 

Într-o delegaţie oficială a statului român, aflată în „schimb de 
experienţă” în Coreea de Sud s-a nimerit şi un pastor neoprotestant, 
persoană cunoscută autorului. „Şoferul” care a fost distribuit grupului lor 
era foarte săritor, ajuta la bagaje, se descurca de minune prin imensa 
metropolă Seul, îi sfătuia în legătură cu micile comisioane pe care le 
aveau de făcut pentru acasă… Mai primea cu bunăvoinţă  şi micile lor 
înţepături: ba că ar conduce prea încet, ba prea repede… 
 Într-una din ultimele zile ale delegaţiei, la ora mesei, şoferul i-a 
anunţat că se găsesc prea departe de bază să se mai poată încadra în timp 
şi să prindă masa. „Dar ştiu eu în zonă o cantină studenţească unde se 
poate mânca ieftin şi bine!”, zice presupusul şofer. Zis şi făcut; când 
ajung acolo, grupul lor de delegaţi internaţionali avu o mare surpriză: 
toată lumea, de la portar, până la şeful localului se înclina până la pământ 
în faţa şoferului lor, să trăiţi dom profesor, am onoarea să vă salut… Se 
dovedi aşadar că cel care-i conducea prin oraş era profesor universitar, 
şef de catedră. Şi ce v-a determinat să vă pierdeţi timpul cu noi?, au 
întrebat ei nedumeriţi. Eu n-o consider o pierdere de timp, zise omul, 
dimpotrivă: când s-a anunţat în biserică nevoia de ajutor determinată de 
venirea unei delgaţii mai numeroase din câteva ţări, eu m-am bucurat că 
mă pot face util. 
 A doua mare surpriză au avut-o când pastorul nostru, împreună cu 
un scriitor, l-a întrebat pe un frate coreean de câte ori a citit el Biblia. 
Păi… cam de vreo sută de ori, răspunse omul. Românul nostru se 
nedumireşte, revine şi îl întreabă: de ce a fost nevoie de atâtea lecturi, 
doar e vorba de-o singură carte! Atunci coreeanul face un gest larg, cu un 
zâmbet tot atât de larg pe buze: Uitaţi-vă bine în jur: ce vedeţi în jurul 
vostru…? Noi ne holbam miraţi – zice pastoral - şi vedeam o autostradă 
întortocheată şi suspendată, câteva bildinguri cu multe etaje, care 
constituiau centrul creştin unde fusesem invitaţi şi cazaţi. Ei, toate aceste 
clădiri imense din beton, oţel şi sticlă, aceste reclame strălucitoare, 
multicolore care se lăfăie pe ele, această spaghetti jonction… Toate astea 
se vor prăbuşi, vor pieri într-o zi… Dar Cartea asta… (coreeanul făcu un 
gest demonstrativ: luă Biblia lui mare şi o aşeză pe trotuar în picioare)… 
Când totul în jurul nostru va pieri şi se va dărâma, va dispărea,  cartea 
asta va rămâne-n picioare!  
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* 
 

           Scrisă într-un interval de timp de 1600 de ani de 40 de autori, 
Biblia are o uluitoare unitate de conţinut, de parcă ar fi fost scrisă de un 
singur autor, într-o perioadă scurtă de timp. Acest lucru se observă „cu 
ochiul liber”; cei care susţin contrariul, anume că ar fi o culegere de texte 
mitologice (spus pe şleau: poveşti, basme) ori sunt rău-voitori, ori n-au 
citit-o integral, spre a-şi putea face o imagine de ansamblu. Autorii 
cărţilor biblice provin din medii cât se poate de diferite: pescari, 
funcţionari în administraţie, dar şi scribi, copişti – „scriitori” (arhivari); 
secretari pe lângă curţile regale ale celor două regate ale evreilor.  De 
multe ori, autorul propriu-zis se foloseşte de un secretar literar-personal: 
este cazul lui Ieremia – dar şi al apostolului Pavel, care scrie manu 
propria de obicei salutul final al epistolelor. 

Prima Biblie ebraică a foat realizată prin secolul II î.Hr. şi se 
chema Tanak (TaNaKh – abreviere de la Tora, Neviim, Ketuvim). 
Reprezentanţii „înaltului criticism” nu-şi dau seama că tocmai 
argumentele aduse de ei împotriva Bibliei concură la susţinerea divinităţii 
culegerii. Când un număr de 40 (iar după ei, peste 100!) autori au 
contribuit la materializarea aceleiaşi  idei, realizând o carte miraculos 
unitară, în toate privinţele exemplară, la mijloc nu poate fi un artefact 
pământesc. (şi-apoi, în altă ordine de idei: când toată Biblia e înţesată de 
semnele lor, cum am putea să nu ţinem cont de evrei?) 

... Am trăit totdeauna cu convingerea fermă că Biblia nu este o 
carte printre altele, simplă piesă – sau chiar  „piesă de rezistenţă” – pe 
raftul de referinţă. (La o cafea cu prietenii, înaintea unei lansări de carte, 
doi buni prieteni m-au întrebat, oarecum contrariaţi: …Şi tu chiar ai citit 
Biblia asta din doască-n doască…?  Eu am încercat, dar m-am 
împotmolit pe la pomelnicele alea de nume… la Numeri, Deuteronom, 
nu mai ştiu…  (zice unul din ei). Atunci eu le-am spus da, am citit-o de 
mai multe ori şi nu doar ca pe o lectură oarecare. Şi simt nevoia s-o 
recitesc mereu, cu creionul în mână. 

 
Biblia este de fapt o bibliotecă – o colecţie de 66 de cărţi: 39 Vechiul 
Testament şi 27 Noul. Vechiul Testament este de fapt Biblia evreiască, 
cele 39 de cărţi fiind dispuse într-o ordine diferită: TORA (Genesa, Exod, 
Levitic, Numeri, Deuteronom); PROFEŢI (Iosua, Judecători, I şi II 
Samuel, I şi II Împăraţi, Isaia, Ieremia, Ezechiel, Osea, Ioel, Amos, 
Obadia, Ionah, Mica, Naum, Habacuc, Tefania, Hagai, Zaharia, 
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Maleahi); SCRIERI (Psalmi, Proverbe, Iov, Cântarea Cântărilor, Rut, 
Plângeri, Ecclesiast, Estera, Daniel, Ezra, Neemia, I şi II Cronici). 
 Copilul evreu începe studiul Torei la 5 ani, făcând din acesta o 
preocupare constantă de-a lungul unei vieţi de om. Dar, ca orice copil, o 
învaţă mecanic, se plictiseşte, se lasă pe tânjală… Abia când mai creşte, 
începe să realizeze beneficiile învăţării, responsabilitatatea enormă care 
decurge din calitatea de popor al Cărţii. Dar e bine să rămână la studiul 
Scripturilor Sfinte; să cerceteze conţinutul Hagadei; Midraş, Talmud şi 
Cabală – toate sunt importante pentru cultura generală a evreului studios 
(evreul prin definiţie). Unele din acestea pot fi studiate şi cu titlu 
informativ, dar cel de bază trebuie să rămână studiul Torei. A pune 
accentual principal pe studiul celorlalte cărţi sfinte, care de fapt au 
generat imensa exegeză biblică iudaică este similar cu a amesteca tradiţia 
creştină cu Biblia, acordându-le credit egal.  
 

(fragment din volumul MIHAIL SEBASTIAN  
ŞI PROBLEMA EVREIASCĂ, în pregătire) 
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„Cântarea 

Cântărilor” – 

o perspectivă 

profană 
 

    
    

 
 
 
 
 

un eseu de Emil Nicolae 
 
 Unul dintre cele mai frumoase poeme de dragoste ale lumii 
("esenţa cântecului" s-a spus) şi, totodată, unul dintre cele mai 
controversate texte ale Vechiului Testament este „Cântarea Cântărilor”. 
El deţine un record şi în privinţa numărului comentariilor care i-au fost 
dedicate. Iar din moment ce disputele îl însoţesc şi azi, poate fi considerat 
un model de "opera aperta" (operă deschisă), după formularea lui 
Umberto Eco. În orice caz, dintre toate superlativele pe care le-a adunat, 
unul mă interesează aici: „Cântarea Cântărilor” reprezintă prima victorie 
(cunoscută) a esteticii asupra celorlalte tipuri de lectură produse de 
felurite interpretări (alegorice, ezoterice, tipologice, psihologice, 
naturaliste etc.). Cu această afirmaţie mă aflu, probabil, în pragul ereziei 
(sic!), căci Akiva ben Iosif (45 - 135 d.H.) ne-a avertizat: "Cine va rosti 
<Cântarea Cântărilor> cu voce vibrantă în casa de ospăţ a nunţilor şi în 
acest fel profanând-o, acela n-are parte de lumea viitoare"; sau: "Cine 
citeşte un verset din <Cântarea Cântărilor> socotind-o un simplu cântec 
şi cine citeşte un verset în timpul unui ospăţ, când nu este vremea citirii 
sale (la Paşti şi, uneori, de Sabat - conform preceptelor religioase - n.m.), 
aduce nefericire în lume." (cf. "Talmud / Sanhedrin"). Totuşi, acelaşi 
înţelept (viclean?!) Akiva, într-o adunare rabinică din anul 91 d.H., la 
Iavne, a reuşit să impună "canonizarea" (voi reveni asupra sensurilor 
importante ale noţiunii, în cazul de faţă) poemului, argumentând: "Lumea 
întreagă a fost fără seamăn în ziua în care Cântarea sublimă a fost dată 
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Israelului, căci toate Scrierile sunt sfinte, dar Cântarea e cea mai sfântă 
dintre Scrieri." Asta a fost concluzia la interpretarea sa alegorică, după 
care sensul „Cântării Cântărilor” ar fi iubirea dintre Dumnezeu (în 
ipostaza de mire) şi poporul ales (în ipostaza de mireasă). În termeni 
religioşi, demonstraţia a izbândit şi contestatarii (care acuzau încărcătura 
erotică a textului) au tăcut. Dar consecinţa cu adevărat importantă mi se 
pare a fi salvarea poemului de la uitare (cum s-a întâmplat cu multe 
altele) şi impunerea lui, în condiţiile în care motivaţia artistică nu avea 
cum să treacă înaintea celei teologice.  
 Revin la chestiunea "canonizării" (conceptul, sub aspect profan / 
estetic şi literar, a ajuns în actualitate odată cu dezbaterile provocate de 
apariţia cărţii lui Harold Bloom The Western Canon. The Books and 

School of the Ages, 1991). Din punct de vedere religios, nu interpretările 
alegorice / simbolice interesează aici (pe care le-a expus deja Northrop 
Frye în studiul său din 1982, The Great Code. The Bible and 

Literature), ci fixarea literală şi literară a textului. Şi trebuie să 
recunoaştem că aceasta se datorează canonizărilor primare din cadrul 
bisericii – întâi în sec. III î.H., prin Septuaginta, şi apoi în anul 91 d.H., 
amintit mai sus –, care au făcut textul de neatins. Puţinele deosebiri 
apărute în variante (exp. Tetragrama / YaHWE pomenită o singură dată 
în Septuaginta şi deloc în Biblia ebraică masoretică) certifică procesul 
istoric al canonizării (în etape), ca şi diferenţele de viziune între 
comunităţile religioase. Dar importantă rămâne impunerea "modelului 
literar", respectiv "canonizarea" estetică. Sigur că de-a lungul multor 
secole, mai ales sub regimurile teocratice, „Cântarea Cântărilor” a 
subzistat în virtutea interpretărilor religioase; formal însă, căci motivaţia 
reală, "clandestinizată" cumva, a fost mereu frumuseţea artistică a 
poemului. Chiar şi aşa, comentariile teologice n-au putut să ocolească 
tema "literarităţii", tehnic vorbind. De aceea găsim în ele încercări de 
structurare stilistică a textului, pentru a-l omogeniza (fie considerându-l o 
construcţie dramatică "de autor", pe mai multe voci; fie luându-l ca o 
suprapunere de fragmente lirice provenind din perioade istorice diferite). 
Iată un exemplu de asemenea structurare a celor 117 versete: Cantilena 

Miresei (1.1 - 1.8) / Dialog de dragoste (1.9 - 2.7) / Amintirile Miresei 
(2.8 - 3.5) / Ceremonia nunţii (3.6 - 3.11) / Cântecele tinereţii (4.1 - 5.1) / 
Cantilena Mirelui pierdut (5.2 - 6.3) / Evocarea frumuseţii Miresei (6.4 - 
7.10) / Via iubirilor (7.11 - 714) / Frate şi soră (8.1 - 8.4) / Cânturi şi 

fragmente diverse (8.5 - 8.14). Oricum, din vasta exegeză referitoare la 
emanciparea (sau autonomizarea) estetico-literară a poemului, extrag 
precizarea că mai ales scriitorilor romantici germani (sub influenţa 
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protestantă?) li se datorează accentul pus pe interpretarea profană, 
pornind de la J.G. Herder (1778 - asocierea cu literatura populară). Acest 
curent s-a prelungit până în zilele noastre, la H. Gunkel (1966 - 
comparaţie stilistică cu Psalmii) şi la G. Gerleman, E. Wuthwein, J.G. 
Eichhorn sau K.F. Umbreit.  
 E momentul să precizez că m-am oprit astăzi la acest subiect, 
respectiv „Cântarea Cântărilor”, pentru că mi-a căzut în mână (după mai 
muţi ani, deh!) ultima versiune românească a Sfintei Scripturi şi anume: 
"Biblia. Noua traducere în limba română" (International Bible Society, 
2007), realizată după textul masoretic (aşadar, din limba ebraică). 
Interesându-mă evenimentul sub aspect strict filologic şi literar, las 
deoparte chestiunea patronajului confesional (protestant, în cazul "Noii 
traduceri...", şi ortodox, în cazul celorlalte pe care le voi menţiona mai 
departe). Ca să am o perspectivă cât de cât obiectivă, mi-am luat în faţă 
patru versiuni ale Vechiului Testament, iar ca să restrâng cercetarea – 
inclusiv orientarea ei pe dimensiunea estetică –, m-am oprit la „Cântarea 
Cântărilor”. Acelaşi fragment (7.6 - 7.9) decupat din poem, arată astfel în 
traducerile româneşti moderne:  a) pe baza textului masoretic: "Cât de 
frumoasă eşti şi cât de plăcută / eşti în dezmierdări, iubito! / Statura ta 
este asemenea palmierului, / iar sânii tăi asemenea unor ciorchine. / Îmi 
zic: <Mă voi urca în palmier / şi-i voi apuca ramurile!> / Sânii tăi să fie 
asemenea unor ciorchini de struguri, / iar mirosul respiraţiei tale 
asemenea merelor! / Gura ta să fie asemenea unui vin bun! / Vinul să 
meargă drept spre iubitul meu, / curgând liniştit pe buze şi pe dinţi." (cf. 
"Noua traducere...", 2007); şi: "Cât de frumoasă şi cât de blândă eşti tu 
iubita / Fiică a bucuriilor / Vlăstărirea ta seamănă unui palmier / Şi sânii 
tăi, struguri. / Eu am spus: vreau să urc în palmier / Să apuc ciorchinii lui 
/ Şi să fie sânii tăi precum strugurii viţei / Şi suflarea nărilor tale asemeni 
merelor. / Şi cerul gurii tale asemeni vinului celui bun / Ce alunecă lin 
spre iubitul meu / Şi mustos picură pe buzele adormiţilor." (cf. Ioan 
Alexandru, 1977); b) pe baza textului grecesc din Septuaginta: "Ce 
frumoasă (eşti), şi ce plăcută, / dragoste, în desfătările tale! / Această 
măreţie a ta este asemenea palmierului, / şi sânii tăi, asemenea 
ciorchinilor. / Am spus: mă voi urca în palmier, / mă voi prinde (de 
ramurile sale) de sus, / sânii tăi îmi vor fi ciorchinii de vie, / şi mireasma 
nasului tău, ca merele, / şi cerul gurii tale, ca vinul cel bun / care curge 
drept spre iubitul meu, / potrivit pentru buzele şi dinţii mei." (cf. 
Septuaginta, 4/1, Iaşi, 2006); şi: "Cât de frumoasă eşti şi atrăgătoare, 
prin drăgălăşia ta, iubito! / Ca finicul eşti de zveltă şi sânii tăi par struguri 
atârnaţi de vie./ În finic eu m-aş sui - ziceam - şi de-ale lui crengi m-aş 
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apuca, sânii tăi mi-ar fi drept struguri, suflul gurii tale ca mirosul de 
mere. / Sărutarea ta mai dulce- ar fi ca vinul, ce-ar curge din belşug spre-
al tău iubit, ale lui buze- nflăcărate potolind." (cf. ed. BOR, 1975).  
 Se observă că aproape nu contează micile diferenţe care apar de la 
o versiune la alta (ceea ce se întâmplă şi în situaţia altor două traduceri 
care merită menţionate: aceea interbelică făcută de cuplul Radu - 
Galaction şi aceea mai recentă a lui Valeriu Anania). Totuşi, dacă 
detaliile pot fi importante pentru interpretarea teologică ("diavolul se 
ascunde în detalii", nu?!), merită reţinută în primul rând expresivitatea şi 
forţa poetică, dominatoare peste tot şi peste toate. În traducerea poetului 
Ioan Alexandru ele potenţează intuiţia şi talentul, în traducerea ştiinţifică 
(grupul coordonat de Cristian Bădiliţă pentru Septuaginta) transpare prin 
acribia filologică şi istorică. Încât traducerile cu carcater religios se supun 
şi ele!  
 Pentru că această împrejurare m-a determinat să revin la ediţia lui 
Ioan Alexandru (Cântarea Cântărilor, Edit. Ştiinţifică şi enciclopedică, 
Bucureşti, 1977; cu un studiu introductiv de Zoe Dumitrescu-Buşulenga 
şi traducere din limba ebraică, note şi comentarii de Ioan Alexandru; 
seria "Bibliotheca orientalis"; 133 p.), lansată la Piatra-Neamţ în preajma 
Crăciunului din anul apariţiei, precizez că ea a fost realizată tocmai 
pentru "canonizarea" literară a poemului şi în cultura noastră. 
Reproducerea celor mai importante versiuni vechi (1688 - din "Biblia de 
la Bucureşti" şi 1795 - din "Biblia de la Blaj") alături de versiunea 
poetului contemporan transmite ideea capacităţii acomodării limbii şi 
creativităţii româneşti cu un model / canon literar universal. De altfel, în 
cuvântul său introductiv, Ioan Alexandru subliniază valoarea artistică a 
poemului biblic: "Că a fost interpretată alegoric, mitic, simbolic sau 
realist-critic, literar, cuvânt cu cuvânt, <Cântarea Cântărilor> a fost şi 
este socotită de toţi cercetătorii ei o capodoperă a liricii universale. Unii 
au văzut în ea o dramă, alţii un dialog, alţii un simbol, unii o antologie de 
30 de poezii erotice strânse laolaltă, de sine-stătătoare ce se rosteau în 
cele opt zile de sărbătoare legate de evenimentul nunţii; unii o socot 
poezie populară, alţii cântare cultă de mare rafinament. <Cântarea 
Cântărilor> îşi păstrează până astăzi frumuseţea şi prospeţimea neegalate. 
Chiar şi cititorului modern, trăind într-o civilizaţie tehnic avansată, simţul 
iubirii frumosului i-a rămas neschimbat: aflat în faţa acestui imn al 
iubirii, îl degustă cu aceeaşi bucurie  care i-a fericit veacuri de-a rândul 
pe înaintaşii săi."  
 Nu am intenţia să închei şocant, ci doar să mai atrag o dată atenţia 
asupra originii profane a „Cântării Cântărilor” – şi tocmai de aceea 
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extrem de productivă din punct de vedere literar –, indiferent de 
meandrele prin care a trecut până la consacrare. De aceea reţin percepţia 
pe care o impune editorului şi cititorului sofisticat din secolul XXI: "THE 
SONG OF THE SONG. A collection of erotic love poetry, in witch a 
woman an her lover celebrate their sexual relationship" (CÂNTAREA 
CÂNTĂRILOR. O culegere de poezie de dragoste erotică, în care o 
femeie şi iubitul ei sărbătoresc relaţia lor sexuală). Este concluzia la care 
au ajuns autorii prestigioasei Illustrated Encyclopedia of the Bible 
(coord. John Drane; Ed. Lion Book, Oxford, 2001). 
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Un poem de  

Liviu Pendefunda 
 

 
 

 

 

 

 

Fântâna stropilor de piatră 
 

sufletului meu pereche 

 
Adesea luminat de îngeri de argint, voci şi lacrimi  
      sunt şi simt. 
Această reflectare de tainic foc sfinţit, pe care soare 
l’am crezut şi încă vreau să cred că nu’i doar luminare 
ci doar călătorie prin lumea care o presimt a fi colind 
întru enigma trupurilor arse sub limbile de clopot, 
porul de fântână prin care vâd tărâmul fermecat de tine, 
prin care se aud alţi stropi de piatră – asurzitorul ropot, 
enigma denumită trup şi sufletul tău tandru clopotind, 
pe care nu mai ştiu să îl descopăr, o experienţă’n sine. 
Al Lui e ochiul sau al tău, în valea plină de ruine 
când numere, valori, infrastructuri, atomi şi-o lună 
hălăduieşte’n noaptea fără stele, clipocind minuni? Alint 
sub ploile de frunze răstălmăcite din azur furtună 
când mi’aş dori alţi doisprezece aştri să ţi se’nchine 
din calea sângelui pornind în minte inimi spre cunună. 
 
Dincolo de moarte de-ai purta, fântână, frumuseţea ta, 
s’o am mereu pe ape izvorâte din suflete ascunse 
în frunze renascute ca’n fiecare primăvară şi mă’nalţă 
în alt tărâm, în altă viaţă, cu spiritele printre pietre scurse 
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întru imensul chaos pitit nadirului zenit, un ciclu infinit.  
De-acolo-abia eu m’aş întoarce unde domneşte dragostea, 
izvorul de nimic, nimicul care alţii se prefac a’l fi zărit, 
deşi e plin de fluturi, îngeri, zâne, scăldaţi în pulbere  
de aur făurit de mine’n alambic spre a te adora, 
şi-a’ţi da nimicul nevăzut, neuzit, cel care scaldă visele 
şi le adună strălucind precum sunt stropii de lumină 
în răsuflarea dintru început a lumii, mărinimia ta.  
  
Visam la nemurire şi încă trupul visează la o piatră 
zărită în adâncul de fântână, pe care filosofii mi-o descriu 
scăpată departe, mai departe cu cât înot şi zbor 
şi tot citesc pe ziduri litere’ncrustate şi poartă după poartă 
deschid cu-o cheie potrivită de-un şarpe dăruită într’un măr. 
Îmi dai din suflet o licoare – elixir. Stau în genunchi. Aprind 
în timpul neştiut foc după foc de lumânare şi nu mai ştiu 
de-a mai trecut o noapte, o zi, sau ani în care să surprind 
cum mă aştepţi în ciuda căutării mele, romburi, pătrate, 
triunghiuri, cercuri şi temple părăsite, arsele fereşti de cedru 
sub sfere-adăpostind uriaşe piramide şi în final uitate 
minunile iubirii într’un volucru simplu - al meu icosaedru. 
 
 
Adesea luminat de îngeri de argint, am căutat. Ştiam că eşti. 
Nu mândra lună, nu fecioara, nici zâna din poveşti, 
                                                          ci piatra mea filosofală. 
 
Cu fiecare zi care-a trecut uitam să’not, pluteam în zbor, 
a renunţare; întunecarea transforma lumina’n umbră.  
Şi nebunia’n loc scâncea din vechea mea fervoare. Ce căutare? 
Privirea’mi devenise din stele tot mai sumbră. Crezut-am vid 
tristeţea şi gândul mai livid. Tot învârtindu-mă’n spirală 
doream, mi se părea... până’ntr’o zi, când îngeru’a şoptit: 
Un suflet blând cu mintea luminată, mixaj de har şi dor  
s’a ridicat în sprijin de foc aprins sub apele din mare 
pe ceru’al şaptelea prin trup de arbori şi licornă 
să te îndrume în căutarea ta pentru-o himeră fără formă,  
pretinsa piatră concepută şi de-alchimişti imaginată – filozofală. 
 
Apoi m’am strecurat îndeplinind porunci şi probe 
când în sfârşit, am recitit un manuscris în care-a fost înscris 
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că totul se reia de la’nceput precum îşi prinde-un şarpe coada 
şi am pătruns prin valuri în adânc, să aflu’n piatră seva, 
prelinsă’n rădăcini şi în picioarele fiinţelor din catacombe, 
cuvinte criptice ce-ascund în taine şi’i prind în vis 
pe’ndrăgostiţii ce’şi aşteaptă nunta. 
 
Aşa te-am regăsit, minune; şi care’i preţul ca din nou 
să’mpărtăşesc cu tine misterul de sub fluviul care’l beau 
ca între’adânc şi cer să nu mai fie decât fiinţa ce’o iubesc, 
un phoenix, ce se zbate nefiresc în lumea-n care-o vreau? 
Sufletul meu se răsuceşte, fuior din coama de licornă, 
ofrandele culese din piatra şlefuită, diamante, perle şi un ou 
sub coaja căruia se’nfoaie secretul anticului măr 
scăldat în nemurire şi-a ochiului iubire, eternul adevăr. 
 
Şi am privit oglinda în care se vedea cum anii-ar fi trecut 
peste iubirea mea, amarul vârstei-ar fi uscat în nebunie 
viaţa sângerâd, oasele crăpând, pielea mai diformă. 
Trâmbiţe scuturau tot universul, incandescentul scut  
îmi proteja lumina şi dintre trupuri arse tu ai renăscut; 
eşti între lemne, frunze, blăni, pene şi solzi o feerie, 
piatra din templu, un templu alb, corn de licornă 
şi îmi citeai sculptatele cuvinte din timpul din urmă, 
aceleaşi prezise’n pereţii răstălmăciţi în fântână. 
 
Cei care beau din aceasta rămâne-vor veşnici 
                                                             hălăduind pe nicăieri 
dar nici nu’şi vor mai aminti unde e piatra. 
 
Am fost atât de-aproape, să te găsesc şi stau şi acum  
în faţa apelor adânci; ci viaţa îmi e la îndemână. 
Pe cine să aleg în raiul promis de ultima suflare? 
Şi josu’i sus, identice acestea sunt repetate treceri în fântână, 
atât de adânc, o piatră, strop de moarte prematură, 
eşti tu sau doar oglinda pe care-o’ntorc, cu îngeri de argint 
fiind atât de luminată, nu de lună ci de soare. 
Am piatra, din adânc de cer beau apa, te am în mână… 
 
Să fie răsucită, fum, această viaţă nesfârşită’n care simt  
că toamna împlineşte îngheţatele lumini, ce ironie! 
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N’a fost aşa să fie, cunoaştere, iubire, dor şi soartă. 
Totul în marea căutare, e o metaforă, o piatră. 
Dorinţa mea n’a fost în van nebună utopie 
căci minţile înguste-ar spune: ce scofală 
să cauţi, să găseşti, cu inima, cu mintea din clopote’n fântână 
strecurându-te’n spirală un scop, Cuvântul, sacrul duh, 
pe-o gură de rai fermecat, această piatră filosofală. 
 
Un suflet blând cu mintea luminată, mixaj de dor şi har 
s’a ridicat în sprijin de foc aprins sub apele din mare 
pe ceru’al şaptelea prin trup de arbori şi licornă într’un  
conflict ce mintea omenească n’o poate lămuri 
decât cu inima ce caută o viaţă. Ci pentru mine orice-ar fi, 
în templu’n care-un tron e o secundă pentru omul care 
cu ochii suflecaţi şi mâna crispată de durere, mă adun 
şi m’oglindesc în roşul trandafir aflat pe cruce. Dar 
tu eşti lumina, piatra, în care suflet de alambic mă prind, 
adesea luminat de îngeri; voci şi lacrimi sunt şi simt. 
 

undeva, august 2015 
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Tot felul de  

înscrisuri medicale 
 

 
 
 
 

o proză de Adrian G. Romila 

 
Cana albă de ceai se răcise, pe masă, cu sfoara gri a pliculeţului 

atârnând în afară, ca un ombilic fusiform. Linguriţa lucea — un obelisc 
de inox ce-şi iţea vârful peste marginea de porţelan. Îi persista încă în 
nări mirosul de la spital, de pe hol, cât aşteptase. Stătea cu capul în mâini 
şi privea a nu ştiu câta oară toate documentele răsfirate în faţă. Erau tot 
felul de înscrisuri medicale, radiografii, RMN-uri, scrisori, rezultate de la 
analize. Mai important era ultimul tomograf, cu o lungă precizare de la 
neurolog, la care se tot uita, aşezat sub ochi, bătând darabana şi jucându-
se cu firimiturile pe care le simţea prin buricele degetelor. Se ridică, sorbi 
din cană şi privi un timp pe geam, fără ţintă. Trotuar, trecători în geci şi 
pardesie, maşini, viaţă lichidă, colcăitoare. 

Prin urmare, venise verdictul. Profesorul scrisese acolo, cu pixul 
verde şi literele stâlcite, în rubrica de diagnostic, nu era cale de 
întoarcere, oricât ar fi vrut să se prefacă a nu fi fost decât o presimţire, un 
vis. Îşi repetase toată săptămâna, ca să se amăgească: nu, nu poate fi, n-
are cum, nu mi se poate întâmpla mie, n-am aşa ceva, va fi bine. Crina şi 
Maria îl liniştiseră şi ele cum putuseră, nu putea fi vorba de nimic grav, 
de nimic iremediabil, să stea calm, o să vadă. Acum stătea scris, acolo, în 
hârtiile alea nenorocite, şi ce e scris pe hârtie, rămâne şi sapă, încet, 
realitatea, împărţind-o într-un ”înainte” şi un ”după” ce s-a scris. Ştia de 
mult asta, vorbise de atâtea ori despre, se afla în toate cărţile.  

Termină ceaiul şi puse cana în chiuvetă. Mai ridică o dată 
radiografiile şi le lipi pe geam, la lumină, pentru a vedea clar, pe film, 
gâlmele albicioase care confirmau ce scria pe hârtie. Erau ca două 
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poveşti care se completau, pe suporturi diferite, sau, mai bine-zis, erau ca 
un scenariu ecranizat excelent, fără cusur, ale cărui imagini comprimate 
pe document într-o expresie verbală le vedea descompuse pe film, în 
secvenţe.  

Spălă meticulos toate vasele, să nu mai aibă treabă fetele, când or 
veni acasă, şi strânse ce mai era de strâns în frigider. Îşi târşâi papucii pe 
hol şi puse, din mers, hainele în cuier. În dormitor, televizorul mergea pe 
ştiri, era o pălăvrăgeală politică, îl stinse şi puse telecomanda încet, pe 
masa de călcat. Liniştea din apartament părea acum suspectă, ca şi cum 
ar fi născut o stranie prezenţă, pe undeva, greu de localizat, dar 
perceptibilă, grea. Afară, pe stradă, zgomotul maşinilor şi claxoanele 
veneau din altă lume, de dincolo de acvariul în care înota, lent. Tresări 
când o frunză izbi fereastra şi ateriză pe pervaz. Vântul suflă un pic mai 
tare, atunci, şi câţiva picuri anunţară o ploaie rece care, poate, va veni, 
mai târziu. 

Se lăsă în genunchi, cu grijă, deschise sertarul de sub somieră, 
unde erau cutiile cu fotografii şi albumele. Scoase câteva şi le puse pe 
covor, una peste alta. Rămase câteva minute cu ochii în gol, oftă, îşi trecu 
mâna dreaptă peste faţă, obosit.Deschise capacul uneia dintre cutii. Erau 
acolo plicuri mari, groase, cerate, aşa cum le aşezase ordonata de Crina. 
Citi, în timp ce le răsfira: ”Cununie, 1996”; ”Nuntă”; ”Mare, Costineşti, 

1997”; ”Mare, Mamaia, 1998”; ”Botez Maria, 2000”; ”Grecia, 2008”; 

”Noi la Radu, 2010”; ”Bunica şi bunicul, 1992”; ”Pe Bucegi, 1993”; 

”Final de facultate”; ”10 ani de la liceu”; ”Diverse”; ”Maria, 2 ani, 

2002”; ”Maria, 10 ani, 2010”; ”Maria, clasa I”. Se opri şi începu să le 
desfacă, la întâmplare, privind pozele. Zâmbea din când în când, ridica 
din sprâncene sau se încrunta, cu subînţelesuri. Puse deoparte, într-un 
teanc separat, unele dintre fotografii, pentru reevaluări ulterioare, pentru 
fixat în album sau pentru comentat, cu fetele.  

Într-una, stătea cu Maria în braţe, goală-goluţă, pe plajă. El era în 
slipul galben, cu picioarele depărtate, înfipte în nisip, iar Crina, alături, 
radioasă, în costumul de baie cu roşu şi dungi albastre, făcea cu mâna 
obiectivului. Fetiţa îl strângea cu braţele-i micuţe de după gât, în timp ce 
faţa ei drăgălaşă, cu un zâmbet până la urechi, îi era lipită de a lui. Părul 
blond, lung, buclat, arăta că apa sărată nu reuşise să-l ude prea tare. În 
jurse putea observa viermuiala de oameni care se bucurau de fierbinţeala 
verii şi de libertatea vacanţei. Îşi aminti că atunci îi cumpărase primul 
colac de înot, sub forma unei răţuşte albe, cu aripile şi penele conturate în 
maro, cu ciocul roşu aprins. Se bucurase mult fetiţa de el, toată ziua 
stătea în apă, numai de dragul lui. Tot atunci se certase tare cu Crina, 
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prima ceartă serioasă, de când se căsătoriseră, motive de bani şi de socri, 
dar se împăcaseră pe seară, şi o invitase la un pahar de vin, în 
restaurantul hotelului. Făcuseră dragoste intens, în noaptea aceea, în timp 
ce pe Maria o lăsaseră la familia din Timişoara, să se joace cu băieţii şi să 
doarmă la ei, în camera-apartament pe care nu şi-ar fi permis-o niciodată, 
în vreo vacanţă. Atunci a schimbat prima roată, la maşină, în parcarea 
hotelului, şi a fost un adevărat spectacol, fiindcă nu mai reparase 
niciodată o pană de cauciuc. Maria şi băieţeii din Timişoara îl asistaseră, 
curioşi, şi puseseră o grămadă de întrebări. Crina bea cafea cu părinţii 
băieţilor, în şezlongurile din balcon, şi-l priveau de sus, aruncându-i 
ironii şi râzând. Le răspundea şi el, cum putea, printre prezoane şi ridicări 
de cric, ca să nu rămână mai prejos. Fusese atunci o noapte de pomină, 
povestiseră, spuseseră bancuri, băuseră şi se distraseră până dimineaţă, 
când copiii, epuizaţi de joacă şi de veghe, căzuseră, la întâmplare, pe 
paturi.  

Se auzi cheia, la intrare, se ridică dintre mulţimea de poze şi 
merse pe hol. Crina salută, lăsă poşeta şi sacoşa de cumpărături pe fotoliu 
şi-l sărută, scurt. Se descălţă de cizme şi, în drum spre baie, îi aruncă, 
peste umeri. ”Ce-i cu tine, măi băiete, de eşti aşa întunecat? Iar te-ai 
certat cu Marius? Iar aveţi probleme, la serviciu? N-aţi mai rezolvat cu 
raportul ăla?” ”Nu-i asta, Crina, e altceva...” Femeia se întoarse, cu mâna 
pe clanţa toaletei. El îi făcu semn cu capul spre masa din bucătărie, unde 
erau documentele medicale. ”A venit rezultatul. E rău”. 
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„Când îngrijeam bolnavi la 
sanatoriu, mă simţeam de folos  

într-un fel pe care scrisul  
nu mi l-a permis niciodată” 

 

 
 
 

- Vasile, dacă nu te-ai fi născut la Borleşti, unde ţi-ai fi dorit să te 
naşti în Europa? Contează pentru un scriitor unde vede lumina zilei? 

- Înainte să facem acest exerciţiu de imaginaţie, aş vrea să spun, 
dragă Nicolae, că îmi place locul  în care m-am născut, că sunt bucuros, 
bineînţeles, că părinţii mei sunt cei care sunt, că nu am nici un fel de 
nemulţumire legată de propria identitate. Tentaţia de a trăi „altceva” şi de 
a fi „altcineva” a apărut mai târziu în viaţa mea şi s-a convertit în teoria 
poetică a „himerismului”, dar ea este doar expresia unei dorinţe personale 
de extindere a posibilităţilor de cunoaştere a lumii mele, în fapt o soluţie 
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compensatorie la constrângerile de natură politică şi în planul liberei 
circulaţii pe care regimul comunist ni le-a impus, adică tocmai în 
perioada în care începusem să scriu. Revenind la întrebări, ei bine, cred 
că mi-ar fi plăcut să mă nasc undeva în Germania de Vest, să zicem, în 
special ca să nu mai fiu nevoit acum să mă lupt din greu cu limba 
germană şi să fi avut acces de la început la marea cultură germană, pentru 
care am afinităţi. Sau pe insula Capri, ca să scriu o altă variantă a „Cărţii 
de la San Michele”. Încerc doar să glumesc un pic. Contează unde vezi 
lumina zilei, fireşte, şi nu numai dacă devii scriitor, ci în general, ca om. 
Primele impresii de viaţă raportate la mediul în care ne naştem şi creştem 
– se ştie şi din unele teorii psiho-sociologice – au impact asupra 
dezvoltării individuale. Moştenirea genetică, mediul cultural şi social, 
clima, relieful, climatul cultural, toate ne influenţează. Ceea ce nu se 
schimbă este natura umană, sensibilitatea, creativitatea şi capacitatea de 
comunicare pe care le găsim peste tot în lume.  

- Mai ţii minte care a fost prima carte citită. Te-a influenţat, te-a 
marcat, ai mai recitit-o vreodată? Cum ţi s-a părut la recitire? 

Cărţile de care îmi aduc aminte că ar fi fost primele pe care le-am 
citit – deşi e foarte probabil să fi citit înaintea lor şi altele, care să nu fi 
avut însă un impact suficient care să-mi provoace acum memoria – sunt 
„Serenadă la trompetă” de Sânziana Pop şi “Caietele lui Malte Laurids 
Brigge” de Rainer Maria Rilke. Aveam, cred, vreo opt sau nouă ani. Era 
după moartea tatălui meu şi după ce găsisem manuscrisul lui despre 
prizonieratul siberian. Nu ştiu cum au apărut aceste cărţi în casa noastră. 
Cert este că am dat de ele. Fără să am pe cineva care să-mi spună că nu 
erau pentru vârsta mea (aşa cum greşesc de obicei adulţii), mama fiind 
atunci împovărată de grijile de a ne creşte, singură, pe toţi patru (am trei 
surori), am simţit cum din fiecare rând şi din fiecare pagină ale acelor 
cărţi ceva misterios şi din altă lume mă învăluia, un sentiment nou, o 
emoţie puternică asemănătoare pornirii pe un drum al aventurii. Nu 
înţelegeam prea mult din ceea ce citeam, bineînţeles, dar exista ceva care 
mă atrăgea în acele pagini. Ceea ce ţin minte că mă intriga pur şi simplu 
era felul complet diferit în care erau scrise faţă de poveştile pentru copii 
cu care începusem să mă obişnuiesc. Atunci am intuit, poate pentru prima 
dată, natura adevărată a poeziei, aceea care poate mişca sufletul omului 
fără să ofere neapărat “întâmplări” şi „aventură”. Da, le revăd uneori, iar 
emoţia puternică de atunci o retrăiesc de fiecare dată la fel.  

- Ce te-a determinat să te îndrepţi spre un liceu sanitar şi nu spre 
unul cu profil filologic? 

- La liceul sanitar se reuşea cel mai greu în anii optzeci. Copiii şi 
părinţii erau atraşi de perspectiva unei meserii onorabile şi a unui loc de 
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muncă bun cu care te alegeai la absolvire. M-am sfătuit cu mama şi cu 
profesorii mei şi am decis că pentru situaţia mea de atunci ar fi cea mai 
bună alegere. Prin acea alegere, noi (adică mama şi cu mine) visam mai 
sus, la o carieră adevărată în medicină, însă viaţa a făcut să iau altă cale, 
a literaturii, iar mai recent a psihologiei. Aşa e viaţa, se ştie, nu ascultă 
întotdeauna de planurile pe care ţi le faci. Nu regret, totuşi, că nu m-am 
făcut medic, pentru că nici profesia de psiholog (pe care o practic de 
câţiva ani, în domeniul promovării sănătăţii, după ce am fost mai mult 
timp asistent medical), chiar în condiţiile din România, nu este mai puţin 
dătătoare de satisfacţie. Sunt, în fond, profesii apropiate. 

- Care sunt profesorii care te-au determinat să ai încredere în 
talentul tău poetic? 

- Ioan Neacşu, profesorul meu de română din liceu, eseist şi critic 
literar, autorul volumului “Introducere în poezie”, a observat înclinaţia 
mea spre scris şi literatură şi a citit primele mele încercări poetice. M-a 
încurajat pe acest drum. În cabinetul de română avea o masă mare cu 
toate revistele literare importante, cu abonament la zi, şi astfel am văzut 
ce se întâmpla în literatură, în viaţa literară, am prins gustul urmăririi 
unor polemici (care, apropo, erau parcă mai elegante decât azi), gustul 
unor eseuri spectaculoase, al unor recenzii şi cronici. Citeam acolo ore 
întregi, ceea ce mi-a şi adus (în paranteză fie spus) o menţiune la 
olimpiada de literatură, faza naţională, unde i-am cunoscut pe unii dintre 
cei care aveau să devină, de asemenea, scriitori, colegi de generaţie. Ioan 
Neacşu mi-a făcut intrarea şi în cercurile literare ale Bacăului, unde am 
cunoscut poeţi precum Ovidiu Genaru şi Sergiu Adam. Sergiu Adam mi-
a publicat primele poezii în „Ateneu”, iar Ovidiu Genaru avea răbdare să 
mă asculte în biroul său din Casa Bacovia, unde îl vizitam adesea. În 
sfârşit, acest om, Ioan Neacşu, cu care am şansa să ţin legătura şi azi, a 
fost cel care mi-a îndrumat primii paşi în labirintul cărţilor, al teoriilor, al 
conceptelor şi sistemelor de tot felul, lucru pentru care îi voi fi 
întotdeauna recunoscător. 

- Cum a fost perioada celor şapte ani de la Sanatoriul Bisericani? 
Dovadă că aceasta te-a marcat, atmosfera din primele tale cărţi a fost 
influenţată de acest mediu. Când te-ai hotărât să te desprinzi de ea şi de 
ce, mai ales că era o formulă de succes? 

- A fost ca şi cum aş fi trăit într-un film de Andrej Wajda sau într-
un roman de Thomas Mann. Era ceva cu totul uluitor, o experienţă pe 
care o primisem ca un dar în primii ani ai tinereţii, la optsprezece ani, 
după ce toată adolescenţa cunoscusem deja, la liceul sanitar, lumea 
spitalelor, suferinţele oamenilor, umilinţele pe care le aduce îmbătrânirea 
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şi boala. Orice tânăr îşi doreşte experienţe ieşite din comun, mai ales 
dacă este poet sau artist, iar eu aveam parte de ele cu asupra de măsură. 
Şi totul doar pentru că am fost suficient de deschis la minte şi am ales 
acel loc la repartiţie în meseria de asistent medical, un loc de care toţi se 
fereau. A fost o alegere cu totul idealistă, demnă de un personaj de carte 
mai curând şi nu de un om în carne şi oase. De aceea, nu avea cum să nu 
se impregneze poezia mea de sanatoriu. A fost ca un transfer de energie 
dintr-un loc real şi tenebros înspre nişte versuri ce încercau să cuprindă 
lumea. După experienţele poetice cam livreşti şi ludice ale 
postmoderniştilor optzecişti, sanatoriul şi boala din acele versuri veneau 
cu un fel de avânt de înnoire pe filiera resurecţiei lirismului, lucru 
remarcat, de altfel, de primii comentatori ai poeziei mele de atunci cu 
accente morbide şi cosmopolite, Ana Blandiana, Laurenţiu Ulici, 
Constanţa Buzea, Marin Mincu. Trăiam ca într-o carte, iar impresia 
aceasta că aş fi trăit parcă viaţa altcuiva, impresie amplificată, probabil, 
şi de izolare şi singurătate, a făcut să reformulez într-o manieră proprie 
relaţiile mele cu viaţa şi să născocesc teoria himerismului. În planul 
vieţii, sanatoriul m-a făcut mai serios şi mai grav decât eram. În plan 
literar, mi-a adus şansa înţelegerii vieţii, fără de care nu se poate scrie 
poezie şi nu se poate face nici un fel de artă. Lasă că şi aşa nu eram eu 
prea vesel, însă traiul la sanatoriu – îngrijind bolnavi, citind marea 
literatură a lumii (şi încă la o vârsta la care alţii zburdă cu inconştienţă 
printre momentele vieţii) şi visând la un alt fel de viaţă – mi-a adus ceea 
ce alţii obţin abia la bătrâneţe: înţelegerea. Am fost fericit acolo pentru că 
mă simţeam liber, cu tot comunismul care bâzâia în jur. Când îngrijeam 
bolnavi la sanatoriu, mă simţeam de folos într-un fel pe care scrisul nu mi 
l-a permis niciodată. Şi ce poate fi mai plăcut pentru un tânăr idealist, aşa 
cum eram, decât să aibă şansa de a trăi pentru alţii? Iar când experienţa 
aceasta unică se mai transferă şi în paginile scrie, aproape că totul devine 
„de roman”. 

- Manifestul himerismului, lansat de tine în 1998 în “România 
literară” a stârnit reacţii dintre cele mai diverse. Care dintre congenerii 
tăi scriitori au aderat la el? Eşti mulţumit de reacţiile colegilor scriitori 
faţă de acesta? 

- Venit de la un tânăr poet care nu era afiliat nici unei grupări  
literare, care nu trăia în capitală, care se mai şi manifestase critic faţă 
unele comportamente deviante ale lumii literare, aşa cum eram, 
„himerismul” nu avea cum să beneficieze de receptarea pe care ar fi 
meritat-o. Totuşi, nu e cazul să mă plâng. Dimpotrivă.  În definitiv, acest 
manifest, cu alură romantică, a fost publicat nu altundeva decât în 
binecunoscuta „România literară”. Mai mult, după alte câteva numere, 
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aceeaşi revistă găzduia un eseu întins pe două pagini al poetului 
Constantin Abăluţă care se entuziasma la apariţia conceptului 
himerismului care, din cât spunea el acolo, oferea şansa nu numai de a 
putea fi privită literatura şi altfel decât în perspectiva postmodernistă şi 
de a ieşi de sub umbrela lui acaparatoare, dar şi un instrument de 
reinterpretare a poeziei generaţiilor mai vechi. Au urmat şi alte 
comentarii, reacţii, clarificări. Şi nu puţine. Împreună ar putea alcătui o 
carte. Poate o voi pune la cale în acest an – cine ştie? Măcar din raţiuni 
documentare, pentru că în ultimul timp am auzit despre studii şi sinteze 
serioase din mediul universitar care îl vizează, precum şi de un interes 
mai mare al generaţiei literare mai noi faţă de el. Cât priveşte mulţumirea 
sau nemulţumirea mea, acesta este un lucru mai puţin important, cred. 
Ceea ce contează sunt alte câteva aspecte. Mai întâi, faptul că himerismul 
a fost prima paradigmă clar conturată care a propus o despărţire de 
postmodernism, moment care a dat tonul unui adevărat val de alte 
manifeste în următorii ani. Apoi, ar mai fi ideea că anularea graniţelor 
prin călătoria neîngrădită a personajului Himerus Alter a anticipat în 
1988 ceea ce avea să devină Europa. Nu în ultimul rând, conceptul 
himerismului este tiparul teoretic al poeziei autorului, matricea în care 
poezia lui se mişcă, în condiţiile în care poeţii români cam desconsideră – 
din păcate, pentru ei şi pentru literatura română în general – apetenţele 
teoretice ale poeţilor. 

- Eşti printre scriitorii trăitori în România care au beneficiat de 
burse de creaţie prin unele ţări europene. În ce măsură te-au ajutat 
acestea să pătrunzi pe piaţa literară europeană? 

- Pentru clarificări pe care le consider necesare, trebuie să spun că 
bursele de creaţie de care am beneficiat în Vest le-am câştigat prin 
concursuri cu participare internaţională. Uneori a fost vorba şi de selecţia 
a zece sau cincisprezece scriitori din câteva sute din toată lumea. Vreau 
să spun că nu mi-au fost oferite de vreo instituţie din România (ICR sau 
Uniunea Scriitorilor), pentru că eu nu prea intru în vederile acestui sistem 
instituţional românesc cam plin de favoritisme şi lipsit de flexibilitate şi 
deschidere. Revenind la întrebare, aceste rezidenţe nu m-au ajutat să 
pătrund propriu-zis pe piaţa literară europeană. Nici nu intră în scopurile 
lor acest lucru. Ele doar oferă condiţii de creaţie unor scriitori şi artişti şi 
le facilitează, uneori, contactul cu instituţii şi creatori din ţara în care 
funcţionează. Aşa am cunoscut, pe seama acestor burse, mulţi scriitori 
absolut extraordinari din toată lumea, am văzut locuri minunate din 
Europa şi am reuşit să public prin unele reviste din Vest sau să fiu inclus 
în mai multe antologii internaţionale, în traduceri în mai multe limbi. 
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Aceasta nu înseamnă însă pătrundere pe piaţa europeană. Nici cei cărora 
li s-au publicat cărţile prin sprijin financiar din ţară nu au reuşit aşa ceva, 
din păcate, dar aceasta e o altă poveste. Ca să intri pe piaţa europeană 
trebuie pur şi simplu să ţi se cumpere zeci de mii sau sute de mii de 
exemplare din cărţile traduse în mai multe limbi şi să fii comentat în 
presa din Vest. Totuşi, eu sunt mulţumit că am făcut câţiva paşi pe acest 
drum, iar apariţia recentă în revista britanică “Banipal” a unui fragment 
din romanul „Planuri de viaţă”, publicat la „Polirom” în 2012, poate da 
un nou impuls acestor eforturi individuale. Nu mă inflamez însă prea tare 
nici pe acest subiect. 

- Din experienţa ta din viaţa literară occidentală, spre ce crezi că 
se îndreaptă literatura, ca fenomen estetic dar şi ca artă, între celelalte? 

- E greu să vorbeşti despre ce va fi. Viaţa şi istoria (inclusiv 
istoria literară) ne rezervă întotdeauna surprize… Să încerc, totuşi, să 
exprim şi eu aici nişte impresii. Mi se pare că literatura revine la un fel de 
realism existenţialist, în care “povestea” contează (din nou) mai mult 
decât tehnica literară. Este o tendinţă generală pe care o văd la autori din 
Vest, dar şi la unii scriitori din Asia sau din altă parte. Fără să lase la o 
parte achiziţiile teoretice şi experimentele literare ale ultimelor decenii 
(lucru care ar fi şi imposibil, de altfel), literatura pare să se îndrepte spre 
un fel de nou umanism, în care sunt recuperate şi revitalizate valorile de 
totdeauna ale omului. Iar această recuperare se face parcă în baza unui 
program, deşi nu este decât o mişcare instinctivă de rezistenţă şi 
împotrivire cu rădăcini pe care sociologii le-ar putea explica mai bine. 
Este, de fapt, o poziţionare a artei literare împotriva trendu-urilor 
fragmentariste, superficiale şi lipsite de substanţă ale acestei epoci. 
„Povestea” re-umanizează arta literară, inclusiv în poezie, unde tehnica 
literară nu mai este exhibată, ca în postmodernism. În sfârşit, 
simplicitatea situaţiilor de viaţă şi un fel de ficţionalizare autobiografică 
sunt tentaţii noi pentru mulţi autori. Oricum, pare să se întâmple o 
repliere înspre ceea ce psihologii numesc „insight”, după atâta „zgomot şi 
furie” din afară. 

- Care sunt scriitorii români cărora le eşti dator cu ieşirea ta în 
lume ca autor român? 

- Pot spune că scriitorii cercurilor literare din oraşul lui Bacovia 
din anii optzeci (despre care am amintit în acest interviu) mi-au oferit 
primele confirmări, ceea ce nu era deloc puţin pentru un adolescent. 
Apoi, susţinerea constantă de care am avut parte din partea poetei 
Constanţa Buzea, care, tot înainte de 1989, îmi publica poemele în 
„Amfiteatru” (susţinere pe care a continuat-o şi după 1989 la “România 
literară”), a fost, în perioada de izolare şi singurătate a sanatoriului, o 
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încurajare nepreţuită. Prezentarea foarte elogioasă a Anei Blandiana din 
“Familia” din 1998 a fost, la rândul ei, un moment care m-a adus şi mai 
mult în atenţia lumii literare şi – în plus –  începutul unei prietenii literare 
care există şi azi. La fel, Laurenţiu Ulici, Marin Mincu şi Mircea Martin 
mi-au oferit sprijinul lor în acea perioadă. Totul s-a petrecut în aşa fel 
încât atunci când v-am cunoscut pe voi, poeţii aşa-numitei “Şcoli de 
poezie de la Neamţ”, ieşirea mea în lumea literară se făcuse deja. Însă 
cred, de asemenea, că nucleul literar de aici din Neamţ, cu voi toţi, a fost 
o şansă pentru mine de a avea, chiar în Piatra Neamţ, un mediu în care se 
putea discuta despre literatură, ceea ce nu e puţin lucru. Dacă te referi la 
ieşirea în afara ţării, atâta cât este, ea s-a făcut pe seama dorinţei mele 
ardente de a trăi „live” propria ficţiune himeristă. În acest sens, se poate 
spune că literatura mi-a schimbat viaţa.  

- Ce părere ai despre revizuirile literare făcute după 1989? Au 
avut ele urmări sau doar ar fi trebuit să aibă? Exemple concrete? 

- După douăzeci de ani, mi se pare evident că revizuirile s-au 
făcut destul de anemic. Inerţiile sunt mari, mai ales că sistemul dinainte 
de 1989, cu oamenii lui, a rămas pe poziţii, inclusiv în literatură, în 
cultură. Vedem aceeaşi tehnică (foarte bine pusă la punct) a susţinerii 
programate doar a câte unui scriitor sau poet dintr-o generaţie şi a 
marginalizării celorlalţi. În general sunt susţinuţi autori care, chiar dacă 
nu lipsiţi de talent, nu pun probleme de nici un fel sistemului. Se creează 
astfel impresia de sărăcie a ofertei literare româneşti, care îndepărtează, 
ca o consecinţă secundară, publicul românesc de autorii români şi ţine la 
distanţă, încă, publicul internaţional de literatura română. Mi-am dat 
seama de acest fenomen văzând cum în Germania şi în alte ţări din Vest 
există câteva zeci de scriitori de primă mână (nu unul sau doi ca la noi!) 
şi cum toţi au parte de atenţia editurilor mari, a presei şi a publicului, 
cum toţi sunt consideraţi vedete literare. La noi se merge, cum spuneam, 
pe unul sau doi autori, iar restul, deşi cel puţin la fel de valoroşi, se zbat 
în eforturi individuale de afirmare în care motivaţiile se tocesc şi 
energiile sunt cheltuite în van. Prin proiectul care vizează literatura 
română contemporană, „Editura Polirom” pare singulară în încercarea de 
a compensa şi corecta această deficienţă de sistem, însă e nevoie ca acest 
tip de efort să vină din mai multe direcţii. Revenind la revizuiri, ele sunt, 
la rândul lor, descurajate. Nici acum, de exemplu, marele scriitor Paul 
Goma (acest “Soljeniţîn al românilor”) nu are parte de recunoaşterea pe 
care o merită, iar criteriile invocate sunt în general extraliterare. Tot aşa, 
în sens invers de data aceasta, unii critici şi scriitori de seamă de azi îşi 
fac un titlu de glorie din minimalizarea şi demitizarea lui Mihai 
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Eminescu. Aşadar, nu numai că nu sunt recunoscute valorile care au fost 
ostracizate atât de regimul comunist cât şi de cel care i-a urmat, dar se 
încearcă şi distrugerea valorilor clasice. În aceste condiţii, despre ce fel 
de revizuiri să mai vorbim? 

- Consideri că un scriitor trebuie să se implice în politică, în 
calitatea sa de om al cetăţii? 

- Fiecare scriitor este liber să trăiască după propriile valori şi 
principii. Cred însă că a nu rămâne indiferent ca scriitor la ceea ce se 
întâmplă în plan politic în ţara ta înseamnă în primul rând să ai respect 
pentru oamenii cărora pretinzi că scrisul tău şi literatura ta li se 
adresează. Implicarea poate avea mai multe forme, de la scrierea unui 
articol sau semnarea unei petiţii până la activismul civic sau de partid. Îi 
privesc cu înţelegere, pe de altă parte, şi pe cei care se ţin deoparte de 
politică sau sunt „imparţiali”, cum se spune, “ca tot românul”, însă nu-i 
mai înţeleg atunci când, în aceste condiţii, se plâng de viaţa grea din 
România, fără dubii reală, sau de nedreptăţile din România, cât se poate 
de reale şi ele. În ce mă priveşte, am fost implicat în anii nouăzeci în 
activitatea Alianţei Civice, fiind la un moment dat vicepreşedinte al 
acestei organizaţii. Oricum, în toţi anii tranziţiei noastre spre nicăieri nu 
am ezitat să-mi spun părerea pe subiecte de interes public, fie ele de 
natură politică sau nu. În principal, viziunea mea politică poate fi 
cuprinsă în câteva idei. Cred că partidele istorice ar trebui sprijinite mai 
mult, sunt pentru revenirea monarhiei la conducerea ţării, consider că 
ideea revenirii Basarabiei la ţara mamă ar trebui să fie pe primul loc între 
obiectivele politicienilor români de pe ambele maluri ale Prutului şi sunt 
convins că valorile credinţei noastre creştine trebuie apărate mai ferm, iar 
valorile naţionale susţinute mai mult în faţa curentului globalist.  

- Cum caracterizezi instituţia premiilor literare din România? Ce 
ar trebui făcut pentru îmbunătăţirea statutului acesteia? 

- Mai întâi să observăm că, în general, recunoaşterea meritelor 
oamenilor în România este în suferinţă. Sunt nişte probleme, de exemplu, 
cu recunoaşterea meritelor reale ale angajaţilor prin instituţii, organizaţii 
şi unităţi economice, în sensul că se merge încă pe triada comunistă „pile, 
cunoştinţe, relaţii”. În şcoli a fost înlocuit sistemul notelor cu sistemul 
calificativelor, care nu mai distinge între elevii foarte buni şi cei 
mediocri, ceea ce nu este deloc pedagogic, iar faptul că lucrul aceasta se 
întâmplă în ciclul primar devine poate şi mai grav pentru că în această 
perioadă îşi fac copiii primele reprezentări despre muncă şi recompensă. 
Mai mult, partidele politice nu par să funcţioneze pe criteriul 
meritocraţiei, ci pe acela al banilor şi al traficului de influenţă. Aceasta 
fiind atmosfera în societate, nu trebuie să ne aşteptăm la prea multă 
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corectitudine şi transparenţă nici în legătură cu premiile literare. Ne 
comportăm ca adulţi aşa cum am fost crescuţi şi educaţi de familie, 
şcoală şi societate. Ca să nu fiu înţeles greşit, trebuie să spun că deşi nu 
sunt printre răsfăţaţii premiilor în România (am primit şi eu premii, dar 
mai rar), sunt în stare să mă bucur pentru ceilalţi, pentru că ştiu că un 
premiu e întotdeauna binevenit. În ce mă priveşte, din păcate sau din 
fericire (nu ştiu cum să spun), până acum m-am bucurat, dacă mă 
gândesc bine, de mai multe recunoaşteri de „afară” (burse, invitaţii la 
lecturi publice) decât în ţară, iar asta s-a întâmplat în condiţiile în care 
reacţiile critice la cărţile mele au fost dintre cele mai bune aici în ţară. 
Este posibil ca totul să fie şi din cauză că nu fac parte din vreo grupare 
sau „gaşcă literară”, iar opiniile mele nu au fost niciodată obediente sau 
circumstanţiale. În acelaşi timp, nu pot să nu observ cum unii devin un 
fel de abonaţi la premii şi totul merge în baza mecanismului infailibil 
„anul acesta sunt eu în juriu şi te premiez pe tine, anul viitor eşti tu în 
juriu şi mă premiezi pe mine”. Mai mult, mi se pare că unora din 
conducerea Uniunii Scriitorilor le face plăcere să-i transforme pe 
scriitorii români în nişte visători atunci când oferă premii de zeci de mii 
de euro unor scriitori din afară în timp ce pentru cei din ţară au aerul că 
se scotocesc prin buzunare, în timp ce revistele literare sucombă, în timp 
ce colaborările nu sunt plătite nici măcar cu un e-mail de mulţumire. 
Poate să pară uşor deplasat, dar e  ca şi cum nişte părinţi oferă mese 
bogate unor musafiri sub ochii copiilor care mor de foame. Este un 
sindrom al sărăciei ultragiate devenită obedienţă ţanţoşă. Rezultatul este 
dispreţul şi mila (neexprimate, fireşte) a celui onorat astfel. Ce se poate 
face? Ei bine, ar trebui, cred, ca juriile să fie alcătuite dintr-un număr cât 
mai mare de membri pentru a se evita “aranjamentele”, iar nominalizările 
să aibă timp să fie discutate în presă şi în mediile online. 

- Eşti mulţumit de activitatea conducerii Uniunii Scriitorilor? Ce 
rol ar trebui să joace aceasta în viitor, pentru a veni mai mult în sprijinul 
membrilor ei? 

- Primul lucru de care nu sunt deloc mulţumit este că Uniunea 
Scriitorilor nu se îngrijeşte să fie plătite colaborările la multe din revistele 
care au pe ele sigla organizaţiei, în special contribuţiile criticilor şi ale 
eseiştilor, adică acelea care ţin propriu-zis o revistă. Înţeleg că în acest 
moment, cu pierderea sediului şi alte necazuri financiare, e şi mai 
problematică chestiunea aceasta, însă n-ar strica, pentru viitor, cum zici, 
să se pună la punct şi acest aspect pe care eu îl consider esenţial. Ca să 
dau un exemplu, decât să cheltuieşti o grămadă de bani pe o excursie cu 
zeci de scriitori nu ştiu în ce colţ al lumii, mai bine ar fi, cred, să ai grijă 
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de aceşti oameni care trudesc pentru ca revistele literare să existe. Poţi să 
organizezi şi excursii, bineînţeles, dar nu şi dacă nu poţi plăti 
colaboratorii revistelor. Nu este normal, omeneşte vorbind. În al doilea 
rând, nemulţumirea mea se îndreaptă spre lipsa unui sistem în care tineri 
scriitori valoroşi să fie invitaţi să devină membri chiar dacă nu 
îndeplinesc condiţiile formale (corecte, altfel, pentru restul membrilor), 
tineri care au însă o activitate literară vizibilă, care publică frecvent 
articole, cronici, eseuri. Până ajung unii dintre ei să publice două cărţi şi 
aşa mai departe, îmbătrânesc, iar organizaţia nu poate beneficia de 
colaborarea lor cât sunt entuziaşti şi motivaţi. Mai mult, aceşti tineri 
invitaţi (studenţi, de obicei) ar trebui să fie scutiţi de cotizaţie până când 
ajung să obţină venituri ca salariaţi sau din activităţi private. Aceasta ar 
da un spor de credibilitate organizaţiei şi ar întineri-o. Dacă oferi 
protecţie pensionarilor (lucru perfect uman şi legitim!), atunci vezi ce 
poţi face şi pentru cei tineri. În fine, Uniunea Scriitorilor a avut şi are 
proiecte interesante, dar un proiect cu adevărat util pentru toţi membrii ei 
ar fi, cred, obţinerea pentru scriitori a unor facilităţi de transport pe căile 
ferate, aşa cum era în perioada interbelică, pentru că se ştie că scriitorii 
au nevoie să se întâlnească unii cu alţii, să participe la evenimente în alte 
oraşe şi să vadă, pur şi simplu, locuri din ţară pe care nu le-au vizitat, 
toate acestea în folosul inspiraţiei şi a calităţii literaturii lor. 

- După 1989 au apărut mai multe dicţionare şi istorii literare. 
Consideri că acestea reflectă fidel starea literaturii române de azi (şi de 
ieri) sau nu? Care dintre aceste tomuri sunt mai aproape de menirea 
lor? 

- Aceste istorii şi dicţionare reflectă starea literaturii române de 
azi în nişte limite. Limitele de cuprindere intelectuală şi de caracter ale 
autorilor lor. Este prea evident că până şi aici raţiunile de natură 
personală, politică sau de apartenenţă la anumite grupuri de interese ale 
autorilor prevalează, că se transferă simpatiile şi antipatiile autorilor 
acestor istorii şi dicţionare între criteriile de cuprindere a literaturii de 
azi. Şi ca să nu vorbesc aşa în general, nu pot uita, de exemplu, 
dezvăluirile Roxanei Sorescu dintr-un eseu amplu apărut în “Observator 
cultural” acum câţiva ani (Nr. 37/ 294/10-16 noiembrie 2005), pe tema 
dicţionarului coordonat de Eugen Simion, dezvăluiri care vorbesc şi 
despre cum a fost eliminat un text care conţinea date despre mine şi 
literatura mea. Iată acel pasaj: „In alte cazuri, însă, nu s-a mai publicat 
deloc ce am predat. S-a întâmplat ca, înmânându-i lui Laurenţiu Hanganu 
articolul despre Vasile Baghiu, acesta să înceapă să facă tăieturi în text 
chiar în faţa mea. I-am spus că sunt hotărâtă să public pe două coloane ce 
am scris eu şi ce au publicat ei. Consecinţa: articolul s-a „pierdut“ 
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definitiv şi inventatorul himerismului nu figurează deloc în Dicţionar.” 
Aşa se lucrează în România, la Academie şi oriunde. Din păcate… În 
unele istorii şi dicţionare sunt inclus, în altele nu. Dincolo însă de 
lucrurile care mă privesc în mod direct şi care pot fi interpretate, la 
rândul lor în cheie subiectivă, consider că atunci când un astfel de autor 
de dicţionar  sau de istorie literară pierde din vedere criteriul literar acel 
autor îşi pierde credibilitatea şi se situează în afara literaturii. Cel mai 
mult mă onorează includerea în sinteza realizată de Marin Mincu, „O 
panoramă critică a poeziei româneşti din secolul al XX-lea”, pe care o şi 
consider cea mai aproape de menirea ei, pentru că urmăreşte cu adevărat 
evoluţia poeticităţii româneşti pe durata unui întreg secol.  În sfârşit, 
subiectul acesta merită, cred, o discuţie mai amplă. 

- Care dintre criticii literari ţi-au intuit cel mai bine discursul tău 
poetic, mesajul poeziei tale? 

- Receptări critice interesante am avut încă de la debut, însă 
primul critic care a văzut valoarea şi noutatea poeziei mele a fost Mircea 
A. Diaconu. Într-o cronică amplă la volumul Maniera el s-a pronunţat 
limpede şi fără false reţineri: „Vasile Baghiu a impus nu numai ceea ce 
poate fi numit îndeobşte un univers literar, volumele de până acum fiind 
de o rară unitate emoţională, stilistică şi tematică şi toate vărsându-se, 
asemenea unor aluviuni, în ultima apariţie editorială, numită Maniera 
(Ed. Pontica, 1998), ci şi un manifest, un concept, himerismul, de la care 
orice înţelegere a poeziei lui ar trebui să pornească. Aş spune ca e ultimul 
mare manifest literar al sfârşitului de secol. Nu pentru ideologia sa 
intrinsecă, ci pentru că, am convingerea, acest program este expresia unei 
conştiinţe poetice sigure şi pentru că el poate oferi, aşa cum o 
demonstrează poemele propriu-zise, o soluţie pentru criza postmodernă a 
poeziei.” (în Convorbiri literare, aprilie 1999). Bineînţeles că au fost şi 
alţii, nu puţini, care au „prins“ tipul meu de poezie şi tot corolarul 
teoretic pe care l-am construit în jurul poeziei, dar nu-i voi numi aici 
pentru a nu omite pe vreunul dintre ei.  

- Cândva aveai o rubrică de recenzii literare într-o prestigioasă 
revistă, „Poesis”. De ce ai renunţat? Pierdeai foarte mult timp sau ai 
avut reacţii ce nu te-au mulţumit din partea celor despre care ai scris? 

- Perioada de aproximativ trei ani, din jurul anului 2000, în care 
am susţinut rubrica de critică literară „Plasa de fluturi” la revista „Poesis” 
a fost extraordinar de activă literar pentru mine. Poetul George 
Vulturescu, fondatorul şi directorul revistei, mi-a oferit o pagină şi, mai 
mult decât atât, mi-a dat mână liberă, ca să spun aşa, să scriu despre ce 
carte voiam şi cum voiam. M-am pus pe scris, iar ceea ce a ieşit a fost o 
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radiografiere „la rece” a stării poeziei din acel moment. Acest lucru a 
început să îngrijoreze unele cercuri literare din capitală, dar şi din unele 
provincii, care se simţeau ameninţate de rearanjarea ierarhiilor literare pe 
care cronicile mele o propuneau. Nemulţumirea lor s-a accentuat şi atunci 
când, în emisiunea sa de la ProTV, Nicolae Manolescu obişnuia să citeze 
cu vădită încântare pasaje întregi din acele cronici, aproape de fiecare 
dată când apăreau, dar mai ales când a spus că eram, la acea dată, după 
părerea sa, cel mai important critic de poezie. 
Revenind la reacţiile entuziaste, acestea sunt amintiri frumoase. Partea 
mai puţin plăcută a fost atunci 
când am ajuns să fiu ameninţat de-a dreptul de aceiaşi scriitori, altfel 
mulţi dintre ei congeneri de-ai mei sau autori aflaţi în poziţii importante 
prin provinciile lor, care nu acceptau că pot exista şi perspective critice 
mai puţin entuziaste în legătură cu scrisul lor. Mărturisesc că poate nu aş 
fi renunţat dacă nu aş fi simţit cum încet-încet chiar sprijinul revistei 
începuse să slăbească în fermitate şi intensitate, din motive lesne de 
înţeles. Presiunile erau diverse şi de tot felul, nu intru în amănunte, 
pentru că, repet, îmi place să păstrez în amintire partea frumoasă şi nobilă 
a lucrurilor din acea perioadă. Am continuat exerciţiul critic la revista 
„Vatra”, dar şi acolo, după ce mi-a fost amânat-respins un articol despre 
Paul Goma şi lumea literară din România, am continuat să colaborez doar 
sporadic. Şi azi aş fi interesat să revin la cronică literară dacă aş avea o 
pagină într-o revistă centrală săptămânală. Cine ştie? Poate se va 
întâmpla şi acest lucru. 

- Cum ar trebui trataţi scriitorii care înainte de 1989 au făcut 
compromisuri grave cu regimul comunist sub pretexul că au făcut asta 
pentru a reuşi să scoată cărţi sau să trăiască? 

- În evaluările critice al căror subiect sunt astfel de autori trebuie 
pur şi simplu să fie menţionate şi căderile şi compromisurile, nu numai 
chestiunile care ţin strict de opera scrisă. Ele sunt o parte importantă a 
entităţii indestructibile operă-viaţă. Operele nu apar din neant, ele au în 
spate nişte autori, cu umbrele şi luminile lor, cu o viaţă, a cărei desluşire, 
cum se ştie, poate pune într-o lumină nouă opera. Menţionarea căderilor 
şi a compromisurilor cu regimul, în demersurile critice având ca obiect 
astfel de scriitori, nu înseamnă un atac la valoarea lor de scriitori, la 
valoarea operei lor, ci un demers normal de situare în spaţiul adevărului 
netrunchiat, al adevărului cu mai multe faţete, acela care oferă în final o 
imagine reală a scriitorului. Tot aşa cum nici menţionarea 
comportamentului demn şi eroic al altor scriitori, pe de altă parte, nu 
înseamnă încercarea de adăugire ilicită a vreunui plus de valoare 
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scrierilor acestora. În ambele cazuri nu avem de a face cu amestecarea 
criteriilor, cum cred unii, ci cu o viziune critică integratoare. Este, până la 
urmă, şi o chestiune de pedagogie socială, de care trebuie să ne pese atâta 
timp cât ne pasă şi de axiologie. Reaşezarea valorilor în România se face 
şi prin instituirea unui axe drepte a valorilor în literatură.  

- Eşti mulţumit de calitatea noilor membri ai Uniunii Scriitorilor 
din România? Ce modificări ar trebui aduse la statut pentru 
îmbunătăţirea situaţiei? 

- Nu sunt la curent cu noile primiri în Uniunea Scriitorilor. În 
principiu însă, cred că tinerii trebuie încurajaţi să participe la viaţa 
organizaţiei, atât cât mai palpită ea acum. Tinerii talentaţi, cei care sunt 
activi în revistele literare, care scriu cronici şi eseuri, ar trebui să fie 
invitaţi să devină membri – am mai spus – fără să mai treacă prin furcile 
caudine ale numărului de cărţi publicate, ale recomandărilor şi aşa mai 
departe. Ar fi suficientă o decizie a conducerii pe baza unor nominalizări 
venite de la revistele literare la care aceştia colaborează. În acest sens, 
există zeci de exemple de autori care ar putea fi luate în considerare. Aici 
ar trebui făcută, cred, o modificare la statut, în sensul instituirii unui 
statut special tinerilor critici şi eseişti prezenţi în publicaţiile literare.   

- Ce intenţionezi să publici în acest an, un nou roman sau te 
întorci la poezie? 

- După „Planuri de viaţă” (Ed. Polirom, 2012) am în lucru acum 
un alt roman. Sper să reuşesc să-l trimit la editură chiar în această 
primăvară. Îmi adun mai greu gândurile, din păcate, aici acasă. În 
rezidenţele occidentale reuşeam să mă concentrez la scris, dar viaţa din 
România are ceva care toceşte entuziasmul, risipeşte energiile şi taie 
cheful de muncă.  Ştiu, nu are nici un rost să te plângi. Important este 
dacă scrii sau nu, indiferent de condiţii. Restul e discuţie fără sens. Scriu 
şi poezie în unele zile. Este foarte probabil că voi avea gata şi un nou 
volum de poezie în acest an. În sfârşit, vom vedea. Sănătoşi să fim şi să 
ne ajute Dumnezeu! Dacă este sănătate, îţi poţi permite să-ţi faci planuri.  
 

Piatra Neamţ, 5 martie 2013 
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Două romane de  
Constantin Virgil Gheorghiu 

 
● Cravaşa  (La Cravache, 1960. Versiunea românească în 2014. 
Traducere, întocmirea ediţiei şi prefaţă de Cristian Livescu. Tabel 
cronologic de Fănuş Băileşteanu. Editura Crigarux, Piatra Neamţ, Seria 
Romane de ieri şi de azi) 
● Necunoscuţii din Heidelberg (Les Inconnus de Heidelberg, Librarie 
Plon, Paris, 1977; traducere din limba franceză de Gheorghiţă Ciocioi. 
Editura Sophia, Bucureşti, 2015) 
 
 

cronici de Constantin Cubleşan  
 
 

Romanul alegoric 
 

Cele trei coordonate majore pe care se 
fixează întreg edificiul operei lui Constantin Virgil 
Gheorghiu – biografică, religioasă şi politică – se 
întâlnesc într-o deplină simbioză artistică în romanul 
Cravaşa (La Cravache, 1960. Versiunea 
românească în 2014. Traducere, întocmirea ediţiei şi 
prefaţă de Cristian Livescu. Tabel cronologic de 
Fănuş Băileşteanu. Editura Crigarux, Piatra Neamţ, 
Seria Romane de ieri şi de azi), o tulburătoare 

alegorie consacrată actului, istoric pentru România, de la 23 august 
1944:„În istorie – comentează arogant unul dintre personajele ciudate ale 
unei nu mai puţin ciudate intrigi ţesute în jurul acestei date, – se văd 
adesea armate care capitulează. Orice război este însoţit de crime, de 
trădări, de atrocităţi şi de orori. Dar un ordin ca acesta care abia a fost dat 
de Regele României, în această zi de 23 august 1944, nu are precedent în 
istorie.«Ofiţeri şi soldaţi, vă ordon să vă puneţi imediat la ordinele 
inamicului şi să-l ajutaţi, la nevoie chiar cu sacrificiul propriei voastre 
vieţi, să vă ocupe ţara. Şi să vă înrobească, pe voi, dragii mei ofiţeri şi 
soldaţi! (…) Români, contăm pe eroismul vostru. Schimbaţi-văduşmanii! 
Schimbaţi-vă aliaţii! (…) Cei care luptau împotriva noastră ne erau de 
fapt prieteni. Comandanţii voştri au comis o crimă, neînţelegând acest 
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lucru. Din acest motiv au fost împuşcaţi. Toţi arhiereii, toţi miniştri şi toţi 
poeţii au fost împuşcaţi, pentru că au susţinut şi cântat acest război, fără 
să fi remarcat că noi luptam împotriva unui prieten şi că fusesem aliaţi cu 
un duşman (…) Luptaţi acum în sens invers. Fiţi eroi în sens 
invers»”.Tălmăcit astfel, în dimensiunea parodicului, comunicatul 
armistiţiului difuzat la radio, spre sfârşitul acelei zile memorabile, de 
tristă amintire însă, înţeles în ironia şi cinismul receptării unei fabuloase 
farse istorice, groteşti în fond, este ilustrat în roman ca suport al unui 
subiect tragic, cu eroi, în destinul fatal al cărora ne propune romancierul 
să vedem, la drept vorbind, destinul terifiant al naţiunii noastre, în 
dinamica lumii contemporane.  

Prozatorul şi-a manifestat întotdeauna aversiunea împotriva 
comunismului ca ideologie şi a sistemului politic sovietic ca terorist. Nu 
puţine din romanele sale au căutat a fi forme de demascare virulentă a 
regimului instaurat în patria sa, pe care a părăsit-o la finele războiului, 
abordând modalităţi diverse de tratare epică, mai mult sau mai puţin 
reuşite. De data aceasta însă fctologia pe care o dezvoltă este una ce 
frizează trmiterea în legendă a unei realităţi ce nu are corespondent 
pentru realitatea concretă dar care însumează în desfăşurarea sa 
perspectiva de esenţă a unei catastrofice mitologii absurde ce ia naştere în 
spaţiul tradiţional românesc, stimulată de legile aberante ale conflagraţiei 
armate. Situaţiile sunt mereu la limită iar eroii se dovedesc a evolua în 
marja gestului eroic. „Nimic din ce se spune – notează Cristian Livescu 
în Prefaţă – nu s-a petrecut aievea, deşi se bazează pe o încadrare 
istorică plauzibilă, de transferat – cât permite unda absurdului – în 
parabolă pe seama condiţiei umane, dar şi a unei comunităţi, pe valurile 
istoriei”.  

În dimineaţa acelei zile, locotenentul român Marcel Fanoti, 
însoţind două camioane germane, în care sunt îmbarcaţi zece soldaţi din 
serviciul poliţiei militare, pleacă de la Paşcani, unde se afla comenduirea, 
spre o localitate, Iarmaroc, situată pe versantul răsăritean al munţilor, 
localitate considerată a fi  punct strategic în operaţiunile militare de 
perspectivă, cu misiunea de a evacua toată populaţia, cu animale şi 
alimente, pentru a nu rămâne sub ocupaţia atacatorului sovietic aflat în 
ofensivă („Regele a ordonat să evacuăm toţi ţăranii, locuitorii satelor care 
riscă să cadă în mâinile inamicului. Nemţii ne-au pus la dispoziţie aceste 
două camioane. În două ore trebuie să evacuăm satul. Nici o fiinţă vie nu 
trebuie să cadă în mâinile Sovietelor. Misiunea noastră este nobilă”). Pe 
drum, apare în câmp un bărbat care atrage atenţia locotentului. Oprind 



Conta nr. 21  (octombrie-decembrie 2015) 
 

 132 

convoiul în dreptul acestuia, mai întâi suspectându-l a fi, eventual, spion, 
zelosul ofiţer îl interoghează şi află că era de fapt un ţăran, pe nume 
Tomiţă Apostol, reformat în urma a patru ani de război, rănit şi operat 
pentru a i se extirpa un plămân şi trei coaste, ce se întorcea acsasă, pe jos, 
culegând urzicici, pe care le fierbea pe unde apuca  mâncându-le pentru 
a-şi potoli foamea. Suspecte i se par însă ghetele pe care acesta le avea 
asupra lui, identificându-le a fi militare.Acuzaţia vine 
numaidecât:„Cetăţene Tomiţă Apostol, eşti vinovat de tăinuire şi 
înstrăinare de efecte militare în timp de război, în faţa inamicului. Aici 
suntem în zonă militară. Se aplică exact aceeaşi lege ca pe linia frontului. 
Conform legiimarţiale în vigoare, eşti condamnat la moarte. Fără drept de 
apel. Urmează să fii executat imediat. Pe loc. N-avem timp de piardut cu 
inamicii patriei”. Cu toate implorările soldatlui reformat, care plecase pe 
front la numai patru zile după căsătoria cu Iohana, pe care o evocă, 
femeia rămânând în sat şi aşteptându-i devotată întoarcerea, cu toată 
intervenţia feldwebel-ului Hans Kurt, conducătorul unui din camioane, 
sentinţa este executată cu cinism. Scena e memorabilă, cu atât mai mult 
cu cât îiprilejueşte romanicerului consideraţii sarcastice la adresa 
hrăpăreţilor fanarioţi ce au înstăpânit ţara de-a lungul a sute de ani, până 
în prezent, castă dincare descindea şi Marcel Fanoti („Un fanariot este 
Răul în carne şi oase. El şi cei asemenea lui formează o bandă de 
aventurieri. De politicieni. De mijlocitori. Ei au cumpărat de la turci 
România, cu tot cu titlurile de prinţi, cu legile, cu oamenii, cu tot ceea ce 
există în ţară. De atunci, totul este la ei. Aurul, dreptatea, viaţa /…/ Nu 
vor dispărea niciodată Fanarioţii”). Portretul lui Marcel Fanoti este 
zugrăvit în culori dizgraţioase, dispreţuitor a tot ce estecu adevărat 
românesc („locotenentul ţine o cravaşă nouă de piele, cu mâner de argint, 
pe care sunt înscrise cuvintele:Jokey Club.Marcel Fanoti e ofiţer în 
rezervă. Miroase a apă de colonie fraiche, briantină, pudră, tutun galben 
şi ciocolată”,declarând dispreţuitor:„Soldaţii români îmi fac rău. Nu pot 
să le sufăr mirosul”). Satul Iarmaroc e oarecum depopulat: bărbaţii sunt 
pe front, acasă au rămas doar femeile, bătrânii şi copii;un număr redus de 
oameni, între care şi Johana, soţia soldatului executat câteva ore mai-
nainte, nu departe de satul său natal. Evident, ea nu ştie acest fapt şi când 
este ordonată adunarea oamenilor pentrtu a fi evacuaţi, se ascunde în 
pădure. Convoiul porneşte târându-se căci la căruţe se înhamă oamenii, 
caii fiind şi ei rechiziţionaţi pentru război. În satul rămas pustiu veghează 
doar câinii, care s-au întors din drum, refuzând instinctual să se 
înstrăineze de casă. Johana îşi aşteaptă cu încăpăţânare soţul dspre care 
avusese veşti că ar trebui să se întoarcă tocmai în acele zile. În sat mai 
rămăsese un copil, ascuns şi el, care la îndemnul Johanei aleargă la 
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mănăstirea din munţi pentru a solicita un preot însoţitor satului plecat în 
bejenie. Bătrânul călugăr cu care porneşte la drum, sperând să ajungă din 
urmă convoiul, nu suportă efortul şi nu peste mult timp moare.  

Intrând din casă în casă, pentru a nu lăsa pe nimeni neevacuat, 
feldwebel-ul Hans Kurt, află icoane reprezentându-l pe Ignatius de 
Loyola, fapt surprinzător pentru o comunitate ortodoxă. Explicaţia vine 
imediat dintr-o plonjarea a romancierului în istoria saşilor din 
Transilvania, de unde îşi trăgea obârşia familia subofiţerului german. 
Aflăm astfel că strămoşii întemeietori ai satului Iarmaroc, în urmă cu 
secole, fuseseră bejenari din Transilvania, îndepărtaţi forţat de acolo 
pentru a face loc coloniştilor saşi. Aici, catolicii de odinioară au devenit 
în timp ortodocşi, păstrându-şi însă icoanele ca legitimaţii tocmai ale 
credinţei lor creştine de dincolo de munţi. Constantin Virgil Gheorghiu, 
un maestru al surprizelor şocante, adevărate lovituri de teatru, indică 
astfel pe strămoşii acestui Hans Kurt ca fiind cei de pe moşiile cărora 
fuseseră expulzaţi românii actualului sat Iarmaroc („familia baronilor von 
Jahrmarkt”, de unde şi numele românizat al satului). Dându-şi seama de 
această realitate, are o veritabilă criză de conştiinţă şi odată ajuns la 
Paşcani, raportează superiorilor ororile săvârşite de cinicul ofiţer fanariot. 
E târziu însă pentru a se lua vreo măsură. Convoiul sătenilor porniţi în 
bejenie fusese,între timp, confundat de către aviaţia americană cu un 
convoi militar şi bombardat, fără sămai rămână vreun supravieţuitor. 
Episodul îi serveşte romancierului prilejul pentru a divulga complicitatea 
americanilor în ocuparea de către sovietici a României („Inamicul a 
invadat pământul sfânt al României. Toate naţiunile lumii îi ajută pe 
sovietici să cucerească România şi să ne reducă la robie. Americanii 
trimit ruşilor dolari, tancuri, tunuri, avioane, mitraliere şi muniţie, pentru 
ca ei să ocupe pământul românesc” etc). 

Comunicatul privind întoarcerea armelor de către români 
împotriva Germaniei, îl determină pe comandantul german de la Paşcani, 
Konrad Vitalis, să se sinucidă, reproşându-i  cameleonicului fanariot 
Fanoti, care s-a şi grăbit să preia comanda trupelor locale:„Eu sunt 
terminat, dar orice-ar fi, am rămas drept. Dumneata eşti drept, şi totuşi 
încovoiat. Vă înjosiţi ca şerpii”.  

Având revelaţia că satul Iarmaroc poate deveni acum un obiectiv 
militar important în sprijinul armatelor sovietice, Marcel Fanoti, revine 
cu câţiva soldaţi români, în localitatea depopulată, unde o află pe Johana 
într-o situaţia incredibilă. În ziua precedentă intraseră, în recunoaştere, 
doi soldaţi sovietici cu un tanc. Aflând-o singură şi fără apărare, încearcă 
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să abuzeze de ea, numai că Johana le oferă de băut o ţuică tatată cu 
ierburi narcotice pe care moaşa satului o folosea la atenuarea durerilor 
femeilor în timpul facerii. Soldaţii se îmbată şi adorm buştean, astfel 
încât Johana îi poate închide în casă, dezarmându-i şi făcându-i 
prizonieri. De pe o poziţie diametral opusă acum faţă de cea din ziua 
precedentă, locotenentul Fanoti o declară fascistă şi eliberându-i pe 
sovietici se ploconeşte umilitor şi demagogic în faţa acestora:„N-am 
capitulat. Ne-am schimbat inamicul”, explică el:„Timp de patru ani am 
luptat împotriva Rusiei”, acum „renunţărm la independenţă”. Laş şi 
arogant, demagog şi mârşav, o condamnă la moarte pe Johana:„Regele 
şi-a sacrificat patria, guvernul sacrifică independenţa şi suveranitatea 
României, iar tu – o ţărancă – nu vrei să te culci cu un militar aliat!”Apoi, 
se adresează celor care îl însoţeau:„Să mergem. La Paşcani vom sărbători 
eliberarea”.  

Grotesc şi cinic, romanul lui Constantin Virgil Gheorghiu este în 
fond o reprezentare parabolică a momentului decădrii României, în 
finalul războiului, condusă de fanarioţii slugarnici care au predat-
olamentabil şi imoral ocupaţiei sovietice. Toate detaliile conflictuale în 
tratarea subiectului au încărcătură simbolică, dând haloului său 
amvergura alegorică a unei imagini de tip mitologic. Destinul soldatului 
Tomiţă Apostol e în acest sens revelator:„Acest ţăran împuşcat este chiar 
imaginea României – comentează unul din personaje – Un ţăran care 
luptă împotriva unui inamic de o sută de ori mai puternic decât el şi care, 
la sfârşit,este împuşcat, nu de inamici, ci de propriul rege, de propriul 
guvern, de propriul stat major. Aşa cum a fost împuşcat Tomoţă de 
propriul său ofiţer (…) ca pe un câine. Inutil. Bestial”. Şi Johana are 
demnitatea unei veritabile patriote, aşteptarea soţului, îi dă, într-un alt fel, 
măreţia Penelopei; depopularea satului Iarmaroc sugerează 
deznodânântul atâtor sate româneşti de după război când oamenii au fosts 
scoşi abuziv din casele lor şi deportaţi în bărăgane; personajul 
fanariot,locotenentul Fanoti, prin cinismul şi oportunismul 
comportamentului, trimite la acei conducători ai momentului care au 
predat România unor alte interese decât cele naţionale„Atâta pagubă 
pentru Patrie! – clamează cinic locotenentul – Pentru libertate! Noi, 
românii, suntem prea slabi, prea firavi ca să fin naţionaliştişi, să ne dorim 
independenţa!”;cravaşa însăşi devine simbolul uneltei cu care este biciuit, 
fără scurpule, un popor întreg.  

Cu un discurs epic auster, descriptiv, cu o viziune de 
universalitate asupra istoriei contemporane, surprinsă în detaliile sale 
constitutiv-particulare, Constantin Virgil Gheorghiu realizează astfel unul 
din cele mai bune romane ale sale, Cravaşa situându-se,în pandant cu 
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Ora 25, printre cele mai dramatice construcţii epice româneşti din 
literatura noastră de după război.  

 
Fatalitatea pericolului roşu 

 
Ca în aproape toate romanele sale, Constantin 

Virgil Gheorghiu utilizează şi în Necunoscuţii din 
Heidelberg (Traducere din limba franceză de 
Gheorghiţă Ciocioi. Editura Sophia, Bucureşti, 2015. 
Reprezentând versiunea românească a Les Inconnus 
de Heidelberg, Librarie Plon, Paris, 1977) formula 
romanului poliţist. Demersurile căutării făptaşului 
unei crime, de regulă abominabile, îi permit sondarea 

relaţiilor subterane dintre nişte indivizi aparţinând unor categorii sociale 
aparte, dezvăluind implicaţii politice şi mai ales de natură subversivă din 
lumea spionajului internaţional.  

Evenimentele descrise în acest roman se petrec în perioada anilor 
de după cel de al doilea război mondial când cortina de fier delimita 
strategic sferele de acţiune şi de influenţă ale celor două blocuri militare: 
american şi sovietic. Dar, satira scriitorului nu e preferenţială faţă de 
vreuna din aceste forţe care se ameninţă şi se suspectează reciproc, 
căutând a-şi demonstra superioritatea şi, evident, dominaţia. Dacă 
prestaţia americană este zeflemisită pentru infatuarea datorată dobândirii 
unei tehnologii avansate de cunoaştere şi investigare a lumii, în care 
societatea se încrede orbeşte, eludând condiţia afectivă a factorului uman 
(„În Statele Unite – spune Kripo Wolf, şeful Poliţiei criminalistice din 
Heidelberg – am învăţat să vorbesc cu computerul meu aşa cum 
europenii, la vârsta credinţei, vorbeau cu duhovnicii lor /…/ Am 
încredere în atotputernicia sa. Nu-mi este ruşine să-i încredinţez, în 
timpul meu liber, chiar şi micile probleme sentimentale /…/ Cu 
calculatorul, omul nu mai este singur, lăsat de capul lui. Nu mai are 
surprize, deziluzii şi poate să evite dramele. Complicaţiile inutile sunt 
eliminate. Computerul se îngrijeşte de toate acestea. Ştie tot. În America 
am învăţat că nimic nu este mai preţios în viaţă decât calculele /…/ 
Computerul, domnule, este asemenea lui Dumnezeu şi îngerilor, căci el 
nu are corp, nu are carne şi sânge. E lipsit de patimi. Computerul este 
noul nostru înger păzitor. El este îngerul nostru mecanic”), acţiunea de 
supraveghere a indvizilor din perimetrul ţărilor socialiste şi extinderea 
reţelelor de spionaj pretutindeni în lume, este denunţată în absurditatea ei 
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opresională. Pe aceste două coordonate… strategice se derulează 
demersurile de elucidare a cazului morţii chilianului Mircea Macedon, în 
casa proprie de pe Schemtterling Strasse, ce lăsa, la o primă evaluare,  
sumară, a cazului, impresia unei sinucideri. Acest Mircea Macedon, 
posesorul unei averi fabuloase, era un român care se refugiasae din faţa 
invaziei trupelor sovietice în ţară, ce  înaintau odată cu războiul, căutând 
azil în Germania. Apoi, traversând oceanul, în Canada şi,  în fine, în 
Chile, unde izbuteşte să-şi încropească o fermă agricolă, achiziţionând la 
preţuri de nimic vaste întinderi de teren pustiu care, la un moment dat îşi 
dezvăluie în adâncuri zăcăminte petroliere. Este sursa de îmbogăţire 
rapidă în urma căreia, la o vârstă înaintată, îşi permite reîntoarcerea în 
Europa, stabilinsu-se la Heidelberg, ca un soi de nabab, unde îşi cumpără 
o casă şi, locuind împreună cu consoarta, face dovada unei vieţi liniştite 
la adăpostul marilor sume de bani depozitate la bancă, unde se adaugă 
mereu alte şi alte dividente de pe urma exploatării zăcămintelor de petrol 
din îndepărtata ţară sud-americană.Poliţia din Heidelberg constată că 
moartea s-a datorat otrăvirii cu acid ceanhidric, substanţă ce nu este la-
ndemâna oricui. Deci nu putea fi vorba decât de un asasinat. Şeful Poliţie 
criminalistice îl selectează ca ajutor în demersurile sale detectiviste pe 
Hans Heilibron, translatorul oficial din limba română, el însuşi un 
german originar din Transilvania, de la Braşov, pentru că presupune că 
pe această linie etnică trebuie să meargă în aflarea asasinului. Şi nu se 
înşeală. Numai că firul ce duce la asasin este destul de încâlcit întrucât se 
dovedeşte a fi o acţiune a spionajului româno-sovietic (C. V. Gheorghiu 
vorbeşte despre „Republica Sovietică a  României”, e drapt că tot 
republică sovietică o consideră şi pe cea a Germaniei de Est) în care este 
implicat un ofiţer american, la rându-i român, profesorul Ionel Botez, pe 
adevăratul său nume Elie Manase, plecat şi el din România în anii 
războiului şi devenit spion american, cu misiunea de a coordona 
activitatea refugiaţilor de aceeaşi naţionalitate din Heidelberg. Identitatea 
lui este divulgată de un anume Mihai Chizlar, funcţionar superior în 
Securitatea românească, evadat în Vest cu o întreagă arhivă de 
documente ale serviciilor secrete ce acţionează în străinătate, solicitant de 
azil politic în Germania. Cu ajutorul său se află de practica spionajului 
românesc din străinătate care îi ucidea pe conaţionalii ajunşi a poseda 
averi însemnate, nu doar poziţii sociale de marcă, pentru a le dobândi (a 
le jefui) avutul  care trecea astfel în patrimoniul statului, o sumă revenind 
agenţilor ce acţionau în acest scop în Occident. Astfel, averea lui Mircea 
Macedon revine unei false fiice aflată, chipurile, în ţară,  ce prezintă acte 
oficiale în acest sens. Soţia lui Ionel Botez care se sinucide în urma 
demascării, dispare subit pentru a se afla că se retrăsese grabnic împreună 
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cu un complice american. Rămasă fără nici un fel de mijloace de 
subzistenţă, soţia lui Mircea Macedon primeşte găzduire în casa 
bătrânului translator care, deconspiră faptul că la sosirea sa după război 
în Heidelberg avusese o relaţie oarecum amoroasă cu acesta, înainte ca ea 
să devină concubina propietarului de pământ din Chile. Numai că, din 
documentele puse la dispoziţia poliţiei germane de către Mihai Chizlar, 
rezultă că şi translatorului i se fabricase un dosar cu un moştenitor fictiv 
în România, care urma să fie făcut public în momentul morţii lui. Mai 
mult – finalul este o adevărată lovitură de teatru – Hans Heilbrom vine la 
Paris unde îi prezintă autorului romanului – el însuşi rezident în Franţa ca 
urmare a evadării din  România, după ocuparea sovietică – informaţia că 
avea la rându-i un dosar cu un moştenitor fals în România, fabricat pentru 
momentul când scriitorul ar urma să decedeze.  

Ironic şi parodic în esenţa sa, romanul Necunoscuţii din 
Heidelbergeste o demonstraţie spectaculoasă, scamatoricească la drept 
vorbind, despre cum acţionează serviciile secrete – spionajul – celor două 
mari puteri ale lumii, lucrând de fapt, în subsolul demersurilor lor, pe 
aceeaşi mână. Ridicolul unor situaţii relatate precum şi limbajul utilizat 
se învecinează, amuzant, modalităţii dea scrie romane poliţiste, a unui 
San Antono. În plus, Constantin Virgil Gheorghiu cată a da un răspuns 
persiflant acelora care l-au învinuit, de-a lungul anilor, de a fi el însuşi un 
colaborator al serviciilor secrete din România socialistă, declarându-şi, 
într-un Prolog fals demistificator, o atare implicare:„Am îneput să lucrez 
pentru serviciile secrete comuniste din data de 23 august 1944, ziua 
ocupării ţării mele de către Armata Roşie”. Dar, însuşindu-şi perfect – de 
data aceasta cu serioasă asumare a responsabilităţii – declaraţia unuia 
dintre personajele romanului:„Nu am lucrat niciodată pentru sovietici! 
Dimpotrivă. Am combătut întotdeauna pe comunişti şi Armata Roşie. Nu 
este o simplă luptă ideologică, ci mult mai mult, o luptă viscerală. 
Armata Roşie a ocupat România. Ca român, e normal să o combat. Orice 
om aşezat luptă cu ocupantul străin al pământului său”. 

În aceeaşi notă persiflantă el denunţă, în pasaje eseistic-polemice, 
trecute în seama personajelor sale, aşa-zisul umanism al europenilor şi 
deopotrivă al americanilor care au primit, cu largă generozitate, în 
sistemulsocial propriu, emigranţii din ţările subdezvoltate, în căutarea 
acestora de a se emancipa:„După decolonizarea planetei, de treizeci de 
ani, populaţiile ale căror părinţi locuiau în copac, cu maimuţele, au 
devenit de la o zi la alta naţiuni libere, independente, suverane şi egale 
din punct de vedere politic francezilor, englezilor şi celorlalte naţiuni de 
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pe pământ (…) Ei sunt fraţii noştri şi îi iubim aşa cum sunt, chiar dacă 
comportamentul răneşte ochiul, urechea şi gustul nostru. Căci ei ne 
rănesc. Dureros. Ei ne rănesc, trăind alături de noi. Nu trebuie să 
ascundem acest fapt. E o evidenţă (…) nu li se pot da atât de repede 
cultura şi civilizaţia. În ciuda imensei solidarităţi a naţiunilor occidentale 
şi a generozităţii acestora, nu li se poate împărtăşi cultura imediat (…) 
Secole de răbdare vor fi necesare până ce noii veniţi vor înţelege arta de a 
locui, de a se hrăni, de a iubi şi de a spera. Toate aceste lucruri, care 
constituie cultura, necesită timp şi sunt greu de deprins”. Sunt idei expuse 
cu mai bine de o jumătate de secol în urmă şi care au devenit azi de o 
actualitate stringentă. De aceea, în felul său, romannul este unul actual, 
nu atât prin intriga propriu-zisă cât prin atitudine şi angajament politic. 
Constantin Virgil Gheorghiu a fost mereu un autor al unor scrieri 
puternic ancorate în perimetrul imediat al actualităţii sale politice, 
sociale, culturale ş.a. şi, poate tocmai de aceea, un scriitor mereu 
incomod.  
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Ruptură în identitate: ori prea 
devreme, ori prea târziu 

 
o cronică de Vasile Spiridon 

 
O interesantă duzină de studii unitare din punct 

de vedere conceptual reuneşte Angelo Mitchievici în 
cartea cu titlul Cultura faliei şi modernitatea 
românească. O introducere şi câteva lecturi (Institutul 
European, 2013). El pleacă de la ipoteza că în istoria 
oricărei culturi – dar mai ales în interiorul culturilor 
„minore”, aflate în plin proces de maturizare – există 
discontinuităţi, rupturi de nivel, reliefuri mai 
accidentate sau falii (în domeniul geologiei, falia 

înseamnă o ruptură a scoarţei terestre ca urmare a mişcărilor tectonice 
verticale care despart două grupuri de straturi). Evenimentele istorice 
majore produc asemenea falii temporale, făcând posibilă tranziţia 
politică, sociologică şi culturală înspre un alt timp, înspre o lume cu o 
faţă nouă. „În acest caz, între geografie/geologie şi istorie prefer mai 
degrabă metafora unei ştiinţe a umorilor, meteorologia, care 
configurează o dinamică a schimbării poate mai puţin spectaculoasă, 
dar care acoperă arii mai mici şi nu oferă predicţii pe perioade foarte 
lungi de timp” – se precizează într-un Cuvânt-înainte (p. 11).  

Departe de a-şi propune să urmărească o istorie propriu-zisă a 
faliilor din cultura noastră, cercetătorul le semnalează diacronic câteva 
linii de ruptură, fără a avea pretenţia unei cartografieri foarte precis 
conturate, relevând doar ceea ce le-a creat şi cum anume s-a întâmplat. 
Astfel, după ce sunt haşurate zonele de ruptură, este explicat impactul 
unor formule critice cu hibrizi ideologici, precum şi schimbul de 
paradigmă culturală, estetică şi literară.  

Contextualizarea acestor fracturi este operată de universitarul 
constănţean ţinând cont de faptul că punctele de articulaţie istorice – 
1821, 1848, 1859, 1864, 1877, 1916, 1947 – sunt definitorii pentru 
cultura faliei. În acelaşi timp, el atenţionează că peste momentele acestei 
serii istorice nu se suprapun totdeauna şi schimbări de paradigmă literară, 
ceea ce nu înseamnă că dinamica vieţii culturale nu ar fi influenţată într-
un sens profund de aceste date cruciale. Aşa cum Primul Război Mondial 



Conta nr. 21  (octombrie-decembrie 2015) 
 

 140 

a produs o ruptură între „La belle époque” şi ceea ce a urmat, adică 
înfloritoarea perioadă interbelică, tot aşa şi momentul sovietic al abolirii 
monarhiei, în 1947, a separat dureros interbelicul de ceea ce va fi adus de 
instaurarea regimului comunist, care va modifica nefast în profunzime 
cadrul cultural şi civilizatoric de până atunci. Iar pentru perioada 
postbelică sunt amintite punctele de inflexiune stabilite de Eugen 
Negrici, ce devin reperele unei literaturi a faliei şi deopotrivă ale unei 
culturi a faliei: 1947, 1953, 1956, 1964, 1971, 1989. 

Desigur că, pentru demersul de faţă, actul fondator al culturii 
faliei îl relevă teoria maioresciană a „formelor fără fond”, această 
nesincronizare între formă şi fond generând în vremea respectivă comicul 
ilustrat de comediile lui Vasile Alecsandri, dar mai ales de comicul din 
opera lui I.L. Caragiale. În centrul analizei se află cultura faliei aşa cum o 
reflectă istoria literaturii române prin câteva secvenţe revelatoare ale 
creşterii sale. Chiar dacă, de-a lungul cărţii, Angelo Mitchievici pune în 
evidenţă cu preponderenţă reflexul literar, el preferă termenul de cultură 
a faliei celui de literatură a faliei. Şi aceasta pentru că, pe de o parte, 
literatura nu este singurul mediu de manifestare şi înregistrare a ei, iar, pe 
de altă parte, în studiile din carte apare cu preponderenţă fundalul istoriei 
culturii şi civilizaţiei. Este vorba despre un fundal marcat de dorinţa 
teoreticienilor şi istoricilor literari de a implanta şi la noi însemnele 
modernităţii, de a recupera decalajul faţă de cultura şi civilizaţia 
europeană. Sunt create astfel premisele pentru „o cultură a faliei care 
configurează o confruntare generică între un prea devreme şi un prea 
târziu niciodată mulţumitor conciliate” (p. 45).   

Dacă romanul Întunecare, al lui Cezar Petrescu, luminează 
clivajul produs de Primul Război Mondial, care desparte decis „La belle 
époque” de perioada interbelică, romanul La Medeleni – afirmă coautorul 
cărţii Teodoreanu reloaded – surprinde o dublă falie: pe de o parte, între 
„La belle époque” (aici drept expresie idilizată a Vârstei de Aur a 
copilăriei petrecute într-o cultură de tip patriarhal) şi o epocă modernă, 
agresivă, cosmopolită şi metisată, de tip capitalist, şi, pe de altă parte, 
între centru şi periferie/provincie. Acest ultim clivaj are loc între noua 
capitală a ţării, devenită centru al lumii moderne, şi fosta capitală a 
Moldovei, păstrătoare, în viziunea lui Ionel Teodoreanu, a unui mod de 
viaţă în acord cu idilismul vârstei mai sus menţionate.  

Nimic nu i se pare lui Angelo Mitchievici, pe bună dreptate, mai 
edificator pentru un ultim secol şi jumătate din cultura noastră decât 
metabolismul contestatar şi dizolvant al avangardelor istorice, ruptura 
brutală pe care acestea o creează faţă de tradiţie. Adevărata ruptură nu o 
constituie exclusiv respingerea tradiţiei, ci şi viziunea mecanomorfă 



Cronici literare 
 

 

 141 

asupra corpului uman, fapt prezent deopotrivă în protoavangardistele 
pagini bizare urmuziene, în romanul arghezian Cimitirul Buna-Vestire şi 
în artele vizuale (cu aplicaţie pe opera lui Victor Brauner). 

Pentru specialistul nostru în decadenţă şi decadentism, şi această 
epistemă culturală întreţine o cultură a faliei, în sensul unei imposibile 
continuităţi, al unei lungi şi obositoare agonii pe care reprezentanţii ei o 
resimt. Barbarismul revolut asumat de militanţii avangardei („Nu sunt 
cumva avangardiştii acei barbari care răspund rolului soteriologic pe 
care îl încredinţează decadentismul barbariei?” – p. 61) constituie 
epilogul decadenţei şi, prin urmare, ambele relevă vocaţia unei rupturi 
pentru care nu există trecut, în cazul avangardei, şi viitor, în cazul 
decadentismului. Drept „aplicaţie”, este pusă în discuţie lumea imaginară 
reprezentată de Mateiu I. Caragiale în romanul finisecular Craii de 
Curtea-Veche, unde acţiunea este plasată într-o perioadă crepusculară, de 
tranziţie, o „belle époque” evanescentă trăindu-şi ultima fază fără să-şi 
dea seama, evidenţiind o cultură a faliei generată de Războiul de 
Independenţă.  

Analizând corespondenţa lui Mateiu I. Caragiale („unul din 
heralzii modernităţii, unul à rebours însă. Modernitatea sa trece prin 
filtrul mondenităţii” – p. 137) cu amicul său N.A. Boicescu, autorul cărţii 
Mateiu I. Caragiale – fizionomii decadente pune în evidenţă cu fineţe şi o 
falie prin care limbajul argotic, pe de o parte, şi cel neologic, pe de alta, 
asociate unui comportament ce revendică deopotrivă noutatea şi 
demodatul, cel al unui dandy, devine în mod programatic marca 
diferenţiatoare şi deopotrivă legitimantă pentru o „identitate în ruptură” 
(pentru a utiliza încă o dată sintagma lui Sorin Alexandrescu, 
răstălmăcită de noi în titlul comentariului de faţă).  

Timpul de graţie, aureolar, al fericiri de dinaintea faliei – luxura 
pe care o adusese cu ea elita militară ţaristă în drum spre sudul Balcanilor 
– este recuperat de unele personaje ale romanului Craii de Curtea-Veche 
doar pe cale nostalgică. „Opera mateină se constituie ca o faţetă 
paradoxală a modernităţii în care directiva principală constă în 
respingerea ei de pe poziţiile unor ficţiuni alternative, colorate utopic 
sau descifrabile în tabloul de gen, configurând atmosfera belle époque. 
În plus, retrospectiva mateină nostalgic-crepusculară are meritul 
esenţial de a ne oferi şi o recapitulare a unei vârste şi a unei epoci 
circumscriind ocultat-estetic complexele fondatoare ale culturii şi 
civilizaţiei româneşti care înscrie falia în geografia ei intimă” (pp. 174–
175). Şi romanul Blocada, al lui Pavel Chihaia, cu acţiunea plasată tot în 
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geografia intimă de la porţile Orientului (unde, în continuare, totul este 
luat în băşcălie), face obiectul unei analize a culturii faliei intens 
dramatizată şi internalizată, deoarece, în arealul balcanic surprins aici, se 
produce un clivaj deopotrivă amortizat şi armonizat dintre Orient 
(moştenirea culturală a coloniilor greceşti şi romane, dar şi a turcocraţiei) 
şi Occident. 

Prin urmare, cultura faliei poate avea, după momentul propriu-zis 
al rupturii, rezonanţe cu mult extinse, ce ţin de negocierea unui nostalgic 
pact simbolic cu trecutul, cu un imaginar regresiv ce închipuie o formă 
ideală de existenţă curmată de o falie. Cobaii experimentului comunist îşi 
proiectau fantasmatic o existenţă ideală dincolo de falie, în perioada 
interbelică, după cum o parte din cei care traversează cu mari dificultăţi 
actuala perioadă de tranziţie (recrutaţi din rândul foştilor cobai, dar mai 
ales dintre cei care au slujit cu zel regimul) îşi doresc dizolvarea faliei şi 
continuarea existenţei lor în vechile cadre (şi printre „vechile cadre”) ale 
ceauşismului. O excepţie ţine de anii „obsedantului deceniu”, pe care 
puţini i-ar putea regreta (din fericire sau nu, virtualii nostalgici au şi 
decedat între timp). Şi SF-ul, la rândul său o moştenire a avangardei de 
tip „futurist”, vizionar şi transformist, propunea alternativa unei 
perspective, dar nu nostalgice, ci utopice, de factură subtil subversivă, în 
regimul sufocant ideologic: „Aflat mereu în avangardă, SF-ul oferea 
tinerilor scriitori ocazia de a călători nu în timp, ci în lumea alternativă 
lagărului comunist, într-o societate capitalistă puternic ficţionalizată, o 
lume pe care presimţind-o doar, o visau, o mitificau” (p. 364).    

Cum este şi normal, antimodernitatea nu putea lipsi din sfera 
cercetărilor de faţă, care articulează cultura faliei în modernitate, 
deoarece conceptul de antimodernitate ţine de un proces anamnetic prin 
care se doreşte recuperat nu un trecut aievea, ci unul fantasmatic, 
spectral. Este motivul pentru care antimodernii nu-şi găsesc locul de 
nicio parte a faliei produse. Spre deosebire de omul modern, care se 
desparte ferm de ceea ce i-a precedat, antimodernul este un modern 
doritor să trăiască în vechime, fără a refuza binefacerile oferite de 
principiile modernităţii. Printre altele, este adus aici drept exemplu cazul 
lui Garabet Ibrăileanu, care, după o faza de tinereţe, impulsionată de idei 
revoluţionare, va deveni un aristocrat retractil şi rafinat, un antimodern, 
destinul său fiind considerat unul emblematic pentru cultura faliei. 

În acest context al antimodernităţii, este analizată predilecţia 
pentru decrepitudine şi crepuscularitate existentă în multe dintre 
povestirile eliadeşti, dar mai ales în nuvela (pentru unii, micro-romanul) 
Domnişoara Christina. Reconstituirea atmosferei misterioase, magice, de 
belle époque, este explicabilă şi explicată de Angelo Mitchievici prin 
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trăirea din partea lui Mircea Eliade a unui sentiment al rupturii, accentuat 
şi de decizia autoexilului. De altfel, şi romanul Noaptea de Sânziene 
exprimă o falie dramatică atât în plan biografic (reconfigurarea unei noi 
identităţi în spaţiul culturii occidentale şi apoi transatlantice), cât şi în 
planul istoriei culturii (clivajul dramatic produs prin izolarea ţării de 
spaţiul culturii occidentale). La rândul lor, pagini din Jurnalul portughez 
consemnează ceea ce universitarul constănţean consideră a fi o intensă 
perioadă de criză existenţială, cauzată de sentimentul unei rupturi tragice 
faţă de cultura română. Studiile ştiinţifice scrise ulterior reflectă 
preocuparea sistematică a savantului român pentru problematica faliei, 
fie sub aspect istoric (care separă un trecut mitologizat de un prezent 
dezvrăjit), fie ca ruptură de nivel între sacru şi profan. 

Cultura faliei este circumscrisă şi unei delicate explorări şi 
provocări aparţinătoare transgresărilor sexuale, ce produc în cadrul 
modernităţii schimbări la nivel mentalitar intimist. Astfel de clivaje, care 
străbat orice istorie a literaturii şi se pot lăsa chiar cu procese intentate 
autorilor de scrieri considerate pornografice din partea moralei comune şi 
instituţionalizate, despart o viziune conservatoare de una integratoare 
asupra sexualităţii (tendinţa de refacere a unităţii androginice primordiale 
în urma unei complicate alchimii erotice exprimate de homosexualitate). 
Mihai Eminescu este văzut de Angelo Mitchievici a trăda, mai ales în 
paginile de proză, prin cultivarea unui anumit de frumuseţe efeminată, 
adroginică, o sensibilitate ce întreţine în forme sublimate estetic o 
ambiguitate sexuală.  

Prelungire mutantă a romantismului sub acest aspect al 
erotismului, decadentismul este ilustrat prin deschiderea porţilor spre 
bolgiile sexualităţii de la tripoul-bordel al „adevăraţilor” Arnoteni din 
partea lui Mateiu I. Caragiale. Ba chiar şi Ionel Teodoreanu, în al treilea 
volum din La Medeleni – un roman copleşit de euforia inocenţei încă 
adolescentine – apare un cuplu de lesbiene. Firul istoriei literare este 
depănat de istoricul nostru literar până în contemporaneitate, unde sunt 
amintite pulsiunile homoerotice din cartea de memorii a lui I. 
Negoiţescu, Straja dragonilor, şi homosexualitatea adolescentină ca 
posibilă încercare de recuperare a androginiei primordiale, din romanul 
Travesti, al lui Mircea Cărtărescu. 

Autorul lecturilor de faţă înregistrează relaţia dialectică dintre 
rupturi şi salturi, precum şi reflexele specifice culturii faliei în relaţie cu 
modenitatea, deşi pe el îl interesează mai mult structura, nivelul seismic 
şi relieful nou ivit decât poziţionarea temporală a faliei. O poziţionare 
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temporală care poate începe totuşi cu ruptura de nivel generată şi printr-
un puternic fenomen de aculturaţie, aşa cum a fost acela al paşoptismului, 
şi cu teoria maioresciană a „formelor fără fond” – considerată a fi 
naraţiunea fondatoare pentru o lungă şi neîncheiată nici până astăzi 
dispută teoretică. În acest sens, cartea Contradicţia lui Maiorescu, a lui 
Nicolae Manolescu, rămâne o analiză fundamentală despre clivaje în 
literatura română, aflată sub semnul unei culturi a faliei şi a unui 
permanent complex fondator. Lectura... fidelă a lui Angelo Mitchievici 
este făcută în contextul politico-ideologic al anilor ’70, atunci când 
„contradicţia lui Maiorescu” constituia o subversivă mise en abîme: 
„Manolescu asumă dialectic contradicţia lui Maiorescu, ca propria sa 
contradicţie” (p. 119).   

Angelo Mitchievici dovedeşte şi prin semnarea cărţii Cultura 
faliei şi modernitatea românească. O introducere şi câteva lecturi că are 
o mărită acuitate a atenţiei critice în procesul de investigare a mişcărilor 
tectonice în profunzimile culturi şi literaturii române, că poate desfăşura 
vaste disponibilităţi de investigare intelectuală şi mentalitară, că posedă 
capacitate de sinteză şi, nu în ultimul rând, că scrie cu eleganţă şi 
claritate.  
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O carte în trei secvenţe critice 
 

Cartea reculegerii  
 

Aurelian Titu Dumitrescu  
într-o convorbire cu  

Teodor Sandu 
(Editura Elikon, Bucureşti, 2015) 

 

 

 

Maria Calciu: ”O carte document” 
  

Cartea aceasta, a reculegerii, este o carte document:  O întâlnire  
de destin  a unui  poet de la munte, de acolo de unde stelele sunt mai 
aproape de frunte, cu un poet al câmpiei, de acolo de unde stelele, fiind 
mai departe de frunte, dar aproape de gânduri, nu sunt pentru privitorul 
lor certitudini, ci aspiraţii, ”păsări care se roagă cu picioaele aduse la 
piept în timp ce zboară”. 

Este cartea întâlnirii poetului care recurgând la regula anchetei 
pentru a înţelege rostul   tăcerii lui Nichita şi-l doreşte vorbind pe Titu, pe 
cel asumat de Nichita, şi descoperă la final că a vorbit cu cel ce se 
născuse pentru a nu muri Nichita; căci el, Titu, tăcând şi răbdându-şi atât 
propria-i unicitate şi valoare cât şi genialitatea lui Nichita în faţa multora 
care  şi-i  doreau pe ambii comuni, se născuse ştiind deja rostul şi rodul 
tăcerii ce vorbeşte prin timp.   

Geniul lui Nichita se pleca în faţa geniului lui Eminescu, îl simţea, se 
dorea umplut de el, iar Titu îi privea pe amândoi de aproape, atunci când 
Nichita tăcea. Şi unde s-ar fi putut duce Titu când Nichita plecând a 
început să vorbească mult prea tare, asemenea unei guri de viscol? În 
braţele celui ce i se dădea voie să tacă, în braţele lui Eminescu. La 
întrebarea lui Teo, ”La voloarea lui (a lui Nichita) de ce era copleşit de 
Eminescu? La valoarea-i constientă! iată ce răspuns dă Titu: “Valoarea 
nu e un fel de a te da mare! Valoarea-i un fel de trăire simultană a 
tuturor valorilor in care crezi. Când crezi in valoarea ta, mai crezi şi în  
valoarea a 10-20 sau 50 de alţi oameni pe care-i iubeşti şi pe care-i 
adori şi pe care-i consumi in metabolismul tău artistic...”  
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Şi respectând regula anchetei, după o întrebare cu un asemenea 
conţinut poetul Teo Sandu revine îmediat cu o întrebare la care îi este 
greu oricui să răspundă, numai lui Titu, nu: Ce nu poate uita Aurelian 
Titu Dumitrescu? Şi iată răspunsul: ”Ştii care e chinul unui om 
responsabil? Că nu poate uita nimic! Ar vrea să uite unele momente 
jenante din viaţa lui, dar nu le poate uita, şi atunci creează compensaţii, 
creează momente de glorie, creează momente de apogeu al gândirii, 
creează momente de suavitate a senzualităţii, pe care şi le însuşeste prin 
durata lor in timp, chiar rară, dacă cuvintele pe care acestea le-au adus 
cu ele şi le memorează ca stări mute in creierul lui şi in sufletul lui. Le 
rememorează ca stări mute care-i dau putere! Şi el se intoarce in acele 
pustiuri plutitoare in conştiinţă, care-i dau putere.” 

 
Nicolae Macovei : „O carte de un dramatism 

profund” 
 
Volumul ”Cartea reculegerii“ reprezintă un bun semn al unui 

demers jurnalistic de excepţie. Teodor Sandu, ca ”provocator“, a reuşit, 
cu sobră dedicaţie şi însoţire, ca paginile cărţii să ofere un fel de excurs 
iniţiatic în meandrele biografice şi în resorturile formative, evident, 
caleidoscopice ale scriitorului Aurelian Titu Dumitrescu. Întrebări scurte, 
pertinente dar, desigur, îndelung cumpănite, provoacă răspunsuri pline de 
o gravitaţie eterică, oricât de pământeană ar fi situaţia descrisă ori 
persoana despre care se vorbeşte. Paginile cărţii par mai degrabă ferestre 
ori lentile de epurarea a ceea ce a fost, evocând schiţe de epocă şi 
evenimente cu un farmec molcom şi apolinic, un fel de purgatoriu al 
poeticităţii şi a modului cum se naşte ea, dincolo de viaţa reală şi 
spaimele ei tulburătoare, înceţoşate, chiar tragice de multe ori. Probabil, 
trecerea timpului şi vestita “înţelepciune” a îmbătrînirii, îşi spun cuvîntul. 
În ansamblul lor gândurile lui Aurelian Titu Dumitrescu par mai degrabă 
o îndepărtare solară de brutalitatea unui real istoric contondent, pentru a 
avea acces evocator doar la fiinţe şi idei ducând, parcă,dincolo de timp şi 
istorie, în adâncul greu sondabil al existenţei şi la miturile ei. 
Astfel,”personajele“ ori situaţiile despre care se vorbeşte, se golesc de 
carnea sângelui şi de violenţă. Rămânând pentru ceilalţi doar ca semne 
imagologice, într-un adevărat univers bizantin. Avem numaiemoţia, bine 
încastrată în cuvinte, ce “poetizează” totul, pentru că nu ştie să facă 
altceva. Oricum balansul dintre întrebări şi răspunsuri se înscrie, de fapt, 
în eliberarea de constrângeri şi interese, uneori greu sau chiar imposibil 
de precizat, poate uitate, poate frivole, pentru a lăsa liber accesul la 
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întregul vieţii, la întregul existenţial şi la sensuri fundamentale: cine 
suntem, de unde venim şi încotro mergem. Şi, de fapt, la dramatismul 
profund, inevitabil, fatal în care se zbate fiecare dintre noi. Un dramatism 
al dreptului de a fi liber şi creator dincolo de tot ceea ce subminează 
această libertate şi formele ei de exprimare. Sau, poate,de ce nu, chiar 
invers. 
 
 

Ciprian Chirvasiu: O secvenţă din „Şcoala de la 
Bucureşti” 

 
          În lumea asta, care parcă a luat-o razna de-a dreptul,  deosebirea 
între un jurnalist „viu” şi unul care „s-a cazat” de bunăvoie „în secţia de 
terapie intensivă” a propriei profesii mi se pare a fi aceasta: primul încă 
pune şi îşi pune întrebări, cel de-al doilea pune altora şi îşi pune sieşi 
doar răspunsuri. Pentru un jurnalist, întrebările venite din întrebări şi care 
duc la întrebări sunt semnul sănătăţii sale de fier şi cea mai onestă 
„autorizaţie de funcţionare” pe care şi-o poate acorda, fără probleme, de 
unul singur.„Cartea reculegerii”, apărută în 2015 la editura „Eikon”, îl 
aduce în prim-planul presei culturale pe Teodor Sandu, printr-o 
îndelungă şi extraordinară convorbire cu Aurelian Titu Dumitrescu. Ca să 
abordezi un asemenea interlocutor, iar el să-ţi răspundă cu drag şi cu 
dezinvoltură pe aproape 150 de pagini, reprezintă o misiune grea. 
Trebuie să îndeplineşti câteva calităţi minimale, dobândite prin naştere, 
prin intuiţie, prin experienţă sau prin instrucţie intelectuală, fără de care 
nu doar dialogul, ci chiar contactul cu Domnia-Sa este strict interzis. 
Dacă ai şansă, un schimb de replici se va situa numai la nivelul 
farmecului epidermic-protocolar şi grăbit. Dacă însă „radarul” cu ochi 
verzi din dotarea lui ATD detectează acele calităţi, se poate întâmpla 
orice. Sau nu. Mai trebuie menţionat un esenţial „ceva”. „Cartea 
reculegerii” se adaugă la un şir grav de volume, care vin, ca un fel de 
„norme de aplicare”, lămuritoare şi practice printr-o dureroasă asumare, 
ale „Antimetafizicii”, „(...) doctrina idealistă a revelaţiei. Una dintre 
puţinele doctrine idealiste autentic româneşti, care are ca bază revelaţiile 
eminesciene”, scrisă în 1983 de „Nichita Stănescu, însoţit de Aurelian 
Titu Dumitrescu” şi publicată între coperte doi ani mai târziu. În 1989,  la 
editura „Litera”, ATD  tipăreşte „Nichita Stănescu, atât cât mai ştim noi”, 
un tom cu amintiri fulgurante, dar fundamentale, din timpul scurtei trăiri 
în preajma incandesentă a Maestrul său, de pe vremea scrierii 
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„Antimetafizicii”, alăturate unor interviuri unice cu uriaşii culturii de 
atunci, pe care Poetul i-a răsfăţat cu prietenia lui. „Cartea reculegerii”, 
semnată de Teodor Sandu, vine astfel şi se adaugă firesc la un vis al lui 
Nichita Stănescu, pe care ATD i-l împlineşte încă: „Şcoala de la 
Bucureşti”. “<Şcoala de la Bucureşti> era, în viziunea lui, o şcoală de 
poezie, îşi aminteşte Aurelian Titu Dumitrescu. În accepţiunea lui 
Nichita, poezia trebuia să practice şi filosofie, fiind înrudită cumva cu 
filosofia prin metafizică şi prin metalogică. Acest tip de poezie nu ar fi 
dus şi nu a dus niciodată la uniformizarea stilului. Nichita Stănescu 
accepta că stilul <C’est lui meme>. Autorii ar fi trebuit să fie selectaţi în 
funcţie de sinele lor profund sau abisal. Numai asemenea autori ar fi 
trebuit să fie incluşi în <Şcoala de la Bucureşti>. Sinele profund sau 
abisal al fiecăruia dintre ei i-ar fi salvat de la a-şi imita maestrul şi de la a 
face mari erori în ordinea operei. Ar fi trebuit să continuăm 
<Antimetafizica> cu cartea numită <Şcoala de la Bucureşti>. Dar, la 
două săptămâni după ce am publicat <Antimetafizica>, Nichita Stănescu 
a murit şi nu a avut timpul necesar să-mi spună ce are de gînd. Această 
carte era deja scrisă în mintea sa. Ce proiecta cu <Şcoala de la 
Bucureşti>? Mi-a spus, din când în când, primul principiu al acestei şcoli: 
<Fiecare un altul sau asemănarea prin neasemuire>. Dacă Nichita ar fi 
trăit, discipolii <Şcolii de la Bucureşti> ar fi ocupat scaunele din jurul 
mesei sale rotunde din sufragerie, la care se trăia, prin Nichita Stănescu, 
după principiul <primus inter pares>”. ATD preia cu maximă 
responsabilitate intenţia fracturată de moarte a Maestrului său, se aşează 
autorizat pe scaunul „primus inter pares”. 
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Harry Brauner. Între fascinaţia 
folclorului şi teroarea destinului 

Monografie de Alexandru Mica  
(Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2014) 

 

o prezentare de Lucian Gruia 
 
Alexandru Mica s-a dedicat cercetării şi 

interpretării folclorului românesc autentic din 
Muntenia din ultimele cinci veacuri, audiind peste 
25000 de înregistrări pe cilindri de ceară ai 
fonografului Edison şi benzi magnetice din Arhiva 
naţională a Institutului de folclor „Constantin 
Brăiloiu” al Academiei Române din Bucureşti.  Pe 
lângă valorificarea originală a 622 de cântece vechi 

tradiţionale româneşti, ţărăneşti, lăutăreşti de ţară şi de oraş, reunite în 
antologia „Cinci veacuri din istoria cântecului popular românesc (1540-
2011)”, pasiunea sa pentru folclor s-a materializat şi prin volumul 
monografic: Harry Brauner. Între fascinaţia folclorului şi teroarea 
destinului (Ed. Tracus Arte, Bucureşti, 2014) pentru care a consultat 
peste 100 de lucrări menţionate în bibliografie. Citatele inserate în text, 
luminează pregnant câte o temă, contribuind la lămurirea diverselor 
aspecte prin tehnica epică modernă a textualismului. Talentrul narativ şi 
bogăţia informaţiei contribuie la configurarea unui volum de referinţă 
despre marele etnomuzicolog şi folclorist, Harry Brauner. 

Alexandru Mica a auzit de celebrul etnomuzicolog pe vremea când 
era student în Coreea de Nord şi îşi propune ca la întoarcerea în ţară să-l 
cunoască. Autorul, preocupat să-şi definitiveze teza de doctorat despre 
coordonatele fantasticului în literatura romantică europeană şi în creaţia 
ţărănească din Câmpia Dunării, face cunoştinţă, în 1972, la Laboratorul 
de Etnomuzicologie al Conservatorului “Ciprian Porumbescu” din 
capitală, cu profesorul universitar Harry Brauner (întrevedere mijlocită 
de avocatul Beni Lindenstein, unchiul unui bun prieten). 

Aflând cu uimire de intenţiile autorului, care dorea să interpreteze 
vocal vechile cântece autentice din arhivă, şi convins de timbrul baritonal 
cald al interpretului, profesorul Brauner îl va îndruma constant în această 
frumoasă activitate. După multe audiţii şi selecţii de repertoriu, precum şi 
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după cercetarea primelor culegeri de folclor românesc, imensa muncă se 
va finaliza cu mai multe concerte  la Ateneul Român, cu cele mai bune 
orchestre (Cornel Pană, orchestra Radio, dirijată de George Vancu şi 
Paraschiv Oprea, taraful condus de violonistul Constantin Mirea şi Florea 
Cioacă etc) şi înregistrări la RTV şi Electrecord (unele intrând în 
fonoteca de aur a RTV). Spectacolele, reluate de mai multe ori la cererea 
publicului, se prezintă sub genericele: 200, 300 şi 500 de ani din istoria 
cântecului românesc. Spectacolele au fost deschise de Harry Brauner cu 
pledoarii emoţionante pentru creaţia populară românescă. Iată ce spune 
profesorul, într-o asemenea ocazie, despre tânărul interpret: “Înarmat cu 
o tenacitate puţin obişnuită, dublat de o sensibilitate cu totul aparte în 
preluarea exemplarelor de muzică populară foarte dificile, de pildă, 
balade sau cântece bătrâneşti, ori străvechi doine, caracteristicile muzicii 
populare din regiunea Dunării de jos, regiune de baştină a lui Alexandru 
Mica, învăţând cântecele, în cel mai curat grai muzical al dispăruţilor 
rapsozi de odinioară, Mica le readuce la viaţă, înzestrându-le cu un plus 
de expresivitate, plasându-le în contemporaneitate.” Despre calităţile 
interpretative ale lui Alexandru Mica s-au mai exprimat elogios o 
mulţime de personalităţi din diverse domenii: Tudor Octavian (scriitor), 
Florian Economu (dirijor), Ioan Costea (cineast), Dr. Al. I. Amzulescu 
(folclorist), Raluca Bungărzan (ziarist), Anton Dogaru (muzicolog), 
Gruia Stoia (etnomuzicolog), Romulus Vulcănescu (academician, doctor 
în etnologie), Viorel Cosma (muzicolog)  etc. 

Alexandru Mica a scris această carte din două motive. Întâi pentru 
a omagia personalitatea fascinantă a etnomuzicologului Harry Brauner, 
pe care îl numeşte dacscălul său „într-ale sufletului românesc” şi pentru a 
combate detractorii care au pus la îndoială faptul că un evreu a putut să 
se dedice până la identificare cu spiritul românesc.    

În această carte, autorul abordează metoda monografică iniţiată de 
Constantin Brăiloiu, datele biografice ale lui Harry Brauner fiind 
întreţesute cu momente din viaţa sa, cu prezentarea anturajului, nelipsind 
nici explicaţiile politico-sociale ale destinului crud care l-a lovit pe 
nedrept, în perioada comunistă, pe ilustrul etnomuzicolog. 

Harry Brauner s-a născut la 24.02.1908 la Piatra Neamţ într-o 
familie cu origini evreieşti., Fratele său, Victor Brauner, va ajunge un 
celebru pictor avangardist la Paris. Viitorul etnomuzicolog urmează în 
capitală Liceul Gheorghe Lazăr şi apoi Conservatorul (1925-1929), unde 
îl are profesor pe D. G. Kiriac (fondatorul Societăţii Corale “Carmen”), 
care îi va trezi interesul pentru folclorul muzical. 

Harry Brauner se va dedica cercetării şi interpretării cântecelor 
populare româneşti cu o pasiune şi un devotament cum puţini autohtoni 
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au făcut-o. În perioada studenţiei audiază cursurile de sociologie ale lui 
Dimitrie Cuclin şi de estetică ale lui Tudor Vianu. Dimitrie Gusti 
(întemeietorul sociologiei pe plan mondial), cunoscându-l prin familia 
Sanielevici, îl include în cercetarea monografică a satului Drăguş (1929) 
alături de Constantin Brăiloiu, Mircea Vulcănescu, Petru Comarnescu, 
Margareta Sterian, Traian Herseni, Emanoil Bocuţa, Tudor Vianu, Lena 
Constante care îi va deveni în cele din urmă, soţie etc. Urmează 
cercetarea monografică a localităţilor: Runcu- Gorj (1931), Şanţ – 
Năsăud (1935) şi, Nucşoara – Muscel (1937), perioadă în care Harry 
Brauner înregistrează cca 5000 de melodii. 

Nu trebuie să uităm că în acea perioadă, cercetarea ştiinţifică a 
folclorului nostru era în faza de pionierat, fiind imperios necesară 
înfiinţarea instituţiilor care să realizeze această muncă. 

În 1926 Nichifor Crainic are ideea înfiinţării unei Arhive de folclor, 
instituţie care va fi pusă pe baze ştiinţifice, în perioada 1928-1931, prin 
contribuţia lui Constantin Brăiloiu, Harry Brauner şi  Tiberiu Brădiceanu.  

În 1928 Constantin Brăiloiu înfiinţează catedra de folclor la 
Conservatorul din Bucureşti la care, în 1949 va fi numit Harry Brauner 
şef de catedră. În acelaşi an va fi numit şi profesor la Academia de 
Muzică Religioasa din Bucureşti, la care C. Brăiloiu era rector. 

 În anul 1948 Harry Brauner înfiinţează Institutul Naţional de 
Etnografie şi Folclor, devenind primul director al acestuia (cu sprijinul 
primului ministru Petru Groza, la recomandarea lui Lucreţiu Pătrăşcanu).   

Împreună cu Constantin Brăiloiu, Harry Brauner organizează 
Arhiva de folclor a Societăţii Compozitorilor Români (înfiinţată de 
Constantin Brăiloriu, George Enescu şi alţii), unde, discipolul lucrând cu 
abnegaţie, a reuşit să coordoneze şi să contribuie la adunarea a zeci de 
mii de cântece şi jocuri populare din majoritatea zonelor ţării. Harry 
Brauner avea carismă şi un talent extraordinar în determinarea 
informatorilor folclorici să-şi înregistreze cântecele pe fonograf. De 
asemenea, avea un suflet nobil, ajutându-şi chiar financiar, prietenii aflaţi 
la nevoie.  

În ceea ce priveşte cercetarea monografică, noutatea adusă de 
Constantin Brăiloiu şi Harry Brauner constă, aşa cum sintetizează autorul 
cărţii, în faptul că etnomuzicologia: ”nu se ocupă numai de muzică, ci şi 
de creatorul, colportorul şi interpretul acestea, de întregul univers de idei, 
obiceiuri, credinţe, gesturi sau condiţii în care se face şi se practică 
muzica, în complexitatea vieţuirii umane, în care producţiie muzicale se 
nasc, viază, pier, se transformă”. 
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Harrry Brauner a luat atitudine împotriva Kitsch-urilor care 
„poluează” folclorul (cântate mai ales la cârciumile din oraşe), termen 
lansat de el şi care va face carieră în folcloristică. 

Din marile realizări ale etnomuzicologului, dedicat cu pasiune 
cercetării şi promovării cântecelor şi jocurilor populare româneşti, le 
menţionăm pe cele mai importante.  

Pentru prima oară în istoria promovării folclorului nostru în lume, 
Harry Brauner a lansat, în anul 1935, formaţia de căluşari din Pădureţii 
de Argeş a la un mare festival internaţional la Londra, obţinând un succes 
fulminant. 

În anul 1946, Harry înfiinţează: orchestra de muzică populară 
Barbu Lăutaru care va deveni celebră în epocă. 

De asemenea, descoperă şi lansează două mari cântăreţe de muzică 
populară, pe Maria Tănase (căreia a avut grijă să-i împrospăteze mereu 
repertoriul, găsindu-i şi o formaţie potrivită s-o acompanieze) şi pe Maria 
Lătăreţu. Mariei Tănase, Alexandru Mica îi consacră un capitol cu 
informaţii inedite, pe care le lăsăm cititorilor să le descopere. De 
asemenea îl îndrumă constatnt pe interpretul Alexandru Mica. 

Ca profesor de folclor la Conservatorul bucureştean, cel mai 
frumos omagiu i l-a adus asistenta Lucica Stănculeanu, care, întrebată 
cum ar trebui să fie un anumit curs de la facultate care să-i placă, 
răspunde fără ezitare că ar trebui să fie ca al lui Harry Brauner.  

Sub regimul legionar, lui Harry Brauner i se interzice să se ocupe 
de folclor, fiind nevoit să activeze ca profesor de muzică la Liceul 
Teoretic Evreiesc “Barbu Delavrancea”, unde continuă cercetarea 
folclorului, culegând cu predilecţie cântece din războaiele de 
independenţă şi cele două războaie mondiale. 

Un alt capitol important al cărţii îl constituie arestarea lui Harry 
Brauner şi a Lenei Constante în procesul lotului Pătrăşcanu (alături de 
Lucreţiu Pătrăşcanu, Elena Pătrăşcanu/Herta Schwamen,  Bellu Zilber, 
Remus Kofler, adjunctul lui Foriş şi a altora). 

Ministru de justiţie sub Petru Groza, Lucreţiu Pătrăşcanu voia să 
devină liderul PCR, intrând în conflict cu Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Conflictul data încă de la detenţia lor în lagărul de la Târgu-Jiu, 
Gheorghiu-Dej fiind invidios pentru presigiul câştigat de Pătrăşcanu în 
rândurile intelectualilor şi studenţilor.  

Pentru atitudinea naţionalistă justă, dovedită ca reprezentant al 
PCR la negocierile cu partidele istorice şi cercurile de la palat pentru 
punerea la cale a loviturii de stat 23 august 1944, la negocierea 
armistiţiului dinre România şi Uniunea Sovietică (la Moscova) şi ca 
urmare a intervenţiei în conflicul studenţilor cu muncitorii unguri la 
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Căminul Avram Iancu din Cluj – devine indezirabil pentru conducerea 
cominternistă a partidului comunist. Este acuzat de naţionalism, „titoism, 
fascism şi spionaj în slujba serviciilor secrete occidentale”.  

Pătrăşcanu este arestat de poliţia politică, urmare a hotărârii 
Biroului Politic al PCR în frunte cu Gheorghiu-Dej şi până la urmă, ucis 
în închisoare.  

După cum mărturiseşte Eduard Mezincesu (fost ministru adjunct al 
Ministerului afacerilor Externe), motivul aberant al arestării lui Harry 
Brauner, aflat de la Gheorghe Pintilie/ Pantelei Bondarenko (şeful de 
atunci al poliţiei politice), ar fi fost bănuiala că a ascuns aurul şi valuta 
lui Pătrăşcanu ca preţ al trădării, la arhiva Institutului de folclor pe care o 
conducea.    

Extenuaţi de presiunea psihico-fizică şi de speculaţiile 
anchetatorilor privind relaţiile amoroase dintre Harry şi Elena Pătrăşcanu, 
respectiv Lena şi Lucreţiu,  Harry şi Lena semnează declaraţii 
mincinoase, afirmând că relaţia lor se manifestase  pe fondul unor acţiuni 
incriminabile de către autorităţile timpului, potrivit scenariului inventat 
de Bellu Zilber.  

Harry Brauner a fost condamnat la 8 ani ispăşiţi la închisoarea 
Aiud şi  izolat complet, în regim de”Zarcă”, iar Lena Constante la 12 ani 
la închisorile de femei: Miercurea Ciuc, Malmaison, Dumbrăveni, 
Rahova şi  Mislea.   

La Aiud, în izolare, Harry Brauner compune muzică pe 32 poezii 
dictate morse de Nichifor Crainic şi notate pe soba de tablă neagră cu 
tencuiala de var, în lipsa cretei. Amiralul Măcelariu şi Crainic, puşcăriaşi 
într-o celulă vecină, le ascultau cu urechile lipite de zid. Nichifor Crainic  
mărturiseşte: „Dar nu cunosc până la Harry un muzician care să creeze 
original în stil folcloric.” Adevărat, Harry Brauner parcă a compus, 
aidoma autorilor anonimi, direct din matricea stilistică românească. 

După eliberare, Harry Brauner este consemnat timp de 2 ani cu 
domiciliu forţat în Viişoara lângă Slobozia – Ialomiţa, iar Lena 
Constante, pentru aceeaşi perioadă, la Breaza – Prahova.  

În anul 1963, cei doi se vor căsători. Sătul de privaţiuni, în anul 
1964 Harry vrea să plece în Israel, acţiune cu care Lena nu este de acord, 
cuplul divorţează, apoi, când Harry se răzgândeşte, foştii soţi se 
recăsătoresc.  

După reabilitare, Harry Brauner este reintegrat ca profesor de 
folclor la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din capitală, unde, în anul 
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1971 înfiinţează primul Laborator de etnomuzicologie pe care-l conduce 
până la retragerea din activitate.  

Harry Brauner a fost şi un talentat compozitor. Lucrarea sa, La 
moartea lui Ştefan cel Mare, difuzată la  Radio Paris în 1973, a fost 
carcterizată astfel de domnul Philipot, directorul emisiunii: „Este 
cutremurătoare, de-a dreptul. Pare apropiată de folclor, dar nu! Este mult 
mai mult. (...) Degajă un sentiment nostalgic, o tristeţe resemnată prin 
care străbate întotdeauna continuitatea vieţii, o apărare a vieţii, a vieţii 
deasupra evocării morţii,  a morţii lui Ştefan Cel mare. O operă ce ne-a 
fascinat aici la Paris” 

Cântecul de lebădă al lui Harry Brauner îl constituie cartea Să auzi 
iarba cum creşte, în care aduce supremul elogiu frumuseţii cântecului 
popular românesc. 

Operat de cancer la colon, se stinge în urma unei embolii la 11 
martie 1988 şi este incinerat. 

Cartea interpretului şi cercetătorului de folclor Alexandru Mica mai 
cuprinde numeroase interviuri cu specialiştii care l-au cunoscut pe Harry 
Brauner: regizorul Sandu Eliad (cel care i-a prezentat-o pe Maria Tănase 
cu care în acea vreme trăia o frumoasă idilă), publicistul Nicolae 
Carandino, Constantin Salcia, etnomuzicologul Mariana Kahane, 
etnomuzicologul Lucilia Stănculescu Georgescu, profesorul Constantin 
Marinescu, Henri H. Stahl, scriitorul Vlaicu Bârna, Victor Bârlădeanu, 
fostul ministru adjunct la MAE Eduard Mezincescu, George Macovescu, 
Romulus Zaharia. 

Volumul monografic semnat de către Alexandru Mica ne oferă 
multe informaţii despre viaţa şi activitatea profesorului Constantin 
Brăiloiu, Lucreţiu Pătrăşcanu şi pictoriţa Lena Constante care şi-a 
petrecut o mare parte din viaţă alături de Harry Brauner (şi înainte de 
căsătorie). Pictoriţă talentată, a inventat un aparat cu lupă şi pârghie 
(“chambre claire”) pentru copierea icoanelor de pe sticlă pe hârtie, a 
suferit mult după ce i s-a furat munca de descoperire a iconarilor familiei 
Moga. Menţionăm doar că după 1989, Lena Constante îşi publică 
memoriile din detenţie în două volume: Evadarea tăcută. 3000 de zile în 
închisorile româneşti (scris în franceză, tradusă în româneşte de autoare - 
volum care a obţinut  premiul Lucian Blaga al Academiei Române, în 
1992) şi în 1993 Evadarea imposibilă. Penitenciarul Politic de femei 
Miercurea Ciuc (1957-1961). Lena Constante a murit în noiembrie 2005 
şi a fost incinerată. 

Cartea lui Alexandru Mica, HARRY BRAUNER Între fascinaţia 
folclorului şi teroarea destinului, este cu adevărat monografică, un 
document emoţionant despre această mare personalitate din cultura 
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noastră. 
Iată cum caracterizează Octavian Soviany în prefaţa intitulată: – 

Romanul vieţii lui Harry Brauner, această carte: „Alexandru Mica îşi 
descoperă, de data aceasta, în HARRY BRAUNER Între fascinaţia 
folclorului şi teroarea destinului, vocaţia de biograf, istoric şi (de ce nu?) 
poate şi pe aceea de romancier. Reconstituind destinul, nu de puţine ori 
tragic, al lui Harry Brauner, cu acribia documentaristului, dar şi cu 
preocuparea autorului de romane pentru amănuntul semnificativ şi plin 
de culoare, el realizează nu o biografie, în sensul obişnuit al cuvântului, 
ci un volum compozit, care refuză să se supună (ca şi autorul său, de 
altfel) calificativelor reducţioniste. Căci cartea sa îmbină, într-o mixtură 
cu iscusinţă dozată, evocarea autobiografică, comentariul de specialitate, 
documentul, interviul… Fiindcă povestea lui Brauner este proiectată 
întotdeauna pe un fundal “de epocă”, unde forfotesc, la fel ca într-un 
roman, numeroase personaje mai mult sau mai puţin secundare….” 

Cartea lui Alexandru Mica dedicată vieţii şi activităţii 
etnomuzicologului Harry Brauner este, într-adevăr memorabilă. Să ni-l 
reamintim mereu pe Harry Brauner aşa cum o face scriitorul Romulus 
Zaharia: „De câte ori mă voi gândi la dumneata, voi asculta glasurile 
acestui pământ românesc adunate cu grijă prin munca-ţi îndelungată şi 
răbdătoare. De câte ori îţi voi căuta chipul pe care nu-l cunosc, mă voi 
gândi la templul din lemn al unui popor vechi şi înţelept, templu ce se 
află la Piatra Neamţ pe strada Meteorului la Nr. 9; deşi aparţine poporului 
lui Moise, altul decât cel al românilor, această bătrână casă de rugăciune 
şi-a luat chipul de la casele româneşti, având o arhitectură românească, o 
frumuseţe a lemnului lucrat cum întâlneşti numai la români. Aşa şi chipul 
dumitale, venerabile Harry Brauner: Cu rădăcinile în străvechiu-ţi neam 
ţi-ai lăsat ramurile să crească în spiritualitate şi în credinţă românească... 
Lasa-mă înţeleptule Brauner, să mă închin dumitale ca într-un templu în 
care sentimentele au chipuri de sfinţi.”   
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Când frumuseţea este „răstignită”  
 

Dimitrie Grama, Viaţa la maximum (Editura Conta, 2015) 
                                                                                   

o cronică de Sonia Elvireanu 
 

„Pentru mine poezia este doar muzică de 
coloşi pusă în cuvinte. Cuvinte care nu îmi aparţin”1, 
se confesează în 2004 poetul de origine aromână 
Dimitrie Grama, născut în Banatul românesc, 
autoexilat în Danemarca în 1970. Confesiunea sa 
confirmă natura metafizică a poeziei, exprimată 
filozofic de Horia Bădescu: Viziunea poetică este 
revelaţia “intenţionalităţii universului accesibilă la un 
anumit nivel al intuiţiei poetice.”2   

În Frânturi dintr-un jurnal liric, poetul 
avansează ideea de  „cotidian mistic”, încearcând să-l explice, în sensul 
fizicii cuantice: nu există bariere între regnuri, nici de timp/spaţiu, 
vis/realitate. Descoperirea aparţine unui poet, de profesie medic, cu studii 
de ştiinţe şi medicină în Danemarca. Ne aflăm în faţa unei personalităţi 
ce anulează din start, prin propria experienţă, contradicţiile între 
ştiinţă/creaţie, raţional/iraţional. 

Poezia a răbufnit în existenţa lui Dimitrie Grama destul de târziu, 
dar o dată declanşată, fiorul liric curge inepuizabil, astfel că poetul este în 
prezent autorul a 15 cărţi -  poezie, eseuri, confesiuni: Făptura cuvântului 
(2000), Pasărea Melancoliei (2000), Vânătoare de umbre (2001), 
Elegiile depărtării (2001), Suflete atârnate de catarge (2002), 
Neguţătorul de imagini (2002), Voi lua cu mine noaptea – Poeme din 
Albion (2003), Dă-mi mâna ta, străine (2004), Bastian şi alte confidenţe 
(2005) etc. 

Cel mai recent volum, Viaţa la maximum (Conta, 2015), primul 
contact cu versurile lui Dimitrie Grama, surprinde prin directeţea, 
concreteţea,  simplitatea versului, fără artificii poetice ori tehnici 
postmoderniste, fără sintagme din limbajul medical, cum se întâmplă să 

                                           
1 Dimitrie Grama, Frânturi dintr-un jurnal liric, 
https://dimitriegrama.wordpress.com/texte-de-reflectie-culturala/franturi-dintr-un-
jurnal-liric/ 
2 Apud Maria-Ana Tupan, Realismul magic. Încercare genealogică, Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 2013, p. 152. 
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descoperim la poeţii veniţi în lirică dinspre acest domeniu ori la 
postmoderniştii ce mizează pe scenarii neonaturaliste, fotografiind 
cotidianul cu cinism sau despicându-l cu bisturiul unui chirurg.  

Dimitrie Grama, dimpotrivă, se detaşează de profesie, îşi 
regăseşte prin poezie eul profund, spiritul contemplativ-reflexiv prin care 
se filtrează realitatea, altfel decât prin cerebralitatea omului de ştiinţă, şi 
emoţia spontană, absentă în postmodernitate. Poezia e un alt fel de a 
exista în alteritatea megapolisurilor actuale, un catharsis la cotidianul 
violent, pervers, anost, discriminatoriu. O alternativă de a locui prin 
cuvânt în spaţiul libertăţii regăsite prin creaţie, o evadare din captivitatea 
derizoriului, mizerabilismului existenţial: „Scrii poezii? mă întreabă./ Nu 
ştiu sigur, am încercat./ Atunci când mă apucă o nesiguranţă şi/ o 
leahămite.” (Viaţa la semafor) 

Poetul rememorează întâlniri în spaţiul new-yorkez,  cu bunicul 
său al cărui discurs conţine o lecţie de viaţă şi o radiografie lucidă a 
societăţii americane în 1969, în câteva instantanee: criminalitate, 
pervesiune, alcoolism, depresie sinucigaşă (Lexington Avenue). O 
realitate ce nu s-a modificat în timp, ci a proliferat în viciu, materie vie 
pentru romancierii din exilul american. În contrast cu cotidianul dezolant, 
cenuşiu până la disperare, ca sursă directă de inspiraţie, se conturează 
universul iubirii, recuperat prin intermediul memoriei afective, în versuri 
în care emoţia se încifrează în sentimente profunde, stârnite de absenţă, 
solitudine, nevoie de afecţiune:  „Câteodată, noaptea,/ aud paşi tiptil/ aud 
şoapte/ şi cred că eşti/ prin apropiere./ Atunci deschid fereastra/ şi lovesc 
cu putere/ întunericul în care/ ca o laşă te-ai ascuns.“ (Când ai plecat ) 

Volumul e structurat în două părţi, Viaţa la semafor şi Viaţa la 
maximum, existenţialul cotidian fiind observat din puncte diferite: ochiul 
exterior al poetului ce înregistrează comportamente, în secvenţe pe care 
le numeşte Moment I, II, III, IV, etc., renunţând la titluri; alterul ca 
oglindă  a alterităţii poetului, surprins în ipostaze lumeşti, comune – beţii, 
fumat, cafea, erotism ieftin – ca antidot împotriva vidului existenţial, un 
motiv obsedant. Viaţa stereotipă a individului în metropolă eşuează în 
beţie, depresie, nebunie, moarte.  

Jocul identităţii/alterităţii e surprins dureros în poemul Mă 
apropii: „Mă apropii/ te privesc/ şi cu disperare/ văd cum clipele/ care ţi 
se preling/ pe obraz/ lasă urme adânci/ ca după/ un cutremur./ Sunt atât/ 
de aproape acum/ încât pot lovi/ cu putere/ în oglinda vieţii/ şi să văd 
cum/ obrazul tău/ cade şi se destramă/ în mii de cioburi.” În Nu ştiu de 
ce, sentimentul alterităţii e atât de puternic, încât nevoia de recunoaştere 
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se proiectează asupra unui topos din alt timp, grădina cum pârâul ce o 
străbate, metaforă a timpului în care coexistă toate feţele sale. Poetul 
caută partea statornică a identităţii, acel idem nealterat de ipse, concepte 
cu care operează Paul Ricoeur. Imaginea în oglindă a poetului se 
constituie din privirea celuilalt (beţivul, pierde-vară) sau din propria 
privire, autoportret: „un suflet, un bisturiu, puţin sânge, un orizont şi gata 
tabloul.” (Un bisturiu de spini de trandafir) 

Unele poeme sunt o tentativă de concretizare a abstractului (viaţă, 
moarte, lume, poet) sub forma unor definiţii cu note ironice (Moment 2, 
Moment 4, Gunoier de cuvinte), altele o explorare a cotidianului anost, 
depresiv, din care poetul încearcă o evadare prin cuvânt, uneori el însuşi 
surd, prea uzat pentru sens: „Suntem la capătul cuvintelor” (Dincolo de 
cuvinte).  

Versurile simple ale lui Dimitrie Grama, despuiate de orice 
podoabă stilistică, exprimă alteritatea poetului-medic în căutarea 
identităţii în lumea occidentală ale cărei note definitorii par a fi  vidul 
existenţial  şi „răstignirea frumosului”. 
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O descindere în labirintul interior 
 

Labirintul - un roman de Christian Tămaş 
                                                                                                     

o cronică de Sonia Elvireanu 
 

Proza lui Christian Tămaş explorează fantasticul oniric şi 
psihologic. Lectorul descoperă posibile corespondenţe interdisciplinare 
cu psihanaliza lui Sigmund Freud (natura freudiană a motivelor tematice, 
anamneza), psihocritica lui Charles Mauron (metaforele obsedante ale 
mitului personal), deconstructivismul lui Jacques Derrida (organizarea 
labirintică a textului prin tehnica “punerii în abis”).  

Christian Tămaş asimilează mituri, curente filozofice 
contemporane, elemente de psihanaliză, tehnici narative moderne, uzând 
totodată de metafore-simbol pentru reprezentarea ficţională a 
interiorităţii. Labirintul reprezintă o descindere în infernul interior, 
asemenea romanului lui Doris Lessing O coborâre în infern. Aceeaşi 
impresie de delir al imaginaţiei, de glisare imperceptibilă din real în ireal, 
de halucinaţie, de eliberare haotică a imaginilor din subconştient în 
oniric. Căderea personajului în hăul interior, senzaţia de coşmar din care 
e incapabil să iasă, de confuzie real/ireal sunt redate printr-o organizare 
labirintică a textului prin tehnica punerii în abis. Lectorul are impresia că 
pătrunde o dată cu personajul în lumi paralele, reale sau imaginare. 
Realul se confundă mereu cu irealul, însă există o primă realitate care 
alimentează obsesiile şi  generează alunecările în spaţiul halucinant al 
visului. Acestea sunt reiterate prin secvenţele din copilărie şi adolescenţă 
refulate în subconştient şi proiectate în vis. Apar ca imagini-nuclee ale 
captivităţii ce revin în diferite momente ale naraţiunii pentru a ambiguiza 
personaje, planuri, instanţe narative, pentru a întreţine în mod conştient 
confuzia între real/fantastic. Rătăcirea halucinantă a personajului în 
labirintul mental se exprimă prin metafore recurente în proza lui 
Christian Tămaş: oraşul, strada, peştera, tunelul etc. Labirintul e proiectat 
în planuri diferite, ca în nuvela Liniştea albă: exterior (oraşul), subteran 
(peştera, pivniţa), interior (sinele). Peretele, eşafodul, celula, şoarecii, 
tunelul, călăul, victima etc) trimit lectorul spre ideea de captivitate şi 
propun o decodare psihanalitică a romanului.  

Personajul rătăceşte în spaţii şi timpuri diferite, în ipostaze 
diferite - martor, actor, spectator al evenimentelor, în momente diferite 
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ale existenţei sale - copil, adolescent, adult. Extraordinar observator al 
psihologiei comportamentale, scriitorul aplică romanului tehnica 
cinematografică. Naratorul heterodiegetic pare ochiul camerei de filmat 
în deplasare, care surprinde personajul în mişcare ca pe o peliculă 
cinematografică. Imaginile haotice ori macabre, senzaţiile de nelinişte, 
frică, groază, derută,  dău senzaţia de interminabil coşmar.  O serie de 
obiecte, personaje, fenomene, scene prefigurează moartea: crucile negre 
de pe costumul de comediant, eşafodul, pânza neagră, cagula, 
condamnatul, întunericul, execuţia macabră etc. Scenele par ireale, 
desprinse din filme de groază. Scriitorul mizează pe confuzia planurilor, 
ca în scena execuţiei, o iluzie a realului ori realul de o violenţă sadică.  
Încercarea repetată şi eşuată a personajului de ieşire din ireal şi de 
recăpătare a simţului realităţii accentuează latura preponderent fantastică 
a romanului. 

Există două voci narative în roman, una exterioară universului 
diegetic, a naratorului, alta interioară, a personajului-actor. Naratorul îşi 
focalizează privirea asupra personajului rătăcitor, urmându-l în periplul 
său. La un moment dat perpectiva narativă se modifică. Personajul 
devine  privirea şi conştiinţa prin care sunt filtrate întâmplările. Nu mai e 
simplu spectator al evenimentelor, ci actor, substituindu-se celui executat 
în piaţă. Însă totul se dovedeşte iluzie, o simulare a realităţii istorice din 
altă epocă pe fondul unui carnaval la care participă bărbatul. Şi acest 
univers pare a fi o iluzie. Se intră şi se iese din el involuntar, ca într-un 
joc al imaginaţei care anulează realitatea pentru a o substitui cu alta, la 
fel de iluzorie, reconstituită fragmentar prin câteva amintiri vagi din 
copilărie şi adolescenţă, ele însele denaturate, amplificate, obsesive, 
redate prin  imagini contradictorii, uneori groteşti ori macabre.  

Imaginea obsesivă a sexului din romanul lui Christian Tămaş, 
Labirintul, reprezintă în teoria freudiană o întoarcere a refulatului din 
subconştient în zona oniricului, ca supapă de defulare şi proiecţie a 
obsesiei. Personajul e captivul obsesiei, care se proiectează în scene 
macabre prin intermediul fantasticului oniric. Rememorează scene 
refulate din trecut (descoperirea sexului, duplicitatea femeii, vizita în 
subterană, pasiunea morbidă de colecţionar de insecte şi de capete de 
păpuşi), care se amestecă halucinant şi întreţin  confuzia între 
real/fantastic. Modalităţile de intrare în ireal sunt multiple: privirea în 
oglindă ori pe fereastră, deschiderea uşii, coborârea scărilor, întunericul, 
costumul bizar de arlechin din teatrul italian Commedia dell'arte, somnul, 
intersecţia, întâlnirea, care readuc în zona conştientului întâmplări de 
demult. 
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Periplul prin labirintul interior e redat prin imagini în negru, ca 
într-o cameră obscură: bărbatul rătăcind în întuneric, pe străduţele 
întortocheate ale burgului medieval, într-o tăcere absolută, ca pe nişte 
culoare negre din care nu poate ieşi, printre pereţi pe care se desenează 
porţi închise sau deschise pentru a trece în lumi paralele, ireale,  
halucinante, fără şansa de evadare. Personajul şi umbra sa, dublul său, 
rătăcesc împreună, fiind unul pentru celălalt călăuză într-un abis 
interminabil. Uşa ca posibilitate de ieşire se dovedeşte iluzorie, e doar 
pragul de trecere spre alt univers al captivităţii. Şapte porţi, şapte lumi 
iluzorii pentru a reveni în acelaşi spaţiu, captiv al obsesiei. Drumul prin 
labirint e o luptă cu sine pentru eliberarea de trecut, de amintiri 
traumatizante, care eşuează ori se sfârşeşte poate prin moarte. Finalul 
păstrează aceeaşi confuzie între real/ireal de la începutul romanului. 
Imaginea primă revine la sfârşit, însoţită de vocea conştiinţei: “iluzie”, 
pentru a reproiecta lectorul în irealitatea din care personajul doar pare a 
se elibera, conştiintizând imposibilitatea de evadare din labirintul 
interior.  

Romanul lui Christian Tămaş, extrem de complicat la nivel 
narativ, straniu ca atmosferă, complex ca substanţa tematică, explorează 
subconştientul, spaţiul obsesiei, prin intermediul fantasticului de factură 
psihologică. Ne propune o descindere în labirintul memoriei pentru a 
provoca anamneza freudiană: eliberarea haotică a amintirilor refulate, 
aducerea lor  în zona conştientului pentru identificarea originii traumei 
din copilărie, o frustrare sau o culpă, de natură sexuală după Sigmund 
Freud. În spaţiul traumei, obsesia joacă rolul de călău. Amestecul de 
planuri temporale, trecut/prezent, confuzia voită între real/ireal, 
trezire/vis, provoacă lectorului senzaţia de permanent delir al imaginaţiei, 
de plonjare involuntară a personajului în infernul lumii sale lăuntrice. 
Iniţial celălalt e infernul, apoi amintirile refulate în subconştient 
generează un altul, din a cărei captivitate bărbatul nu poate evada.   

Lectorul identifică nu doar imagini cu rol de nuclee-tematice care 
organizează substanţa narativă, ci şi noduri temporale, adevărate porţi de 
acces spre trecut/prezent, astfel că impresia de rătăcire în labirint se 
realizează prin reluarea unor scene  din aceeaşi realitate şi prin 
întoarcerea spre acelaşi nod temporal al trecutului sau al prezentului, într-
o permanentă confuzie între real/ireal. Peretele, uşa, motive obsesive, 
închid sau deschid lumi iluzorii. Romanul începe şi se termină cu 
imaginea captivităţii şi a iluziei evadării dintr-un spaţiu restrâns, ulterior 
spaţiul mental infinit. 
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Poeme de  
Aurel Ştefanachi 
 

 
 
 
 
 
 

Exerciţiu 
 
am venit aşa de aproape şi nu mă 
vezi; înălţătorul meu sânge gata să te 
audă aprinde toate stelele cerului 
iar carnea mea divizată în steaguri 
îţi răcoreşte trupul şi faţa 
am venit atât de aproape încât 
iarba moale (din dimineţile de vară) de 
sub picioarele tale sunt – 
cântec abuziv care deschide ferestrele 
care închide morţile – 
piatra fierbinte din apropiere îmi urlă 
mai multe propoziţii, 
– cum nimic nu te apropie de gândul 
gândului meu, aprinderile tale vechie durere 
îmi sunt; 
– amiaza din centrul întunericului cu 
tot cu faţa şi creierul tău se defineşte ; 
– sexul acestei femei din închipuirile 
tale se leagănă asemeni existenţei mele ; 
– elementul poetic asupra căruia 
necontenit revii, te absoarbe, sinelui meu 
se închină; 
– rinocerule!! această coroană de aur în 
afară plutind numai sânge 
îţi lasă pe gură... 
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– cauza acestei lumini, verbul cu zece 
capete cărnii tale se naşte... 
– (amintirea pieilor morţii în apele primăverii 
înflorind ca un nufăr...) 
– de ce deasupra-ţi creşte blestemul şi scrisul ? 
am venit atât de aproape încât îmi 
cerşesc numele (am venit atât de aproape 
toată fiinţa mea îţi stă în prelungire) 
am venit atât de aproape încât propria 
ta nelegiuire sunt; 
am venit atât de aproape 
am venit atât de aproape 
am venit atât de aproape 
niciodată nu-mi voi mai afla cântecul 
şi... (moartea) 
 
 

Hibris 
 
DEOS : (TEAMA DE UN LUCRU ÎNDEPĂRTAT) 
– nimeni nu scrie; nimeni nu scrie; (cartoanele ceruite ale 
morţii pe apele sufletului predestinate îngheţului şi 
înecului; 
de altfel în dimineaţa în care îmi răzăluiesc 
manuscrisele… 
să-mi fie mâinile mele îmbrăţişându-mă … 
dar tu nu exişti! 
dar tu nu exişti ! 
Colind prin centrii livreşti 
te asemeni cu intensitatea vieţii mele 
lin pipăind cosiţele morţii… ) 
– nimeni nu scrie ; nimeni nu scrie; 
(cuirasele prin care se pierd şi se întorc aezii se 
petrec într-o întemeiere alchimică, pe rând înlocuiesc 
cântecul 
şi întunericul… 
ca aripile tremurând în văzduh 
mie să-mi afle plinul şi deşărtăciunea… ) 
nimeni nu scrie ; nimeni nu scrie; 
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DEIMA 
(TEAMA PERMANENTĂ, ANGOASA...) 

 
– nimeni nu scrie ! nimeni nu scrie ! 
(sângele meu de o mie de nopţi mi-a mâncat braţele; s-a 
înfăţişat drept altcineva – 
venind dinlăuntrul mâlos al egeei se 
adaugă şi se pierde ; 
desime de îngeri din cer căzând în cap ;) 
nimeni nu scrie! nimeni nu scrie! 
(bocetul scurt mătăsos al femeii 
Deasupra-mi născând o frunză-coroană… 
şirul thanatic al clipelor mele – 
materia gândului 
în golul cuvintelor scrise… ) 
– nimeni nu scrie! nimeni nu scrie! 
(prin dosul hubloului 
aflu masca-mi şi ruga ; 
soarele negru peste tot ridică 
un munte de pâslă – 
ah, rug al realităţii… 
dinăuntru-ţi am ieşit să-mi 
urmăresc vedeniile amintirilor tale… ) 
ah, rug al realităţii sau vestal al durerii… 
 
 

PHÖBOS 
(TEAMA DE UN LUCRU APROPIAT; DE EMINENŢA 

UNUI EVENIMENT...) 
 

nimeni nu scrie! nimeni nu scrie! 
(Caliope îndrăgostită vine şi mă roagă 
să o dezbrac – 
am mâini de cenuşă! am mâini de cenuşă! 
mă duc înapoia căderii frunzelor – 
tare singur văd acest trup de zăpadă – 
Caliope îndrăgostită vine şi mă roagă 
să o dezbrac… ) 
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– nimeni nu scrie! nimeni nu scrie! 
(„cât de pătrunzător e sfârşitul zilelor de toamnă ! 
O ! pătrunzător până la durere! căci sunt 
anumite senzaţii delicioase al căror vag 
nu înlătură intensitatea, şi nu este 
vârf mai ascuţit ca al infinitului.”) 
 
 

*** 
iată istoria / toată clemenţa sufletului 
mult aşteptata rază din care se scurge 
toată mizeria frumuseţii … 
am resorbit materia sorţii 
m-am prezis acestei istorii … 
iată legile suferinţa / calul de lemn 
ce se întoarce din Smirna – 
invincibilul crab acoperind 
faţa scribului – 
miez al sferelor înmulţind 
verbul şi moartea … 
om resorbind materia sorţii 
m-am prezis acestei istorii … 
iată negrul tangaj / perfecta vedere 
în FARUM / un căţeluş linguşind 
femeia – tezeu – 
ziua în care se definesc îngerii şi iudeii ... 
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Versuri de 
Alex Cosmescu 
 
 

 
 
 
 
 

 
(celulele mele mor şi se înlocuiesc una pe alta) 

 

 

m-a dus la un lac din apropiere, era tulbure, a spus 'asta e buturuga mea 

favorită' şi ne-am aşezat. 'dacă nu am putere, vin aici. când cerul se 

înnorează, se văd şi peştii în apă. nu fac niciun zgomot şi se apropie de 

mal'. i-am povestit despre cum lucram la bibliotecă şi am avut 20 de 

cititori în jumătate de an. râdea şi vorbeam fără să ne uităm unul la 

altul. acum firele s-au rupt. a rămas numai să recompun. 

 
 
 
mă duc în locuri în care oamenii fac zgomot şi zgomotele lor se 
suprapun. 
 
îmi strâng fularul în jurul gâtului, apoi mi-l las liber. 
 
îmi strâng buzele şi tremur. 
 
celulele mele mor şi se înlocuiesc una pe alta.  
 
cândva o să am un corp care nu te-a văzut niciodată. 
 
pe care nu l-ai văzut niciodată. 
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 (un spaţiu blând, care mă primeşte cum m-ar îmbrăţişa) 
 
îmi strecor mâna pe sub haine 
îmi ating uşor pielea de pe umăr 
 
îmi spunea că iese din casă şi se plimbă noaptea prin frig 
 
(frigul te face aware 
frigul e bun pentru că se lipeşte de corpul tău 
pătrunde pe sub haine 
 
lumea iese din 
birouri îmbrăcată în pulovere şi 
fumează tremurând în faţa uşii) 
 
tăcerea are un contur pe care îl poţi atinge cum 
îmi ating pielea de pe umăr 
 
îţi scrie cineva 
 
stai în faţa ecranului şi 
 
de la sine 
 
nu ştie ce vrea 
 
stă în faţa ecranului şi i se preling lacrimi pe obraz / de la sine / 
 
stă în faţa ecranului şi scrie despre sex 
 
uneori acelaşi corp bântuie prin inima mea săptămâni la rând 
 
/ acum se ridică din pat – se duce la oglindă – îşi piaptănă părul – se 
întoarce în pat – acum se duce la bucătărie – îşi lasă capul pe braţe – 
acum stop / 
 
(maşinile care vuiesc pe stradă / caloriferele 
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din cameră / ce este cu tine când eşti singur) 
 
cri are cicatrice pe mâna stângă 
cicatrice multe şi subţiri / oblice / făcute profesionist 
 
îmi trec degetele de-a lungul 
lor / stă cuminte cu 
palma deschisă pe genunchii mei 
 

acasă îmi zgârii antebraţul cu 
unghiile / într-un model / ca la cri 
dinspre încheietură 
 
dungile sunt albe câteva  
secunde / apoi roşii / îmi 
place numai când sunt albe 
 
zgârii 
 
din nou 
 
pe acelaşi loc 

 
am nevoie de un spaţiu blând, care mă primeşte cum m-ar îmbrăţişa. îmi 
scot lucrurile din geantă, le pun înapoi, nimic nu schimbă în mine ceva 
radical, mă deschid aşa cum cresc plantele de cameră când are cineva 
grijă de ele, clipesc prietenos spre oamenii din jur, mă conectez. 
 
uneori îmi ia capătul fularului – şi-l pune pe  

genunchi – uneori îşi pune palma deschisă pe genunchii mei – dar 
numai când sunt şi multe pahare de plastic pe masă – 

 
putem fi ok numai dacă oamenii râd alături 

 
 

 o hartă a tuturor aşteptărilor 
 : în staţie / aşezat cuminte / să vină un troleibuz / oricare 
 : sub portic să se termine ploaia 
 : cuibărit pe vreun pervaz când durerea de cap se infiltrează încet / 
când mă ridic, umblu cum o face durerea 
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 : când sunt legat la ochi şi cineva îmi picură ceară pe piele 
 : când aştept să se culcuşească cineva nevăzut pe umărul meu 
stâng 
 

lucrurile din jur sunt mici şi frumoase şi mute 
 

undeva în pieptul meu un perete se construieşte de la sine 
 
m-a întrebat de ce nu-mi tai unghiile. i-am spus că nu ştiu. a scos un 
foarfece din geantă, mi-a luat mâinile, pe rând, în mâinile ei şi mi-a tăiat 
unghiile. părea satisfăcută de asta. 
 
degetele mele sunt mai scurte aşa. 
 
vârful degetelor e acum la fel de sensibil ca scalpul după ce m-am ras 
prima dată pe cap. 
 
uneori oamenii îmi spun că le par în altă parte. că se tem să se apropie 
când mă văd aşa. 
 
m-a întrebat: ’alex, tu faci sex?’  
 
mi-a spus că de 3 ani nimeni nu m-a văzut sărutându-mă cu cineva. că-i 
îmbrăţişez la fel pe toţi. 
 
când îmi strâng pumnii, unghiile nu-mi mai lasă în palme semicercuri 
roşietice. 
 
am băut vin împreună. îmi tremurau mâinile şi am vărsat o parte pe 
hanorac. 
 
acasă l-am clătit şi petele sunt puţin mai şterse. 
 
la facultate cafeaua face 1.50 lei. adică 10 cenţi. prietenii mei din state ar 
râde de asta. 
 
şi mai poţi să te ascunzi pe vreun pervaz sau într-un cabinet. 
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r. şi a. au făcut dragoste odată pe un pervaz. după ce mi-au spus, stăteam 
numai acolo şi ascultam bjork în căşti. 
 
 
lumea spune că dacă rabzi multmult, frica dispare. 
 
uneori, când nu pot dormi, mă ridic, mă sprijin de perete şi-mi număr pe 
degete fricile. 
 
(cineva zicea că dispar şi dacă le spui pe nume) 
 
de întuneric mi-era frică numai când eram mic. acum e doar partea 
întunecată şi rea din mine pe care au văzut-o toţi şi se prefac că n-o ştiu. 
dacă o s-o las acolo o să mă ia încet şi sigur în stăpânire. ca o necroză 
care se extinde. 
 
(colegele mele spun că se tem cel mai tare de bătrâneţe. alţii, când cineva 
strigă la ei, tremură şi se fac mici şi se scurg înăuntru. alţii păstrează 
haine mâncate de molii, obiecte găsite pe stradă, hârtii pe care scria 
cineva pe care nu l-au văzut niciodată. dacă se mută altundeva, pe ele le 
iau în primul rând) 
 
acum trebuie să tai totul. la sânge. 
 
frica dispare şi dacă te gândeşti la altceva. frica se supără atunci şi se face 
tot mai mică şi pleacă şi e aproape umană când se îndepărtează – 
 
dar o face numai ca să revină apoi, de fiecare dată când încep să fiu clar 
şi luminos înăuntru şi atunci stric totul – 
 
am nevoie numai de un loc mic, undeva, pe marginea unei faleze, să mă 
aşez, să privesc în jos şi toate să fie egale - 
 
 

Alex Cosmescu (30 iulie 1985, Chişinău) este poet, filolog şi filozof. Trăieşte la 
Chişinău, unde este Cercetător Ştiinţific al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. A debutat 

în 2013 la editura Cartier cu volumul ”Un spaţiu blând, care mă primeşte cum m-ar 
îmbrăţişa”.  A tradus în limba română volumul lui Larry L. Watts ”Războiul clandestin 

al blocului sovietic împotriva României”.  
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Poezii de 
Sonia Elvireanu 
 

 
 
 
 
 

*** 
Singur pe podul de pe Vltava, 
într-un septembrie însângerat, 
 
umbrele serii peste valuri se frâng, 
cerul, sfârtecat în fâşii peste ape, 
fulgeră peste umărul drept, 
 
chipul îţi străluceşte ciudat, 
norii coboară pe apă, 
febra în pleoape, singurătatea în ochi, 
 
singur pe Podul de pe Vltava, 
o fâşie de cer însingurat. 

*** 
Liniştea frunzei îmi potoleşte arsura, 
gânduri tulburi se agaţă ciorchine de vânt, 
adulmecă semnele strecurate în scoarţe, 
în ziduri, dintr-un straniu apus,  
 
ochii se adâncesc în azur, înceţoşaţi de privire, 
zac între tăcere şi arşiţă cu sufletul răsturnat. 

*** 
Păsări negre se rotesc haotic pe deasupra copacilor, 
răscolite de un duh nevăzut, 
fără să ştie că zborul lor negru peste capetele noastre 
e chiar duhul ce sfâşie zorii, 
spintecă limpezimile cu şirurile lor negre 
plutind în derivă,  
turnul bisericii se înalţă direct în cercul  
bătăilor negre de aripi,  negrul exorcizat 
desenează pe cer o superbă pictură suprarealistă, 
apoi se aşază pe vârful copacilor 
păsări-frunze întunecate pe ramuri.  
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Vasile Tudor  
Poetul la 60 de ani 

 
 

 
 
 
 

 
Sonet către Ecleziast 

 
Ce-am scris am scris: nimic nu-i întîmplare 
Nici un cuvînt uitat printre hîrtii 
Mototolite, aruncate vii 
Printr-o fereastră-n ţăndări de visare. 
 
Ce-am spus am spus: nimic nu-i nou sub soare 
Aceleaşi cuvinte se rotesc 
Interior, într-un vîrtej ceresc ... 
Iar vremea-n suflet mi-i numai o boare. 
 
Ce-am fost voi fi: nor plin de fulgerare 
Acelaşi individ între priviri 
Mult mai absent, lipsit de amintiri, 
Rîu rămuros întors înspre izvoare. 
 
Ce-am scris voi fi, ce-am spus voi mai fi fost 
Acel în plus, un altul fără rost. 
 
 
 
 Sonet către Fruct 
 
... şi fructu-i o povară 
m-apleacă în pămînt 
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cu visele-mi în seară 
prin roua de cuvînt 
 
nu-i nici o garanţie 
că ziua voi sfîrşi 
doar soarele-întîrzi´e 
roş-galbenul în gri 
 
o iarbă împresoară 
căderile în vînt 
nimic n-o să mai doară 
nimicul în veşmînt 
 
nici vreme nu-i în pace 
o coajă a desface ... 
 
 

Vînt de miazănoapte 
 
Încă nu sînt pregătit 
Trecerii în sine 
Totul este răvăşit 
Umbrele-s străine. 
 
Vagul chip înluminat 
Somnul nu-l adie 
Sufletul mi-i tulburat 
În a fi să fie. 
 
Strînsă-n largul ei veşmînt 
Nu-i fiinţa-mi parte 
O va dezgoli un vînt 
Dinspre miazănoapte. 
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Uitarea 
 
Tot mai bogaţi şi mai săraci 
Cu iarna ce revine 
În veselie dacă taci 
Te întristează, cine? 
 
Copilul ce încă-l îmbraci 
În hainele străine? 
Ori poate-n leagăn de erori 
Uitarea e de tine. 
 

Podul 
 
pod după pod coboară 
în drumul retezat 
 
a fost odată Podul 
lăuntru înălţat 
 
cu balustrade-n vise 
şi zmeu învulturat ... 
 
dar a venit iar norul 
iar norul l-a luat. 
 
 Miriapodul 
 
... să nu aud nimic de mine 
alţii mă aud 
m-or auzi alţii din alţii 
alţi ce nu-mi răspund 
miriapod de alţii 
cu mine prin mine călcînd ... 
 

Domnul Nu 
 
Domnul Nu tratează cu mine 
printr-un reprezentant ciudat 
nu are formă 
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ci numai conţinut 
şi mi-i apropiat; 
dialogăm despre existenţă-inexistenţă 
despre eu şi noneu 
în timp ce îşi potriveşte 
umbra din călcîiul meu 
şi simt cum înafară 
în pierdere-s mereu 
lăuntrul fără chip 
mi-i prea uşor de greu 
un corp într-un alt corp 
un punct prins în tumult 
îmi pare dictator 
O, Nu-ul domn ocult. 
 

Big Bang 
 
... atît de-încet rescrii 
cu sîngele dintîi 
cuvintele rămase din Cuvînt 
 
particule surprinse 
din Marele Poet ... 
 

Degeaba 
 
... degeaba crezi că poezia are suflet 
că-n ea mai sîngerează 
bolnavul de cuvînt 
 
degeaba crezi că-n invizibil 
atomii din silabe 
stîrnesc şi viaţă şi mormînt 
 
prea mare este golul 
ce numai gălăgia 
o înalţă ... 
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Poeme de 
Octavian Mihalcea 

 
 
 
 
 
 

Lichid 
 
altă lume alte cuvinte alături 
unicul soare se împarte rece 
 
simţiţi voi frisonul 
plonjare oriunde afară 
tot într-o mare de pământ 
 
şi nu ai fost chip al oglinzii 
trece zgomotul vertical 
prin faldurile unui lichid viu 
care nu va ajunge nimănui 
 

Ore adânci 
 
drum spre somnul aprigului val 
linie cumva recucerită azi chiar azi 
ce dacă uiţi câteva haine în orele adânci 
fără mijlocul străinelor aduceri aminte 
de fiecare dată prin mulţime 
neascunsa violenţă însoţeşte curajul 
coborârea va uni toate amurgurile sticloase 
 



Poesis 
 

 

 177 

Vor învia 
 
cât poţi să mai arzi 
 
pe sub lună acelaşi profil 
caută locurile nepătate 
ce vor învia 
în visele salvatoare 
 
până atunci 
tuşa nestinsă din inimă 
şi nopţile doar nopţile 
cuvântătoare 
 
 

Unduiri 
 
al cui eşti spre seară 
după ce oamenii se răsfiră 
trei câte trei 
al cui eşti 
 
nu credeai că se poate 
mai puţin vişiniu în draperii 
zâmbetul e uşor 
repede spre alte unduiri  
colţ cu tot ce înseamnă 
adormirea fără memorie 
 

Ştiutele 
 
deja altă sferă născută 
din ameninţătorul nimic 
mult curaj la umbra pânzei curgătoare 
vei simţi brusc dansând 
cu ştiutele foste lumini 
 
păsări printre vise 
vânjoase întâmpinări sfumato 
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Gravură sub vişin 
 

lui Mircea Brăiliţa 

 

puntea apare închisă 
prin apele crăpate 
mult trecătoare 
 
iar vorba tot mai îngustă 
zidurile fără porţi 
rătăcirile fără amintire 
 
ochirea e aceeaşi 
în viaţa unei gravuri aprinse 
când paşii dansului s-au oprit 
sub vişinul saturnian 
robit ultimei plecări 
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Poezii de  
Gheorghe Jurcă 

 
 
 
 
 

 
 

Inima 
 
Inima mea umblă desculţă 
ca o cerşetoare pe străzi 
dând oamenilor bogaţi 
câte-un bănuţ de-argint 
ca să-şi poată spori averile 
înălţa palatele 
cumpără titluri de glorie 
 
Se-ntoarce seara târziu 
acasă plină de dragoste, 
de credinţă şi de iubire, 
de fericire mândră 
ca o speranţă împlinită. 
 
Îşi zornăie punga cu bani 
şi fericită că i-au mai rămas 
se odihneşte ca o rană vie 
în care palpită sângele meu. 
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Oraş patriarhal 

Oraş sfânt 
oraş desfrânat 
oraş scufundat în smârcurile 
timpului obosit şi el 
de atâta timp 
peste care plouă cu rugină. 
 
Burg zidit pe când 
noţiunea de patrie 
lipsea din enciclopedii, 
oraş în care străzile 
înguste se-mpletesc 
ca firele de lână pe ghemuri. 
 
Dacă îţi lipeşti urechile 
de zidurile sale mucede 
auzi cum foşnesc ca nişte insecte 
bancnotele în seifurile  
vechii Auraria, 
 
Mă plimb fără nicio ţintă 
mai bine zis înot pe străzi 
înguste şi-ntortocheate 
în timp ce alţii merg ţanţoş 
cu căciulile sparte; 
 
Casele sunt atât de vechi 
că nu mai au nici uşi 
oraşul mă priveşte cu ochii sfioşi 
ai caselor oarbe, 
clopotele bisericilor 
nu mai au tonul liturgic 
de pe vremea lui paşopt. 
 
Pălămida îşi întinde covorul 
la intrare în case, 
umbre care au fost cândva fiinţe 
sunt călcate în picioare 
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de cei care intră pe noile uşi 
ale vechilor case. 
 
 
 
 

Inscripţie pe o stea 
 
Dormiţi voi ceruri şi voi stele, 
dormiţi voi păduri şi voi văi, 
lasă-ţi pleoapele să cadă 
şi tu cucule ce ţii sus 
steagul singurătăţii. 
 
Numai tu steaua mea 
să n-aţipeşti niciodată 
emblema singurătăţii mele! 
o barca mea pierdută 
pe apele cerului 
nu lăsa vâslaşul să doarmă 
şi să alunece în ceaţă. 
 
Dormiţi voi luceferi de seară 
să-mi crească copiii, 
treziţi-vă luceferi de dimineaţă 
să pătrundă şi-n casa mea 
miresmele măcieşilor; 
numai tu speranţă 
rămâi pururea trează 
că am mare nevoie de tine, 
noapte bună dimineaţă! 

 



Conta nr. 21  (octombrie-decembrie 2015) 
 

 182 

 
 

Versuri de  
Virgil Todeasă 
 

 
 
 
 
 
 

Casele 
 
am construit trei case cu grădină şi anexe  
şi livadă cu meri  şi fântână în curte  
şi semne la poartă 
erau alăturate şi în toate locuiam eu, 
vecinul cel de toate zilele 
 
eram egali 
 
o vreme, nu ştiu cum, 
am vorbit mai des cu cel din dreapta mea,  
stângaciul mă urăşte 
 
acum stau între ei  puţin derutat – 
 
voi creşte animale  
şi vom prânzi împreună 
voi construi o altă casă, 
aceea de care avem nevoie 
 
parcă o văd, albăstruie de mândră-mărie,    
ca a bunicului, cu dungi albe-aurii  
 
cu pridvor şi cocoş de tablă pe horn 
şi cană cu apă rece din fântână 
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Guaşă 
 
lupt împotriva celui care sunt 
de-o viaţă mă lupt cu toţi cei care trăiesc în mine 
 
există şi mesajul care se tot repetă, 
îl aud şi-l văd 
 
sunt pictat ca o iluzie mişcătoare - 
nedefinit este tabloul meu concentric 
 

 

 

Fumuriu 
 
lumea trăieşte în două lumi : 
a trupului, imediată şi cealaltă  
 
parabola poate vorbi convingător despre ele  
şi aluziv despre actul creaţiei 
 
parabola este perimetrul– 
penumbra locului meu de vieţuire 
 

Cutuma 
 
primogenitul este silit să repare castelul aflat în ruină 
 
buruieni urcătoare înfloresc zidurile coşcovite 
iar pietrele sparte amintesc de urmele paşilor fantomatici 
 
fiind primul, nu este un produs de calitate, 
nici fraţi nu are alături  
şi nici nu este bine văzut 
 
acum el este stăpânul ruinelor -  
o statuie printre bobiţele negre de soc 
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Debarcader 
 
spre dimineaţă pot fi orice,oricine –  
debarcaderul e plin 
 
mă întreb câţi vom urca în bărcile nopţii 
 

Arena 
 
îşi flutură coama şi coada împletite pe jumătate, 
este un cal mândru  
 
când se sting luminile rampei mă priveşte -  
calul meu nu mai aleargă, 
 
plânge manejul în ochiul său orb 
 

 

 

 
 

Animalul 
 

sunt optimist -  
în afară de mine,  
cenzuratul lumii acesteia, 
mai există o entitate necunoscută 
nici nu-i de mirare că strigătul  
este o rămăşiţă atavică – 
ceva sofisticat din revolta primară 
siguranţa mea  
este bazată pe reguli de interdicţie 
 
de unde animalul din mine –  
cel care precum un înger, 
mă strigă, m-adoarme  
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Poeme de 
Constantin 
Dehelean  
 
 
 
 
 
 

 
1. Vreau să vă spun... 

 
 
Vreau să vă spun:  
tăcerea e un nimb al luminii 
ca şi sunetele un nimb al neliniştilor  
de tot felul... 
întâmplarea vieţii: o uşoară amăgire 
a timpului ciocănindu-mi la tâmplă.. 
 
 
Vreau să vă spun: 
tăcerea masivă e o ameninţare 
a tăcerii 
şi semnele îmi pulsează în ochi 
necontenit spre mine venind... 
 
 
Vreau să vă spun: 
tăcerea mea e spusa mea către mine... 
 
Şi voi o uriaşă tăcere sunteţi!... 
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2. Orgoliu 
 
 
Mărturisesc: 
plăcerile mele 
chiar şi cele ascunse 
sunt ca pâinea caldă 
 
aroma lor 
îmi scaldă simţurile 
o chinuire de echilibru 
este forma lor 
 
 
şi eu sunt o aşchie fragilă  
ca o limbă a ceasului 
arătându-mi mie însumi calea 
către răsărit... 
 
simţurile sunt aşchiile timpului... 
 
alături 
orgoliile boabe de grâu 
sunt 
 
orgoliile mele încolţesc 
printrew aşchii 
 
sudoarea îmi ia forma unei aripi 
care înconjoară totul: 
orgolii,  
sudoare,  
pâini... 
 
nimicuri... 
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3. Beethoven 
 
 
Beethoven este 
un lingou uriaş de sunete 
Imperial concert: viziunile noastre 
       joacă în lumina sunetelor 
       transformându-ne pe noi 
        în clipa tăcerii lui... 
 
 
Tăcerile armonioase 
absurd de armonioase 
se transformă în ultra-sonorele lui amintiri 
chiar dacă din când în când 
pentru noi el rămâne un oarecine 
şi un oarecum 
 
 
muzica îşi schimbă semnul 
devenind o devenire a zilei... 
în sufletul meu strâmtorat ca o răcoare 
surdă 
talisman în urechea surdului 
 
 
ce tonalitate incertă 
are vibraţia 
acestei vietăţi supreme!... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conta nr. 21  (octombrie-decembrie 2015) 
 

 188 

4. Semne 
 
 
Ambasada nopţii: 
o libelulă subţiată de ape 
ca un semn cuneiform 
peste firmamentul 
zilei trecute, 
clipă a zilei de ieri!... 
 
 
ambasadorii zorii zilei de acum 
aşteaptă... 
 
 
într-o gară necunoscutele gândurilor 
se adună 
ca o ploaie vulcanică... 
 
sar; 
 
antropică diademă a bătrânului ascet sunt 
cu harfa lui zdrobită de stânci... 
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Adrian G. Romila vă recomandă 
 

 
Personajele lui Radu Aldulescu îşi trăiesc 

viaţa la limita împlinirii, pe linia subţire dintre 
extracţia joasă, snobismul urban şi vitalismul 
regenerant. La fel cum romanele în care se mişcă 
aceste personaje sunt la limita mitului, prinse, epic 
între pasta grunjoasă a realismului contemporan şi 
pânza fină a parabolei. Trecute prin spectaculosul 
picaresc şi violenţa parvenirii, destinele aldulesciene 
deschid o lume fascinantă, ramificată, proaspătă, 
alimentată de pendulările permanente între înainte şi 
după 1989. Cu certe foloase literare. 

În Istoria Regelui Gogoşar (Cartea Românească, 2015) 
întâlnim din nou un Julien Sorel care se metamorfozează în emblema 
omului comun din România ante şi postcomunistă. Parabola îl are de data 
aceasta în centru pe Victor Emanuel Calomfirescu, un profesor de 
matematică sărac, inteligent, ambiţios, ghinionist, instinctual, portretizat 
în măşti suprapuse, care nu ezită să-şi transforme mereu trecutul 
compromiţător într-un prezent care să-l relegitimeze. Cu veleităţi de poet, 
fiul agricultorului Gogu din Gogoşu reuşeşte să scuture greutatea unei 
identităţi rurale şi să ajungă în Bucureşti, adoptat de unchiul şi naşul său, 
Relu Calomfirescu. El îi dă numele biblic-regesc şi îl ţine în facultate, 
fără să aibă pretenţia vreunei recunoştinţe ulterioare. Intrat, apoi, în 
Pepinieră, o adunare de scriitori care mai de care mai compromişi, 
Emanuel devine ucenicul apropiat al maestrului Vergilius, poet naţional, 
mare amator de femei şi adulaţie, dar devine şi apropiat al căpitanului de 
Securitate Ardeleanu, căruia îi furnizează rapoarte informative despre 
Pepinieră. Amestecul de parabolă şi epos social e evidentă, în acest 
roman al unei umanităţi care încearcă să traverseze istoria profitând de 
ambiguităţile morale pe care aceasta le generează. Că eşecurile şi 
reuşitele au, toate, parfumul amestecat al greu decelabilelor reîncarnări 
succesive, nici nu mai contează, mai ales când simţi că ea, istoria, ţi-a dat 
satisfacţie şi te-a răzbunat, în faţa tuturor inamicilor. Să ajungi, din 
progenitura ceapistă a unui sat din Oltenia, un potentat al Bucureştiului, 
un ”rege”, e un veritabil dar al istoriei. Traseul destinal al lui Emanuel 
Calomfirescu e, de altfel, tipic caracterologiei din romanele aldulesciene, 
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la fel ca şi intersecţia lor în alte şi alte poveşti, într-o saga generoasă, 
care sporeşte cu fiecare carte, reunind neaşteptat vechi şi noi personaje. 

Martor şi parte al unui timp imprevizibil, eroul lui Radu 
Aldulescu rescrie, în mic, avatarurile oricărui individ care a ocupat toată 
scara tipologiilor: fiu de ţăran ”gogoşar”, bucureştean, apoi, chiar în 
”elita” îmbogăţiţilor post-decembrişti, după ce suferise din pricina 
sărăciei şi a condiţiei de fost puşcăriaş; poet, profesor de liceu industrial, 
director de editură, revistă, tipografie şi partid; informator al Securităţii, 
îndrumător de conştiinţe, pretins dizident şi beneficiar al drepturilor 
aferente; soţ, tată, amant şi prieten al oropsiţilor; şi enumeraţia poate 
continua. Totul e pus într-o naraţiune fluentă, captivantă, care ocupă o 
gamă largă de stiluri, de la cel oficial al discuţiilor intelectual-politice, la 
cel mai de jos, al celor lângă care eroul combate, de-a lungul sinuosului 
său destin. 
  

Cu Teofil şi câinele de lemn, din 2012, În 
urmă nu mai e nimic (Polirom, 2015) are multe în 
comun: opţiunea pentru metatextualitate (personajul 
vrea, ca şi precedentul Teofil Barbălată, să scrie un 
roman), pentru distopie (dincolo era un falansterian 
Şantier, aici e o kafkiană Instituţie), pentru alternanţa 
între discursuri şi experienţe dintre cele mai variate 
(religios-mistice, urbane, adolescentine, erotice, 
intelectuale), pentru scurtimea capitolelor şi pentru 

rupturile tematice dintre ele. Unele personaje (Câinele de lemn, de 
exemplu, şi însuşi Teofil – numele monahal al eroului) trec dintr-o carte 
în alta, ca şi cum ar alcătui un ciclu, iar epicul, aproape inexistent, e şi de 
astă dată subminat de pasaje fantasmatice, de excursii onirice, de 
asociaţii bizare. Scrise ca versuri, cu ingambament şi spaţiere, multe 
dintre capitole ar deveni nişte poeme deloc neglijabile valoric, cu tot cu 
redundantele refrene incantatorii. Caracterul halucinatoriu al 
experienţelor din cartea lui Cosmin Perţa sunt motivate psihanalitic şi 
autoreferenţial. La final, îl găsim pe narator în scurte interludii de 
luciditate, într-un spital de boli nervoase, unde cadrele medicale seamănă 
izbitor cu personajele pomenite în carte. Şi tot în final pustnicul, retras 
într-o pădure din Munţii Bârgăului, are un moment de flash back, când 
toate întâmplările de până atunci îi reapar, în derulare rapidă. Pustinicia şi 
asceza scrisului pseudo-memorialistic sunt analoage ca eforturi de căinţă, 
de împuţinare fizică dureroasă.Epilogul dezvăluie, de fapt, poetica 
întregului volum şi motivează lipsa lui de coerenţă epică. E vorba de un 
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discurs mixt, de un experiment literar şi existenţial deopotrivă, de un 
imaginar ”jurnal epifanic”, menit să eludeze taxonomia evidentă şi genul 
specific. Obosit, naratorul-personaj mărturiseşte că vrea să lase în urmă 
orice lucru convenţional. ”Eram atât de străin de toate lucrurile 
extraordinare. Tot ce-mi doream acum era o banalitate istovitoare”. 
Adică tot ceea ce nu se găseşte, din fericire, printre experienţele din 
volum. 

 

Tematic şi stilistic, Moartea lui Siegfried 
(Cartea Românească, 2015) şi Viaţa lui Kostas Venetis 
(2011) formează un fel de chiasm, sugerat inclusiv prin 
titluri. Avem o ecuaţie cu termeni de tipul moarte-viaţă-
istorie-ficţiune, cu mişcare în ambele sensuri. Savuroasă 
proiecţie picarescă, romanul despre aventurierul 
povestaş Kostas Venetis ne purta într-o Europă de secol 
XIX, cu savori lingvistice şi evenimenţiale. Eroul era 
grec, lumea era preponderent balcanică, de unde un spectacol de cuvinte, 
de referinţe şi de metamorfoze. Romanul despre neamţul Siegfried von 
Kleist mută evenimentele în secolul XX, în timpul celui de-Al Doilea 
Război Mondial, schimbă accentul simbolic şi îngroaşă tuşa 
autoreferenţială. Rezultatul e, din nou, o excelentă  construcţie post-
modernă, în care povestea pură, multietajată ca policier, comedie absurdă 
şi roman de familie se articulează pe o parabolă tanatică ce emerge din 
mitul nordic al Nibelungilor. 

În centrul poveştii lui Octavian Soviany e maiorul nazist 
Siegfried von Kleist, descendent din familia poetului romantic Heinrich 
von Kleist, a cărui predispoziţie melancolică o moşteneşte. Trimis în 
Bucureşti, în anii 1940, hipersensibilul ofiţer german (asaltat negativ de 
mirosurile şi igiena precară din capitala aliaţilor) asistă, întâmplător, la 
moartea suspectă a unui mare ziarist bucureştean şi, astfel, e prins în 
plasa complicată a unui complot politic în care sunt implicaţi legionarii, 
evreii, ţiganii, poliţia română, Gestapo-ul şi răzbunările personale ale 
unui ciudat comisar cu penisul şi urechile uriaşe. Ramificaţiile 
inextricabile ale intrigii cresc, treptat, într-un cadru simbolic schiţat prin 
două direcţii. E vorba, pe de o parte, despre fondul atavic al 
protagonistului, colorat de alcoolism, de angoase, de presupuse scenarii 
politice şi de acute impulsuri suicidare. De cealaltă parte e legenda 
nordică unde, se ştie, un alt Siegfried e blestemat, urmărit de monştrii 
nibelungi şi ucis de un complot la care participă inclusiv soţia sa (o piesă 
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de teatru pe acest subiect constituie obsesia scriitorului romantic ce şi-a 
reduplicat, peste timp, arhetipul). Umbrele Nibelungilor apar, 
simptomatic, pe tot parcursul evenimentelor, în preajma noului Siegfried, 
mai ales când acesta înfruntă tensionate intersecţii biografice. Dar 
Nibelungii nu intervin, ei doar asistă imperturbabili la previzibila 
alunecare spre haos a eroului, ce repetă, paradigmatic, destinul 
strămoşilor, cei mitici şi cei adevăraţi. Bucureştiul, Berlinul, Stalingradul, 
Moscova, Nürnbergul, lumea întreagă devin scenele pe care iubirea, 
moartea şi nebunia îşi joacă rolul, combinate caleidoscopic în tot felul de 
forme. 

Ceea ce se păstrează în noul roman al lui Octavian Soviany e 
obsesia scrisului, a poveştii care e testimoniu existenţial şi hipertext cu 
variabile tipologice. Romanul de faţă e alcătuit din tot felul de însemnări 
şi de scrisori ale personajelor, ele trimit unele la altele, în timp ce un 
narator omnipotent, la fel ca des invocatul Dumnezeu, le reproduce, le 
comentează, le leagă, le şterge şi le modifică, în marea carte a tuturor 
scenariilor posibile. Această instanţă supremă a vieţii reale şi ficţionale 
taie, din când în când, povestea, revelându-i, discret, mecanismele şi 
semnificaţiile. Oamenii îşi moştenesc nu doar trăsăturile, ci şi poveştile, 
aşa ne asigură autoironicul narator. Citind această elaborată bijuterie 
epică, putem admira cum detaliile şi semnificaţiile lor se oglindesc 
reciproc, într-un splendid joc literar. 

 
 

Născută în 1985, în Republica Moldova, 
Ana Donţu e absolventă a literelor sibiene şi 
încetăţenită de mult în spaţiul cultural de dincoace de 
Prut.S-a remarcat deja în cenacluri, în antologii, în 
câteva reviste literare şi pe site-uri de profil, adică a 
parcurs paşii necesari pentru a debuta, în sfârşit, în 
volum. Cadrul 25 (Casa de Editură Max Blecher, 
2015) e placheta în cauză, una promiţătoare, cu atât 

mai mult cu cât poezia românească foarte tânără e ofertantă şi 
consistentă.  

Eul liric din volum se erijează în reprezentantul unei generaţii 
care n-a realizat absurdul epocii socialiste, căci copilăria conştientă a 
plasat-o direct în libertatea de după. Trecutul comunitar a devenit o 
poveste a altora (”am auzit pe străzi/în difuzoare/despre generaţia cu 
ştreangul la gât//noi am crescut singuri/fără frică de întuneric”), şi 
singurul trecut care condiţionează mai mereu experienţele e numai cel 
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personal, cu rezultate misterioase, ambigui (”la final toţi pe care nu îi 
eliminasem la timp/mă ajungeau şi nu mă lăsau să trec la nivelul 
următor//acum însă e verde la semafor/şi ce-mi pasă de monstrul/care 
calcă pe urmele mele”; ”să mă întind pe terasă/şi să curgă din mine/omul 
pe care strâng/zilnic/între lift şi planşeu/să se întindă ca o baltă/sub 
mine”). Vechile personaje din desenele animate populează, uneori, 
amintirile şi sunt mai pregnante decât indivizii reali, decât prietenii sau 
cei din familie. Aşezat în pliuri temporale variate, cu o antumitate 
revendicată ostentativ, eul se mişcă într-un prezent intimist, unde 
”lucrurile sunt vizibile doar la lumină slabă/şi devin comestibile doar la 
foc mic”, unde ”stăm în semiobscuritate pe canapea”, unde totul se 
petrece în spaţii propice scurtelor flash-uri boeme: camere, baruri, 
ferestre, ascensoare, strâmte cercuri ale reflecţiei şi contemplaţiei. De 
aici, probabil, subsumarea textelor unui ”cadru” vizionar, unei încăperi 
minuscule a poetului, la care se referă mai ales penultimul dintre cele 
cinci cicluri ale cărţii (în ordine: Moonwalker, Cercuri, Dumnezeu 

smulge petale una câte una, Lumea care se vede pe fereastră, Doppler). 
E vorba de un minimalism controlat printr-o imagerie bogată şi 
tensionată, de experienţe urbane cu halucinaţii adesesea provocate de 
alcool, calmante sau fumat (”dacă mergi singură noaptea pe stradă/poţi 
vedea blocurile întinzând braţe lipicioase/şi drumurile căscând guri în 
urma ta”; ”ochii obosiţi de la prea multe imagini/o peliculă derulată la 
repezeală/din care nu înţeleg mai nimic/dar ştiu că ceva rămâne în 
mine/şi lucrează împotriva mea”; ”ameţeala care îneacă în ceaţă 
imaginile/rămân aşa pentru că trece/nu mă întreb niciodată/despre 
lucrurile pe care le fac/totul e cumva/la întâmplare”). Versurile sunt 
scurte, concentrate în grupaje organizate prin flux continuu, rar 
fragmentat de titluri. Majoritatea poemelor vădesc un hedonsim vizual şi 
tactil, întreţinut de contactul cu suprafeţe, câmpuri şi texturi generoase: 
piele, ploaie, soare, mare, blană, răceală, căldură, bot umed de animal, 
prospeţimi de dimineaţă şi saturaţii de amurg.  Lumea e o sumă de 
senzaţii primare, descoperite de fiecare dată cu uimire, dar şi un univers 
al obiectelor uzuale, stoarse de mult de eventuale semnificaţii: paharul cu 
apă, ceaşca de cafea, pachetul de ţăgări, fereastra, fotografiile. Timpul şi 
spaţiul sunt comprimate în câteva clipe de intensă trăire, ca o descărcare, 
recuperată, apoi, prin reflecţia poetică. O puberă puritate rezidă în multe 
dintre experienţele dure, teme predilecte ale ultimului ciclu, care e mai 
visceral decât celelalte prin referinţele la carne, la vomă, la organic. Era 
inevitabil, cumva, la o poezie tânără, ca tematica propeţimilor potenţial 
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convenţionale să nu fie contrabalansată şi de excursuri ale fizicului 
contondent, ale pulsaţiilor din gât, din plex, din cap şi din intestine. 

Simplitatea celor câteva texte ultrascurte se asociază tensiunii 
de ”cadru” strâmt, dar stimulativ estetic, despre care am spus că străbate 
volumul. Iată trei, reproduse integral: ”am făcut cafea/zăpăcindu-mă, mi-
am turnat/în două ceşti”; ”dumnezeu a stat câteva ore în mall/privind cum 
se succed oamenii/pe scara rulantă”; ”totul va fi bine/ba nu/ba nu/ba nu”. 
E vorba de siguranţa unui discurs poetic care deja a apucat-o pe drumul 
cel bun şi căruia aştept să-i văd continuarea, după acest remarcabil 
început. 

 
 

 

În timpul unei călătorii în jurul lumii, 
canadianca Ethel Greening l-a cunoscut în 1908 pe 
arătosul şi capabilul comandor în marina română Vasile 
Pantazzi. Şi el se afla, din varii motive, într-o lungă 
călătorie. După misterioase întâlniri şi reîntâlniri la 
Cairo, Hong Kong şi Tokio, cei doi s-au căsătorit, în 
1909, la Paris, şi în acelaşi an au venit în România, 
stabilindu-se la Galaţi. De fapt, domiciliul tinerei familii 

româno-americane a fost, de fiecare dată, cel stabilit de îndatoririle 
militare ale soţului: la Sulina, la Constanţa, la Bucureşti, la Iaşi, la 
Odessa, în SUA. Ethel şi-a urmat cu devotament alesul, chiar şi când 
împrejurările istorice n-au fost tocmai favorabile unei femei străine, 
căsătorite cu un ofiţer român, cu doi copii după ea. A locuit în cabine de 
vapor (Pantazzi a comandat, la un moment dat, pe lângă alte vase de 
război, şi faimosul crucişător Elisabeta), în colibe de stuf şi scânduri, în 
case provizorii, chiar în vagoane inconfortabile. Primul Război Mondial, 
cu tevatura refugiilor şi revenirilor, a probat devotamentul unei femei 
care a ales să-şi împlinească datoria departe de ţara natală, într-un loc pe 
care l-a acceptat, cu toată disponibilitatea. Poziţia sa a fost aceea a unei 
tinere care a abordat România începutului de secol cu instrumentele unei 
profunde alterităţi, dar şi cu o imensă toleranţă şi inteligenţă practică. A 
intuit din primele clipe că trebuie să se integreze într-un spaţiu al 
contrastelor, motivate de conservatorismul de sorginte rurală, de inserţiile 
(încă) nedigerate ale modernităţii europene, de mentalitatea tipică unui 
areal care a fost mereu imprevizibil.  

În 1921, la Toronto, a publicat în engleză o superbă carte de 
amintiri despre primul deceniu de expatriere.România în lumini şi 
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umbre(1909-1919)(Humanitas, 2015, trad. de Constantin Ardeleanu şi 
Gabriela Debita) e, deopotrivă, oglinda României Belle Époque şi 
povestea de viaţă a unui proaspăt cuplu. Potenţialul narativ (chiar 
cinematografic) pare direct proporţional cu poziţia marină a soţului. 
Venită dintr-un spaţiu profund democratic, multietnic şi extrem de 
progresist, Ethel are o tuşă ageră, atunci când comentează realităţile ţării 
de adopţie. Prin ea, vedem mai critic ceea ce nouă, nativilor, ni se pare 
normal şi, deci, inobservabil. Obligată să locuiască în diferite zone ale 
României, să se deplaseze, să viziteze, să existe, într-un cuvânt, tânăra 
canadiană reuşeşte să aibă perspectiva sigură şi convingătoare a 
”străinei”. România nu încetează să o fascineze, prin obiceiuri şi prin 
mentalităţi, prin peisaje şi personaje. Mai puţin cinică şi mai entuziastă 
decât soţul ei, autoarea e foarte sensibilă la detalii şi la pulsiuni afective. 
Face observaţii culinare, admiră folclorul, arhitectura, cutumele 
religioase, pe cele sociale, vrea să înveţe limba şi să nu ofenseze, prin 
reputaţia ei de ”americană”. Deschisă şi obiectivă, nu lucrează nici cu 
prejudecăţi, nici cu generalizări. Oamenii sunt de toate felurile, aşa cum 
societatea însăşi are ritmuri variate de prezenţă şi de evoluţie. Femeile 
sunt elegante şi se îmbracă după ultima modă europeană, bărbaţii sunt 
galanţi şi viaţa cotidiană (cel puţin în mediul urban) e destul de rafinată, 
dar numeroase habitudini adesea greu explicabile încă funcţionează. 
Ethel Pantazzi participă la serate, are legături cu familia regală şi cu 
familiile celorlalţi militari din mediul soţului, face excursii în ţară, merge 
cu automobilul şi căruţa, cu vaporul şi cu trenul, intră în saloane, în 
hoteluri şi în spitale, gustă, aude şi vede de toate, fără să se ferească de 
episoade care-i pun la încercare anduranţa feminină (locuieşte un timp în 
Deltă, la Sulina, şi în case rustice, prin tot felul de zone). Viaţa activă 
aduce un spor de cunoaştere şi de experienţă, care o va ajuta să 
aprofundeze percepţia unei culturi (învaţă versuri, legende şi poveşti 
locale) despre care nu ştia nimic înainte. De departe, cel mai memorabil 
dintre toate episoadele este cel al deplasării la Odessa, unde Vasile 
Pantazzi fusese trimis să se ocupe de proviziile pe care Rusia le 
promisese României, ca aliată în război. Surprins de împrejurările 
revoluţiei bolşevice, e arestat, iar Ethel e obligată să facă faţă, alături de 
copii, unor situaţii limită, adesea foarte aproape de pierderea vieţii. 
Aventura evadării din Ucraina, în martie 1918, cu ajutorul celebrului 
colonel canadian Joseph Boyle, împreună alţi prizonieri români, a dat cea 
mai înaltă măsură a curajului acestei femei. Se poate spune că avut o 
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contribuţie importantă la finalul fericit al unui eveniment cu mare 
potenţial tragic, la nivel naţional. 

Poveste de viaţă şi document istoric, cei zece ani româneşti 
cuprinşi în relatarea americancei Ethel Greening au fost de-ajuns pentru 
ca ”patria lui” să devină şi ”patria ei”. Luminile şi umbrele României 
începutului de secol le-a descris cunoscându-l pe tatăl copiilor ei. 

Cu origine domnească şi o strălucitoare 
carieră diplomatică ”în afară”, Matila Ghika a fost, la 
bază, ofiţer de marină.S-a format în Franţa la o şcoală 
navală prestigioasă (în Brest, pe malul Atlanticului, 
absolvită în 1899, după ce făcuse liceul în Paris), într-o 
vreme când, în foarte tânăra marină română, abia 
funcţiona o şcoală militară care amesteca pregătirea 
navală cu artileria şi geniul. O parte a relatărilor sale se 
referă la călătorii pe mare, la stagii pe fregate şi vase de 

război, la operaţiuni navale (pe Dunăre şi Marea Neagră, în Primul 
Război Mondial), la care descendentul familiei boiereşti a ghikuleştilor 
moldoveni (s-a născut la Iaşi, în 1881, a copilărit pe moşiile familiei 
Balş, şi a murit în 1965, la Londra, după o viaţă lungă şi plină) a 
participat ca ofiţer cu înalte atribuţii militare.  

Curcubeie (Polirom, 2015) reeditează amintirile lui Matila 
Ghika, publicate prima oară în franceză, în două volume, în 1956, apoi, 
într-o ediţie scurtă, în engleză, în 1961, şi în sfârşit, prima oară în 
română, în 2003. Consistent, ramificat şi scris pentru un public străin (de 
unde scurtele incursiuni istorice româneşti, prea puţin cunoscute unor 
occidentali care poate nici nu auziseră de România), textul lui Ghika 
desfăşoară, în primul rând, devenirea celui care a întruchipat atât de 
multe ipostaze ale unui veac. Biografia autorului dă substanţa principală 
a volumului şi ea n-a fost deloc una banală. De la peisajele ieşene de la 
finalul veacului XIX, cu instantanee rurale şi urbane, cu figuri pitoreşti, 
decoruri vintage şi evenimente specifice, trecem, pe tot parcursul 
relatărilor, printr-o hartă uriaşă, care cuprinde spaţiul imens în care 
urmaşul unei familii atât de renumite s-a mişcat, în adolescenţă şi 
tinereţe. Din Munchen şi Paris la Brest, apoi, ca ofiţer de marină, prin 
Madeira, Canare, Senegal, Antile, Azore, cu rare întoarceri acasă, la 
Dumbrăveni. Fiecare loc are oamenii şi întâmplările lui, iar autorul 
reuşeşte să le stoarcă farmecul exotic în memorabile evocări. După 
intrarea în marina română, Matila Ghika primeşte o mulţime de 
însărcinări militare şi politice, pe măsura specializării şi deschiderilor 
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sale intelectuale. E ofiţer naval, profesor de electrotehnică (absolvise şi 
politehnica franceză), ofiţer de ordonanţă al iahtului regal, ofiţer pe 
crucişătorul Elisabeta, membru al celor mai înalte cercuri civile, politice 
şi militare, funcţionar important în Statul Major şi în Ministerul de 
Război. Rolul său a fost unul deloc neglijabil, în luptele de pe Dunăre şi 
Marea Neagră, în Primul Război, alături de marina rusă, dacă ne gândim 
la consecinţele anumitor decizii, la întâlnirea cu amiralul Kolceak şi la 
bombardarea rezervoarelor de petrol din Dobrogea, care nu trebuiau să 
cadă în mâinile inamicului. Călătorim, iarăşi, în Bucovina, în 
Transilvania, în Rusia, în Persia (trimis de generalul Lahovary ca 
membru într-o echipă diplomatică condusă de George Bibescu, pentru a-i 
înmâna Şahului o decoraţie), în Londra (trimis să aducă nişte vedete 
torpiloare construite în şantierele britanice, dar şi ca ataşat militar), 
Berlin, Bruxelles, New York, Chicago, în oraşe din Canada, Japonia, 
Singapore, Egipt, America de Sud, Italia, Spania. Face şi dreptul (tot în 
Franţa), e pasionat de filosofie, arte plastice, arhitectură şi matematică, 
stă în preajma salonului Marucăi Cantacuzino, a lui Proust, a lui Gustave 
Le Bon, Salvador Dalí, Paul Valéry şi a altora, e cunoscut şi apreciat de 
protipendada europeană şi autohtonă, vizitează muzee, colecţionează 
obiecte de artă, scrie remarcabile cărţi ce-i reunesc obsesiile intelectuale 
(”numărul de aur”, gândirea filosofică antică, geometria arhitecturii 
medievale), predă estetică şi istoria artei, în SUA. După Al Doilea 
Război, pe care-l privise şi-l comentase de la distanţă, Matila Ghika 
rămâne în Occident, în spaţiul britanic (Irlanda), la finalul periplului 
didactic american. Căsătorit cu o englezoaică, având deja doi copii 
(băiatul – ofiţer britanic decorat în război), îl găsim, în finalul textului 
său, purtat de nostalgiile unei Românii libere şi rafinate, aşa cum o 
prinsese, în tinereţe, şi de înadoririle civile obişnuite, cerute de statutul de 
familist, de aristocrat, de ofiţer şi de ambasador al fostei sale patrii. 

Nu există popas memorialistic pe care autorul să nu-l 
reconstruiască atent, elaborat, în culori vii. Grosimea intelectuală a 
naraţiunii e evidentă (autorul nu ezită să-şi prezinte, la momentul 
oportun, opiniile ştiinţifice şi teoriile estetico-matematice) şi ea vine din 
extraordinara alonjă culturală a autorului. Şi, sigur, din talentul de 
narator. Potenţialul cinematografic al relatărilor lui Matila Ghika poate fi 
întâlnit la tot pasul, în textul său ca un curcubeu de imagini, registre, linii 
şi nuanţe. E ceea ce-l face foarte captivant, la lectură. Avem, în el, 
povestea unui om extraordinar şi a unei lumi fascinante, dispărută şi din 
acest motiv numai bună de rememorat. 



Conta nr. 21  (octombrie-decembrie 2015) 
 

 198 

Semnale editoriale 
 

 

 

Lucian Alecsa - Femeia fără zîmbet  
(povestiri, Editura Eikon, 2015) 
 
         Lucian Alecsa este un povestaş prin excelenţă. 
Tot ce atinge, transformă în poveste. Fixează în 
formula clasică a lui „a fost odată” realitatea 
imediată, lumea în care vieţuieşte. Conferă identitate 
impersonalului care înghite biografiile celor din 
preajmă. Umorul e discret, dar pregnant. Un fior de 
poezie leagă cuvintele între ele, frazele între ele. Să 
îmblînzeşti un copac, de exemplu şi să comunici cu 

el prin limbaje adecvate nu e o probă de transcendere a realităţii 
imediate? Sau să hrăneşti cu propria imaginaţie o gînganie, care să 
crească astfel pînă la dimensiunile care i-ar conferi puteri nemăsurate 
asupra ta ... ? Sau povestea erotomanei Babette, care se îneacă în 
proiecţiile sale încălzite şi dilatate astfel de obsesiile amorului fără limite 
...? Cînd povesteşte toate acestea, autorul are toţi porii sufletului deschişi, 
e băgat el însuşi în text pînă la gît, mai mult, îi face cu ochiul complice 
cititorului care se lasă furat de firul narativ. Hîtrenia lui Creangă se 
întîlneşte în proza lui Lucian Alecsa cu fabulosul din cotidianul care 
musteşte de subiecte care abia aşteaptă să fie puse în cuvinte.  (Adrian 
Alui Gheorghe)     
 

Florin Săsărman şi Vali Şerban – Taifas cu menestreli  
(Editura Şcoala Ardeleană, 2015) 

 
         Vrem, nu vrem, asociem muzica folk numai cu 
tinereţea. Asupra folkului avem imaginea 
americănească a tînărului zurbagiu, cu plete şi cu 
blugi, care se concentrează pe o chitară de parcă acolo, 
pe coardele acelea fragile, vulnerabile, s-ar fi adunat 
toată filosofia vieţii. Înainte de 1989 mai ales, muzica 
folk era expresia libertăţii, era iluzia libertăţii, era 
codul prin care se recunoşteau între ei tinerii care 
simţeau, gîndeau şi visau, poezia şi muzica depăşeau 
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contextele ideologizate şi ideologizante. Şi dacă spui muzică folk, 
referindu-ne la acea perioadă, spunem „Cenaclul Flacăra” şi Adrian 
Păunescu. Ordinea poate fi inversă. Cum nu ştii dacă folkul e în primul 
rînd muzică, sau e, mai ales, poezie. Să vezi pe un stadion sau într-o sală 
de spectacol cîteva mii de tineri recitînd în cor „Mistreţul cu colţi de 
argint”, „Moartea căprioarei” sau „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie”, 
ca pe nişte rugăciuni care să dezlege ploile, pare ceva de domeniul 
fantasticului, e greu să mai concepem azi aşa ceva. De asta trebuie să 
recunoaştem că muzica folk românească îi datorează mult 
controversatului Adrian Păunescu, cel care oferea deopotrivă argumente, 
prin modul în care se exprima şi trăia, atît celor care îl contestau, cît şi 
celor pe care îi contesta. Era în el o armonie a duplicităţii, care nu 
reuşeşte, trebuie să recunoaştem, decît personajelor de excepţie. Adrian 
Păunescu a fost un personaj shakesperian, indiscutabil, care făcea bine 
binele pe care îl făcea, aşa cum făcea bine şi răul pe care îl făcea. Avea 
geniu. Al răului? Al binelui? Timpul şi Dumnezeu să îl judece. Dar nu 
ipocriţii. 
          Aflăm amănunte din intimitatea literaturii române, anecdote care 
fac irealitatea imediată frumoasă. Reţin doar un singur exemplu, de o 
copleşitoare concreteţe. Spune Doru Stănculescu, provocat la dialog de 
Florin Săsărman: Am avut o perioadă în care am şi scris poezie, mi-a 
plăcut să scriu poezie. Am simţit poezia ca pe o metaforă continuă. Nu 
foarte directă, cum am făcut, de exemplu, “Cafeaua de dimineaţă”.  
Acolo e directă, spun lucrurilor pe nume. Dar, aceea este un unicat în 
ceea ce am scris. “Şambala” a fost inspirat de nuvela lui Mircea Eliade 
“Enigma doctorului Honigberger” şi cine o citeşte poate înţelege ceea 
ce am spus în cântec, de ce am acel final cu “cât aş vrea, de-aş putea să 
vreau, ce-aş putea să vreau, de-aş putea să vreau, de-aş putea”, aşa ca o 
coloană infinita, fraza pe care poţi să nu o termini. De fapt este o 
încercare de a tinde spre absolut. Ca o picanterie: povestea Dorin 
Tudoran, care a fost mâna dreaptă a lui Adrian Păunescu în perioada de 
început a Cenaclului Flacăra şi a revistei “Flacăra”, sub directoratul lui 
Adrian, că atunci când a auzit “Şambala”, Adrian i-a zis lui Dorin “de 
ce nu am scris eu versurile astea! 
          Cartea lui Florin Săsărman, la care îl adăugăm cu o contribuţie de 
nuanţă şi substanţă şi pe Vali Şerban, cantautor şi inspirator de tineri 
folkişti, este o istorie în care sîntem toţi cuprinşi, cei care au cîntat 
muzică folk vreme de peste patru decenii, dar şi cei care ascultă şi trăiesc 
muzică folk de patru decenii. M-am regăsit în multe dintre poveştile 
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deşirate în dialogurile relaxate, dar cu atît mai mult plăcute la citire (şi 
ascultare, evident). Dacă mi-ar da (sau ne-ar da) cineva un extemporal 
despre muzica şi uneori chiar despre anecdotica biografică a celor 
cuprinşi în această carte, e posibil să iau nota maximă (sau de trecere?). 
Pentru că am ascultat în viaţa asta cam toată muzica folk românească, pot 
face oricînd proba „devotamentului” meu.  
          Nicu Alifantis, Doru Stănculescu, Ducu Bertzi, Adriana Ausch, 
Mircea Florian, Vasile Şeicaru, Adrian Ivaniţchi, Mircea Baniciu, Zoia 
Alecu, Victor Socaciu, Ştefan Hruşcă, Mircea Bodolan, Ion Zubaşcu, 
Nica Zaharia, Augustin Frăţilă, Dinu Olăraşu, Mircea Vintilă, Maria 
Gheorghiu, Marius Baţu, Sorin Minghiat, Tatiana Stepa, Emeric Imre, 
Gheorghe Gheorghiu şi alţii sînt personajele unei poveşti tensionate 
despre cum poezia română (mai ales) a căpătat, prin muzică, chip. E 
poveste de viaţă şi poveste artistică. E vorba de supravieţuire şi de vis 
care transcend istoria mutilantă din preajmă.      
          Mă gîndeam la un moment dat, după ce am citit cartea în 
manuscris, că normal ar fi fost să îi intervievez eu, în prefaţa acestei cărţi 
formidabile, pe Florin Săsărman dar şi pe Vali Şerban, ca parte a acestui 
eşalon de excepţie a muzicii folk, ca „voci” inconfundabile şi caractere 
artistice bine definite. Nu am făcut-o pentru că am considerat că toate 
întrebările pe care le-au pus marilor lor prieteni folkişti au fost şi sînt 
obsesiile lor, că la multe au deja răspunsuri care se regăsesc în dialogurile 
substanţiale din carte.  
          Oricum, emisiunea „Diligenţa de Bizanţ” a lui Florin Săsărman, 
care stă la baza acestei cărţi speciale, e ca gutuia din fereastră, prin ea 
timpul care tocmai trece (sau ne petrece?) capătă consistenţă şi 
sentimentul capătă mireasmă.   
          Avem în faţă şi o carte a bunului simţ artistic care e, de fapt, esenţa 
bunului gust artistic. Pentru că omul a ieşit din regnul animal în 
momentul în care a descoperit poezia. Şi a făcut un pas spre dumnezeire 
în momentul în care a pus poezia pe muzică.(Adrian Alui Gheorghe) 
 

 

Constantin Bostan - De dragoste şi de beton 
(Editura Junimea, 2015) 

         
Apăsat de nostalgii, căutând limanul de vis, Constantin Bostan 

iese în lumea literară cu 51 de texte poetice. Citindu-le cu atenţie, ai 
impresia că actul poetic are ani vechime, iar volumul „De dragoste şi de 
beton” nu pare nicicum o carte de debut. Cauza s-ar putea afla în calitatea 
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profesională a cărturarului Constantin Bostan, îndestulat cu lecturi 
rafinate şi cunoştinţe temeinice de poetică, pe care le aplică în mod 
inedit.  

Titlul, provocator, mai ales în cea de-a doua parte, poartă „in 
nuce” două teme literare majore, dragostea şi spaţiul citadin, iubirea şi 
oraşul, găsite cu predilecţie în poezia simbolistă.   

Discursul liric al lui Constantin Bostan este însă unul care se 
detaşează de posibile modele. Este autentic, iar cele două teme sunt 
complementare. Oraşul devine spaţiul în care eul poetic îşi trăieşte 
sentimentele de iubire. Un spaţiu în care betonul este atotstăpânitor şi 
mai ales sâcâitor.  

Oraşul, în viziunea autorului, este o „pădure de blocuri”, cu 
trotuare  precum „maluri cu borduri şi pavele/ ale râurilor de maşini/ 
sfidător curgătoare în ambele sensuri…”, iar fiecare „trunchi de bloc” 
conţine „cochilii de beton”, ca nişte „faguri… meschini şi amorfi/ de 
beton/ paranoic standardizaţi pe lungimi/ lăţimi şi structuri: bucătărie 
peste bucătărie, dormitor peste dormitor, sufragerie peste sufragerie/… 
toate triumfal asamblate din cimento-culturi.”, un fel de „chilii sandvich/ 
cheesburger.”           

Betonul ajunge să fie numit „betonul coşmarurilor noastre”. Iar 
poetul trăieşte intens starea de însingurare, de alienare. Alienarea lui, dar 
şi alienarea altora, prizonieri ai aceluiaşi spaţiu, „ascunşi în vastele lor 
cutiuţe”, „metodic expropriaţi” de orice „fărâmă de vis,/ de orice urmă de 
viaţă.” Aşadar, blocul e doldora de „guguştiuci, de raţe, puicuţe, curcani, 
de gâşte, granguri, fazani, huhurezi, papagali, ciocănitori, coţofene”, un  
întreg stol de păsăret simbol, diferit ca arătare şi ca manifestare. Între ele 
se disting totuşi: „lebede-una, pupeze-două, gaiţe-trei…”, cu altfel de 
manifestare. Păcat însă că toate au uitat să zboare, învăluind necuprinsul 
doar cu visul… Şi nici măcar socializarea nu e ceea ce ar trebui să fie…   

Prin zvâcniri lăuntrice, atins de dorul de viaţă descătuşată, eul 
liric, cu toate că „stă înfipt în beton pân la coate”, reuşeşte să evadeze 
surprinzător în iubire. Doar iubirea, de altădată sau de azi, una şi aceeaşi 
în incandescenţă, nostalgică sau aievea, este singura care îl poate defini. 
Fiecare text surprinde estetic acest efort de desprindere, de înălţare prin 
iubire.   

O carte este vie în măsura în care îşi provoacă lectorul, îl obligă 
să gândească, să-şi asume o poziţie, să evalueze. Omul, de obicei, caută 
poveşti pentru a evada din propria lume şi a se regăsi în ele, a trăi 
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ficţional. În poveştile de iubire ale lui Constantin Bostan afli iubirea 
caldă, iubirea duioasă, iubirea înălţătoare, iubirea ocrotitoare, statornică, 
dar şi iubirea misterioasă. În poezii precum „Cândva”, „Noaptea ca un 
jăratic”, „Iubirea nu moare”, „Doar tu” cititorul are prilejul să respire artă 
de cea mai bună calitate, trăire autentică. Monologul confesiv 
declanşează amintiri nostalgice, dar şi trăiri actuale, verbele la timpul 
imperfect şi perfectul compus ( „eram şi destul de bezmetic,/ aşa că m-
am pierdut de îndată / în torentul de iluzii, de coapse şi-alinturi”) 
sugerând o succesiune de evenimente ale trecutului, evocatoare, 
deschizând o perspectivă dinspre trecut spre prezent. În acelaşi registru 
stilistic, utilizarea verbelor la prezent ( „Mă dor toate rănile tălpilor tale, / 
mă dor toate visele rătăcite / în spini, / mă dor speranţele eşuate-n 
betoane, / sufăr cumplit pentru toate zilele,”) exprimă intensitatea trăirii 
într-o durată concentrată, punând în valoare trăirea clipei.   

Orice operă literară este, în primul rând, o acumulare  melodioasă 
de sunete din care se naşte înţelesul. În cazul poeziei, stratul sonor atrage 
şi mai mult atenţia şi constituie, prin urmare, o parte integrantă a 
efectului artistic. Realizată în formă modernă, dar temperată din punct de 
vedere al inovaţiilor, ordonată în strofe-idei, alcătuite din versuri libere, 
versuri-cuvânt, versuri-enunţ, simplu sau dezvoltat, avantajată de un ritm 
interior eufonic, poezia  volumului „De dragoste şi de beton” permite 
cititorului să trăiască veritabile emoţii estetice. Ar mai fi de adăugat, 
pentru o posibilă întregire a substanţei artistice care aparţine volumului, 
caracterul livresc, prezent acolo unde trebuie şi când trebuie, spre 
satisfacţia intelectuală a lectorului: „Nu tresărim, nu ne trezim, nu 
bănuim / catastrofa – ba chiar ne mirăm: / din larguri de mare răzbat, 
sfâşietor, / ţipetele albatroşilor lui charles / baudelaire.”.  

„Stau şi mă gândesc câteodată” este titlul unei poezii ce aparţine 
prezentului volum. Asemenea poetului, mă apasă gândul că volumul „De 
dragoste şi de beton”, ar fi fost posibil să vadă lumina tiparului în urmă 
cu douăzeci de ani. Cu siguranţă, ar fi deschis drum şi altor volume, 
furând însă din timpul cărturarului aplecat spre cercetare…(Leonard 
Rotaru) 
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Eugenia Ţarălungă - rabatabil la cerere.  
(Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2014) 

 
 Deţinătoare a premiului Uniunii Scriitorilor pentru volumul de 
debut mici unităţi de percepţie (Editura Muzeul Literaturii Române, 
2002), distinsă la mai multe concursuri naţionale de poezie, Eugenia 
Ţarălungă a primit recent cu rabatabil la cerere şi premiul U.S. Filiala 

Bucureşti, poezie.Textele din acest volum cu subtitlul 
poeme şi texte-bloc sunt în mare parte conversii ale 
exclamaţiilor ce trec pe lângă noi în dureri de cap şi 
frisoane existenţiale. Aceste exclamaţii nu sunt captate 
de oricine, ci doar o fiinţă suprasaturată de stări onirice 
îşi poate (r)acorda frecvenţa pe  lungimea lor de undă  
- şi dacă e adevărat?/ şi dacă există o forţă mereu 
opusă gravitaţiei?/ şi dacă adevărurile strigate-n gura 
mare/ sau tăinuite/ spun deopotrivă acelaşi lucru/ 

nebăgate în seamă?/ şi cum ar fi altfel? am levita? am exulta non stop?/ 
n-am mai fuma? /n-am mai înjura?/ n-am mai blestema?/ până când? 
(supuşi polarităţilor). Mirările, ca nişte torpile ale jur-împrejurului, odată 
captate şi decelate, sunt redirecţionate spre ţinte alese din sfera 
neimaginatului, astfel încât eventuala strădanie de degivrare să pară act 
pur de creaţie - ...îndepărtate zilele când agoniseam verticalităţi/ una şi 
una/ victoriile nu se lăsau deloc înşirate liniar/ era ca la alba-neagra/ 
imprevizibilul era la el acasă/ nexus feroce/ incandescent/ aflat dincolo 
de zona de supraveghere/ sau cel puţin aşa credeam noi ( alba-neagra).  
 De la acceleratorul de particule poeta transgresează spre zona 
angoaselor tectonice, lăsând slobod fiorul declamaţiilor în speranţa 
nuanţat sugerată că totul va fi citit în peisaj ludic şi completat  cu 
materialul revalorificat al clientului – ei tot prevestesc cutremure vii/ mie 
îndrăgostirile mi se refuză/ îmi rămân conştientizările/ şi dările de 
seamă/ şi drumul/ ba lin/ ba hurducăit/ când pielea nu se mai lipeşte de 
piele/ (nu îngăduie tectonica!)/ dar rămân credinţa/ nădejdea/ şi 
dragostea (ba lin, ba hurducăit). Poeta mizează pe exacerbarea intenţiilor 
deductive ale aclamaţiilor banalului, sugerând  abrupt că nu trebuie să 
vedem într-un frac agăţat la uscat un motiv de a pune pe fugă o orchestră. 
Caruselul neologismelor, al cuvintelor burduhănoase ori contorsionate 
până la a deveni explozive la propriu, ca şi abuzul contrastelor 
paradoxale nu au efectul scontat de autoare (crearea unui drum paralel cu 
imaginarul), ci mai degrabă se suprapun pe impresia de forţare 
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nejustificată a limbajului în speranţa obţinerii unei iconoclastii agresiv 
afişate. (Nicolae Boghian) 
 

 

Eugen Evu – Biopoesis 
(Editura Limes, Cluj Napoca, 2015) 

 
Eugen Evu, în volumul Biopoesis, cu subtitlul ştiind ce se va 

întâmpla (Editura Limes, Cluj Napoca, 2015), provoacă cititorul să iasă 
din zona sa de confort şi se adapteze ritmului şi stilului impus de autor. O 
sarcină deloc uşoară şi plină de neprevăzut, în total dezacord cu subtitlul 
amintit mai sus. Poezia este un dat, o adevărată navă vie care te poartă de 
la geneză până în contemporaneitate, trecând prin tot felul de cotloane, 
mai mult ori mai puţin cunoscute, dintre care numim iubirea („Ca verbu-
n vis străpuns de-a doua-i jumătate”), antinomia bărbat-femeie („Azi, 
zece Martie m-am trezit consolat ? Că nu am venit fecioară ci băiat”), 
soarta („Scris am fost ca vrăjit să exist” ori „Nu eu m-am născut / Ci am 
fost născut”), dualitatea noapte-zi („Ajungă- nopţii răutatea Ei ? Şi 
deopotrivă zilei însănaţilor zei”), politica („JOS belitorii mal praxis / 
Sans organon bubulii / (...) Cucii şi cucoaiele / Care massonieresc 
oneroşi...”), singurătatea (”Există o singurătate a frumuseţii... / şi credinţa 
/ Aceea este a Divinului...”), timpul (trupul: „Lovit de vârste ca de vâsle 
valul”), fiinţa între cei doi poli: viaţă şi moarte („Fiinţa se deduce / Între 
seminţe şi succinta cruce”) dar şi, inevitabil, Ardealul natal („În cel burg 
la Deva-n pante / Ca-n triopera lui Dante / M-ai prădat şi te-ai lumit / 
Doar cu-o viaţă nici atât”). Subtitlul reprezintă o concluzie amară: deşi 
istoria se repetă, într-un cerc vicios, din greşelile trecutului omul nu 
învaţă nimic, ci persistă în greşeală. Ludicul, spumos ori grav, te 
acompaniază pe acest drum la tot pasul, creând o atmosferă pâcloasă 
(„Crame, mansarde, genunchi de zeie, / şi îndeaproape sora-femeie / 
Sophia, Sapho, prin Melopee”). Limbajul savuros, adeseori inovator, este 
o adevărată armă. De altfel, acest fapt este recunoscut şi de poet în Ars 
poetica: „Năvod de grăunţe solare / întind unduind peste lume / cuvinte 
cu trupuri amare, / şi-n vuiet invizibil cu nume”. Se împletesc aici, într-
un tot armonios, livrescul cu sacrul şi profanul, simţămintele şi candoarea 
cu lupta şi forţa brută. Amintirea copilăriei („Eu, ca prim născut, muşcam 
cuvântul ? Cel sărat ca dumicat de-o pâine”) şi a părinţilor, umbrite de 
pătimirile trecutei epoci („Tata, în trei schimburi la uzină / Se lupta cu 
focul. Cea jivină. / Mama ne spăla rufe cu plânsul”) completează acest 
tablou. Şi totuşi, aşa dureroasă cum a fost, în cea vreme focul a trăit, pe 
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când acum este stins. Jivină răpusă. Memoria păstrează în adâncurile ei şi 
alte amintiri, mai mult ori mai puţin pitoreşti ori groteşti, ca-ntr-o oglindă 
a zilei de azi: „Printre blocuri sângele băltea / şi dansau desculţi prin 
sânge pruncii ... / între timp viaţa mea şi-a ta / repetat muri-n cetatea 
muncii” (Hunedoara). Poezia lui Eugen Evu reprezintă o formă de protest 
faţă de ordinea prestabilită, (ne)firească a societăţii de azi, dar şi faţă de 
soarta în faţa căreia omul nu poate decât să lupte (conştientizând că este o 
luptă în van) ori să se resemneze, să se complacă într-un dolce far niente. 
Totodată, este o poezie neliniştită, de-a dreptul învolburată, de la cap la 
coadă şi cititorul trebuie să îşi ia măsuri de precauţie pentru a rezista în 
faţa furiei dezlănţuite, dar totuşi controlată, a versurilor. (Daniel Luca) 

 

 
Anca – Elena Şerpe, Poem în lanţ 

(Editura Zip, Bucureşti, 2014) 
           
        Volumul poetei   Anca – Elena Şerpe a obţinut Marele premiu la 
Concursul de debut ZIP, 2014, secţiunea poezie. Intr-o scurtă prefaţă, 
poetul Aurel Pantea ne încredinţează că  „Anca-Elena Şerpe e un nume 
de care se va auzi mai mult nu peste multă vreme. Poemele din această 
carte, cu versuri scurte, ca nişte ţăcănituri de mitralieră, atrag atenţia 
asupra unui temperament poetic ce expediază nuclee lirice în explozii 
mărunte, numeroase, ca tot atâtea schije emoţionale” (p.5). 
        Anca-Elena Şerpe scrie poezie cerebrală, care se consumă 
comunicaţional, în detrimentul emoţionalului. Lipsite de emfază, dar şi 
de inhibiţii, versurile ei reprezintă reflexul unor trăiri topite în labirintul 
memoriei. Asocierile paradoxale sugerează absurdul spectaculos al 
acestei lumi. Pentru edificare, prima parte a unui poem: ,,Încrederea şi-a 
luat de mână vederea/legată la gură/încercând să deschidă cu 
cheia/imensitatea din inocenţă/tâlhărită la colţ de suflet/de o bandă de 
ambiţii fără scrupule/dar să ştii că agonia/ a fost surprinsă în flagrant 
meditativ/şi a fost înregistrată/ cu nişte gânduri de luat vederi/în timp ce 
făcea trafic de dubii/la graniţa dintre vis şi realitate…” 
        Cu o discretă, dar sigură conştiinţă a valorii de sine,  Anca–Elena 
Şerpe scrie o poezie dependentă de un evident narcisism al frazării, în 
care realul e întretăiat de fracturi fantasmatice. (Mihai Merticaru) 
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Ciprian Măceşaru - Debaraua cu simţuri 
(Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2013) 

 
    Ciprian Măceşaru este un poet de o rară ingenuitate, ale cărui  
resorturi extazice în faţa mundaneităţii se amplifică pe măsura devoalării 
insanităţii ei. Debaraua cu simţuri îl dezvăluie doar secvenţial, dar în 
suficientă măsură pentru a ne lăsa uimiţi de vibraţiile unor versuri ce curg 
asemenea pâraielor de munte – atât de reci la izvoare, dar neaşteptat de 
mângâietoare după ce tumultul este ostoit de prundişuri. ...se lasă 
noaptea/peste panoul uriaş,/zânei din reclamă/i se înnegresc 
dinţii//numai tu străluceşti/în lumina de lapte a lunii,/ca o bandă de 
magnetofon/pierdută prin iarbă//când noaptea se va termina/eu mă voi 
micşora încet,/la gâtul tău voi deveni/un colier de oase (un colier de 
oase). 
 Titlul volumului are o trimitere nedrapată spre cămara fiinţei, 
unde se aglomerează tot felul de lucruri, între care multe inutile sau 
sortite uitării. – toate pasiunile noastre/au fost aruncate/pe partea celaltă 
a lumii//nimicul e fratele nostru/ascuns în debaraua cu simţuri//uneori ne 
este totul/mai limpede în vis//lucrurile absurde de-aici/par acolo fireşti  
(vis). Relaţia cu simţurile pare a fi o embolizare a funcţiilor ce leagă 
existenţa de realitatea care o şi ingurgitează,de aici rezultând o mare 
fragilitate în faţa a ceea ce stă mai presus de simţuri. Dar tocmai această 
retragere cu gesturi de timiditate,această sublimare a trăirilor înalte se 
transformă în surprinzătoare şi vibrante unde poetice. – iute,/ tot mai 
iute/loveşte cuţitul//degetele noastre/ par nişte drapele ferfeniţite,/ masa 
se umple de sânge// sufletul nu e comparabil/ şi nici compatibil/ cu 
nimic// o vulpe vie/ purtată la gât/ e tot ce ne încălzeşte (vulpea). 
 De la Ioan Es. Pop încoace, rar se mai întâlnesc antinomii atât de 
scurtcircuitante, polarităţi ale căror  capete să se învârtă într-o morişcă 
ameţitoare şi derutantă, dar inducând fiori de poezie pură. (Nicolae 
Boghian) 
 

 

Nina Ceranu-  Viaţa între zero şi unu 
(Editura Eubeea, 2014) 

 
          Nina Ceranu ne este, negreşit, o foarte vie prezenţă în noua pleiadă 
a scriitorilor încă- români, atât prin rodnica activitate de primum movens 
al literaturii feministe (din sorginte neoliberală, profesional, cum ar  
spune Mihaela Miroiu şi o scriu exegeţii ei), cât şi ca înzestrare şi 
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cultivare a noii cunoaşteri. Nu doar pentru arealul cel magnific al 
Banatului, ci din întregul teritoriu.  
         Vocaţia se îmbină admirabil cu „ inexplicabila chemare” spre un 
abis care nu e cădere, (v. Ana Giulia Delcea)- , necum în jos, ci „ în sus”, 
cum recent am scris), în sensul că vedem lumea răsturnat ! Clarviziunea 
se-mpleteşte cu intuiţia superioară a existenţei, atât în arpegiul ei  liric, 
cât şi cel epic. Autoarea autografiază în darul cărţii ei, literalmente: „ o 
încercare de reconciliere cu  oraşul şi trecutul lui”...Subînţeleg că este 
vorba de o reconciliere cu memoria colectivă. Una prismatică şi  
compozit/ algoritmică.  
     În patrusute treizeci şi nouă de pagini, Nina Ceranu „Vidul) Se 
autoscrutează „ fără nume şi formă”- şi „invită fiinţa umană să-şi „ 
trăiască moartea” în mijlocul aşazisei vieţi, printr-un gen de renunţare la 
preconcepţii”, idem citat.  Este dificil a alege, ca eşantion( sic, n) – 
oricare dintre proze, cartea fiind zidită ingenios Prin travaliul 
transfigurativ al regresiunilor în memorie. Mataforic zicînd, Nina Ceran 
vede ce şi cum vede Floarea Soarelui dinspre Dunăre şi înspre Munţi. 
    Perspectival, Nina Ceranu este cea dintotdeauna a unui orizont sudic, 
mediteranean, al revelaţiei clarurilor trans- metafizice...O energie 
apolinică solară, adună introspectiv şi retrospectiv, timpul trăirii- 
mărturisirii, în „ bucla temporală cea fără durată”, cum scria Laurenţiu 
Ulici... 
     Paradigma care întreţine demersul ei este cea emoţională, de o mare 
empatie. Romanul este o reuşită la pragul acestui nou mileniu. (Eugen 
Evu)                                                                                  
 

Florin Costinescu - Convorbiri cu Florentin Popescu 
(Editura Rowex Coms, Bucureşti, 2015) 

 
       O carte cuprinzând un interviu-fluviu, de nu mai puţin 250 de pagini, 
stă drept mărturie curajoasă a unui poet, gazetar, redactor de cărţi, istoric 
şi critic literar, care, neîndoielnic, va răscoli multe spirite aciuate prin 
culisele forurilor culturale din Bucureşti şi nu numai. 
       Judecăţile de evaluare transpuse în secvenţe cine-verite ne 
îndreptăţesc să afirmăm că poetul Florentin Popescu întruchipează 
modelul de scriitor-cetăţean care îşi sacrifică liniştea sufletească şi 
prietenia cu mulţi confraţi pentru a face să triumfe adevărul, binele, 
dreptatea şi alte valori morale, demascând arivismul, degradarea fiinţei 
umane, goana după privilegii, agresivitatea veleitarilor, diluviul editorial, 
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infantilizarea publicului de către televiziuni, măcelărirea limbii române, 
etica de cumetrie, solidarizarea generaţionistă, promovarea zgomotoasă a 
„valorilor” de grup, superlativita de care suferă mulţi cronicari literari şi 
multe altele. 
       Un aspru rechizitoriu se dezlănţuie la adresa poeziei contemporane: 
„ceea ce publicul (încă) mai numeşte poezie din ceea ce se publică cu 
duiumul prin reviste şi prin volume numai poezie nu e. Fel de fel de 
bazaconii, de găselniţe, de împerecheri de cuvinte, de aiureli sunt 
promovate de autorii lor drept poezie ... în care e abordat libidoul, în care 
se face caz de sexualism, mergându-se până la descrieri în amănunt a 
diverselor forme de prezentare a organelor sexuale şi a altor aberaţii. În 
lirica noastră s-au scăpat caii de tot”(pag.50). În sfârşit, iată că a apărut 
cineva care să ne spună că regele e gol. 
       Referiri substanţiale şi pertinente se fac la starea precară a 
învăţământului, a sănătăţii, a satului din zilele noastre, a economiei 
româneşti. 
       Doi interlocutori de elevată intelectualitate şi o carte care se citeşte 
pe nerăsuflate. (Mihai Merticaru) 
 

Ignatie Grecu: Steaua mângâierii (sonete);  
Altă înserare (rondeluri); 

Cântecul păsării pe acoperiş (versuri)  
(Editura Rawex Coms, Bucureşti, 2014) 

 
 Cele trei  volume ale protosinghelui Ignatie Grecu, deşi apărute 
simultan, cuprind texte elaborate în diverse etape, fapt reieşit atât din 
nota de autor, dar sesizabil şi din diferenţa de tonalitate ce transpare 
printr-o tendinţă de surmontare a îngrădirilor impuse de forma fixă a 
versului. Autorul a avut în vedere dificultăţile reieşite şi din rezonanţa 
imnică a poeziilor de inspiraţie preponderent religioasă, de aceea a recurs 
la sfatul lui Diderot: „Faceţi-l pe Dumnezeul vostru mai îngăduitor” şi a 
ales armonizarea emoţiilor venite din senzaţii cu frumuseţea estetică. De 
aceea Ignatie Grecu lasă slobodă plăcerea (lumească) a gustării 
frumosului şi mai ales a trăirii intense a bucuriei create de tot ceea ce, 
prin cuvânt, se transformă în vibraţie emoţională. Sonetele din Steaua 
mângâierii sunt semne constatative ale perfecţiunii creaţiei lui 
Dumnezeu, de care trebuie să luăm act cu toate resorturile fiinţei, 
bucurându-ne şi transformându-ne noi înşine în izvoare ale frumosului: 
În crengi de nuc îşi ţese mierla cântul/ Cu gâtul îndreptat mereu în sus./ 
De unde-şi ia puterea şi avântul/ Să viersuiască celor ce s-au dus?// Stau 
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pomii-n ascultare?Numai vântul/ Pe frunze s-a oprit uimit,supus/ -Vai 
câtă miere-a picurat Cuvântul/ În guşa unei zburătoare, mai 
presus!...(Crengi de nuc). Poetul vede natura în aceleaşi nuanţe limpezi 
de pastel ce nu are nimic vetust: A ostenit de când se tânguieşte/ 
Privighetoarea în crângul înverzit./ Magnolia împărătească a-nflorit./ 
Cireşu-n taină sfânt se pregăteşte.// Pe firul ierbii care îndrăzneşte/ Un 
greier suie pacinic, liniştit./ Privirea o ridică-n infinit/ - Întreaga vale 
verde străluceşte...(A ostenit). 
 Altă înserare cuprinde 80 de rondeluri scrise, după cum notează 
autorul, pe vremea fericită când versul măsurat, ritmul şi  armonia mă 
cuceriseră deplin. Timpul a adăugat armoniei din aceste versuri o aşezare 
calmă a imaginilor, dându-le o proiecţie mai largă şi mai cuprinzătoare: 
Tu ştii să mângâi şi s-alini,/ Să faci din lacrimi bucurie,/ Să smulgi adânc 
din rădăcini/ Tot ce-ar putea amar să fie.// La Tine-n ceruri sunt grădini/ 
Cu crini înalţi, cu iasomie./ Tu ştii să mângâi şi s-alini,/ Să faci din 
lacrimi bucurie.// Mi-s ochii grei, de lacrimi plini,/ De-atâta farmec, 
poezie./ În umbra serii, cu paşi lini,/ În viaţa noastră cea pustie,// Tu vii 
să mângâi şi s-alini.(Tu ştii). 
 În Cântecul păsării pe acoperiş Ignatie Grecu devine mult mai 
introspectiv şi mai atent la relaţia sa cu spiritualitatea. Vocea interioară 
este înfăşurată în mătăsuri spre a pune în surdină emoţiile turbulente. 
Cadrul explorărilor se restrânge, spre a evita diluarea trăirilor inefabile, 
iar concentrarea expresiei dă şansă impunerii preponderenţei ideatice: M-
aplec spre tine/ şi te sărut pe frunte/ ca pe un potir aurit.// Lumina 
chipului tău/ a şi fost luată de vânt,/ o,timpul,/ să se-ntâlnească/ acolo 
unde nimeni nu ajunge vreodată/ cu surâsul răsărind/ la estuarele 
cuvântului (Adoraţie). Ignatie Grecu este un poet pentru care 
transfigurarea nu-i doar ritual, ci calea deschisă de starea imnică a fiinţei 
eliberate de furtunile existenţiale. (Nicolae Boghian) 

 

 
Coman Şova, Paharul cu îngeri  
(Editura Semne, Bucureşti, 2013) 

 
       Poetul Coman Şova este un poet afirmat pe plan naţional, dar 
aparţine cu trup şi suflet spaţiului nemţean, întrucât primii 18 ani de viaţă 
i-a petrecut în acest areal, inclusiv în Piatra-Neamţ, unde a terminat 
cursurile gimnaziale şi liceale. 
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       Primele şapte volume le-a publicat la Editura Eminescu, fapt ce 
îndrituieşte valoarea de necontestat a poemelor sale, pe care le-a 
republicat în antologia Paharul cu îngeri, în condiţii grafice demne de 
invidiat.  
       Un spaţiu considerabil al liricii şoviene este rezervat poeziei de 
dragoste, care ne dezvăluie o sensibilitate autentică, aptă să prelucreze şi 
să potenţeze acest sentiment ce reprezintă singura modalitate de a accede 
la absolut. 
Poemele erotice excelează prin prospeţimea şi simplitatea expresiei, prin 
schimbarea cu naturaleţe a registrului stilistic, prin voluptatea privirii şi 
uimirea în faţa miracolului lumii, prin cantonarea într-un univers al 
purităţii. Poetul percepe iubirea ca pe un miraj, ca pe o stare mereu 
dorită, mereu pierdută, fiind preocupat de elucidarea misterului ascuns 
dincolo de imaginea aparenţei, erosul declanşând stări reale de reverie. 
Ca principiu constitutiv al lumii, femeia iubită este o permanenţă în 
poezia sa, reprezentând eterna aspiraţie spre ideal. 
       Funciar duios, absolventului de liceu silvic îi repugnă îndepărtarea 
insului de natură, de universul silvestru cu atâtea oaze de seninătate, în 
care a hălăduit în cei mai frumoşi ani ai vieţii, univers devenit un topos al 
statorniciei şi fericirii depline. 
       Un lamento sfâşietor, dar şi un adevărat rechizitoriu conţin unele 
poeme la adresa celor ce nesocotesc legile echilibrului natural 
       Lumea autorului e o sumă de fragmente de realitate şi irealitate, de 
cotidian şi de viaţă interioară, condensând metaforic durerile unui neam 
şi credinţa în temeinicia lumii. Printre rânduri, transpare crezul său de o 
viaţă în puterea regeneratoare şi în taina cuvântului întrupat. 
       Personalitate polivalentă şi proteică, poet cu mari disponibilităţi 
lirice, Coman Şova scrie o poezie plină de substanţă şi idee, firească 
precum respiraţia, emoţionantă prin autenticitatea trăirii, prin sinceritatea 
neafectată. (Mihai Merticaru) 

 
 

Maria Cernegura, Pasăre în devenire 
(Editura Semne, Bucureşti, 2014) 

 
       Maria Cernegura, pseudonimul Ramonei Covrig, s-a născut în Piatra-
Neamţ, a absolvit Colegiul ,,Calistrat Hogaş” şi apoi Facultatea de 
Psihologie din Bucureşti, după care a urmat cursuri postuniversitare la 
Viena, specializânde-se în neuropsihologie adleriană. 
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       Volumul său de debut, Pasăre în devenire (Editura Semne, 
Bucureşti, 2014), impresionează prin forţă şi limpezime, prin claritate şi 
echilibru, prin tonul liric personal şi prin discursul liric de calitate, 
neutral, adesea memorabil. 
       Parabola liricii sale din volumul de faţă este susţinută şi de o gestică 
a esenţializării, de fineţea şi laconismul expresiv al imaginilor, tăcere, 
linişte, interiorizare, într-un cuvânt, atitudine de pură contemplativitate, 
premergătoare iluminării şi extazului. Poezia sa surprinde printr-o 
formulă extrem de personală, departe de „generaţia 2000”, 
demonstrându-ne că e posibilă o poezie feminină legitimată prin 
discreţie, interiorizare şi fluiditatea imaginilor. Notaţia e directă, frustă, 
emoţionantă, poemele sunt scurte, limbajul aerisit, toate concurând la 
afirmarea stării de graţie a iubirii, sentimentul tutelar care structurează 
cele mai multe poeme. 
       Romanţioasă, de o ingenuitate rară, poeta ştie să abordeze tema 
dragostei fără penibilele căderi în vulgaritate, mizând pe o demnitate a 
rostirii, pe o stare sărbătorească a cuvântului. 
       Emoţionantă prin autenticitatea trăirii, prin sinceritatea neafectată, 
poemele Mariei Cernegura ni se dezvăluie ca o invitaţie discretă la 
regăsirea purităţii şi armoniei originare a sufletului. Angajându-se în 
direcţia unei poezii autoscopie, mizând pe o euforie în tonalitate 
luminoasă, plonjând în abisul sinelui, vehiculând nelinişti metafizice 
capitale, cartea Mariei Cernegura se constituie într-o pledoarie 
convingătoare pentru trăirea întru iubire a clipei celei repezi trecătoare. 
(Mihai Merticaru) 
 

 
George D. Piteş, Destin blestemat 

(Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2015) 
 
        Voce discretă, dar nu indistinctă în peisajul literaturii române 
contemporane, prozatorul, traducătorul şi poetul George D. Piteş apare pe 
piaţa literară cu cel de-al 27-lea volum al său, Destin blestemat, Editura 
Bibliotheca, Târgovişte, 2015, o carte insolită izvorâtă din suferinţă şi 
tristeţe nemărginită faţă de unicul său fiu, Radu Teodor, dispărut într-un 
stupid accident. 
        Cunoscând acest fapt tulburător, ilustraţiile de pe prima şi ultima 
copertă ni se dezvăluie ca două metafore superbe, cu o conotaţie destul 
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de sugestivă, desemnând o cascadă de lacrimi care nu poate stinge 
vulcanul ce irupe dintr-o inimă arzând de dor sfâşietor. 
       Cartea este alcătuită din 360 de tristihuri care respectă cu sticteţe 
structura haikului (5+7+5 silabe), dar autorul se abate cu nonşalanţă de la 
spiritul acestuia şi nici nu recunoaşte că ar fi intenţionat să se reproducă 
în ipostază de haijin, de urmaş al lui Basho. 
         Cu o discretă, dar sigură conştiinţă a valorii sale, George D.Piteş 
scrie o poezie livrescă şi anxioasă, o poezie dependentă oarecum de un 
evident narcisism al frazării, dar impunându-se ca o conştiinţă neclintită, 
intrigată de spectacolul funest la care este obligat să asiste. Peste tot ne 
întâmpină un discurs scrâşnit, neguros, un peisaj interior marcat de 
nelinişte, amărăciune şi suferinţă surdinizată. 
         Protestul surd, scepticismul, disperarea, nostalgia, viziunea sumbră 
sunt liniile de forţă ale acestui dramatic dialog liric despre condiţia 
umană, despre adevărurile grave ale vieţii. 
         Spre finalul cărţii, senzaţia de pustiu se estompează, lăsând să 
triumfe încrederea în puterea magică a cuvântului ca soluţie pentru 
salvarea fiinţei umane. Apele se despart, de o parte, fiul cu destinul său 
blestemat, de cealaltă parte, tatăl cu un destin poetic în plină afirmare. 
(Mihai Merticaru) 
 

 
George Nina Elian, Lumina ca singurătate 

(Editura Hoffman, Caracal, 2013) 
 
         George Nina Elian, pe numele adevărat: Costel Drejor, n. 1964, 
Slatina, a debutat editorial în volumul colectiv Ofrandă tăcerilor, Slatina, 
2005. Acesta ar fi adevăratul debut, Lumina ca singurătate, pe picioare 
proprii, cu un volum de versuri de o mare simplitate, dar nu simpliste, 
care redau un copleşitor tumult de stări, idei şi sentimente, predominant 
fiind sentimentul pustiirii lumii şi al sinelui, al golului şi al pierderii 
oricărei speranţe: ,,nu, nu mai ai vise…/fata morgana bântuie, 
dezorientată,/dincolo de linia orizontului…/şi deodată, ochiul se-nchide/ 
precum o groapă/ce singură trage după sine pământul” (Revelaţie, pag. 
9). 
          Lumea lui e o sumă de fragmente, de realitate şi irealitate, de 
cotidian şi lume interioară. Parabola scrisului său este susţinută de o 
gestică a esenţializării: tăcere, zgomot lăuntric, atitudine de pură 
contemplativitate. Poeziile lui au respiraţie scurtă şi contur clar, dar bogat 
în sugestii, situându-se la antipodul verbozităţii. (Mihai Merticaru) 
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Dorin  

Spineanu 
 

(21.10.1954 - 2.12.2015) 

 
 
 

Faruri negre 
 

Ucigător de trist, blues-ul atunci 

Uitasem totul, totul, totul... 

Lanţuri de fier, aripi murdare, urme 

De sînge. Ploua. Veni 

 

Femeia înecată, spuse. Nu, nu 

I-am răspuns. Nu mai era 

Nimic de răspuns. Ploua. Ei 

Măturau strada cu farurile lor 

 

Negre. Strălucitoare erau 

Şi... “Confesiunea ta frîntă, 

Imaginea, jocul subtil de cuvinte 

O adevărată orgie de aer, de” 

 

Nemişcaţi, în ploaia neagră 

Bărbaţi şi femei. Lanţuri de fier 

Aripi murdare, urme de sînge. 

 

Uitaserăm totul. Totul. Totul... 

Şi nu mai ploua şi nu mai veni 

Femeia înecată. Altă dată, da, 

Altă dată... Niciodată, nu, niciodată! 

 
(“Opinia studenţească” nr. 3-4/1981) 
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Jurnalul unei 

asceze 
 

       
 
          
 
 

Gheorghe Simon 
 
Emisii fiduciare. Ni se propun patru principii pentru a fi bogaţi, 

mai bogaţi. Primul: să multiplici doar gîndurile abundenţei, nu pe cele ale 
lipsurilor. Pînă şi Dictatorul folosea acest adverb absorbant, ca un solvent 
universal: din abundenţă, cică, la noi se găsea totul, pe atunci. Nici acum 
nu-i mai roz. Abundenţa e pe străzi şi în publicitate. Al doilea: să te simţi 
fericit, chiar dacă nu ai bani. Recunosc, e un secret doar al oamenilor cu 
adevărat fericiţi, cei care nu au mai au nimic. Nici un bănuţ. Nici pentru 
ortul popii. Avîndu-l, ar deveni imediat nefericiţi, neştiind pe ce şi cum 
să-i folosească. Recunoaşterea clipei de acum e a treia cale, creştină, 
pentru ceea ce ai acum. Şi, ultimul: să dăruieşti ceea ce ai mai bun în 
tine, adică sufletul.  
 
         Fiduciar/Ficţional. Pictorului Nicolae Grigorescu i s-a propus să 
proiecteze primii noştri bani de hîrtie. El a pus pe izvoadele acelea, cu o 
neasemănată măiestrie, podoabele şi sufletul ţării lui, (…), toată sfînta 
poezie a muncii, tot ce-a iubit el mai mult în ţara aceasta binecuvîntată 
de Dumnezeu, a simbolizat, cu norocoasă inspiraţie, pe modelele acelea 
de fiduciare, care-ar fi fost poate cele mai frumoase bilete de bancă din 
lume. Cu ce drag le lucrase, şi cu ce gînd românesc! Şi toate-au fost 
respinse. (Alexandru Vlahuţă). Prin ficţiune, care e valoare adăugată, ni 
se relevă realul, mai viu şi mai aproape de adevărul vieţii. Ficţiunea e 
marfă vie, în viziunea Humuleşteanului. 
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         Am risipit banii fără a cumpăra nimic, decît pe acelea care îmi 
puneau viaţa în pericol. Nimic în plus. Nici un bănuţ nu s-a aciuat prin 
buzunarul meu. Fiind cel mai fericit om de pe pămînt, cu pîinea din care 
m-am hrănit, fără să o arunc la cîini, cu aerul pe care l-am respirat, cu apa 
sfinţită a copilăriei, toate neîncepute şi întregi, rupînd doar tăcerea din 
mine, precum fructe culese de pe crengi. Nu mă am nici măcar pe mine. 
Sărac, aproape mai sărac decît sărăcia Humuleşteanului, fericit în Agapia 
mîntuitoare. 
 
         Opera vieţii nu poate fi moartea. Moartea, neîncetînd de a rămîne 
misterul cel de nepătruns, ne salvează de la prăbuşire, de la pierderea 
sufletului, cînd ne aducem aminte de Părintele ceresc, spre care toate 
inimile năzuiesc. În cele dintîi, precum şi în cele din urmă, moartea nu ne 
curmă, ci doar ne întrerupe din năvalnica şi nevolnica îngrijorare. Opera 
morţii e încetarea celor trecătoare: Însă, deodată, în sufletul meu s-a făcut 
o linişte ciudată. În faţa atîtui neînţeles, atîtor trepidări, atîtei 
incosecinţe a bietei inimi omeneşti şi mai ales în faţa searbedei 
perspective a fluxului şi refluxului nostru sufletesc, ideea morţii s-a 
înălţat în mine – statuă clară şi fermecătoare! Am gîndit la moarte cu o 
intensitate sălbatică. Şi observarea dureroasă a sufletului meu s-a 
transformat în energie de creare literară şi folozofică: Moartea, 

viitoarea mea operă. (…) Şi cu forţă asaltam misterul Morţii. (Gala 
Galaction) 
 
         De niciunde, sosind, spre eternul acum, stingher, rătăcitor, 
mărturisitor neobosit, în frica adevărului copleşitor, mă îndrept spre ceva 
care mă nelinişteşte, cum ar fi tăcerea sugrumată a durerii de a fi. A 
vieţui e o stare de cumplită încercare a fiinţei, pe care nimic nu o poate 
salva de la trecerea într-un alt tărîm. Unul, atît de necunoscut, încît 
nostalgia după cel de aici şi de acum, ne încearcă şi ne înfioară, doar 
amintindu-ne.  
 
         Interioritate vie, trăire, după măsura puterii mele de a îndura 
neîndurarea. Sufletul, nimeni nu-l poate vedea decît Dumnezeu. Fiind 
persistent şi etern, sufletul poate fi văzut de cel care ne veghează ultima 
clipă, efemeră: în agonie, resemnare sau împăcare cu tine însuţi. Jurnalul 
pe care îl scriu, din cînd în cînd nu-i Jurnal propriu-zis, ci răgaz de 
contemplare. Îmi arată ceea ce alţii nu pot vedea, decît prin expresia şi 
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prin figura elipsei, sau a literei moarte. Cititorul e, de fapt, în fapt,  
creatorul, cel care face să se însufleţească litera moartă. 
 
         Cine ajunge, dincolo de sine, se înstrăinează amarnic. Întîietatea e 
mai rară şi se cuvine a fi recunoscută doar între cei re-cunoscători, fiind 
deopotrivă ei înşişi, precum în netulburata Treime. Ea ni se relevă ca 
Unime şi nu ca Mulţime. Întîiul, da! El face posibil ca al treilea să se arate 
nestingherit, prin mijlocire, şi slobozire, prin frîngerea doimii, al celui 
de-al doilea, adică. Răsfrînt şi neînfrînt, acesta, ca într-un început bun sau 
sfîrşit împlinit. 
 
         Cuvintele, oriunde, spuse sau scrise, rostite în taină sau de la o 
tribună, cuvintele tăcerea o destramă. Sau, în grabă, repezindu-ne şi 
aruncîndu-le, în deşert, ele fac să se macine Piatra din Capul Unghiului 
inert. Cînd ne oprim în răgaz de contemplare, ele fug, pe rupte, 
întrerupte, doar de gîndurile negre, abrupte. 
 
         Bucuria darului e calea vieţii, luminîndu-ne pe amîndoi: dăruit şi 
dăruitor, jertfit şi jertfitor, prin făgăduinţa primită, gratuit, pe care o 
risipim sau neglijăm. Poezia e lumina. Ea nu alege, ci culege din rodnicia 
tăcerii. Reducerea la zero a comunicării, înseamnă să te supui ţie însuţi, 
biruindu-ţi pornirea acaparatoare, de a primi mai mult, decît ai avea 
puterea de a dărui. 
 
         Fervent căutător al căii libere, de a mă întîlni cu mine însumi, 
vibrez, poate, mai mult decît poate primi celălalt. Frecvenţa depinde de 
intensitatea trăirii, mai puternică şi mai vie ca oricînd. Pierzînd-o pe ea, 
m-am regăsit pe mine, cel de odinioară, pe cînd nu o întîlnisem încă. 
Acum, fără Lina, rămas doar cu fiica, Raluca: amîndoi, în aşteptarea 
Mamei! 
 
         A vibra în spaţiul vag al incertitudinii, deasupra tuturor năvălirilor 
inoportune. A face ca vibraţia ta să rezoneze în alt suflet, la fel de suspus 
neputinţei sale, e o cale deficitară, spinoasă, întrucît din tot ce există pe 
pămînt, omul e singura fiinţă care nu-şi poate depăşi limitele, rămînînd 
victimă veşnică a propriei înzestrări. De a se retrage, cînd altul aşteaptă, 
de a aştepta pe cineva care întîrzie sau nu mai vine. Moartea, ca eliberare, 
pune capăt, în cele din urmă, acestui complot straşnic, anonim, reciproc: 
Aşa cum nutrim aspiraţie la nemurire, şi dorinţa de zbor, aspirăm 
întotdeauna la făgăduinţa că există în vreo parte o zonă de libertate 
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absolută. Dar tocmai libertatea e cea care pune limita. Luigi Pareyson, 
în ultimii ani ai vieţii sale, vorbea de o Ontologie a Libertăţii. Mutînd 
accentul pe actul liber cu care ne apropiem de fiinţă pentru a vorbi 
despre ea, recunoştea că adevărata luptă se stabileşte între libertate şi 
nimic. (Umberto Eco) 
 
         Nu mi-am dorit să ajung dator îndatorat, nicidecum, dar limitări, 
neajunsuri, împrejurări, excrocări, profitori abili m-au adus în situaţia de 
a lucra, cheltuindu-mi energia doar pentru a onora împrumuturile făcute, 
la două-trei bănci, urmînd să le returnez aproape dublu, faţă de ceea ce 
mi-au dat. Gîndurile, care m-au condus la îndatorare, au fost intenţii de 
bine, să pot trăi cît de cît omeneşte, onorabil. Pot oare mărturisi că de 25 
de ani nu mi-am cumpărat ceva de îmbrăcat, precum Joyce, umblînd cu 
un costum împrumutat de la Fiul său?! 
 
         Atracţia te îndeamnă şi te îndrumă, simpatie i se mai spune, 
empatie, tînjire după cineva, după ceva, vibraţie întru cineva. Cînd e prea 
departe ţinta, te atrage spre ea mai mult decît puterea ta de a o atinge. 
Zace în noi ascuns ceva care nu e curat şi tocmai Necuratul ne îndeamnă 
spre săvîrşire. Dacă reuşeşti să nu ţi-l imaginezi, nu înseamnă că ai scăpat 
nevătămat. Dar nu se întîmplă aşa. Şi legea atracţiei ne supune etern. 
 
         Abundenţa, prin jocul minţii, de a adăuga nimic la nimic, zero 
după zero, numai că după o virgulă nu mai sunt numere întregi, ci 
zecimale, zeciuirea timpului, nimicirea vieţii tale, pierderea totală a 
sensului. Nu adăugînd, ci scăzînd, limitîndu-te şi mulţumindu-te cu puţin: 
Fiinţa este încă aceea de la Aristotel, despre care se vorbeşte în multe 
moduri, şi vorbind despre ea desenăm continuu graniţele a ceea ce este. 
Dar lupta cu nimicul, şi victoria asupra nimicului – al cărei triumf mut 
ar consta în sfîrşitul cuvîntului – consistă în actul de curaj prin care 
interogăm orizontul în care trăim. Dacă există în el angoasă, este pentru 
că în faţa plurivocităţii fiinţei simţim angoasa libertăţii noastre. 
(Umberto Eco) Pentru a nimici nimicul, la îndemînă, e sfînta ironie. Dan 
Puric îşi imagina că ar dori să ajungă bancnotă, ca să poată număra: un 
puric, doi purici, zece purici. 
 
         A dărui, fără să te gîndeşti la asta dinainte, să nu drămuieşti darul. 
Zîmbetul nu costă nimic, doar surîzînd poţi avea impresia că dăruieşti. 
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Aşa îmi încep orele, cu elevii, zîmbind, şi primesc repede răspunsul lor 
sincer şi inocent. Numai în iubire zîmbetul e inocent. 
 
         Urmarea durerii e în tot locul şi în tot ceasul, primind ceea ce 
emitem: gînduri subversive. E adevărat că nu poţi fi mai bun decît eşti, de 
cîtă putere ai ca să te înzdrăveneşti, stăpînindu-ţi pornirile. Nu ştiu, însă,  
cum se prefac, de îndată, gîndurile bune. Ele se întorc parcă anume, 
încărcate în negativul lor, cu semnul minus. Atunci tristeţea şi durerea 
sunt cu atît mai amare şi de neînvins, chiar împotrivindu-te, chiar 
refuzîndu-le, cu atît mai mult, copleşindu-te. 
 
         Atracţia interioară: plenară şi puternică, spre centrul clocotitor al 
dorinţei. Aceasta e ucigătoare pentru un însingurat. Doar scuturîndu-te, 
răspicat, de trecut, fără amintiri, vei putea avea acces, mai întîi, la tine 
însuţi, şi, abia apoi, spre eliberare de energii îmbunătăţite. Vibrez nu 
pentru a primi, ci pentru a intra în rezonanţă cu cineva. 
 
         Cine se încumetă să controleze, detectînd stările altcuiva, va fi 
derutat de indeterminarea fiinţei. A face să înceteze ceva, mai întîi 
trebuie să înceapă cumva. Neîncrezător, mai întîi, convingîndu-te, apoi, 
de cei care, îndrăznind, fac să se împlinească, neaşteptat, ceva care nici 
n-au sperat să se întîmple. Nu căutarea a ceva mă nelinişteşte, ci starea de 
incertitudine amară. 
          
         Răspuns bun aşteaptă fiecare în orice împrejurare. Tergiversarea e 
forma de a scăpa în mod elegant de cineva, care nu îţi este potrivit, dar 
nici împotrivit. Clipa cea mai grea e clipa surprinderii, nu aceea în care 
eşti aşteptat, întrebat sau invitat. În cale, ieşindu-ţi, întotdeauna, cel pe 
care nu ai cum să-l eviţi. Inevitabilul e diavolul, propice şi complice, 
punîndu-ţi la încercare puterea de a-l exorciza, prin neevitare. 
 
         Concentrare şi focalizare spre aceeaşi ţintă, de neatins. Încordarea 
arcului şi săgeata timpului, ţintuindu-te mai degrabă decît descătuşindu-ţi 
energiile. E posibil să-ţi scape din mînă şi arcul şi săgeata, şi să fii tu ţinta 
cuiva sau a ceva care te presupune şi te răpune, mai înainte de a vedea 
efectul. După ce a căzut, mărul nu-şi mai aminteşte căderea, ci doar 
desprinderea. În aerul toamnei, rămîne, în căderea frunzei, doar urma 
zborului. 
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         Atracţia avea alt nume în vechime: ispită. Apoi, ea, atracţia, 
aproape că ţine loc de împlinire şi de mulţumire. Înainte erai mulţumit cu 
puţin, azi eşti plin de venin. Imaginaţia e bună în creaţie. Poţi din nimic, 
aproape din nimic, să însăilezi o figură. De stil sau de culoare, peticind 
cerul limbii române cu resturi, cu rămăşiţe derizorii. Acestea pot fi 
peremptorii pentru cei slabi din fire, dar nenorocirea, provocatoare, 
constă în discrepanţa uluitoare, între ceea ce îţi imaginezi şi ceea ce ţi se 
arată. Înşelătoare, de cele mai multe ori. 
 
         Modificarea mentală e posibilă cînd treci dincolo, întrecîndu-te pe 
tine însuţi, pentru a vedea, în cele din urmă, dacă s-a întîmplat ceva în 
viaţa ta, care să te fi făcut fericit, coincident, cu prima clipă a începutului 
tău spornic, în creşterea şi în sporirea umbrei, pe care, acum, văzînd-o 
dstrămată, chipul de odinioară, printre raze frînte, îţi apare însăilat, 
prefigurat, de a fi trecut deja în lumea cealaltă. 
 
         Nu chiar o explozie, cît o uimire, o încîntare, în faţa cuvintelor, 
auzindu-le în preajma mea rostite sau răstite, aglomerate sau îngrămădite, 
uneori, doar la biserică, încă din pridvor, intrai într-un spaţiu vibrant, 
unde sunetele înmugureau parcă, înfiorîndu-ţi sufletul de copil. Încetau 
atunci zgomotele sparte, ca sloiuri de gheaţă ciocnindu-se, şi toate 
împrejur se roteau şi rosteau o rugăciune a inimii, din care nu înţelegeam 
mai nimic, dar mă vedeam deja purtat pe braţele de aer ale sunetelor, 
izvorînd înmugurite pe ramura fragilă a sufletului meu de copil, în 
adormire de sine.  
 
         Vibraţia interioară mă înalţă, focalizînd punctul zero, nodal, 
absolut, spre un început, pe care, recuperîndu-l, îl văd în puternicia clipei, 
înnobilînd prezentul, pe care, omiţîndu-l, sunt deja într-o altă sferă a 
cunoaşterii, pe care o explorez tandru, învecinîndu-mă, ca prin razele 
răsfrînte, în spaţiul mirific al uitării, să mă regăsesc altfel. Cuantă, în 
noianul concentric al negentropiei supuse, al entropiei biruite ca o 
îngînare de sine. Primordiale clipe. 
 
         Puterea interioară poate fi şi distrugătoare, prin şuvoiul nepotolit al 
gîndurilor neexprimate. De îndată ce gîndurile pot avea cale liberă, 
nezăgăzuită, neîngrădită, ele pot înmagazina şi concentra toată energia 
neconsumată şi neconsemnată în Cartea vie a vieţii, devenind discursivă, 
cursivă, precum sublimarea unei idei, prin subliniere doar tacită. Mintea 
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se lămureşte, iar sufletul nu mai pridideşte să ne surprindă, surprinzîndu-
se. 
 
         Credinţa e mîntuitoare, vindecătoare de spaime şi de îngrijorări 
usturătoare. Credinţa porneşte de la sine, fără să te îndemne nimeni, 
începe cu întîiul strigăt de disperare, prea mic fiind într-o lume fără 
îndurare, întorcîndu-te doar acasă şi trăind, în aşa fel, odată ajuns aici, să 
mărturiseşti despre ceea ce ţi-a fost dat să trăieşti, fie pregustînd din cele 
ce sunt, fie slăvind ceea ce se pierde, contemplînd. 
 
         Teamă de mine însumi mai întîi şi încredere în putinţa creatoare a 
Duhului nedezvăluit decît prin lucrarea neîntreruptă a sufletului, 
căutîndu-şi chipul, adeverirea, din urmă, cînd ţi-e dat concomitent să te 
vezi aşa cum nu te-ai cunoscut, cînd te-ai pierdut şi, mai apoi, revelat, 
cînd ţi s-a arătat într-o clipă Chipul asemănat, asemănător Luminii 
neîntrerupte, răsfrînte. 
 
         Dăruiesc în fiecare zi cîte puţintel din puţin, pînă la aminul clipei 
de acum, cînd firesc ar fi să dăruiesc ceea ce nu par a fi, adică întregul 
neumbrit pe care l-am primit în dar, ca har, şi pe care îl smintesc, 
mîzgălindu-ul, peticindu-l, fără acces la calea cea strîmtorată, pe unde se 
intră în lumea cealaltă, care e, toată, a noastră, fără de mine, pierdut în 
străinime. 
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România de la capătul gândului 
 

O carte eveniment 
 
● O idee care ne suceşte minţile de Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu, Horia-
Roman Patapievici (Editura “Humanitas”, 2015)  

 
un comentariu de Dimitrie Grama 

 
           Fiind în România în luna octombrie, am 
cumpărat şi am citit cartea "O idee care ne suceşte 
minţile", în care trei intelectuali români, Andrei 
Pleşu, Gabriel Liiceanu şi Horia-Roman Patapievici, 
aduc ceva nou şi “excitant”, nu în literatura română 
ca atare, ci în exprimarea unor idei şi “sentimente” 
personale legate de comunism. În atmosfera de 
generală laşitate naţională şi internaţională, în ceea 
ce priveşte divulgarea crimelor comunismului, aceşti 
trei oameni au dat dovadă de memorie şi curaj şi şi-
au asumat răspunderea de adevăraţi intelectuali. 
Acesta este un act care denotă o conştiinţă evoluată!  
            Sunt convins că "O idee care ne suceşte 
minţile" este o carte importantă şi ar trebui citită de 

cât mai multă lume şi mai ales de tinerii de azi, care, în confuzia generală creată 
de o democraţie handicapată "a la România", nu mai sunt în stare să-şi formeze 
o opinie clară despre diverse ideologii (fascismul, comunismul),  sau chiar 
despre democraţie. Uşor de citit, educativă, dar în acelaşi timp analitică şi 
tăioasă, cartea aceasta îi expune pe cei trei ca fiind "dascăli buni". 
          Un dascăl bun este acela care acceptă un dinamism intelectual şi care are 
capacitatea de analiză profundă a diferitelor aspecte ale societăţii umane în 
timp. Un dascăl bun îşi asumă o responsabilitate bazată pe o conştiinţă proprie 
şi liberă de dogmele dominante, acceptate de clasa politică şi această 
responsabilitate este de asemenea detaşată de ideile şi curentele intelectuale la 
modă.  
           Emmanuel Terray, J. P.  Sartre şi mulţi alţii, au reprezentat şi încă 
reprezintă "dascăli proşti", intelectuali limitaţi şi fiinţe umane fără o conştiinţă 
proprie dezvoltată. Am fost deosebit de încântat de faptul că atât Pleşu cât şi 
Liiceanu şi Patapievici au avut curajul să divulge şi să reducă la adevarata 
valoare aportul acestor falşi umanişti, corupţi şi îndoctrinaţi ireversibil de idei 
criminale. Multi intelectuali din Vest, începând cu anii 1930 şi încă şi acum, au 
răspandit şi încă răspândesc ideile comuniste, ori de la catedre universitare, ori 
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sprijiniţi de o mass-medie incompetentă, continuând să îndoctrineze un tineret 
din ce în ce mai incult în materie de istorie sau evoluţie social-politică a 
omenirii. 
          Orice învăţătură bazată pe culte îndoctrinatorii este o învăţătură de 
proastă calitate, limitată şi mai ales periculoasă!  

Dar nu este uşor să ataci şi să te lupţi cu adepţii comunismului având în 
vedere că el este îmbrăţişat de intelectualul răsfăţat din Vest şi de politicieni 
dornici de putere supremă, dictatorială din ţările slab dezvoltate. Intelectualii 
din Vest continuă, aşa cum spun şi cei trei, să flirteze cu ideea comunistă, cu 
toate cunoştiinţele şi documentele actuale care demască ordinea comunistă ca 
fiind cea mai devastatoare şi cea mai criminală din istoria omenirii. Este, în 
fond, vorba de acei "oameni maşină", cu un intelect limitat şi o conştiinţă bazată 
pe propriul interes. O conştiinţă rudimentară, de supravieţuire, sau 
neputincioasă din punct de vedere calitativ şi evolutiv.  
          Comunismul, de la idee, la faptă şi la rezultat final, reprezintă un eşec 
intelectual şi este, fără nici un fel de dubiu, un exemplu tragic a unui "ceva" 
care nu ar fi trebuit să existe în primul rând ca experiment uman şi care acum, 
după o lecţie dureroasă, ar trebui incriminat cel puţin la fel de aspru ca şi 
fascismul. 
          Cei care în continuare dau dovadă de îngăduinţă faţă de astfel de idei şi 
practici, sunt tot aceia care ar accepta o "noua inchiziţie", promovând, din 
propriu interes sau din prostie lucie, societăţi în care oamenii pot fi arşi pe rug 
doar pentru singurul motiv că îşi permit dreptul să gândească! 
          Vreau să dau ca exemplu acceptarea ilogică a expansiunii musulmane, 
care deja în societatea noastră cere fără ruşine cedarea tradiţiilor noastre 
seculare, în favoarea legilor musulmane. Intelectualii şi politicienii noştri ne 
interzic să criticăm musulmanismul, să nu-i ofensăm pe cei veniţi la noi, 
venetici cărora li se dă dreptul să ne ardă în pieţe drapelul ţării sau să ne 
intimideze jurnaliştii, scriitorii sau caricaturiştii. Că nu mai e, la un moment dat, 
vorba de a întinde o mână, umanitar, unor oameni nenorociţi de conflicte şi de 
conjuncturi nefaste, această cedare umanitară este înţeleasă ca o cedare a 
propriei libertăţi, a propriului tău habitat fără luptă. Şi cel care îţi vine în casă 
preia frîiele ca un … cuceritor.   
       Islamul, ca şi comunismul, reprezintă atât "o religie îndoctrinatorie" cât şi o 
forţă/ambiţie de convertire a tuturor oamenilor la această ideologie regresivă, o 
ideologie în marş forţat de cotropire de noi teritorii "á la Marx": "Noi purtăm 
război contra tuturor ideilor proeminente de religie, stat, ţară, patriotism şi când 
ne va veni rândul nu ne vom deghiza terorismul".  
          "O idee care ne suceşte minţile" ne îndeamnă spre cugetare şi nu numai 
cu referinţă la comunism, ci la toate "-ismele" care au potenţial de distrugere 
fizică şi morală a societăţii umane. Gibraltar, noiembrie 2015 
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NICOLAE SAVA – 65 

 

Un ironic bacovian 
 

      o meditaţie de Gheorghe Simon 

 
         Nicolae Sava e poetul cel mai bacovian dintre optzecişti*. Pe acest fundal 
de amărăciune, asumat pînă în dinţii strepeziţi de istorie, asistăm la o dramă 
interioară pe care poetul nu se sfieşte să o mărturisescă, dar nici să o evite, re-
trăind-o prin scriere. O aură tragică traversează de la un capăt la altul aceste 
poeme, în haine de gală, însufleţite de un aer ironic.  

Ceea ce e demn de relevat numaidecît e contrapunctul poetic, sincopa şi 
cezura poetică, spaţiile albe ale absenţei, ale nimicului, ale derizoriului. O 
singurătate acerbă, răvăşind totul în cale, căreia nimic nu-i stă împotrivă şi pe 
care nimeni nu o poate îmblînzi. E aspră ca şi adevărul, ce se insinuează pînă şi 
în primăverile buimace.  

Singurătatea relevată nu mai aparţine omului, ci este chiar omul, 
substituit şi instituindu-se ca singura cale de urmat, cea a martirajului, a 
solitudinii şi a jertfei. E atîta tristeţe, încît poţi auzi uşor cum se coşcoveşte 
varul de pe pereţi. Sufletul, hărţuit, fragmentat, năzuieşte să prindă un chip, în 
făptura celui care scrie. Pînă şi lucrurile inerte, natura, istoria chiar, se 
coalizează împotriva celui care scrie, celui care are curajul să în-semne . Nimic 
şi nimeni însă nu va putea ucide Cuvîntul. După stihia apocaliptică, nu vor 
rămîne nici măcar diminutivele îmblînzitoare, iar la umbra cimbrişorului nu va 
mai fi cineva care să se poată ascunde. Lucruşoarele ca şi imperiile se vor 
dizolva în lumina orbitoare a freamătului difuz al ceaiului fierbînd şi pe care nu 
va mai avea cine să-i îndulcească aroma cu privirea: Nimicnicia mea funciară o 

mai sărbătoresc şi acum (...)/dar caimacul acestei cafele aburinde din faţă/ îmi 

pare mai important decît istoria ce-o trăiesc/ cu nesaţ. Mă hrănesc cu tăcere. 
Consonanţă poetică, amintind de un alt mare poet al deşertăciunii: Aurel Pantea.  
         Privighetoarea macedonskiană cîntă acum sub un alt cer, într-un alt 
imperiu, cel al spaimei atroce şi univoce, întrupînd deopotrivă pe cel care scrie, 
ca şi pe cel care se lasă tran-scris. Nicolae Sava ne avertizează că nu se poate 
trăi acolo unde lipsesc poeţii. Orice motivaţie sau explicaţie ar fi la fel de inutilă 
precum marea pentru înecat. Singurătatea pare a fi cămaşa zilnică a fiinţei. Nu e 
una de împrumut şi nici de gală, ci e cămaşa eminesciană, cămaşa lui Nessus, 
veşmînt sfîşietor pe care îl poartă melancolia, atnci cînd se furişează în sufletul 
nostru.  
         Melancolia nu poate fi exorcizată decît prin expresie, dîndu-i glas. Ea nu 

                                           
* V. şi „Nicolae Sava, un bacovian optzecist”, (p. 132-134) în rev. Conta nr. 11/2012 
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ştie de oprelişti, de limite, de suportabil. Se insinuează ca primăvara, ca lumina, 
în viaţa omului, deşi o întunecă. Două sunt verbele esenţiale ale fiinţei poetului: 
a simţi şi a cunoaşte. Între ele, poetul, ameninţat de convoiul de imagini vii, 
pertinente şi impertinente. Un convoi de cuvinte, care curge sub un pod 
suspendat între întîia dimineaţă a lumii şi ultima clipă a vieţii, precum soarele 

bolnav din gamela soldatului. A simţi e deja prea mult, pentru o (biată) fiinţa 
precară şi căreia îi trebuie un al şaselea simţ, iar a cunoaşte e prea devreme, 
pentru o fiinţă a cărei taină străluceşte în asfinţituri de lume. Singurătatea e 
singura şansă de a supravieţui.  
         Nicolae Sava e şi un poet al celebrărilor, al ceremoniilor, într-o lume care 
şi-a ieşit din fire. E şi cumplit de greu să fii poet într-un oraş în care nu se scriu 
decît note de plată şi panouri lucitoare cu greşeli de ortografie, dar e şi înfiorător 
să fii poet într-o lume în care cazarma a înlocuit vieţuirea, o lume în care o 
singurătate în plus nu înseamnă nimic în şirul nesfârşit de suferinţe. A îmblînzi 
lumea ca un diminutiv înseamnă a-i pune proteze fragile, deşi diminutivele sunt 
singurele cuvinte care mai pot salva ceva din inocenţa pierdută, iremediabilă. 
Nicolae Sava e şi un poet autoironic, Într-o lume înfometată de sine, 
diminutivele sunt ca nişte floricele de porumb. E un fel de a privi lumea de sus, 
dar şi o sfidare a lumii de jos, eliberare şi asumare deopotrivă a unui suflet 
răvăşit de melancolii celeste: tablourile îşi rod tăcut ramele de tristeţe. Cine 
scrie aşa are darul tăcutei măcinări interioare, al unei sfîşieri atroce.  
         Melancolia e culoarea singurătăţii răvăşitoare. Zborul privighetorii arse 
nu e deloc un zbor înălţător, ci e cîntecul orfic, întemeietor: nicăieri nu e mai 

frig ca între cuvinte. A locui în pustiu nu înseamnă a fi virtuos, decît dacă îl ai 
pe Dumnezeu în preajmă, iar a locui înseamnă a fi locuit de celălalt. E adevărat, 
chitul întîrzie, nu s-a arătat încă, pentru că el simbolizează umanitatea golită de 
sine, mulţimea haotică, massa canettiană, neputincioasă, hăul enigmatic, realul 
pervertit deja de prea mult eu terorizant, nimicitor: dar nici un gheţar din 

Alaska nu s-a topit până acum de durere.  

         Pentru Nicolae Sava, lumea supravieţuieşte prin cuvînt, prin gesturile 
imprevizibile şi nu prin faptele drămuite ale omului, din inerţie, într-o astfel de 
lume pasărea ce nu cunoaşte zborul devine piatră. Atent cititor al marilor 
prozatori, Nicolae Sava a învăţat ce înseamnă imprevizibilul uman, 
instantaneitatea, saltul moral pe care trebuie să-l facă fiinţa noastră 
supraîncărcată de cenuşiu, de neantul cotidian. Pe faţa omului din poezia lui 
Nicolae Sava curg lacrimi bacoviene: Te-ai distrat toată viaţa în văzul tuturor 

uneori şi ai fost sincer uneori suspect şi tăcut alteori ai stat în atenţia tuturor ca 

o broască ieşită în ploaie îţi mai lipseşte un adjectiv călduţ şi uşor digerabil 

lipit de stomacul tău umplut cu talaşul tuturor mizeriilor cotidiene să spui de 

trei ori sunt fericit, sunt fericit, sunt fericit iar în final o femeie grasă şi tîmpă 

cu care să te întrebi cînd Dumnezeu s-o mai termina şi cu poezia asta odată.  

         Nicolae Sava e un poet al spaţiilor golite de orice semnificaţie, spaţii în 
care se lăfăie singurătatea supremă, marqueziană, irizările, atîtea cîte se 
întrevăd, sunt şi ele răvăşite prin diminutivele osînditoare, între paranteze care 
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suspendă discursul poetic, intersectîndu-i codurile, întrerupîndu-i conotaţiile, 
bulversînd prin simulare şi pliere orice încercare (tentativă) a sensului de a se 
fixa într-un nucleu iradiant. Lumea, lucrurile, cosmosul devin celebre, adică 
demne de a fi consemnate, doar dacă poartă aceeaşi mască: Trebuiau să-i facă o 

statuie venise cineva cu ideea aceasta respectivul făcuse multe fapte de glorie şi 

istorie fără statui nu se poate l-au chemat la atelier sculptorii mai întîi i-au 

tăiat capul şi au sculptat  unul identic cu originalul aceleaşi trăsături aceeaşi 

privire înăuntru aceleaşi idei trecea timpul şi se minunau toţi pînă unde poate 

ajunge arta (...) nu există altă statuie la fel de celebră dar timpul trecuse şi cînd 

trebuia să o ducă în piaţa oraşului cineva venise cu ideea că e bine să se 

renunţe la această idee. Previzibilul năucitor generează frică, pulverizează 
analogii care dau, în ciuda a toate, iluzia unei minime, deşi plenare, comunicări.  
         Lucrurile sunt cumplit de cuminţi: aceeaşi dimineaţă, acelaşi autobuz, 
acelaşi portar, aceleaşi formulare, aceeaşi cameră de tortură îl aşteaptă pe cel 
care scrie şi în-seamnă toate acestea şi căruia portarul îi zâmbeşte protocolar ca 
la un oarecare substantiv. Anomia e cutremurătoare: mai tremură din cînd în 

cînd fereastra dinspre lume voi credeţi că plînge Dumnezeu de nerăbdare că 

nu-i vine mai repede schimbul. Romancierul H. Broch a definit cel mai bine 
actul poetic: poemul e nerăbdarea cunoaşterii. Substituiri, confuzii, convulsii, 
tensionări oarbe, intersectări, suprapuneri, iată ceea ce conferă o aură tragică 
unei lumi în destrămare, în care entropia aiuritoare a cuvintelor îşi are izvorul în 
hăţişurile nehotărîrii umane.  

Într-o lume în care cuvintele sunt mai grele decît pietrele şi în care 
înţelesurile îţi scapă şi scapătă de prea mult înţeles, singura posibilitate de a le 
surprinde e privirea (Numai ochii cunosc libertatea deplină), privire care poate 
îndulci chiar şi un ceai, iar pe cerul acestei poezii căreia i se frîng razele în 
nerăbdarea lor de a face umbră cuvintelor, surprinzător e soarele: soarele blond, 
tot mai blond, soarele roşu de stinge, soarele care pînă şi el se aprinde cînd e 
vorba la o adică, soare care poate cădea în mare, acelaşi soare a răsărit în 
hohotele mele de plîns. Întîlnim însă şi un "soare inexistent" un soare pentru 
noi, muritorii de rînd, fragmentaţi şi întrerupţi de virgule şi alte semne de 
ortografie. Soarele alegoric şi alergic la uman face ca realul să intre în criză de 
real, fiind atît de viu şi pregnant, încît abia aşteaptă parcă să se termine poemul 
şi să-i sară poetului din piept. Nici în noaptea insolentă, cînd semnul acela 
ciudat, aşteptat de Fiul, înfiorat, abia după schimbarea la faţă, i s-a arătat, dar, 
cu semnul schimbat, precum Verbul întrupat, prin semnul, asemeni Părintelui, 
în-semnat. 
         Problemele de regie presupun şi un minim de recuzită. La Caragiale, 
elementele de decor sunt aproape inutile. La Bacovia, decorul e delirant. În 
poezia lui Nicolae Sava, recuzita lexicală are aceeaşi funcţie ca la intrările în 
restaurantele de lux: ţinuta obligatorie, zâmbiţi vă rog, după umila mea părere, 
şoapte de damă, acum şi în vecii vecilor, baubau. Astfel, oamenii devin soldaţi 
cînd au toate cuvintele la picioarele lor istoria rămîne în urmă atunci (adevărul 



Conta nr. 21  (octombrie-decembrie 2015) 
 

 226 

înoată printre cuvinte...). Totul e ca semnul să nu se substituie sensului: Nu mai 

spune oamenilor că eşti singur vor crede că îţi lipsesc şi vor năvăli peste tine 

hai să locuim singurătatea nefericitului acesta nu mai spune oamenilor că eşti 

trist vor face la fel giumbuşlucuri şi te vor face să rîzi laolaltă cu ei să le fii 

spectator la înălţarea şi decăderea lor zilnică să iubeşti laolaltă să plîngi 

laolaltă să şopteşti în comun să aplauzi în comun nu mai spune oamenilor că 

scrii se vor îndepărta cu sfială de tine şi atunci tu despre cine o să mai scrii 

despre cine fratele meu bun. 

         Bacovian şi ironist, Nicolae Sava face să irumpă realul în cascade bine 
temperate, frazînd şi ritmînd ceea ce nu se supune niciodată decît expresiei 
poetice autentice, întemeietoare. Nu e deloc uşor să scrii despre Nicolae Sava, 
pentru că nici el nu scrie uşor şi nici întîmplător, ci grav, asumîndu-şi condiţia şi 
trăindu-şi vocaţia de poet autentic. Discreţia sa aproape nefirească este semnul 
unei înalte conştiinţe poetice, întîlnită doar la Bacovia şi Cristian Simionescu. 
Nu l-am auzit înjurînd niciodată, deşi sufletul său scrîşneşte în suferinţa-i 
austeră. Are cultul prieteniei şi al omeniei ziditoare. Iubeşte omul întreg şi 
integru, nu omenirea abstractă. Unul dintre cei mai corecţi oameni din cîţi 
cunosc. Nu are viaţă personală şi suferă mai mult de suferinţa aproapelui. E 
frate întru poezie cu Aurel, Adrian, Daniel, Radu. Fraţi îi sunt maramureşenii şi 
ieşenii, deşi nu scrie ca ei. În camera sa, portretul lui Bacovia îi veghează 
neodihna gîndului şi neliniştea sufletului. În preajma sa fiind, laolaltă, poţi auzi 
cum zvoneşte veşnicia, răsfirînd o carte sau o uimire. Princiară. 
         Nicolae Sava: un poem, recent, publicat în România literară, fascinant, 
cantemirian, are ceva din anticul egiptean, scuturat de orice ornament stilistic, 
refuzîndu-şi dulcegăriile şi îndulcindu-şi amărăciunea de sine, acceptînd doar 
metafora, singura Figură, care întruchipează sufletul (anima) nevăzut. Sufletul, 
bun la toate, vorba poetului Marin Sorescu, nu are moarte. El poate fi doar 
surdinizat şi umbrit de multiplul anonim. Confirmat, cînd viaţa pare a fi ratată, 
sufletul se regăseşte prin rostire, chiar dacă prin infernul sisific al relării, al 
repetiţiei. Ceea ce rămîne, ne conţine, fără greş, fără fisură, definitiv, precum 
timpul, şi, neîntrerupt, îmbunătăţit, prin cuvinte cu sensul la urmă: Am sosit 

între voi/ dar cu sufletul meu cum rămîne? 

         Sufletul, bolnav, terfelit, înşelător înşelat, prin dezmăţul de vorbe, 
iremediabil, sufletul e cel mai expus aparenţei seducătoare. Nerăpus vreodată, 
nevăzut decît prin moarte, sufletul e viul neîntrerupt al duhului răspîndit, fără a 
fi risipit, dimpotrivă, chiar vitregit fiind, el îşi întregeşte puterea în sufletele 
cutremurate, de spaima întrupării, a suferinţei şi a morţii trecătoare, sufletul 
neavînd hotare, decît vămi de trecere şi praguri de încercare.        
         Altceva e inima (animus), pulsînd, obosită, neînfricată, inima, care e în 
veşnică dăruire, inima care însufleţeşte tăcerea, devenind Cuvînt, la suprafaţa 
oarbă a chipului, înmugurind sunete, clipe, în ritmul şi în surdina inspiraţiei 
copleşitoare, urcînd treptele de marmoră ale iertării şi ale cuminecării: ce iubesc 
eu/ niciodată nu va fi al meu.Niciodată.          
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         Căderea trupului în alt trup, întruparea, e purcederea, neîntreruptă, din 
Tată în Fiu, de la Geneză înspre noi, înnoindu-ne, prin moarte. Faţă de Sufletul, 
în de-cădere, în amăgire, în suferinţă eternă, prin neajunsul de a se ascunde şi 
prin pierderea libertăţii interioare, de a se arăta, în toată splendoarea orbitoare, 
epifanică, în-semnată, a schimbării la faţă. Abia atunci, ţi-e dat să vezi clipa în 
nemărginirea ei copleşitoare, adică a dezmărginirii de trupul celular al 
prizonieratului provizoriu, promontoriu al Duhului, în văzduh de iluminare, 
adumbrindu-te, făcîndu-se nevăzut, în arătarea sublimei transfigurări şi în 
pecetea numelui nemuritor.           
         Nicolae Sava culege aer, aerul dintre cuvinte, şi respiră în văzduhul uimirii 
de sine: Am fost prea liber poate şi prea tîrziu lucid/ şi-am tot scrutat în zare o 
aripă să-mi crească/ dar am ales doar tina cînd cana mea de cidru m-a rostogolit 
spre groapa care în cer se cască. 
 
 

Aş fi fost 
 
De timiditate nici nu m-aş fi născut, 

aş fi lăsat pe altul în locul meu să vină. 

Printre orgoliile voastre, ar fi fost mai puternic, 

mai hotărât, mai bărbat. 

 

Un bărbat care ar fi ştiut să încalece 

viaţa ca un toreador 

pe care nu-l impresionează sângele ce curge 

în şuvoi de pe spinarea taurului adus la 

acest spectacol nedrept, inegal şi crud. 

 

Aş fi fost tânărul acela care urcă înălţimile 

munţilor cu dezinvoltura şoimului ales, 

bărbatul care trece marea înot sfidând rechinii 

cei blânzi, fără să-l doară deloc depărtările. 

Pentru el, oamenii ar fi fost micii lui anonimi 

cu care s-ar fi jucat în orele de plictiseală. 

 

Dacă aş fi lăsat pe altul în locul meu să vină 

aş fi iubit mai mult femeia decât ideea de, 

aş fi înfrânt mai lesne viciul şi pofta de-a muri 

încet, precum copacii care nu-şi mai află umbra. 

 
Nicolae Sava 
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Ion Omescu, un mare actor – 
cărturar al Teatrului Naţional 

                                                                          
 un remember de Dionisie Vitcu 

 
Când l-am văzut pe strada Cuza 

Vodă am avut impresia că întâlnesc un 
personaj din teatrul spaniol-Cidul. Eram 
încă tributar unui vechi obicei căpătat în 
studenţie. Profesorul nostru, Ion Cojar, 
ne îndemna să observăm lumea din 
jurul nostru, oamenii, caracterele, să 
reţinem în memoria vizuală cât mai 
multe date care ne vor fi de folos şi ne 
vor uşura munca în profesia noastră.  

Nu ştiam că-i actor, că-mi va fi 
coleg de teatru şi nu ştiam că-i poet şi 
voi juca într-o piesă scrisă de el. Trupa 
în care mă încadrasem nu se compara 
cu cea de la Teatrul Tineretului. Peste 
optzeci de actori de toate vârstele 
împărţiţi pe genuri şi grupuleţe, aveau 
ierarhii în care nu puteai pătrunde. 
Repertoriul era stabilit cu două-trei stagiuni înainte şi trebuia să-ţi aştepţi 
rândul.  

Tristeţi proviciale mă năpădiseră şi mă cuprindeau părerile de rău 
că m-am abătut de la drumul atât de frumos început la Piatra Neamţ. Am 
intrat pe puntea îndoielilor lângă aleea statuilor fără piedestal. Mă 
năpădeau gânduri întunecate şi soarele inimii mele pălea.  Purtam un dor 
lăcătuit de a mă realiza şi de a-mi face un renume în timp durabil. Cred şi 
acum, am convingerea, că toţi artiştii poartă la început curcubeul pe 
umeri. M-am rezemat de gânduri şi amintiri ca ciobanul Mioriţei de bâtă 
şi am aşteptat defilarea inimilor de pesmet şi surâsului de zgură. Vreme 
de şapte luni am şters colbul printre perdelele sălii de spectacol urmărind 
cu atenţie montările mai vechi şi mai noi dar mai ales prestaţia artiştilor 
de toate vârstele şi şcolile din trupa celui mai vechi Teatru Naţional. 
Zăboveam ore întregi prin sălile Bibliotecii universitare, prin sălile 
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Filarmonicii şi Teatrului Luceafărul. Folosul a fost că am reuşit să-mi fac 
un repertoriu personal care m-a scos din multe încurcături. 

La Teatrul Naţional erau rezervate lângă scenă loje pentru artişti. 
Totdeauna erau pline cu mari personalităţi, altădată glorii ale teatrului 
românesc, ieşite la pensie. Doamne şi domni care păreau scoşi dintr-un 
album, îmbrăcaţi în ţinută de gală îşi legănau capetele albe ca nişte 
păpădii şi comentau cu glas tare spectacolul de pe scenă. Publicul nu era 
deranjat de spectacolul lojilor. Erau priviţi cu admiraţie şi aduceri aminte 
de gloria lor trecută. 

Mari personalităţi ale teatrului românesc N. Al. Toscani, A. I. 
Maican, G. M. Zamfirescu, dar mai ales Ion Sava au avut o contribuţie 
fundamentală la consolidarea, într-o anumită epocă, a trupei Teatrului 
Naţional. Nu numai studiile de specialitate erau necesare. Pe lângă talent 
se cereau calităţi psiho-fizice, aspectul fizic era cerinţă primordială. Părea 
un spectacol numai să priveşti trupa înşirată pe scenă şi puteai înţelege că 
fiecare artist este o valoare de patrimoniu. George Popovici, Nicolae 
Şubă, Nic. Veniaş, C. Ramadan, Ştefan Ciubotăraşu, Ştefan Dăncinescu, 
Constantin Sava, Al. Radvanschi, Mihai Grosariu, Constatin 
Cadeschi....sau doamnele Marioara Davidoglu, Anny Braiesky, 
Margareta Baciu, Rela Ghiţescu, Virginica Bălănescu... După o lungă 
aşteptare, cu necazuri de tot felul, am avut şansa să mă întâlnesc în scenă 
cu mulţi dintre aceşti înzestraţi artişti ai Naţionalului ieşan. Sinceritatea 
laudelor lor într-un anumit moment, m-au încurajat şi mi-am recăpătat 
încrederea şi curajul care mă părăsiseră. Încercam să găsesc în 
spectacolele lor, care la început nu-mi plăceau, calităţi ascunse la prima 
vedere şi am reuşit. Începusem să mă acomodez stilului noului meu 
teatru. Printre actorii generaţiei de mijloc, pe umerii cărora era purtat 
repertoriul, am descoperit câţiva cunoscuţi din anii studenţiei de la 
manifestările naţionale. Marcel Finchelescu, Teofil Vâlcu, Virgiliu 
Costin, Saul Taişler, Sergiu Tudose, Valentin Ionescu, Boris Olinescu, 
dar mai ales pe distinsul artist şi om de cultură Ion Omescu, unic în felul 
lui prin instrucţie, prin comportament, prin ţinută şi prin aspect fizic. 
Înalt, drept şi elastic în mişcări controlate, părea ca un atlet zugrăvit pe 
vasele greceşti. Cu faţa ovală, cu fruntea înaltă, cu păr şaten tuns scurt, 
pieptănat pe partea dreaptă, cu ochi căprui, privind întristat, cu nasul 
drept deasupra unei guri surâzând uşor ironic, îmi părea uneori coborâtor 
din grila voievozilor romantici. M-a întâlnit pe holul principal la ieşirea 
din teatru. Nu am apucat să-l salut aşa cum aveam obiceiul. S-a oprit, mi-
a zâmbit şi m-a întrebat prietenos-ironic ce m-ai joacă marii artişti de la 
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Piatra Neamţ. Mai  nimic, i-am răspuns eu. Ei, te-am văzut în Ioniţă din 
Opinia publică, şi mi te-a lăudat şi Crin Teodorescu. Ai să joci într-o 
piesă de-a mea şi şi-a continuat drumul spre ieşirea din teatru. Vestea 
primită m-a bucurat. Aflasem chiar de la Omescu că-i dramaturg şi-am 
devenit curios să aflu subiectul piesei în care voi fi distribuit. Nu l-am 
aflat decât foarte târziu, când am jucat în Săgetătorul un rol secundar, dar 
în care m-am străduit să fiu artist. Nu ascund că mă încerca un sentiment 
de gelozie când un coleg de generaţie se lăuda că va juca un rol principal 
într-o piesă istorică românească. Am bănuit că este vorba despre opera 
domnului cu care m-am întâlnit pe hol. 

L-am văzut pe Ion Omescu în Britannicus de Racine alături de 
Anny Braiesky, Teofil Vâlcu şi Sergiu Tudose. M-a entuziasmat. Mi-a 
fost dat să văd un Nero cum numai marii artişti înzestraţi cu darul divin 
al talentului pot transforma natura fiinţei umane cu remarcabilă fineţe şi 
expresivitate, prin concentrare psihică, conturând-o cu precizie prin 
mimică şi gesturi şi dozându-i momentele de zbucium sufletesc, de criză 
şi de slăbiciune. Prin interpretarea lui Nero, Ion Omescu poate fi aşezat 
în galeria marilor artişti ai teatrului românesc. Am căutat să aflu 
începuturile carierei lui actoriceşti. Într-un Recital Shakespeare juca în 
Hamlet şi în Romeo. A jucat în Bălcescu de Camil Petrescu. Cronicarul 
dramatic are unele rezerve în legătură cu prestaţia artistului. Cred însă că 
Ion Omescu prin cultura şi pretenţiile sale depăşea nivelul unor 
comentatori, fără să-i ignore sau să nu-i înţeleagă şi să-i respecte. Glasul 
său melodios-baritonal, uşor metalic, sublinia nuanţe care păreau 
neverosimile unor esteţi. Actorul cu suflet de poet căuta cuvântului rostit 
şi aripa sa muzicală să-i dea zborului nimbul frumuseţii. Nu i se permitea 
să facă regie şi asta îl chinuia. Nu l-au putut opri să scrie. Seara târziu, 
până la orele dimineţii, puteai vedea un geam luminat pe Cuza Vodă, 
după care îngânduratul actor îşi trecea prin Filtru sufletul lui zbuciumat. 
Poezia sa poartă amprenta unei elaborări intelectuale. Stărea sufletească, 
chinul căutărilor şi neîmplinirilor unor eroi din literatura universală 
îndeosebi din dramaturgie este tema favorită a poeziei sale şi trădează 
sufletul zbuciumat al actorului instruit şi cultivat, tânjind după un strop 
de veşnicie, când nici rănile, nici umbra, nici ghimpii nu se vând şi-n 
inimă lumina se-nfruntă cu nimicul.  Pasionat de istoria neamului nostru 
a găsit pretext pentru a pune în lumină sensuri de permanenţă sufletului 
omenesc în destinul unui popor de a-şi apăra integritatea fiinţei spirituale 
în vremea unor domnii despotice. Având prieteni actori predispuşi pentru 
roluri de domnitori, Ion Omescu a scris pentru ei, pentru Teofil Vâlcu, 
pentru Sergiu Tudose, pentru Saul Taişler... Piesele Săgetătorul şi Veac 
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de iarnă le-a dăruit pentru a fi montate Teatrului Naţional şi le-a publicat 
în Editura pentru Literatură, 1968. De la un timp îl întâlneam din ce în ce 
mai rar prin Teatru şi la un moment dat a dispărut din Iaşi. Prin aspectul 
său fizic, prin ţinută şi comportament nu putea trece neobservat. 

Era un actor cum rar ai putea întâlni azi în colectivul unui teatru. 
Susţinea mereu şi cu convingere că repertoriul unui teatru fără 
dramaturgia marilor scriitori ai lumii nu poate da valoare unui colectiv.  

Pasionat de clasicii literaturii Renaşterii, în special de cea engleză 
şi-a dorit foarte mult să joace Hamlet, dar dorinţa sa n-a avut ecou la cei 
ce conduceau Teatrul Naţional. M-a surprins propunerea făcută, mult 
prea devreme, atunci, pentru mine. Ai să joci Polonius. În seara aceea am 
recitit acasă, cu creionul în mână, capodopera lui Shakespeare. Mi s-a 
părut că sunt prea crud pentru asemenea rol şi-mi era frică să-l întâlnesc 
pe marele actor şi să-i spun că refuz rolul. Am avut noroc. Nu l-am mai 
întâlnit. După vreo doi ani am găsit în librărie cartea lui Ion Omescu 
Hamlet sau ispita posibilului publicată în Editura Cartea 
Româneacă,1971. Cu interes deosebit m-am apucat s-o studiez ca-n anii 
de şcoală. Două sute de pagini grupate în zece capitole în care înzestratul 
actor îşi încearcă talentul. Reuşeşte, într-un studiu analitic minuţios făcut 
şi documentat despre tragedia nefericitului Prinţ al Danemarcei. 
Cunoscător al câtorva limbi străine, în mod deosebit engleza şi franceza, 
a căutat materiale şi s-a documentat pentru o analiză profundă într-un 
proiect ce poate stârni invidia marilor cercetători în domeniu. 

Învingându-mi anii şi amintindu-mi din ce în ce mai rar de 
trecutul nostru strâmb, când încercam să şterg colbul de pe curcubeu, 
căutam să-mi păstrez inima plină de pasiune. Îmi doream roluri şi 
spectacole pe măsura Teatrului în care mă afirmasem deja. Evenimentele 
ultimilor decenii ale veacului XX au produs schimbări importante în 
societatea românească care avea să dea un nou curs vieţii dar şi tulburări 
şi răsturnări de valori mai ales în cultură. 

Trecuse mai bine de două decenii de când Ion Omescu părăsise 
Teatrul Naţional. Lipsa lui a lăsat un gol în colectivul artiştilor ieşeni. 
Într-o dimineaţă de primăvară traversând în grabă Piaţa Unirii l-am 
întâlnit coborând treptele hotelului Traian. Zâmbindu-mi prietenos mi-a 
întins mâna şi mi-a amintit întrebarea de la prima întâlnire ce mai joacă 
maestrul Teatrului Naţional. După câteva schimburi de amabilităţi mi-a 
zis că vrea să monteze la teatru Rinocerii, că are aprobarea lui Eugen 
Ionescu şi doreşte foarte mult ca eu să joc Bèranger. M-a rugat să 
recitesc piesa şi să-i fac o propunere pentru Jean. Urma să se întoarcă 
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după câteva săptămâni în Iaşi. Nu s-a mai întors. Ceva s-a întâmplat 
pentru că după proiectul Hamlet a căzut şi Rinocerii. Într-un târziu l-am 
întâlnit în Bucureşti la un spectacol de la Teatrul Nottara. Ne-am salutat, 
m-a privit cu un fel de reproş şi n-am înţeles de ce, dar nici n-am discutat 
despre eşecul proiectului nostru. 

Cum uitarea ne dă târcoale şi cum sunt ros de timp şi de îndoieli 
caut şi regăsesc în cărţile marelui actor, care a fost Ion Omescu, strădania 
artistului cărturar de-a cunoaşte şi de a se strecura în cele mai tainice 
meandre ale fiinţei umane cu scopul vădit, de a monta cândva tragedia 
nefericitului Prinţ al Danemarcei. Studiul său, Hamlet sau ispita 
posibilului rămâne ca un document preţios pentru cei care vor dori să 
înţeleagă căile parcurse de-a lungul veacurilor a uneia dintre cele mai de 
preţ şi mai importante opere a Renaşterii engleze-Hamlet, şi în acelaşi 
timp de a percepe faptele petrecute la Elsinore. Ion Omescu îl citează pe 
Victor Hugo şi spune că Hamlet e prinţ şi demagog extravagant şi sagace,  
profund şi frivol, bărbat şi neutru... demonstrează că e firesc şi cu totul 
remarcabil ca eroul dramatic să prezinte oscilaţii de caracter, umoare, 
de comportament,  fără ca prin aceasta să-şi piardă fiinţa. 

În Note de insomniac marele artist, decanul nostru de la I.A.T.C 
“I. L. Caragiale”, academicianul Radu Beligan, afirmă că actorul trebuie 
să aibă eleganţă, gust, stil, demnitate, clasă. Ion Omescu, cred că întrunea 
toate aceste calităţi.  În condiţiile începutului de secol XXI s-ar cuveni 
editat un Dicţionar al actorilor, ca să nu fie lăsaţi pradă uitării, ei 
histrionii,- artiştii fără operă vie, gloria Teatrului românesc şi mândria 
unor generaţii care au fost cândva. 
 

Notă: Foto "Ion Omescu" - din arhiva personală DV  
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„Moni Ghelerter mă vede acolo şi 

îl cheamă pe regizor: Drrragă, 
scoateţi monstrul din scenă, că 

râde lumea ...?” 
 
Actorul Vasile Muraru a împlinit, la 14 
noiembrie,  59 de ani. Născut la Piatra Neamţ, 
dar originar din Doina (Girov), Vasile Muraru 
a făcut studiile primare în comună, cele liceale 
la „Petru Rareş”, după care a absolvit (la clasa 
profesorului Dem Rădulescu) Institutul de Artă 
Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti. Are 
în spate o bogată activitate teatrală şi de film, 
devenind repede unul din cei mai celebri şi 
îndrăgiţi actori de revistă români. Este autorul 
unor cuplete politice extrem de populare, cele 
multe dintre cele relizându-le în colaborare cu 
alt mare actor de comedie, Nae Lăzărescu, 
jucate pe scena Teatrului „Constantin Tănase” 
mai bine de trei decenii, prin numeroasele 

turnee în ţară şi în străinătate, pe micul sau pe marele ecran, unde a jucat în peste 30 
de filme romaneşti, cele mai cunoscute fiind „Expresul de Buftea”, „Mireasa din tren”, 
„Burebista”, „Melodii la Costineşti”, „Viraj periculos”, „Zbor periculos”, „Fapt 
divers”, „Noi, cei din linia întîi”, „Căsătorie cu repetiţie”, „Pădurea de fagi”, „Nişte 
băieţi grozavi”, „Cuibul de viespi”, „Miss Litoral”, „Liceenii în alertă” ş.a. 

 
 

Vasile Muraru în dialog cu Nicolae Sava 
 
 

„La liceu nici nu se mai puteau ţine orele câteodată,  
că toţi erau pe sub bănci de râs” 

 
 

- Vasile, în primul rând îţi urăm LA MULŢI ANI! În al doilea 
rând, înainte de întrebările serioase, una de încălzire: Nasul cu care te-
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ai născut nu ţi-a creat complexe? Unor actori, precum Birlic de exemplu, 
nasul le-a purtat noroc. Ţie ţi-a purtat noroc sau ţi-a creat probleme în 
viaţă? 

- Nasul... ce pot să spun, mulţumesc lui Dumnezeu care mi l-a dat. 
Cred că am avut un pic de complex prin adolescenţă, dar apoi mi-a 
dispărut pentru că am realizat că principalul lucru în viaţă este să fii 
sănătos. Figura contează mai puţin, iar dacă îţi aduce şi noroc e bine, 
foarte bine. Fiecare om e pe pământ aşa cum l-a lăsat Dumnezeu. Cândva 
chiar am fost tentat să-mi fac şi o operaţie estetică dar mi-am dat seama 
că nu are rost. Ţin minte că prin liceu îmi puneam mâna în dreptul 
nasului ca să nu vadă fetele că e puţin mai proeminent. Cu timpul şi 
îmbrăţişând meseria asta de actor am realizat că acest lucru poate fi şi un 
atu. Chiar aici la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, în momentul în 
care am intrat pe scenă, elev la liceu fiind, am avut o primă reacţie vivazi 
de nasul meu. Actorul Dinu Manolache m-a dus la Sandu Lazăr, la 
Şcoala populară. Aşa am ajuns în figuraţie la Teatrul Tineretului în 
„Romeo şi Julieta” regizorului Purcărete, aflat la debutul lui, care mi-a 
creat un rol, ajutorul valetului din piesă. Aveam câteva intrări doar, dar 
pentru mine, adolescentul de atunci care vroia să devină actor, era ceva 
fabulos. La un moment dat vine în sală Moni Ghelerter, marele regizor al 
teatrului românesc. Adormise în lojă. S-a trezit tocmai la scena cu 
moartea Julietei. Julieta moartă doica se văicărea, era tristeţe mare, intră 
valetul cu ajutorul. Deschide ochii şi Moni. Mă vede acolo şi îl cheamă 
pe regizor: Drrragă, scoateţi monstrul din scenă, că râde lumea. E drama 
de pe lume şi voi l-aţi băgat pe ăsta să râdă lumea...? Stând în cameră cu 
Valentin Uritescu, în turneu cu „Romeo şi Julieta”, îmi zice: Măi Muraru, 
tu să te bucuri de nasul ăsta. O să să-ţi aducă şi necazuri dar şi multe 
bucurii. Cam asta e istoria cu nasul meu... 

- De ce în Dicţionarul oamenilor de seamă din judeţul Neamţ 
scrie că te-ai născut la Piatra Neamţ şi nu la Doina? 

- M-am născut prin cezariană. De aceea a fost adusă mama, cu un 
camion, aici la maternitatea din Piatra Neamţ, M-am născut mort dar o 
doamnă doctor de atunci m-a înviat. Nu ştiu ce mi-a făcut ca să învii, dar 
am înviat. 

- Te-ai născut în plină epocă stalinistă. Ce îţi aminteşti de 
copilăria ta din satul Doina? 

- Pentru mine Doina a însemnat şi înseamnă un rai pe pământ. 
Revin aici cu mare bucurie. Parcă zbor când mă îndrept spre Doina. Plec 
plin de tristeţe când o iau spre Bucureşti înapoi şi întotdeauna cu gândul 
la o nouă revenire în satul meu drag. Tot timpul am vorbit despre satul 
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meu, imaginea cu Doina am avut-o şi o am permanent în minte. Chiar şi 
în momentul când trebuie să fac un rol mai deosebit, când am lucruri 
grele de făcut în viaţă, numai la satul Doina mă gândesc şi la cei de aici. 
Am avut şi o copilărie extraordinară. Chiar în acea perioadă stalinistă, 
cum spui tu, comunistă, noi ne vedeam de joaca noastră, de treburile 
gospodăreşti. Era o perioadă mirifică totuşi a unui sat patriarhal 
românesc, chiar dacă era cum era. Noi parcă eram pe altă lume. O 
frumuseţe. A fost un rai. Şi numele satului are o istorie. Am aflat-o de la 
tatăl meu. Satul era a treia oară înfiinţat, pe acele locuri. Au fost mai 
multe aşezări aici. Din câte am găsit şi eu prin documente, aici au fost 
aşezări prin secolul III î.e.n, secolul III e.n. şi secolul IX-X din perioada 
medievală. Aşa este atestat şi în istoria localităţilor din Moldova. 
Descoperirile arheologice de aici au stabilit şi celelalte perioade de care 
am vorbit. Chiar din colţul grădinii de la mine sunt câteva piese la 
Muzeul de arheologie de la Piatra Neamţ. Tata îmi spunea şi de unde îi 
vine numele: cică atunci când s-a format satul ultima oară, în 1885, 
trecea prefectul pe aici ca să dea nume localităţilor. Când au ajuns în 
dreptul satului nostru au auzit cum cânta un cioban din frunză o doină. 
Aşa să-i fie numele, a zis prefectul, şi aşa a rămas, Doina. E un nume 
binecuvântat. 

- Cum era copilul Vasile la şcoală. Erai vedetă şi pe atunci, îţi 
plăcea să reciţi poezii atunci când te ruga un nenea? 

- La şcoală eram pentru că trebuie să fiu. Vedetă cred că m-a făcut 
domnul învăţător când eram în clasa a IV-a, domnul Ravaru, care a 
montat „Amintiri din copilărie” la şcoală. El şi soţia lui erau oameni 
deosebiţi, şcoala fiind în casa parohială, cu bibliotecă o ca lumea. Ea, 
care mi-a fost învăţătoare, a devenit maică la Agapia iar el călugăr la 
Muntele Athos. Eu eram Nică a lui Ştefan a Petri, colegii mei alte 
personaje din „Amintiri”. Sub un păr din curtea şcolii au improvizat o 
scenă. Atunci m-am remarcat prima oară. Pe urmă, prin 1967, când 
familia mea a avut televizor, al doilea televizor din sat – luase tatăl meu o 
primă de la CAP şi şi-a cumpărat televizor şi frigider - , atunci, urmărind 
actorii de la televizor, am început să-i imit. Imitam cu mare uşurinţă pe 
toţi, devenind un fel de vedetă cu asta. Cum termina monologul la 
televior Nea Mărin, totul  imitam pe loc, inclusiv fiecare gest al lui. La 
liceu nici nu se mai puteau ţine orele câteodată. Nu se mai putea ţine ora 
că toţi erau pe sub bănci de râs. Abia când eram în armată a intervin la 
mine un fel de scrâbă de a mai imita pe alţii: oricare subofiţer de la trupă 
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îmi comanda: hai fă ca ăla, fă ca alălalt. Asta mi-a creat o stare de jenă. 
Dar am trecut şi peste asta până la urmă...  
 
„Când a fost să fie prima venire în oraş, în centru, dădeam 

bună ziua la tot omul pe care-l vedeam pe stradă” 
 

- Ce îţi aminteşti din primul tău contact cu oraşul?  
- Ţin minte că eram mărişor şi veneam cu căruţa, cu bunicul, dar 

mergeam doar pe marginea oraşului. Nu vedeam centrul, îl ocoleam. 
Mergeam la lemne pe la Doamna, pe la Agârcia, pe la Mănăstirea 
Bistriţa, chiar pe la Bicaz. Plecam de acasă de cu noaptea, trecem pe 
marginea oraşului, ajungeam în pădure, uneori tot noaptea, culegeam 
lemne şi înapoi acasă. Apoi, mai venem la bâlci, dar tot în marginea 
oraşului. Ei, când a fost să fie prima venire în oraş, în centru, dădeam 
bună ziua la tot omul pe care-l vedeam pe stradă. Mulţi se uitau miraţi la 
mine, întrebându-se probabil de unde i-oi fi cunoscând eu aşa de bine de 
le dau bineţe cu aşa mare entuziasm. Dar eu aşa eram învăţat de acasă, să 
dau bună ziua la toţi oamenii cu care mă întâlnesc prin sat...  

- Cu cine ai venit în Piatra Neamţ când ai dat examen la liceu? 
Cum ţi s-a părut oraşul?  

- La liceu am venit cu maică-mea. Ţin minte că atunci când s-a 
strigat catalogul – eram repartizat la clasa a IX-a B – eu nu m-am auzit 
strigat. Eram mai prin spatele altora în careu şi nu am auzit. La un 
moment dat am văzut că am rămas aproape singur în careu. Nu mă 
auzisem strigat. Parcă mai erau vreo 2-3 rămaşi şi ei ca mine. Ne-au luat 
însă un profesor şi ne-a dus la clasele noastre. Abia atunci m-am liniştit. 
Oraşul? Ni s-a părut ceva mirific, fabulos, ceva extraordinar. Era un fel 
de metropolă imensă pentru ţăranul din mine de atunci.  

- Numeşte măcar trei dintre colegii tăi de clasă din liceu... 
- Câţi dintre colegi îi mai ţin minte? Cum adică? Ţin minte 

aproape toată clasa. Chiar azi, când am trecut spre Mănăstirea Horaiţa cu 
naşul băiatului meu, domnul Grigore Grigore, poet important, ca să-i arăt 
picturile lui Dinu Huminiuc de acolo, îi spuneam: uite, aici stătea Guţă, 
aici Humă, dincolo Atomi. Prieteni buni cu mine, toţi din Negreşti, care 
făceau naveta. Apoi din oraş: Costel Bunea, Cojocaru, Maria Lozonschi, 
soţia lui Huminiuc, Migală, Genoveva, soţia domnului primar de Piatra. 
Îţi spun toată clasa dacă vrei. Eram repartizaţi pe cabinete. Era o clasă 
specială de biologie-chimie. Când am terminat au intrat toţi la facultate. 
Toate fetele au luat fie la medicină fie la farmacie, primele locuri la 
aceste facultăţi erau ocupate de fetele din Piatra Neamţ. Liceul Petru 
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Rareş era vestit şi atunci. Când le spuneai  profesorilor de la facultate cu 
cine ai făcut matematica nici nu te mai ascultau, îţi puneau nota din 
oficiu. Ştiau ei că dacă ai trecut clasa cu Dumitreasa era clar. Eu am avut 
norocul că nu m-am întâlnit cu domnul profesor. Mă întrebau colegii la 
facultate: ai făcut matematica cu Dumitreasa, nu? Eu le răspundeam 
bucuros: am avut norocul să nu-mi fie profesor ...  

- Ştiu că te-ai însurat în anul III de facultate. Cum s-a descurcat 
timidul de atunci care erai? 

- Da, în anul III m-am îndrăgostit ... m-am însurat. Mulţumesc lui 
Dumnezeu că din 79 până acum sunt cu aceeaşi soţie, avem doi copii. A 
fost mai greu la început dar a fost şi frumos, eram tineri... Da, eram 
timid. M-am cunoscut cu soţia prin altă colegă, care era la medicină. Ştiu 
că am ajutat-o să-şi care lucrurile la o nouă gazdă. Aici, în gazdă, colegă 
de cameră, era şi soţia. Am văzut cât de frumos râde, am intrat în vorbă. 
I-am spus că sunt student la construcţii. Nu i-am spus că sunt la teatru ca 
să nu par uşuratic. Apoi, uşor-uşor, ne-am cunoscut mai bine, ne-am 
căsătorit. 

- Ai absolvit “Rareşul”. Se fuma în liceu şi pe atunci? Cum te-ai 
descurcat cu ştiinţele exacte, tu fiind, totuşi, un visător? 

- Da, se fuma şi atunci, dar eu nu fumam. Chiar la începutul 
liceului, fiind clasă de biologie-chimie, doamna profesoară Bârlădeanu 
pregătea fetele la biologie, la anatomie, pentru a intra la facultăţile 
respective. Văzându-mă că sunt din aceeaşi clasă de biologie-chimie, a 
crezut că dau şi eu examen cu ele, tot la acele facultăţi. Când a venit 
Crăciunul avem media 3,66 la biologie pe primul trimestru. Aoleu! Pe al 
doilea trimestru am scos-o spre cinci şi ceva, spre 6. Şi vine doamna 
Bârlădeanu la o serbare la teatru cu soţul, care era secretar cu propaganda 
la judeţ, unde mă vede pe scenă cum imitam eu pe Amza, Nea Mărin 
cum vine el, cică la Teatrul Tineretului. Eu imitam pe toţi, pe Amza, pe 
Nicoară, pe mulţi actori din TT. Şi mă vede. După spectacol îmi zice: 
măi băiete, dar tu de ce nu-mi spui că dai la teatru şi nu la medicină? Zic, 
da, vreau să dau la teatru, asta e situaţia. Păi atunci, îmi zice, vezi-ţi de 
treaba ta că nu mai am treabă cu tine. La chimie, la doamna Irimia, la fel. 
M-au lăsat în pace la aceste obiecte. Îmi dădeau notă de trecere. 
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“Când începusem să-mi fac bibliotecă, am făcut şi un schimb 
foarte avantajos: am luat Cei trei muşchetari de la un vecin 
pentru o oală cu lapte acru. Îmi dai olăreţul, îţi dau cărţile, 

mi-a zis foarte tranşant” 
 
 

- Care dintre profesorii tăi (din toate perioadele de studii) te-au 
ajutat, la modul propriu, să ajungi unde ai ajuns? 

- Învăţătorii m-au ajutat să ajung la liceu. Ei au fost primii mei 
călăuzitori, în afara faptului că m-au ajutat, mi-au îndrumat primii paşi. 
Apoi profesorii. Mi-a plăcut istoria şi geografia, la şcoala generală. 
Domnul profesor Zaharia atâta dragoste ne-a insuflat pentru aceste 
obiecte încât şi acum, după atâta timp, dacă nu citesc o carte cu subiecte 
de geografie sau de istorie pe săptămână simt că am pierdut ceva. Mi-au 
prins foarte bine aceste obiecte în viaţă. Pe urmă am avut noroc şi de 
profesorii de română de la şcoala generală. Un fost coleg de-al meu, 
nepotul profesorului, începuse să citească. Lua cărţi de la bibliotecă. Mi-a 
dat şi mie. Am foarte fericit când am descoperit ce minunăţii afli din 
cărţi. Am mers şi eu la bibliotecă. Ţin minte că pe acea vreme, când 
începusem să-mi fac bibliotecă, am făcut şi un schimb foarte avantajos: 
am luat “Cei trei muşchetari” de la un vecin pentru o oală cu lapte 
acru.”Îmi dai olăreţul, îţi dau cărţile”, mi-a zis foarte tranşant. Am mers 
repede la mama, i-am dat olăreţul, am luat cărţile şi dăi citire. Uşor-uşor 
mi-am făcut bibliotecă singur. Şi citeam: ţineam cartea de şcoală în faţă 
iar dedesubt pe cea de citit în spate. Se mira şi mama: cum Dumnezeu de 
învaţă băiatul meu atât de mult, nu se mai duce la joacă cum făcea înainte 
toată ziua. Până m-a prins. Dar pentru meserie m-au ajutat mai ales alţii. 
Importantă a fost  întâlnirea cu Dinu Manolache, care m-a dus la Sandu 
Lazăr, actorul de la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, care a băgat 
mai multă carte în mine, mult mai multă decât credeam eu că am. Numai 
când m-am mutat şi am numărat sacii plini cu  cărţi – 24 erau – mi-am 
zis: Doamne, mult am mai citit! Asta, până la facultate. Pe urmă am intrat 
în meserie, cum se zice. Furam meserie de la alţii, de la fel de fel de 
actori. De la toţi câte puţin. În fiecare seară eram la alt teatru din 
Bucureşti. Am văzut spectacole cu actori foarte mari, actori imenşi, 
legende... În afară de Dem Rădulescu de la clasa noastră, care era un 
profesor şi un actor ieşit din comun. Cine l-a auzit la radio sau l-a văzut 
la televizor îl admiră, cine l-a văzut în film sigur i-a plăcut, dar pe scenă 
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era ieşit din comun. În toate rolurile avea o poftă de joc nemaipomenită şi 
un profesionalism de mare clasă, mai rar întâlnit între ceilalţi colegi de 
scenă... 

- Cum a decurs examenul pentru intrarea la IATC? Dar după? 
- Prima dată când am dat la IATC am spus o strofă, comisia mi-a 

mulţumit şi am plecat în armată. A doua oară am ajuns la altă comisie - 
era şi domnul Cotescu – am trecut de prima probă, am spus monologul 
din “La cireşe”, pe care l-am şi uitat de emoţie şi am început să 
improvizez, cu toate că îl visam şi noaptea, pe urmă am făcut o probă de 
improvizaţie, probă obligatorie de examen, apoi la proba scrisă de limba 
română am scris de nu mai terminam. Şi am intrat. Am intrat al doilea. 
Era la subsolul Teatrului Naţional, acolo a avut loc examenul. Mă uitam 
pe listă şi nu mă vedeam. Eu mă uitam jos, pe la coada listei, dar nimic. 
Nu mă vedeam. În sfârşit, m-am văzut pe listă. Al doilea. Când am ieşit 
afară şi am deschis ochii - ţin minte că era un soare puternic şi puhoi de 
lume afară – cu cine m-am întâlnit? Cu Liviu Ciulei, care m-a văzut cât 
de emoţionat eram. Am plecat acasă, cu trenul de noapte, unde mă 
aştepta taică-miu ca să mergem la treierat.  

- Vasile, ai povestit în primele episoade ale interviului nostru 
despre facultate, profesori, colegi. Care a fost primul rol pe o scenă 
publică, cum te-ai descurcat? 

- Păi, să zicem că primul a fost cel din 1974 de la Teatrul 
Tineretului în rolişorul ăla în care eram ajutorul valetului. Pe urmă, în 
1976, la Bacău, tot înainte de facultate, şi înainte de a pleca în armată 
(după ce n-am intrat din prima încercare la IATC), am mers acolo să 
vorbesc cu Carol Isac, secretar literar la teatrul din Bacău, unul din cei 
mai buni pe care i-am cunoscut – o paranteză, Caietele teatrului din 
Bacău erau deosebite, poate cele mai bune din ţară în vremea aceea. 
Tocmai se pregăteau să pună în scenă “O noapte furtunoască” pentru cei 
de la televiziune, acolo la Bacău. Erau la lectură. I-am povestit că am dat 
la teatru şi am picat. “Ştii să citeşti? – m-a întrebat. Zic da. “Hai încoa”. 
M-a luat şi mi-a zis: “Hai, citeşte Spiridon”. L-am convins. Am început 
repetiţia şi am rămas. Am jucat primul rol pe o scenă profesionistă – rolul 
lui Spiridon din “Noaptea furtunoască” la Teatrul “Bacovia” din Bacău. 
Un rol care mi-a ieşit bine. Erau în distribuţie actori mari – de provincie, 
dar mari – Constantin Coşa, Puiu Burnea, Şerban, Doina Deleanu, 
Drăgoi. Un spectacol reuşit, reuşit. A fost o perioadă frumoasă dar grea. 
Mi-aduc aminte că mâncam dimineaţa doar un patrician şi asta era 
mincarea până seara. 
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- Cum ai ajuns la Teatrul de comedie “Constantin Tănase”? 
- Am terminat facultatea. În anul patru, la “Casandra” la teatrul 

sudenţilor, am jucat “Undeva o lumină”, a lui Gelu Motoc de la Vâlcea şi 
“Doi tineri din Verona”, de Shakespeare. Mai jucasem şi în anul II, la 
clasa Sandei Manu. Dar m-a chemat profesoara şi mare actriţă Beate 
Fredanov (care mă picase la prima recitare la examenul de admitere) să 
joc Vlad Ţepeş în piesea “A treia ţeapă” de Sorescu. Mă duc la ea la 
clasă: “Domnul Muraru, ştiţi, ne-am gândit să...” Zic: “Doamnă, eu sunt 
băiatul ăla pe care l-aţi picat la admitere”. “Da, erai prea crud, trebuia să 
te mai coci puţin”, îmi răspunde. “Păi, şi dacă mă coceam şi nu mai 
veneam deloc?” – îi zic. “Nu se putea să nu vii. Iată că ai şi venit” – mi-a 
spus râzând. În sfârşit... Acolo, la spectacol, au venit mai mulţi directori 
la “Casandra” să vadă spectacolele de absolvire. A venit Silviu 
Stănculescu de la Teatrul de comedie şi m-a chemat. M-am dus la el. 
Imediat au sărit actorii mai în vîrstă: “Cum, ţi-a promis că te ia? Păi, mai 
întâi trebuie să mergi în provincie”. Aşa era cutuma pe vremea aceea: 
cîţiva ani în provincie apoi... El vroia să mă ia. A venit doamna Doina 
Deleanu de la Teatrul “Giuleşti”, actualul “Odeon” şi mulţi alţi directori, 
dar niciunul nu putea să mă ia că săreau cei în vârstă în sus. Iar repartiţia 
mea era pentru Teatrul din Satu Mare. A vrut să mă ia la un momend dat 
Cornel Nicoară la Teatrul Tineretului, dar nu am vrut să vin şi i-am cedat 
postul lui Timuş. Până la urmă m-am dus la Teatrul ”Tănase”, direct la 
director. “Ooo, bine ai venit, adă negaţia”. “Cum să aduc negaţia, că am 
repartiţia tocmai la Satu Mare?”. N-aveam încotro, fără negaţie nu mă 
putea primi. În sfârşit, ce să fac?, m-am dus la Satu Mare. Trebuia să 
merg la Partid după negaţie. Dar acolo, ce să vezi: tocmai se aştepta 
vizita Tovarăşului. Treaba era încurcată rău.  

- Ai nimerit cum nu se putea mai rău, trebuia să vină Ceauşescu. 
Ai mai putut intra la Partid?  

- Să vezi, am intrat, şi chiar mai uşor decât mă aşteptam. La 
Comitetul judeţean de partid era mare fierbere, toţi tremurau. Da, stai să 
vezi. Cei de la poartă mă întreabă: “De unde sunteţi, ce doriţi?”. “De la 
Bucureşti”, le zic grăbit. Au crezut că sunt din delegaţia oficială şi nu m-
au mai întrebat nimic. Tremurau de frică. “Poftiţi!”, îmi zice. Şi m-am 
trezit în biroul secretarului cu propaganda. Când m-a văzut tovarăşul 
secretar şi i-am spus cine sunt, m-a şi luat la rost: “Aha, tu eşti ăla care 
nu te-ai prezentat la post...” Motivez fâstâcit că eram căsătorit şi soţia era 
la Bucureşti, că e repartizată acolo etc etc. “Dar, ce, aici la noi nu ar găsi 
post de profesor? La Cluj ar putea găsi”, îmi zice şi continuă să mă 
“prelucreze” tovărăşeşte. “Bine, zice la un final, îţi dau o detaşare”. 
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Probabil că era bucuros să scape mai repede de mine că venea Tovarăşul 
şi îl încurcam. Iau hârtia şi mă duc la Teatru după detaşare. Mă ia în 
şuturi şi directorul de acolo. Dar sună imediat telefonul. Auzeam cum îi 
spune tovarăşul de la judeţ: “Vezi că vine băiatul acela, să îi dai detaşare. 
Am primit telefon şi de la Bucureşti”, îi spunea directorului. Nu ştiu dacă 
primise. “Da, să trăiţi!, îi dau imediat”, zice. Mi-a dat detaşarea şi am 
plecat. Am stat de două ori câte patru luni fără leafă, după aceea mi-a mai 
dat o detaşare mai scurtă, apoi am mai stat vreo două sezoane tot fără 
leafă. Pe urmă a mers Arşinel la Hegheduş de la Cultură, care a dat i-a 
dat aprobare să ţină un concurs pentru Teatrul de revistă din Bucureşti; 
nu prea mai aveau actori tineri. Mi-a dat o derogare şi am dat concurs. 
Aşa am intrat la Teatrul “Constantin Tănase”, unde sunt şi astăzi. Ceea ce 
îţi povestesc se petrecea prin anul 1981. 
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Autorii de lângă noi  
în lectura lui Nicolae Sava 

 
 

Un roman cu cifru 
 

● Mihai Hanganu - Avatarul roşu (Enigma crucii de sub Toaca), 
(Editura “Andvertising”, Bucureşti, 2015; prefaţă de Constantin Dram) 

 
          Mihai Hanganu şi-a lansat la ediţia din acest an a Tîrgului de Carte 
“Libris” din Piatra Neamţ un roman al cărui titlu, cît se poate de 
transparent (Avatarul roşu), aminteşte de o lectură din anii 80, cu 
trimitere la un personaj controversat al acelor ani, generalul Ioan Mihai 
Pacepa, aghiotantul personal al lui Ceauşescu, cel care a scris “Orizonturi 
roşii”, după “defectarea” sa în America, în anul 1978, eveniment cu 
urmări catastrofale pentru serviciile secrete romaneşti. Cartea, structurată 
în trei capitole (Profeţia pustnicului, Umba muntelui şi Crucea uitată: 
IMP) dezvoltă mai multe povestiri, mai vechi sau mai noi, în timp, din 
viaţa celor cîtorva personaje principale ale cărţii: un centenar, Victor 
Lacela (a se observa că în numele personajului litera “l” provine din “p”, 
de la Pacepa, tatăl lui IMP, care a trăit în America şi a revenit în ţară 
după 1989), moş Costache (pădurar), Apostol (un pensionar militar), Alin 
Păstoru (psiholog, fiul lui Apostol), Sergiu Megieşu (fost maistru la CFS 
Săvineşti), Vasile Ursu (un împătimit al muntelui, 75 de ani), Iulius 
Grozavul (fost şef al Şantierului barajului de la Bicaz), Vasile 
Condeiescu (un istoric, fost cercetător la Complexul Muzeal Judeţean). 
Povestiri mai vechi sau mai noi, pentru că sînt relatări şi de pe front dar şi 
din realităţile cotidiene din anii de după 1989, unele petrecute cu cîteva 
luni în urmă, odată cu  scrierea cărţii. Un loc aparte şi însemnat al cărţii îl 
ocupă capitolul în care sînt povestite întîmplările de pe front ale lui 
Costache, unele pline de haz, altele triste. Hazlie dar plină de semnificaţii 
este întînirea sa cu partizanii sovietici, cu comandantul Nichita, cu care 
va rămîne prieten şi care îl va salva de la moarte la o nouă  revenire  a lui 
Costache de pe alt front. Cele cîteva personaje ale cărţii sînt oameni cu 
greutate care au făcut multe în viaţa lor, au cunoscut lumea şi politica ei, 
oameni informaţi, discuţiile de la întîlnirile lor fiind adevărate seminarii 
de politică internaţională. De aceea şi cursul narativ al cărţii este interupt 
deseori pentru a face loc amintirilor cite unui personaj, amintiri care, 
însumate, fac portretul enigmaticului personaj IMP, cel care a rămas în 
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ţară doar ca un înscris pe o cruce de fier forjat, la poalele Vîrfului Toaca, 
cruce montată de Iulius Grozavul, şeful Şantierului de la Bicaz. De altfel, 
magistralei construcţii hidroenergetice de la Bicaz i se dedică multe 
pagini din carte, pagini din care aflăm informaţii inedite despre barajul de 
la Bicaz şi arterele de circulaţie din preajmă. Romanul se încheie cu o 
întîlnire de taină la Bucureşti a cîtorva dintre membrii grupului de 
nemţeni, (din care face parte, evident, şi Victor Lacela) cu IMP, 
enigmaticul personaj, acum un american venit cu treburi importante în 
Romania. Aici, în holul unui mare hotel din Capitală, are loc întîlnirea 
dar nemţenii sînt primiţi cu aroganţă de personajul căruia Victor Lacela i-
a dus dorul toată viaţa, americanul nerecunoscînd că ar fi de-al lor, născut 
la Hangu, cum îi amintesc ei. Răspunsul la întrebările lor îl vor avea a 
doua zi, cînd le dă întîlnire la hotel şi nu se mai prezintă, lăsînd doar un 
plic pentru Victor, pe care să-l deschidă doar cînd ajunge acasă. În plic, 
pe o filă A4, în limba romană, erau scrise 6 versuri: “Du-te sus la Toaca 
şi strigă-ţi feciorul / Ştiu că ţii la dînsul şi ce mare-i dorul / Că de jos, din 
poale, va veni ecoul / Şi-ţi va spune sigur, ştie şi Grozavul / Singurul din 
zonă, ce i-a zis şi bravul / Unde este-acum fiul tău, eroul”. Iar pentru ca 
enigma din carte să fie şi mai adîncă, trei dintre personajele romanului 
(Victor, Iulius şi Costache) se urcă cu un ATV spre Toaca, unde, la 
poale, vor poposi cîteva clipe în faţa crucii de fier forjat care conţinea 
cele trei iniţiale, IMP: “Grozavul se stăpînea din răsputeri să nu dea 
drumul lacrimilor ascunse de atîţia ani, Costache rămase mut şi fără 
putinţa de a mai face ceva, iar Victor îşi opri plînsul în gît şi aproape uită 
să mai respire, încremenit cu totul”. Despre cruce ştia doar cel care o 
montase acolo cu cîteva decenii în urmă, Iulius Grozavul. Cartea lui 
Mihai Hanganu, cea mai bine construită dintre cele publicate pînă acum, 
este un succes literar. La nivelul expresiei, stilul memoriei afective 
practicat de autor se caracterizează prin eleganţa frazei, prin cursivitate şi 
limpezime. Autorul dovedeşte, mai ales în această carte, calitatea rară de 
a controla în acelaşi timp atît planul real cît şi pe cel fictiv, alternîndu-le 
sau interferîndu-le prin jocul obsesiv al memoriei afective, atunci cînd 
este cazul, cu multă abilitate. Harul său de povestitor, dovedit şi prin alte 
cărţi de pînă acum, remarcabilia ştiinţă narativă, menţin de-a lungul celor 
peste 200 de pagini o tensiune epică surprinzător de atractivă pentru 
cititor. Poate singurul lucru care ar fi de reproşat autorului acestui roman 
este abundenţa divagaţiunilor, cele mai multe cu rost, dar şi unele de-a 
dreptul inutile, divagaţiuni care complică lucrurile şi îngreunează 
întrucîtva lectura acestui roman consistent şi cu un subiect atît de incitant 
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şi inedit. Nu ar fi pierdut nimic din valoarea cărţii, de exemplu, 
eliminarea pasajelor care descriu realizările economice ale Pietrei Neamţ 
sau ale judeţului din perioada comunistă sau părăduirea avuţiei 
economice din perioada de după 1989 (subiecte caduce, în contextual 
romanului), unele legende despre Munte Sfînt sau Valea Bistriţei, cele 
arhicunoscute, citatele lungi dintr-o lucrare de proiect (“Sprijinirea 
dezvoltării microinterprinderilor din perioada 2007-2013”), unele glume 
ieftine culese de prin cafenele ş.a .“Avatarul roşu (Enigma crucii de sub 
Toaca)”, apărută în acest an la Editura “Andvertising” din Bucureşti, 
prefaţată de profesorul universitar şi criticul literar Constantin Dram, 
intuim că va fi un succes de librărie, ceea ce nu e puţin lucru pentru un 
autor aflat la primul său roman. 
 
 

Un roman experimental 
 

Tiptila de Bică Nelu Căciuleanu 
(Editura “Timpul” din Iaşi, 2015, prefaţă de Marius Chelaru) 

 
 
              Acum vreo zece ani, cînd apărea în peisajul editorial nemţean 
cartea lui Bică Nelu Căciuleanu, “Brambura pe nicăieri”, un volum de 
proză ciudat, excesiv de alambicat, aproape suprarealist, nu am ezitat să 
pariez pe noul venit în literatură, deşi îl cunoşteam doar din apariţiile sale 
prin cenaclurile literare pietrene de la sfîrşitul secolului trecut. De atunci 
am scris, din cînd în cînd, despre cărţile sale. Pentru că el a recidivat 
editorial, publicîndu-şi ulterior vreo două cărţi de poezie dar şi cîteva de 
proză, astfel că volumul de proze scurte de acum, “Tiptila” (Editura 
“Timpul” din Iaşi, 2015, prefaţat de scriitorul şi traducătorul Marius 
Chelaru, editorul cărţii) consemnează a opta apariţie editorială a sa. 

Un cuvînt lămuritor despre ceea ce se întîmplă în această carte ni-
l oferă chiar autorul în primele pagini: “Ca să înţelegi, cititorule, ce se-
ntîmplă în cartea mea, am să-ţi spun că ziua mă emoţionează lucrurile şi 
fiinţele de care sînt înconjurat. Emoţiile mă ard şi arderea lor sînt 
cuvintele. E ca şi cum aprind un chibrit, emoţia fiind fosforul care-l 
aprinde. (…) Cartea mea ţi se va părea, pe bună dreptate, că este alcătuită 
ca un jurnal. (…) Unele lucruri le-am visat fără să se fi întîmplat cu 
adevărat, altele mi le-am imaginat, pur şi simplu, iar pe cele din a treia 
categorie mi le-am amintit, pentru că le-am trăit cîndva aievea, scriindu-
le, fie-mi iertat, fără reticenţe şi fără pudoare, aşa cum m-am priceput”. O 
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declaraţie directă dar plină de modestie prin care autorul socializează, am 
putea zice, cu cel care îi va parcurge paginile cărţii, nu puţine, vreo 450, 
pagini în care adună circa 40 de proze scurte, “povestiri deasuprarealiste” 
– cum îşi subintitulează el volumul. 

Conţinutul povestirilor din această carte cuprinde o arie atît de 
largă de subiecte încît ar fi nevoie de mai multe pagini în a le enumera: 
de la rememorarea unor vise, unele erotice, pînă la nararea unor 
întîmplări deloc interesante, banale chiar, dar cărora autorul le dă sensuri 
noi, forţînd de fiecare dată limitele imaginaţiei, gama subiectelor 
abordate de Bică Nelu Căciuleanu fiind foarte vastă. Cît despre firul epic 
al multor proze din acest volum, acesta am putea afirma că nu prea este  
întotdeauna dus pînă la capăt: el e deseori abandonat, reluat, planul 
povestirii  trecînd din realitate în ficţiune şi invers, aşa cum a avut 
dispoziţie în acea clipă autorul. Deşi doar în una dintre proze este 
reprodus un schimb de scrisori dintre doi iubiţi, cele mai multe dintre 
textile cărţii par a fi scrise de un veşnic îndrăgostit: “Mă gîndesc acum că 
principiul dominoului există şi-n iubire: un băiat iubeşte o fată, însă fata 
iubeşte un alt băiat, care iubeşte altă fată, care iubeşte alt băiat, care te 
iubeşte pe tine, numai că tu nu-l iubeşti. Mereu se întîmplă aşa. Sîntem 
parcă pe un balansoar pe care. Cînd unul se ridică, celălalt îl susţine 
coborînd, pînă ne echilibrăm. Echilibrul balanţei e greu de atins”. Chiar 
şi atunci cînd el povesteşte întîmplări de viaţă dintre cele mai amare 
(puţine în carte, autorul fiind un optimist din fire), întîmplări care par a 
avea semnificaţii existenţiale deosebite, firea sa de îndăgostit este dată în 
vileag de poezia disipită printre rîndurile prozelor sale. Un dialog: “ - 
Oricum ar fi, mine dimineaţă ne revedem. - Mîine, cînd soarele va fi un 
ban de aur”. În una dintre proze, cea care deschide al doilea capitol al 
cărţii, descoperim, zicem noi, momentul cînd a fost dat acest titlu cărţii: 
“Apărură doctorii cu asistentele şi surorile lor frumoase, frumoase. Una 
mi-a pus mîna pe umăr. Alta mi-a pus mina pe mînă. Alta mi-a pus mîna 
pe inimă. Alta mi-a pus mîna. În timp ce pluteam aşa, doctorii îmi 
urmăreau evoluţiile la aparate şi dădeau indicaţii asistentelor. Surorile 
mi-au schimbat lengeria. Doctorul, pe care-l cunoşteam, mă privea atent, 
concentrat, detaşat. Cînd m-am trezit, prima parte din “Dulceaţa zilelor, 
plăcerea nopţilor” era deja  scrisă. Azi i-am dat cărţii un alt titlu mai 
enigmatic, mai subtil, mai elocvent: TIPTILA. Ca să scrii, îţi trebuie 
amintiri. Ca să ai amintiri trebuie să trăieşti şi să guşti din dulceaţa şi 
plăcerea vieţii, din amarul şi tristeţile ei inerente. Amintirile acestea m-au 
împins să scriu”. 
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Povestirile din “Tiptila” sînt pline evenimente de tot felul, comice, 
dramatice, tragice, de cele mai multe ori savoarea povestirilor venind 
dintr-o despicare a firului în patru, cum se spune, şi în urma căreia 
sporeşte misterul situaţiilor în care sînt puse personajele. Autorul are o 
vădită plăcere de  a scrie, mai ales de a transcrie replici cotidiene, scene 
de viaţă comune, dispunînd deseori de o imaginaţie debordantă, dar firul 
epic nu este dus pînă la capăt, cum aminteam anterior, din plăcerea de a 
se juca cu el precum o pisică cu şoarecele aflat între labele ei. Apetitul 
pentru senzaţional la acest prozator rămîne, astfel, la nivelul limbajului, 
deşi prin prozele sale colcăie o mulţime de întîmplări care mai de care 
mai excentrice. Aflat într-o continuă vervă frazeologică, prozatorul 
alternează vorbirea directă cu vorbirea indirect liberă, confesiunea cu 
povestirea de tip obiectiv, însă acest iureş narativ devine, uneori, 
obositor. O bună parte din povestirile cuprinse în cele două capitole ale 
cărţii, se revendică de la acelaşi registru tematic şi stilistic, prin univers, 
personaje şi acţiune epică. Bică Nelu Căciuleanu este un autor care 
dovedeşte imaginaţie şi talent epic, confirmînd o vocaţie de prozator 
suprarealist, iar cartea sa de acum este revelatoare pentru maturitatea sa 
artistică. 
 
 
 

Un catalog al demnităţii româneşti 
 

Ştefan Cotoros - Aşteptîndu-i pe americani 
(Editura Cetatea Doamnei, Piatra Neamţ, 2015) 

 
           Cînd a apărut, sub semnătura aceluiaşi autor, la Editura “Cetatea 
Doamnei”, cartea “Biografii reale ale revoluţiei bolşevice”, am rămas 
plăcut impresionat de interesul pe care îl acordă mai tânărul coleg Ştefan 
Cotoros celei mai negre perioade din istoria României şi personajelor 
acelor timpuri, acribia cu care a parcurs o impresionantă biografie 
ajutătoare, aducând în atenţia publicului cititor informaţii inedite despre 
aceasta. Abia după ce am scris despre  carte am descoperit că autorul 
(originar din Târgu Neamţ) nu-mi este total necunoscut, pasiunea sa 
pentru istorie e mai veche, iar din discuţia cu el am aflat că perioada 
revoluţiei bolşevice din România va mai fi abordată într-o lucrare 
documentară, cea de acum. “Autorul acestei lucrări nu este în nici un fel 
angajat politic, nu a avut pe nimeni implicat în fenomenul rezistenţei sau 
în aparatul comunist de represiune. Istoria reală a acelor vremuri a fost 
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singurul motiv care l-a îndemnat la o documentare cât mai profundă şi 
diversă, din medii diferite; şi cât mai aproape cu putinţă, de adevărul care 
trebuie scos la lumină”. Sunt precizări pe care a găsit de cuviinţă autorul 
să le facă încă de la începutul lucrării sale, într-o scurtă notă, pentru a nu 
fi bănuit de partizanate sau nostalgii politice.  

Ştefan Cotoros nu scrie o istorie a acestui fenomen de rezistenţă, 
face doar un inventar al participanţilor la el, aşa cum s-au remarcat 
aceştia în timp, cei mai mulţi organizaţi în grupuri, loturi, organizaţii, 
mişcări sau acţionînd solitar. Un fel de catalog al demnităţii româneşti. Şi 
o face sistematic, organizat, cu meticulozitatea  unui cercetător avizat, 
profesionist, fragmentându-şi lucrarea pe zone de rezistenţă din ţară: 
Bucovina, Moldova (de dincolo şi de dincoace de Prut), Dobrogea, 
Muntenia, Oltenia, Banat ş.a., demonstrând cu cifre şi date că în perioada 
primilor ani de după venirea la putere a comuniştilor, cei care s-au ridicat 
impotriva pătrunderii bolşevismului sovietic în ţară nu au fost 
reprezentaţi doar de câteva grupuri răzleţe de partizani, cele care s-au 
remarcat în special în Făgăraş sau Bucovina, ci fenomenul a cuprins tot 
teritoriul României. Dacă ar fi să adunăm în acest catalog pe toţi cei care 
figurează în aceste grupuri ajungem la o cifră impresionantă. Poate şi de 
aceia temniţele comuniste au fost umplute cu mii de martiri care au plătit 
demnitatea lor cu viaţa. Lucrarea de faţă are meritul de a menţiona şi 
acţiunile pe care le-au întreprins aceste grupuri sau organizaţii, unele 
dintre acţiuni devenind adevărate revolte care au antrenat, după 
declanşarea lor,  şi alte categorii sociale. De asemenea, cititorul 
beneficiază şi de conţinutul unor statistici ale organelor de securitate sau 
de procesele verbale ale unor anchete.  Aflăm din lucrare că în grupurile 
de rezistenţă acţionau, de multe ori umăr la umăr, foşti legionari, membri 
PNŢ, membri PNL, ofiţerii activi şi deblocaţi din armată, poliţie, 
jandarmerie, servicii secrete, ţărani, elevi, studenţi, muncitori, unii 
apolitici chiar. Existau asocieri între marii proprietari şi intelectuali cu 
simpli ţărani şi  muncitori, cu studenţi şi chiar cu elevi din clasele 
terminale de liceu. Rezistenţa împotriva regimului comunist a fost 
generală şi a început chiar a doua zi după aşa-zisa eliberare. Beneficiind 
de o bibliografie tematică impresionantă, lucrarea lui Ştefan Cotoros are 
meritul deosebit de a aduce la cunoştinţa publicului larg o parte din 
istoria  primilor ani ai comunismului din România, cea care a fost ţinută 
secretă mai bine de jumătate de secol, sau, în cel mai bun caz, dezvăluită 
în mică parte, dar abia după 1989. Represiunea, sprijinită masiv de 
trupele sovietice aflate în România, a condus, în câţiva ani, la nimicirea 
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oricărui punct de rezistenţă rămas prin munţii ţării. În completarea cărţii, 
sunt prezentaţi o parte din ofiţerii de securitate care s-au remarcat prin 
acţiuni dure împotriva rezistenţei anticomuniste. Unul dintre ei – aflăm 
din carte -, pe numele său Ruscioru Modest, ofiţer anchetator la 
Securitatea din Piatra Neamţ, în anii 1949-50, originar din Bucovina, 
căruia i-au trecut prin mâini mulţi viitori deţinuţi din loturile de rezistenţă 
şi caracterizat drept „un câine de om” (care a anchetat şi lotul de preoţi 
Durău), că ar fi sfârşit nebun şi cerşetor în oraşul Bacău. Lucrarea 
prezintă succint şi lista închisorilor în care au sfârşit în chinuri mulţi din 
membrii rezistenţei anticomuniste. Din alt tabel aflăm care sunt punctele 
din ţară unde au fost descoperite gropile comune în care au fost aruncate 
trupurile unor deţinuţi politici. Ştefan Cotoros are meritul de a aduce în 
atenţia cititorilor multe documente inedite pentru publicul larg, acte 
oficiale ale securităţii din acea vreme, rod al cercetării sale cu atenţie a 
mai multor arhive din ţară care mai deţin astfel de acte cu regim strict 
secret vreme de mai bine de 50 de ani. Impresionante sunt ştirile culese 
din BIRE (Buletinul de Informaţie a Românilor din Exil), anexate în 
finalul lucrării, unele citate din note evidenţiind obiectiv acţiuni ale 
acestor grupuri din munţi sau unele ştiri preluate din presa oficială din 
ţară. Scrisă într-o curată limbă română, lucrarea de faţă are meritul de a 
aduna sub cele două coperţi, pentru prima oară în România, pe toţi (sau 
aproape pe toţi) cei care au ridicat cu demnitate glasul împotriva 
sovietizării ţării, şi asta tocmai atunci când în faţa tăvălugului bolşevic nu 
mai putea sta nimeni în cale. Cartea aceasta, precum şi alte lucrări despre 
cea mai neagră perioadă din istoria noastră, apărute în ultimele două 
decenii, sunt o dovadă vie că şi din rândul mioriticului popor român s-au 
ridicat la luptă împotriva pătrunderii bolşevismului în România mii de 
oameni cu demnitate din toate categoriile sociale, de la mari ofiţeri ai 
Armatei Române până la elevii aflaţi încă pe băncile liceelor, de la liderii 
unor partide importante ale ţării până la ţăranii de prin satele româneşti 
care au refuzat să pactizeze cu bolşevicii sovietici. Astfel de cărţi ar 
trebui să facă parte din bibliografia şcolară alături de manualele clasice 
de istorie. Pentru că adevărul istoriei noastre trebuie cunoscut. Mai cu 
seamă de cei tineri. 
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"Cadavrul rafinat" –  

un joc de societate 
 

      un eseu de Emil Nicolae 
 
 Fenomenul artistic numit "cadavres exquis" (cadavre rafinate) nu 
a fost descoperit de suprarealişti, dar a fost definit şi fixat de ei în 
mentalul colectiv. Este vorba, de fapt, despre un vechi joc de societate, 
care constă în plimbarea unei foi de hârtie de la o persoană la alta, după 
ce s-a convenit iniţial ca fiecare să adauge pe ea un cuvânt, o propoziţie / 
un vers sau o linie desenată, fără a cunoaşte intervenţia precedentă. 
Partea ludică a situaţiei provine din contradicţia între "proiectul" virtual 
(un text sau un desen, care ar trebui să fie logice / raţionale) şi rezultatul 
care, de cele mai multe ori, este paradoxal / 
contradictoriu / "ciudat". Dar, în timp ce jocul de 
societate urmăreşte să demonstreze (când se 
întâmplă, destul de rar, de unde şi suspansul) că 
raţiunea funcţionează pe deasupra şi chiar în 
pofida hazardului, suprarealiştii şi-au propus să 
susţină contrariul, adică să ne arate că "hazardul 
obiectiv" (ca expresie a inconştientului) e 
atotcuprinzător şi dominant, prin el putând fi 
explicat orice lucru aparent "absurd". Şi nu numai 
în artă, de vreme ce André Breton, liderul 
mişcării, clama cu toată convingerea, în 
"Declaraţia din 27 ianuarie 1925" (după ce o mai 
făcuse înainte cu un an, în primul "Manifest" al 
grupării), că suprarealismul nu e o întreprindere literară, sau artistică, ci 
"un mijloc de eliberare totală a spiritului".  
 Aşadar, Dicţionarul sintetic al suprarealismului (pe care André 
Breton l-a publicat, împreună cu Paul Eluard, în 1938 - cuprinde 100 de 
termeni, explicaţi în 80 de pagini!) ne oferă următoarea definiţie pentru 
"cadavre exquis": "joc care constă în compunerea unei fraze, sau a unui 
desen, de către mai multe persoane fără ca vreuna dintre ele să poată ţine 
seama de colaborarea sau colaborările precedente". Jocul, în forma lui 
modernă / suprarealistă, a fost inventat la Paris, pe rue du Chateau nr. 54, 
în casa în care trăiau atunci poeţii Marcel Duhamel şi Jacques Prévert, 
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dar şi pictorul Yves Tanguy. De acolo îi vine şi denumirea, pentru că 
prima frază pe care au reuşit să o lege cei trei, respectând regulile jocului, 
a fost: "Le cadavre - exquis - boira - le vin - nouveau." (Cadavrul - rafinat 
- va bea - vinul - nou.) Jocul i-a cucerit pe artiştii din jurul lui André 
Breton şi chiar pe acesta, care după multă vreme (în revista Medium, nr. 
2 / 1954) relata: "Desigur, ca măsură de apărare, uneori numeam această 
activitate, între noi, <experimentală>, deşi căutam în ea, înainte de orice, 
divertismentul. Ceea ce am descoperit în ea şi ne-a îmbogăţit sub raportul 
cunoaşterii a venit ulterior."  
 Pentru istorie, hârtiile desenate sau scrise de "jucătorii" 
suprarealişti au o importanţă mai degrabă simbolică (susţinând o anumită 
viziune asupra creaţiei artistice). Totuşi, scoase la iveală din fel de fel de 
arhive, cele mai multe particulare, ele se vând bine azi în licitaţii datorită 
în primul rând celebrităţii dobândite de autorii lor prin opera proprie. În 
schimb, consecinţele tehnice ale "cadavrului rafinat" sunt mult mai 
durabile. Un exemplu este colajul. Deşi a fost consacrat în plastica 
modernă de Kurt Schwitters (1887-1948), abia suprarealiştii l-au făcut 
foarte popular, aplicându-i teoria "cadavrului": imagini alcătuite din 
decupaje adunate la întâmplare, în virtutea aceluiaşi "hazard obiectiv". 
Performanţa în domeniu a atins-o Max Ernst care, pe lângă talentul şi 
abilitatea de a realiza tablouri-colaj extrem de expresive, ştia să le şi 
susţină convingător. Întrebat, la un moment dat, care ar fi cea mai 
grozavă cucerire a colajului?, el a răspuns: "Iraţionalul. Este erupţia 
magică a iraţionalului în toate domeniile artei, poeziei, ştiinţei, în lume, 
în viaţa privată a individului, în viaţa publică a naţiunilor..." Aproape 
simultan, asamblajul - ca variantă tridimenională a colajului - a extins 
consecinţele jocului "cadavres exquis".  
 Pe de altă parte, literatura a beneficiat şi ea de acelaşi fenomen. 
Primele opere sunt romanele-colaj Le Paysan de Paris (Ţăranul din 
Paris, 1926) de Louis Aragon şi L'Immaculée Conception (Imaculata 
Concepţiune, 1930) de Paul Eluard şi André Breton. Nu a mai fost apoi 
decât un pas până la "colarea" textului cu imaginea. Şi e semnificativ că 
tocmai un pictor, respectiv tot Max Ernst, e acela care a explicat foarte 
sugestiv cum se pot obţine colaje-verbale pe principiul cuvântului-valiză. 
Exemplul spontan inventat de el a fost "falustradă" (phallustrade) care 
înseamnă "un produs alchimic compus din elementele următoare: 
autostradă, balustradă şi o oarecare cantitate de falus..." (sper că nu de 
aici s-au inspirat "experţii" care construiesc azi "falustradele" din 
România!). Spre satisfacţia noastră, sincron, Victor Brauner şi Ilarie 
Voronca inventau la Bucureşti "picto-poezia" exact în 1924, ulterior 
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dezvoltată de pictor pe cont propriu. Mai încoace, efectele "cadavrului" / 
colajului se regăsesc în foto-romane şi BD-uri.  
 În fond, şi pentru suprarealişti "cadavres exquis" erau un mod de 
socializare. De pildă, artiştii reuniţi la Villa Bel Air din Marsilia, în 
timpul celui de-al doilea Război Mondial, în aşteptarea vizelor care să le 
deschidă drumul spre Mexic şi SUA, participau cu entuziasm la astfel de 
jocuri, indiferent de forma adoptată. Cineva povestea mai târziu că, după 
plecarea lor, a descoperit zecile de desene de pe pereţi. Tot acolo, André 
Breton i-a antrenat pe pictori în realizarea variantei suprarealiste a 
"Jocului din Marsilia" (Tarot-ul redesenat). Despre implicarea nemţenilor 
Victor Brauner şi Jacques Hérold în această poveste am scris deja (v. 
Victor Brauner şi însoţitorii, Edit. Hasefer, Bucureşti, 2013). Dar mă 
opresc acum asupra câtorva "cadavres exquis" la care a contribuit şi 
Victor Brauner. Ele nu sunt foarte multe. Şi, surprinzător, nu datează din 
perioada marsilieză, ci din vremea celei de a doua călătorii la Paris 
(1930-1935).  
 Timid şi introvertit, Victor Brauner nu putea 
să conlucreze decât cu persoane foarte apropiate. Aşa 
că, alături de el, în desenele respective intervin mereu 
aceiaşi artişti: André Breton, Jeannette şi Yves 
Tanguy (cel care l-a introdus în cercul liderului 
suprarealist), Violette şi Jacques Hérold, Raoul Ubac. 
O notă aparte face un set de 6 pagini (scrise cu 
creion, tuş negru şi cerneală roşie), care nu conţine 
un desen ci un joc de cuvinte asociate liber şi 
distribuite pe şase coloane verticale, după cuvintele-
cheie din capul coloanelor: "le pain" (pâinea), 
"blanc" (alb), "secouera" (va ajuta), "le sein" (sânul), 
"oblong" (lunguieţ) şi "qui rit" (care râde). Tot şase 
persoane au participat la realizarea acestui "cadavru": 
A. Breton, J. Hérold, V. Brauner, Y. Yanguy, 
amintiţi şi mai sus, la care se adaugă poetul Benjamin 
Péret şi cântăreaţa braziliană Elsie Houston. 
Interesant e că acest "cadavru"... literar, până la 
urmă, s-a păstrat în colecţia lui André Breton până în 2003 (când a fost 
vândută prin licitaţie de soţia şi fiica lui) şi a fost prezent în expoziţia "Le 
Cadavre exquis, son exaltation", pe care Papa Breton a organizat-o după 
război (1948) la galeria Nina Dausset din Paris. În introducerea din 
catalog se precizează: "Din 1925 până în 1934, au colaborat la desenele 
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expuse: Louis Aragon, André Breton, Robert Desnos, Victor Brauner, 
Paul Eluard, Max Ernst, Jacques Hérold..." etc., deşi André Breton nu-l 
pomeneşte pe artistul nostru în prefaţă. De ce? Pentru că expoziţia s-a 
deschis în 7 octombrie 1948, când deja Victor Brauner dădea de înţeles 
că nu va semna decizia de excludere a lui Roberto Matta din gruparea 
suprarealistă. În consecinţă, a fost el însuşi exclus la 8 noiembrie!  
 Iată cum, fără să aibă importanţa operelor majore ale artiştilor 
implicaţi, aceste "cadavres exquis" (în general, scrise ori desenate pe 
hârtie de proastă calitate, cu creionul sau cu peniţa, rareori semnate – 
identificările fiind făcute pe verso de către deţinători) pot să conţină 
detalii semnificative legate de biografiile lor. În aceeaşi perioadă 
postbelică (1945-1947), la Bucureşti se pusese în mişcare al doilea val de 
suprarealişti români (Gellu Naum, D. Trost, Gherasim Luca, Virgil 
Teodorescu). Şi, fireşte, în reuniunile literar-artistice ale momentului, 
"cadavres exquis" era practicat frecvent şi nu doar printre suprarealişti: 
jocul devenise o modă aproape generală în lumea literară. Petre Solomon 
(v. Paul Celan. Dimensiunea românească, 1987) şi Ov.S. 
Crohmălniceanu (v. Amintiri deghizate, 1994) au relatat acest lucru în 
memoriile lor.  
 Altfel, efectele fenomenului "cadavres exquis" au fost puternice şi 
sunt resimţite şi azi în anumite zone artistice care se revendică de la 
suprarealism. Exemple numeroase avem în dreptul romanului poliţist. 
Primul "cadavru" de tip policier a apărut în 1931 (The Floating Admiral 
/ Amiralul plutitor), avându-i ca autori pe toţi cei 12 membri englezi de la 
"Detection Club" (fiecare şi-a adăugat partea lui în povestea / ancheta cu 
pricina, într-o ordine aleatorie, trasă la sorţi: primul capitol a fost scris de 
vestitul G.K. Chesterton, iar printre co-autori o găsim pe Agatha 
Christie). Peste o jumătate de secol (1985), în Franţa va apărea romanul 
Viaţă schimbătoare semnat cu pseudonimul colectiv J.-B. Nacray, care 
ascundea trei autori. Tehnica a "evoluat" atât de rapid încât, în 2010, 
Maxime Gillio lansează ideea unui "cadavre exquis" literar pe Facebook, 
limitând contribuţiile la 420 semne: 80 de autori s-au băgat în aventura 
asta, unii deja consacraţi, alţii începători... E clar că de aici încolo 
părăsim perimetrul artistic, suntem chiar dincolo de experimentul extrem 
şi ajungem, poate, unde şi-au dorit suprarealiştii: în libertatea absolută, 
care şterge diferenţa dintre artă şi non-artă! 
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Stephanos Stephanides (Cipru) 
 

(n. 22 October 1949) este poet, critic literar, profesor 
universitar, şi regizor de film documentar.  
Este unul dintre cei mai titraţi poeţi ciprioţi de limbă engleză.  
A publicat cu preponderenţă la edituri din America şi Marea 
Britanie.  
Din 1992 ţine cursuri de ”Literatură Universală” la University 
of Cyprus, Nicosia. 

 
 

Prezentare şi traducere: Vlad A. Gheorghiu 
 

 

Zile de august 
 

Prima oară spunându-i la revedere Katerinei (după Derek Walcott) 

 
Doar zile ca de august şi mai lungi ca marea 
Şi nopţi încăpătoare ca acoperişurile  
 
Pe care stau 
 
De nici un folos tricoul pe care-l port pe spate 
Şi nici pereţii casei mele nu îşi au rostul 
Împrăştiaţi înaintea unui cer ce se apropie în valuri 
Care se va strange şi ne va da  
Cu mare plăcere ploaia promisă 
Şi leul se ridică înspre stele şi din ochi 
Aruncă peste tot o lumină puternică,  
Şi la fel ca Perseu se ridică foarte sus şi coboară 
foarte jos  
În lacrimi pentru zilele ce ştie că le vom pierde 
Pentru zilele când soarele cădea roşu peste lună 
 
Şi lunile trec 
Şi pisica mea fuge pe lângă mine 
Şi gălbenele uscate cad  
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Zgâriind cu praful lor aerul  
Şi fiica mea zboară, se strecoară printre ele. 
 
Şi cu Derek acum cânt 
Zilele pe care le-am păstrat 
Zilele pe care le-am pierdut 
Zile care au crescut ca fetele mele 
Mai mari decât aş putea ţine eu în palme.  
 

Aşteptând privighetorile 
 
La prima oră mă trezesc 
Şi stau şi aştept 
Privighetorile să cânte. 
Dar gemetele mării   
Acoperind şuieratul  
Trenurilor ce trec prin apropiere 
Mă păcălesc să adorm  
Şi nici nu mai aud 
Cocoşii care cântă. 
Lumina rozalie mă fură  
Uşor printer zăbrele  
Şi-i face somnul mai dulce lui Kathy  
Şi eu simt un miros proaspăt de foaccia caldă 
Din felul cum Raffaella apasă pe sonerie. 
 

Dacă aş fi putut 
 
Dacă aş fi putut aş fi spus cuvintele acestea 
în mintea tuturor, 
le-aş fi rostit cu zgomot ritmic  
care i-ar fi scuturat şi le-ar fi deschis obloanele 
lăsând să intre briza să îi 
atingă cu vârfurile degetelor mai moi 
ca petalele de trandafir sălbatic,  
ori aş fi chemat vântul care izbeşte  
violent geamurile să te arunce departe 
pe o linie de navigaţie  
măcar pentru un minut să fiu  
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printer cei mai buni 
mic printre cei mici 
să fiu poemul care eşti tu… 
 
 

Să îţi găseşti pacea 
 
La fel de repede cum trece vara  
Te mişti  
Pe valul prea mare pentru surf 
 
Plutind timid prin paradis  
Rămâi într-un cer care te mişcă 
Chiar dacă norii sunt hodorogiţi 
 
Atinge-l  
Cu degetele încleştate 
Mirosind a algele pe care nu le-ai aruncat 
 
Vei auzi o voce 
Care va urla odată cu valurile 
Şi un izvor lipicios de viaţă va curge 
Din piatra din care curg puţine râuri 
 
Şi apoi uită-te la cunoscuţii tăi 
Foarte departe acum 
 
Prune uscate pe acoperişul unei terase 
Piele carbonizată acoperindu-le carnea de aur topit 
Gustă-le sângele 
Gros ca melasa de struguri 
 
Asta e prima  
Şi ultima oară 
 
Pentru o secundă, şi apoi pentru încă una 
Eşti zguduit în toate părţile 
Cu o blânda cruzime  
A pământului ce se învârte  
Când istoria se închide în el. 
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Krusovszky Dénes (Ungaria) 
 

 
Krusovszky Dénes (1982, 
Debreţin) este un poet, 
prozator, critic, redactor şi 
traducător maghiar, câştigător 
al prestigiosului premiu 
„József Attila“.  
Traducătorul îi pregăteşte un 
volum de poezii în limba 
română, care, cu puţin noroc,  
va vedea lumina tiparului anul 
acesta. 

 
Prezenare şi traducere: 

Mihók Tamás 

 

Undeva 
 
cântă muzica şi se râde, 
nu aici, dar se aude 
până-n versurile mele. 
 

Arboret 
 
Mai e ceva ce lipseşte, 
îi cunosc doar locul, urme 
de cuie pe un perete mare şi alb, 
scoarţa arborilor dată cu var. 
 
* 
 
Am o cuşcă în fundul grădinii, 
dar câinele îmi lipseşte, 
iar acolo, puţin mai la distanţă, 
iată arboretul, serile, când suflă vântul, 
foşnetul gunoiului agăţat de ramuri 
se aude până la mine. 
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* 
 
Dacă nu m-aş teme de versul următor, 
n-aş trece mai departe de-acesta. 
 
* 
 
Stă pe banca de vizavi şi 
nu face nimic, nu 
se clinteşte din loc, are ochii 
închişi, dar, sub pielea 
 
întinsă şi stratul gros de grăsime, 
recunosc trupul bărbatului tânăr. 
Cum să te strig? 
Tată-mustrări-de-conştiinţă. 
 
* 
 
Îţi voi consuma chipul 
ca pe-un săpun. 
 
 

Fragment (2) 
 
La marginea pădurii, puţul cu mortăciuni de odinioară, dar, într-un fel, 
binecuvântate fie toate puţurile pământului. 
 
 

Asta vreau 
 
De fapt niciodată nu mi-am dorit acest serviciu de masă. Adică nu 
serviciul e ceea ce mi-am dorit. Niciodată n-am vrut lingurile astea 
prea mici şi cuţitele prea mari. Şi nici cutia incredibil de grea, 
cu căptuşeală de catifea roşie, ponosită, cu mânere foarte albe, 
imposibil de apucat. Pe ea o vreau cum stă în trenul de Moscova. 
Înainte de-a începe era noastră, mai exact în afara acesteia, într-un 
vagon de dormit, în care nu se poate dormi. Sau când se plimbă fumând,  
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gesturile ei irepetabile, momentele când, minuţioasă, potriveşte 
chiştoacele 
cu vârful pantofilor ei cu talpă de piele printre pietrele pavajului. Şi  
felul cum intră în magazin, momentul acela când se blochează de zici 
că ar fi avut drum în altă parte, de fapt chiar aici, dar asta nu se poate 
înţelege atât de repede. Iar vânzătorul se zgâieşte la ea. Doi 
morţi într-un magazin moscovit, sau, cel puţin aşa îi văd eu de-aici. Şi 
ea continuă să stea locului, n-are putere să privească în jur. Are nevoie 
de-o zvâcnire şi, imediat, mâinile ei încep să se ridice. Apucă ceva, 
îl duce la casă. Eu asta vreau de la ea, tăcerea din timpul plăţii. 
Clipa când nu înţelege suma cerută, şi dă să iasă, în caz că 
mai are unde. Afară, imediat ce se-aşază pe-o bancă, îşi aprinde 
ţigara, şi se uită, în sfârşit, în sacoşă. Deschide cutia şi zăreşte serviciul 
de masă, e nedumerită dar, momentan, deloc tulburată. Se gândeşte 
că-i va fi de folos cândva, greşeşte. Iar eu numai greşeala asta o vreau. 
 
 

În loc de limbă 
 
rotocoale de pietriş uscat. 
 
 

Oaspeţii sosiseră 
 
De multă vreme sosiseră oaspeţii, când el le observă 
maşina. Prietenii bunicului, i-au spus părinţii. Prietenii 
familiei, apropiaţi ca gemenii. Doi bărbaţi mai în vârstă şedeau 
pe terasă, aveau părul grizonat, pieptănat cu grijă. Farul 
din dreapta era spart, iar puţin mai sus, turtită parcă 
de greutatea unui sac, capota. Niciodată n-am văzut oameni 
fumând atât de mult, relata mai târziu, îşi ofereau foc 
cu schimbul. În grila barei de protecţie a găsit ghemotoace 
de păr. Nu stăteau de vorbă cu el, decât cu adulţii, şi-şi descheiau 
tot mai larg cămăşile pălind treptat de transpiraţie. 
A fost ignorat şi-atunci când l-au zărit aşezat pe vine în faţa 
maşinii. Apoi, dintr-odată, s-au ridicat, şi-au stins ţigările 
fumate pe jumătate şi au pornit către el. În timp ce scoteau 
din portbagaj corpul unei căprioare, de pe folia mânjită cu noroi 
pe care era culcată se scurgea sângele pe trotuar. 
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István Turczi 
(Ungaria) 

 
 
 
 
 
 

 

Carte de colorat  
 
– intarsii – eminesciene –  
 
E toamnă, cartea mare de colorat e în lucru. 
Între culori sedate joc la xilofon copacii. 
Încet se întunecă, începe să plouă, apoi se linişteşte. 
Sezon cerşetor, cere iară lumina soarelui. 
Te plimbi. Decizia e cel puţin liberă. 
Încă câţiva paşi, e apus de soare dincolo de case.  
Deci ţi se pare realitate ceea ce vezi, 
Oare totul nu e nebunie?  
 
Ca boli temporare, sunt aceste zile. 
Pentru o lungă perioadă de timp nu iesi din casă,  
aştepti, când te atacă temutul. 
Ne-ai luat tot făr` să ne dai nimic. 
Gândurile tale învârtindu-se în ceata fumului ca un baston alb  
bâjbâie mobilierul prăfuit, uşa închisă, fereastra cu perdea. 
Asculţi plângerea îngerilor şi aştepţi cu nerăbdare noaptea, 
să ia păcatul, şi să absoarbe cu indiferenţă timpul infinit. 

 
Nimic nu se mişcă. Declinul e  general. 
Cuvinte presate-n snacks-uri se destramă. 
Tăcerea este deprimantă, ca o parabolă ameninţătoare. 
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Ceea ce a rămas: e doar umbra emoţiei. Nume, feţe se şterg,  
de când întârzie venirea.  
Nu mai amâna nimic. Dacă nu poţi fi împărat, 
ori Dumnezeu, şi tensiunile nu sunt împământate de cer,  
măcar să vezi ce azi se poate vedea frumos. 
 
E toamnă,  voluminoasa carte de colorat e în lucru. 
Culorile toate tânjeşc după grădini cu păsări. 
Razele de soare de după prânz, ajung în inima lucrurilor. 
Panaceu, când viermele vremilor roade-n noi. 
Să vezi numai ce-i bun. Ai unde să te-ntorci.  
Te bucuri de ceea ce vezi din nou. 
Mihai spune că aripile înţelepciunii sunt făcute din ceară. 
Căutăm protecţie unul la altul fugind de noi înşine . 
 

Străinul 
 
 
M-am uitat în oglindă. 
De când sunt pe Pământ, am imbătrânit câteva milenii. 
De mult nu mai curge lava, caracteristicile sau solidificat ca magma. 
De-a lungul liniei gurii crapă granitul, gnaisul.  
Din ochii mei au dispărut dinozaurii, iar continentele nu mai converg. 
In orbita ochiului sedimente de calcar şi dolomită. 
Acesta este sfârşitul. Pe faţa mea se scufundă încet insule mici 
intercalate cu pete de mare: aici locuiesc corali, melci cu  
cochilie de var, midii, crustacee. Fruntea încreţeşte. 
De când sunt pe planetă, pierd mereu din putere 
Conductivitatea termică nu e ca pe vremuri, şi recent a apărut in  
mine nişte anomalii magnetice. Asta ar fi sfârşitul? 
în celulele mele a început dezintegrarea radioactivă, procesul  
nu se mai poate inversa. Mecanic vorbind: 
pare ireversibilă. Aceasta ... este ... sfârşitul.  
Confruntandu-mă cu timpul si cu mine poate asta  
este ultimul zâmbet tectonic. 
Singur, cu treburi neterminate, insă cu seninătate durabilă stau  
in fata oglinzii creatiei. asteptând instrucţiunile tale, de or fi  
Doamne. 
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Prietenie 
 
Mi-e teamă. 
De când au intrat copacii în camera mea,  
pentru a se încălzi, suntem cam înghesuiţi. 
Clipesc din ochi neîncrezători: ce fel  
de creatură pot fi eu.  
Ce-i cu picioarele, mâinile, de ce strălucesc ochii,  
si cum de nu am părul verde? 
Au gustat cina mea şi au făcut grimasă, 
au citit din cărţile mele şi au simţit compasiune. 
În patul meu au avut dureri la brâu 
şi motorul poştaşului le-a speriat de moarte. 
Însă Mozart le-a plăcut. Acasă ma primit 
muzică de flaut vesel în fiecare după-amiază. 
Pâna la înmugurire ne-am prietenit. 
În această dimineaţă a apărut tăietorul de lemne,  
si în loc de salut a început să taie 
o bucată drăguţă din trecutul meu. 
Copacii sau îngrămădit. 

Traducere de Attila F. Balázs 
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Tibor Zalán 
(Ungaria) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Indiferent mortului 
 
În găleata din plastic roşu se reflectă  
ondulaţia drumului. Copii rup iarbă 
inghesuindu-se in mirosul pământului. 
O armată de insecte devoră unii pe alţii pe 
o mică bucată de lut. Se aude 
zăngănitul maxilarului. E ca primăvara,  
dar mai minoră. Un pic de  
diferenţă, doar un bondar 
zboară prin lacună. Spaţiul tremură,  
nu domeniul, degeaba se pare unora.  
Unt topit şi peşte în palma lui. 
Un cui împinge celălalt, şi nu are nevoie  
de întunecime. Pivaj moale, numai să ţine mult – 
viseză, dar visul e compulsivă. 
A planta primul pom din cele patru mii.  
Marile cărţi au iesit din modă, Muncitorul infinit gol 
prevede altfel. Coasta în trezire lentă, e zgomotos cu 
copaci singuratici. Se chinuie cu crustă cleioasă,  
caii fac cerc in jurul lui. Prea târziu pentru a vinde 
animale! Urmăresc dacă renunţă până la urmă.   
Privit, pentru a da în cele din urmă în sus. În 
poezie se întâmplă multe înşelăciuni. Poate aşa e bine.  
Aş dori să declar: vă părăsesc 
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Prăbuşirea minei  
 
Aromele sunt cele de altădată. Şi, probabil, 
în femei a mai rămas putere pentru arderea  
odinioarei arminden.  
Umbra turnului de apă coboară până la coastă 
în acest moment. Să ieşim noaptea în grădină,  
să decapităm trandafirile, să ne rostogolăm 
printre tepi otrăvitoare, 
lăsând sânge pe pereţii albi. Cu pantaloni   
traşi în jos în spatele mesei, pe masă  
o formă de femeie gemând, fundul rotund 
reacţionează moleşit jabului.   
Ce fotografii în casa veche aristocratică.  
La pod a ajuns usor în întuneric, pe insula mică 
zăceau cadavre cu burti umflate,  
cocoşul se plimbă printre ei, în căutarea semintelor.   
Hâş! Bufniţe ieşiseră din cranii deschise, zburându-se  
spre ruine. Îngenunchez în faţa lui,   
acoperind cu lacrimi picioarele. Apa prinsă în palmă,  
fluoresca, încât mai târziu a fost nevoit să ascunde mâinile  
în mâneca jachetei. Mai târziu, 
în hol, când au trecut trupele.  
Au fost însetati de sânge, spatele lor goi pe jumătate,  
au fost acoperite cu furuncule şi pete întunecate.  
Vor viola femeile noastre. 
Pe terasă, în lumina lunii peste pereti pluteşte râsul celor  
care dansează vals. Jos nu se mişcă nimeni.  
Jos nu se mişcă nimic.   
 

Traducere: Attila F. Balázs 
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Muzicianul D. Cantemir 
 

 Ceea ce s-a întâmplat în poezia românească după dispariţia lui 
Eminescu (mai exact după 1887, când apar ultimele antume, "De ce nu-
mi vii" şi "Kamadeva”) şi după publicarea volumului Excelsior (1895) de 
Al. Macedonski, adică declinul înregistrat în perioada sămănătoristă până 
la tipărirea celebrului Plumb (1916) de G. Bacovia, este un fenomen 

ciclic pe care-l vom regăsi şi în 
trecutul şi în viitorul momentului 
respectiv. Trec peste alte exemple şi 
mă opresc la cazul Dimitrie Cantemir 
(1673-1723). E adevărat că acesta are 
o dimensiune mai largă, culturală 
(aspectul strict literar referindu-se 
doar la hiatusul formal produs după 
dialogul filosofic Divanul sau 
Gâlceava înţeleptului cu lumea, din 
1698, şi romanul alegoric Istoria 
ieroglifică, scris în 1703 / 1705, 
urmate de suita cronicărească a cărei 
"literaritate" stă şi azi sub semnul 

întrebării).  
 Pentru că până la afirmarea generaţiilor lui I. Heliade Rădulescu 
(1802-1872) şi Al. Odobescu (1834-1895) sau B.P. Haşdeu (1838-1907) 
a trebuit să treacă un secol (făcând abstracţie de Şcoala Ardeleană, care 
presupune o discuţie separată). Inutil să încercăm să aflăm unde şi cum 
am fi fost acum dacă "linia" şi nivelul prestaţiei cantemirene în cultură (şi 
nu numai) ar fi fost continuată, deşi un răspuns implicit ne dă G. 
Călinescu în portretul pe care îl face umanistului: "Cronicarii au farmec 
lingvistic şi dar de povestire, Cantemir e scriitor creator, aducând idei şi 
combinaţii. Figura lui, umbrită până azi (constatare din 1941!, când 
aceste rânduri apăreau în Istoria literaturii române de la origini până în 
prezent - n.m.), e a unui om superior - Voievod luminat, ambiţios şi 
blazat, om de lume şi ascet de bibliotecă, intrigant şi solitar, mânuitor de 
oameni şi mizantrop, iubitor de Moldova lui după care tânjeşte şi 
aventurier, cântăreţ în tambură, ţarigrădean, academician berlinez, prinţ 
rus, cronicar român, cunoscător al tuturor plăcerilor pe care le poate da 
lumea, Dimitrie Cantemir este Lorenzo de Medici al nostru." Dar cine să 
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perceapă şi să priceapă modelul Principelui în orizontul uman descris în 
Scrisoarea Moldovei, de pildă? Nu mai insist...   
 Şi "umbrită" a rămas figura lui D. Cantemir în aproape toată 
istoria noastră culturală, aparent din motive politice (şi-a dedicat cărţile 
sultanului Ahmed III şi ţarului Petru cel Mare!), dar cred că, în fond, din 
cauza incapacităţii de a-i asimila complexitatea şi amploarea demersului 
intelectual. O incursiune sumară în referinţele bibliografice româneşti 
care-l privesc ne arată că au existat câteva studii şi monografii interbelice 
(G. Pascu, 1924; I. Minea, 1926; N. Iorga, 1935), altele după război (P.P. 
Panaitescu, 1958; Const. Măciucă, 1962; Dan Bădărău, 1964; Paul 
Simionescu, 1969; Mihnea Gheorghiu, 1969), însă nici o cercetare 
sistematică a operei cantemireşti până la ediţia de Opere complete 
îngrijită de Virgil Cândea (9 vol., 1973 - 1983). În schimb, a beneficiat 
de o multitudine de ediţii (9 doar între 1909 şi 1986) doar Descrierea / 
Scrisoarea Moldovei. Nu şi Cartea ştiinţei muzicii / Kitîbu Şlmi'l- 
musîkî (scrisă în limba turcă între 1703-1704). De fapt, aici am vrut să 
ajung!  
 Nu omit amănuntul că, în anul 1973, Eugenia Popescu-Judetz a 
publicat un studiu serios despre această lucrare (la Edit. Uniunii 
Compozitorilor), şi că alte referinţe la ea au fost semnate de Oct. Lazăr 
Cosma, Tib. Alexandru, Petre Brâncuşi, Viorel Cosma, Zeno Vancea ş.a. 
- dar reproducerea şi traducerea propriu-zisă a originalului încă sunt 
aşteptate. Asta în vreme ce turcii au scos nenumărate ediţii din cartea lui 
"Dimitri Kantemiroglu", filieră pe care ea a ajuns o sursă de bază pentru 
muzica orientală în bibliografia de specialitate a Occidentului. Sigur că 
astăzi se poate  face mai mult decât simpla editare a textului şi am o 
probă chiar acum, în urechile mele, în timp ce scriu, pentru că în PC se 
află un CD pe care sunt înregistrate 21 de cântece (selectate din cele 355 
notate de D. Cantemir în cartea sa), transcrise, prelucrate şi interpretate 
de catalanul Jordi Savall, cu formaţia lui "Hesperion XXI".  
 Despre acest proiect (început prin anii '90, ca o cercetare a culturii 
muzicale din vremea lui Carol Quintul), muzicianul spaniol ne-a dat deja 
detalii în interviurile publicate în România (TVR Cultural, în ianuarie 
2011 şi "Adevărul literar şi artistic", august 2010). Astăzi avem şi 
finalizarea lui într-un elegant duplex format din CD-ul amintit şi o carte-
album de 194 pagini (în limbile franceză, engleză, germană, italiană, 
spaniolă, turcă, armeană - dar nu şi română!), cu ilustraţii color, pachet 
produs de Casa "Alia Vox". Este o realizare excepţională, deşi singura 
contribuţie românească la ea o constituie un text al istoricului Ştefan 
Lemny, cu o prezentare sintetică a vieţii şi activităţii lui D. Cantemir.  
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 Din punct de vedere tehnic şi chiar artistic, nu are rost să ne 
mirăm că nu a fost făcut acest lucru în România. Cu ce mijloace?! Dar de 
ce investigaţia / cercetarea muzicală pregătitoare, care a precedat 
producerea CD-ului şi a cărţii, nu a fost o iniţiativă românească ne putem 
întreba... Până la urmă trebuie să acceptăm că, iată, globalizarea culturală 
ne poate fi şi favorabilă, căci ne ajută să-i cunoaştem lui D. Cantemir o 
latură mai curând neglijată, aceea de muzician iscusit şi deosebit de 
apreciat în vremea sa. Aş spune că pe CD-ul lui Jordi Savall - unde 
formaţia "Hesperion XXI" interpretează cu instrumente de epocă (key, 
tanbur, santur, kanum, duduk etc) vechile melodii turceşti, armeneşti şi 
sefarde culese de D. Cantemir - avem o "proiecţie sonoră" a figurii 
savantului la vârsta de 20 de ani, când îşi etala la Istanbul vocaţia 
muzicală, conform descrierii lui Ion Neculce: "Atunce era un Turc, ce-l 
chema Ismail Efendi, şi era om de casă împăratului, credincios din cei 
din lăuntru şi era Capi-Kihaie a Hanului, şi avea bun prieteşug acel Turc 
cu Dumitraşco Cantemir Beizade, fiul lui Cantemir Vodă, că mergea de 
multe ori acel Turc la gazda lui Dumitraşco Beizade, şi-l cinstea Beizade, 
că, poate fi, bea acel Turc şi vin, şi îi zicea Beizade în tambură, că aşa 
scia de bine în tambură cât nici un Ţarigrădean nu putea dzice bine ca 
dânsul; şi-i era foarte drag Beizade acelui Turc. Şi viind Turcul atunce la 
Beizade la cinste, şi vorbind ei, i-au spus Turcul toate tainele 
~mpărăteşti, lui Beizade, ce vor să se facă; deci Dumitraşco Beizade 
înţelegând aceste, căzut-au cu rugăminte la acel Turc, Ismail Efendi să 
grăiască Hanului, şi Hanul să grăiască Împărăţiei să-l facă Domn în 
Moldova, şi l-au învăţat în ce chip a grăi giuruind câteva mii de galbini 
Hanului. Eră Hanul, auzind aceste din Ismail Efendi îndată au priimit."  
 Altfel spus, muzica şi banii l-au făcut domn! Desigur, cronicarul 
transmite opinia "partidei" sale. Noi ştim însă că meritele / argumentele 
lui D. Cantemir erau şi mai multe şi mai vaste. 
        Emil Nicolae 
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Lumina taborică, o 

abordare 

transdisciplinară 
 

     

 

  
„Şi, după şase zile, îi ia Iisus cu Sine pe Petru  şi pe Iacob şi pe Ioan, fratele lui, şi-i 

duce sus, pe un munte înalt, deoparte. Şi s-a schimbat la chip înaintea lor şi faţa Lui a 
strălucit ca soarele, iar hainele Lui s-au făcut albe ca lumina. (...) Pe când încă mai 

vorbea, iată, un nor luminos i-a umbrit şi, iată, un glas din nor zicând: «Acesta este Fiul 
Meu cel preaiubit, în care Mi-am găsit bucuria: ascultaţi-L».”1 

 
o meditaţie de Dan D. Iacob 

 

Abordarea teologică 
 

Schimbarea la Faţă a Mântuitorului pe muntele Tabor ne-a revelat 
Slava Fiului lui Dumnezeu.  „Izvora Slava dumnezeirii Lui şi, din toate 
mădularele Lui, a strălucit Lumina Lui, ne spune sfântul Efrem Sirul.  Că 
nu a strălucit trupul Lui, ca al lui Moise, dinafară, ci dintr-Însul izvora 
Slava dumnezeirii Lui. Şi nu le-a arătat tot adâncul Slavei Lui, ci cât a 
îngăduit măsura luminii ochilor lor.(...) Şi s-a făcut muntele ca o biserică. 
Şi a unit, întru Sine, Iisus amândouă Testamentele, pe care le-a primit 
Biserica. Ne-a făcut pe noi să cunoaştem că El este Dătătorul 
amândurora. Un Testament a primit Tainele Lui, iar celălalt a arătat Slava 
lucrurilor Lui. Proorocii îi mulţumeau că profeţiile s-au împlinit prin 

venirea Lui. (...) S-a arătat Slava dumnezeirii sale pentru ca, după ce din 
morţi va învia, în Slava dumnezeirii sale, să se priceapă că nu asemenea 
unei răpiri sau unei câştigări a luat Slava, ci era slava Lui, de mai înainte 
de veci, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, precum a zis, când mergea 

                                           
1 Noul Testament, Evanghelia după Matei, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2009, p. 83. 
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spre patima cea de bunăvoie: „Părinte, proslăveşte-Mă cu Slava pe care 
o aveam la Tine, mai înainte de a fi lumea” 2   

Există o întreagă teologie care a crescut, de-a lungul secolelor, în 
jurul evenimentului de pe Tabor, dar am preferat să exemplificăm acest 
tip de abordare folosindu-ne de câteva fragmente dintr-un studiu semnat 
de Roxana Cristian, unul din discipolii lui Vasile Lovinescu.  

Criteriile alegerii celor trei (Petru, Iacob şi Ioan), care-l urmează 
cel mai dinaproape pe Domnul Hristos, ne aminteşte autoarea citată,  vor 
rămâne pururi necunoscute raţiunii umane, “afară numai dacă n-au avut 
în vedere tocmai slăbiciunile noastre omeneşti, golurile pe care numai 
Izvorul cel fără de moarte le-ar fi putut umple şi vindeca. Desigur, cei trei 
mai pot fi consideraţi, dacă gândim în logica omenească, elita ucenicilor, 
căci alcătuiau grupul cel mai apropiat de Iisus. Pe ei i-a chemat în aceeaşi 
vreme de pe malul Tiberiadei, pe ei i-a luat aproape de El în grădina 
Ghetsimani, înainte de Patimi, ei I-au cerut lui Iisus să pogoare foc din 
cer ca să distrugă satul samaritenilor ce nu L-au primit („Lc. 9, 52-55”). 
Dar vedem că aleşii dintre aleşi dau semne de puţinătate în toate trei 
domeniile: corporal, psihic şi spiritual. Trupeşte şi sufleteşte, spun sfinţii 
părinţi, ucenicii erau osteniţi de urcuşul muntelui şi de lungimea 
rugăciunii lui Iisus, aşa încât îi cuprinde somnul. „Petru şi tovarăşii lui 
erau îngreunaţi de somn” (Lc. 9, 32). Spiritual, ei trec dintr-o spaimă în 
altă spaimă, căci nu suportă, spun evangheliştii, nici Lumina în care le 
apare Fiul, „atât de mare spaimă îi apucase” (“Mc. 9, 6”) şi nici Norul şi 
glasul Tatălui, ”când au auzit ucenicii au căzut cu feţele la pământ şi s-au 
înspăimântat foarte tare” („Mt. 17, 6”). Dar Domnul era cu ei. Şi când 
erau mai slabi, i-a făcut mai puternici! Când erau adormiţi, i-a trezit! 
Când erau căzuţi la pământ, S-a atins de ei şi le-a zis: „Sculaţi-vă, nu vă 
temeţi!” („Mt. 17, 7”). Şi când s-au dovedit mai ignoranţi şi mai 
neînţelegători, le-a încredinţat şi chiar a ascuns în ei Taina veşniciei pe 
care abia Împăratul Ceresc, Duhul Adevărului, le-o va dezvălui, dar 
niciodată nimănui cu totul, fiind nesfârşită. (...) Învăţătura harică se 
înrădăcinează însă diferit în ucenicii de pe Tabor. Cândva, cineva (Vasile 
Lovinescu) a observat într-una din icoanele Schimbării la faţă că înseşi 
razele ce ies din mandorla Domnului ating diferit pe cei trei apostoli; pe 
unul la şold, parcă după metoda Îngerului cu care s-a luptat alt Iacob 
(altădată), pe altul la călcâi, rectificându-i statura spirituală şi pe al treilea 
la ochi şi acesta este Petru care arată cu o mână în sus, dar cu cealaltă 
pare să-şi apere ochii de lumina orbitoare. În epistola a doua, când 
                                           
2 Proloagele, îmbogăţite de arhim. Benedict Ghiuş,1991. 
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descrie modul în care s-a transmis învăţătura despre Schimbarea la Faţă, 
el zice: „...v-am făcut cunoscut ..., nu întemeindu-ne pe nişte închipuiri 
(facultăţi sensibile, imaginative, de reflexie, n. n)..., ci ca unii care am 
văzut noi înşine cu ochii noştri („ochii certitudinii”) Slava Lui” (“2 Petru 
1, 16-18”). După Înviere însă ucenicii au cunoscut „Adevărul 
certitudinii”, care a fost pecetluit la Cincizecime prin pecetea Duhului 
Sfânt pogorât asupra lor. Atinşi de energiile dumnezeieşti, ucenicii, chiar 
şi fără să înţeleagă nimic, deoarece esenţa însăşi a dumnezeirii rămâne 
de-a pururi incomunicabilă, sunt aspiraţi, pe raze/căi diferite, în vibraţia 
Vortexului Sferic luminos. „Lumina iradiată din propria Ei natură şi 
alimentată din Ea însăşi” îi străluminează şi pe ei. (…) Iacob şi Ioan 
devin martorii interiorizaţi ai preschimbării materiei. Chiar la prima 
spaimă spirituală, atunci când Faţa lui Iisus a strălucit ca soarele, ei n-au 
mai rămas în picioare, ci au căzut de pe „culmea muntelui minţii 
lor”(Vladimir  Lossky), trăind eşecul înţelegerii omeneşti. Este ilustrarea 
unui element a ceea ce Teologia numeşte cale negativă, dar nu atât 
urmărind treptele unei cunoaşteri superioare, supra sau antinaturaliste, 
corespunzând acelei „docte ignoranţe”, cât conştiinţa eşecului cunoaşterii 
omeneşti, pentru a face loc trăirii unei realităţi de dincolo de posibilităţile 
umane. Sf. Grigorie de Nyssa spune: „Adevărata cunoaştere este 
descoperirea că a vedea constă în a nu vedea”. Totuşi, „vederea în Duh”, 
superioară şi teologiei negative, ucenicii nu o vor avea decât prin „unirea 
nemijlocită” când, după Înviere, Domnul le va da Duh Sfânt şi când 
Însuşi Duhul Sfânt se va pogorî în ei.”3 

În timpul vieţii sale Sfântul Pavel a avut mai multe  experienţe 
mistice, care au urmat celei de pe drumul Damascului, iar teologul 
francez François Brune apropie aceste experienţe de Schimbarea la Faţă. 
Astfel, în urma celor trăite, Sfântul Pavel intră în cercul apostolilor ce au 
asistat la Schimbarea la Faţă a Mântuitorului petrecută pe muntele Tabor. 
Pe de altă parte, observă teologul citat, de-a lungul secolelor, o întreagă 
serie de mistici au avut experienţe asemănătoare: Therese Neumann, 
Therese din Lisieux, Juan Diego, Sundar Singh, Sfânta Caterina din 
Siena, mistica germană Anne-Marie Lindmayr, Bambang Dwi Byantoro 
(primul preot ortodox din Indonezia), André Levet. În urma experienţelor 
extatice, sfântul poate deveni luminos, întocmai ca Hristos în timpul 
Schimbării la Faţă, iar cazurile ce susţin această posibilitate sunt atestate 
începând de la Părinţii din pustie, până la Sfântul Simion Noul Teolog, 
Sfântul Serafim de Sarov sau, mai aproape de noi, unii călugări de la 
                                           
3 Roxana Cristian, Icoana Schimbării la Faţă, în Revista Scrieri şi Studii Tradiţionale (Caietele 
cenaclului Vasile Lovinescu- Hyperion), nr. 11, Editura Pontifex, Bucureşti, 2009, pp. 93 - 106. 
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Athos, ca Siluan sau Paisie. Toate aceste experienţe pot fi subsumate 
afirmaţiei lui Ruysbroek Admirabilul: „Dumnezeu în noi îl primeşte pe 
Dumnezeu care vine spre noi. Dumnezeu este cel care-l contemplă pe 
Dumnezeu. Stările de EHM sau de extaz pun stăpânire pe om prin 
surprindere, ele neputând fi atinse prin meditaţie sau prin rugăciune”.  

Chipul omenesc al lui Hristos era plin de Dumnezeu de-a lungul 
întregii sale vieţi pământene şi, în însăşi această înfăţişare, el păstra 
rangul care-l făcea egal cu Dumnezeu. „Hristos, în calitate de „chip 
omenesc al lui Dumnezeu”, putea foarte bine, încă de la început, ca şi 
acum, să se bucure în continuare de egalitatea sa cu Tatăl. Nu trebuia să 
se „golească” de firea sa dumnezeiască pentru a se întrupa. (...) Pentru 
Părinţii greci şi orientali, Hristos, în mod normal, nu ar fi trebuit nici să 
sufere, nici să îmbătrânească, nici să moară. Din cauza acestei uniri, 
Hristos s-a născut deja în starea sa de slavă, cea de care se bucură după 
Înviere”. 

Folosind imaginea hologramei şi mergând pe urmele gândirii 
Sfântului Apostol Pavel, François Brune afirmă: „întregul univers este în 
fiecare dintre noi, iar noi suntem toţi cu acest întreg univers în Hristos, 
devenit om în mijlocul nostru, al tuturor. Ceea ce se petrece în fiecare 
dintre noi atinge întregul univers; ceea ce se petrece în Hristos îl atinge 
pe fiecare dintre noi. Efectul de iubire al lui Hristos pentru a depăşi clipă 
de clipă suferinţa întrupării şi patimile sale acţionează în chip tainic, dar 
real, în fiecare dintre noi, ca o sămânţă ce încearcă să crească spre 
lumină, ca un izvor care nu cere decât să ţâşnească, precum un impuls 
interior care poate deveni al nostru dacă vrem cu adevărat. Nu doar prin 
sacramente ne transfuzează Hristos această putere ca să nu slăbim în 
iubire, ci foarte direct prin însăşi fiinţa sa, care este, în acelaşi timp, a 
noastră, pentru că totul este creat în el”. Acest mister al unirii noastre cu 
Hristos este baza necesară transformării noastre de către Hristos. În 
rugăciunea sacerdotală din „Evanghelia după Ioan”, Mântuitorul spune: 
„Părinte Sfinte, întru numele Tău păzeşte-i pe cei pe care Mi i-ai dat, ca 
ei să fie una aşa cum suntem noi... Şi slava pe care Tu mi-ai dat-o, Eu le-
am dat-o lor, pentru ca ei să fie una, aşa cum Noi una suntem („Ioan 17, 
11 şi 22”).” Dincolo de mulţimea de persoane, noi trebuie să formăm o 
singură şi unică fiinţă, într-un exemplar unic, aşa cum Hristos şi Tatăl nu 
sunt decât o singură şi unică fiinţă. (…) 

Prin efectul firii dumnezeieşti a lui Hristos asupra firii sale 
omeneşti, aceasta scapă limitelor timpului şi spaţiului şi accede la un 
nivel de realitate dincolo de simţurile noastre, unde totul poate să fi fost 
creat cu adevărat în Hristos. Holograma adună probabil tot universul, nu 
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doar în spaţiu, ci şi în timp. Holograma este probabil holocronă.(...) Când 
rugăciunea noastră este adevărată, înseamnă că în noi, şi împreună cu 
noi, se roagă Hristos, adică îl iubeşte pe tatăl său, în noi şi cu noi.(...) 
Când Sfântul Pavel spune: „Voi sunteţi trupul lui Hristos”(„1 Corinteni 
12, 27”), afirmaţia trebuie înţeleasă la propriu oricât de nebunească ne 
poate părea ea. Dacă tot ce facem bine sau rău coincide, dincolo de timp 
şi de spaţiu, cu viaţa lui Hristos, înţelegem mult mai bine că săvârşirea 
euharistiei ne poate pune în contact imediat cu moartea şi cu învierea 
lui.”4 

Pe Tabor, în timpul Schimbării la Faţă a Mântuitorului se 
manifestă cinci nivele de Realitate: cele trei nivele de Realitate la care au 
acces  apostolii, aşa cum bine a observat cândva Vasile Lovinescu, un al 
patrulea nivel de Realitate, la care au acces Moise şi Ilie  şi un al cincilea 
nivel de Realitate, la care are acces Iisus. Dar acest ultim nivel de 
Realitate le transfigurează pe toate celelalte, firea omenească a lui 
Hristos, îndumnezeită, având acces la un nivel de realitate dincolo de 
simţurile noastre.  Dar pentru că noi suntem, în adânc, trupul lui Hristos, 
avem, la rându-ne, prin rugăciunea adevărată, acces la acel nivel de 
realitate, aşa cum se întâmplă cu sfinţii.  
 

Abordarea transdisciplinară 
 

Gândirea transdisciplinară conturată de Basarab Nicolescu  
statuează  axioma ontologică conform căreia  există mai multe niveluri de 
Realitate. Realitatea, afirmă autorul citat, nu este omogenă ci  
pluristratificată, fiecare nivel al ei având propriul set de legi, diferite de 
cele ale celorlalte niveluri. Basarab Nicolescu distinge între Realitate 
(înţeleasă ca un construct ideatic), şi Real (ceea ce este dar nu poate fi 
niciodată cunoscut în totalitate),  între nivelurile de Realitate şi dincolo 
de ele existând  o  zonă de non-rezistenţă, asociată cu sacrul, zonă ce  nu 
poate fi prinsă de experienţele, reprezentările, descrierile, imaginile sau 
formalizările matematice, dar care face posibil fluxul de informaţie ce 
traversează toate nivelurile de Realitate, asigurându-le coerenţa şi 
autoconsistenţa.  Logica terţului inclus recunoaşte existenţa unui al 
treilea termen, T, ce este în acelaşi timp A şi non-A, Basarab Nicolescu 
făcând distincţia între terţul inclus logic, teoretizat de Ştefan Lupaşcu, 
terţul inclus ontologic, în care operatorul logic este corelat saltului dintr-

                                           
4 François Brune, Sfântul Apostol Pavel, mărturia mistică, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 
2013, p. 83.  
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un nivel de Realitate în altul, şi Terţul Ascuns, care joacă un rol vital în 
interacţiunea dintre Obiectul transdisciplinar  („ansamblul nivelurilor de 
Realitate şi zona sa complementară de non-rezistenţă” ) şi Subiectul 
transdisciplinar  ( „ansamblul nivelurilor de percepţie şi zona sa 
complementară de non-rezistenţă” ), întrucât face posibilă, prin zona de 
transparenţă absolută, comunicarea dintre fluxul de informaţie ce străbate 
lumea exterioară şi fluxul de conştiinţă ce traversează universul interior. 
  Există, afimă Basarab Nicolescu, o complexitate orizontală, a 
unui singur nivel de Realitate, inerentă fiecărei discipline şi o 
complexitate verticală, pusă în lumină de transdisciplinaritate, prin 
traversarea mai multor niveluri de Realitate prin mijlocirea logicii terţului 
inclus. „Realitatea depinde de noi: ea este plastică”

5
, este „ceea ce rezistă 

experienţelor, reprezentărilor, descrierilor, imaginilor ori formalizărilor 
noastre matematice”6, spre deosebire de Real („ceea ce este”, dar nu 
poate fi niciodată în totalitate cunoscut). Realitatea nu este structurată 
ierarhic; nu există un nivel de Realitate privilegiat, întrucât fiecare nivel 
de Realitate este ceea ce este datorită celorlalte niveluri de Realitate 
existente.  

„Omul este veriga ce lipseşte diferitelor nivele de Realitate”7. 
Dintre ternarele propuse de Basarab Nicolescu vom aminti două: 1. 
niveluri de cunoaştere, niveluri de înţelegere, niveluri de fiinţă; 2. 
niveluri de spiritualitate, niveluri de materialitate, niveluri de non-
dualitate8.  

„Singurul sens  pe care îl pot da verticalităţii omului 
este perceperea diferitelor nivele de Realitate.” 9 

Dacă parcurgi cu atenţie paragrafele ce reflectă  abordarea 
teologică a  Schimbării la Faţă, începi să înţelegi mai bine abordarea 
transdisciplinară, mai ales când ea vorbeşte despre  niveluri de 
cunoaştere, înţelegere, fiinţă sau despre niveluri de spiritualitate, 
materialitate, non-dualitate. Lumina taborică este lumina necreată, 
expresie a energiilor necreate, a căror concept a fost conturat de Sfântul 
Grigorie Palama, în secolul al IV-lea. Ce tip de lumină văd misticii 
athoniţi în stările lor de extaz, s-au întrebat teologii, lumină creată sau 
lumină necreată? Prin  Sfântul Grigorie Palama Biserica Ortodoxă a 

                                           
5 Basarab Nicolescu, Ce este realitatea? Reflecţii în jurul operei lui Stéphane Lupasco, Editura 
Junimea, Iaşi, 2009, p. 127. 
6 Basarab Nicolescu, Transdisciplinaritatea. Manifest, Editura Junimea, Iaşi, 2007, p. 26. 
7 Basarab Nicolescu, Teoreme poetice, Editura Junimea, Iaşi, 2007, p. 26. 
8 Basarab Nicolescu, De la Isarlîk la Valea Uimirii, vol. II, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 
2011, p. 289 
9 Basarab Nicolescu, Teoreme poetice,  Editura Junimea, Iaşi, 2007, p. 26. 
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dobândit conceptul energiilor necreate care se revarsă din fiinţa lui 
Dumnezeu, fiinţă care, în sine, rămâne incognoscibilă. Pe multele Tabor 
lumina necreată ce izvora din trupul lui Hristos, arătat acum în Slavă, a 
invadat toate celelalte niveluri de realitate: nivelul de realitate al lui 
Moise şi Ilie, apăruţi, în chip minunat  în preajma Domnului, dar şi 
nivelurile de realitate ale celor trei ucenici. Spun niveluri pentru că 
fiecare dintre ei, aşa cum am văzut, a primit diferit lumina necreată. Iisus, 
observă Sfântul Grigore Palama, nu se putea schimba în ceva ce nu era 
înainte. El a fost întreg de la început, de la naşterea din fecioară, dar pe 
Tabor ochii trupeşti, dar mai ales ochii duhovniceşti ai apostolilor au fost 
lăsaţi să vadă. „Nu ochiul trebuie deschis, ci vederea”, spunea într-un 
vers poetul Nichita Stănescu. Lumina necreată este temeiul lumii create, 
care se comportă ca undă şi corpuscul. Constantin Noica amintea de  
contradicţia unilaterală. Numai orbirea apostolilor contrazice lumina 
necreată, pe când aceasta îi strămută din firea lor, deschizându-le poarta 
chipului lui Dumnezeu din ei. În lumea Realului la care avem acces în 
starea de veghe, nivelurile de realitate sunt clar diferenţiate, fiecare  
având propriul set de legi, diferite de cele ale celorlalte niveluri. Dar 
lumina taborică dă seamă de ceea ce Basarab Nicolescu numeşte „zonă 
de non-rezistenţă”, de transparenţă absolută, asociată sacrului. Acum 
intră în joc „Terţul Ascuns”, care joacă un rol vital în interacţiunea dintre 
„Obiectul transdisciplinar”  („ansamblul nivelurilor de Realitate şi zona 
sa complementară de non-rezistenţă”), şi „Subiectul transdisciplinar” 
(„ansamblul nivelurilor de percepţie şi zona sa complementară de non-
rezistenţă”), întrucât face posibilă, prin zona de transparenţă absolută, 
comunicarea dintre fluxul de informaţie ce străbate lumea exterioară şi 
fluxul de conştiinţă ce traversează universul interior.  

Lumina taborică face cu putinţă ca fluxul de informaţie ce 
străbate lumea exterioară şi fluxul de conştiinţă ce traversează universul 
interior să fie, în adânc, una. Zona de rezistenţă absolută, ce leagă 
Subiectul de Obiect, nivelurile de Realitate şi nivelurile de percepţie este, 
observă Emanuela Ilie, „deopotrivă transcendenţă imanentă şi imanenţă 
transcendentă. (…) În acest sens sacrul apare ca sursa ultimă a valorilor 
noastre.”10   

Pe de altă parte, ni se atrage atenţia că transdisciplinaritatea nu 
este nici religioasă nici areligioasă ci transreligioasă, iar lumina 
semnifică trecerea speciei umane la un alt  nivel de Realitate, nivel care, 
subliniem noi, a fost prefigurat pe Tabor. Cea de-a treizecea teoremă 

                                           
10 Emanuela Ilie, Basarab Nicolescu eseu monografic, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2009, p. . 
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poetică conturată de Basarab Nicolescu sună aşa: „Învăţătorul lăuntric 
este mesagerul fiinţei. Ceilalţi Învăţători sunt mesagerii mesagerului”. Să 
ne amintim că la întrebarea „cum cunoaştem”, Sfântul Augustin 
răspunde:  prin Hristosul lăuntric, în care ne-am îmbrăcat la botez. Şi tot 
în teoremele poetice citim: „Rezonanţa tuturor nivelurilor de Realitate – 
naşterea terţului tainic inclus. (…) Terţul tainic inclus este ca şi lumina: 
mişcarea lui este aceeaşi în toate sistemele de referinţă. (…) „A vedea” 
înseamnă  ternarul luminii Raţiunii: lumina fizică, lumina sufletului şi 
lumina neagră a fără-fundului. Una fără celelalte este oarbă. (…) 
Limbajul lui Iisus este cel al terţului tainic inclus. De aceea a fost 
răstignit”11   
 

Creştinism şi transdisciplinaritate  
 

Mântuitorul a spus : „Eu sunt Calea, adevărul şi Viaţa”, „Eu sunt 
lumina lumii” iar de la Hristos încoace adevărul nu mai este un concept 
ci este dumnezeu-omul, Hristos fiind sensul cosmosului, şi, implicit, al 
omului. Miracolul, afirmă Basarab Nicolescu, este „acţiunea, conformă 
legilor, a unui nivel de Realitate asupra altui nivel de Realitate.” 
Miracolul Schimbării la Faţă de pe Tabor a făcut posibilă naşterea 
spirituală a celor trei apostoli, anunţând şi Învierea,  cu trupul de slavă, a 
Mântuitorului.  Pe Tabor, ne atrage atenţia Florin Mihăescu, „pe lângă 
lumina albă a hainelor (poate a corpului glorios), pe lângă lumina 
orbitoare a soarelui de pe faţa lui Iisus mai apare şi o a treia lumină, a 
norului luminos ca un văl: e lumina divină încreată pe care omul n-o 
poate vedea decât indirect. În acelaşi nor luminos l-a „văzut” Moise pe 
Dumnezeu  pe muntele Sinai. (…) Lumina aceasta va mai apare şi la 
sfârşitul lumii, ca semn al unui „Cer nou şi pământ nou”, când Iisus va 
spune despre sine: „Eu sunt Rădăcina şi sămânţa lui David, Luceafărul 
strălucitor de dimineaţă” („Apocalipsa 22,6”). (…) Schimbarea la Faţă 
este pentru spiritualii lumii creştine motivul principal şi modelul 
meditaţiei lor, iar lumina increată ţelul ultim al „viziunii lor” (via 
contemplativa). În ele îşi vor găsi isihaştii realizarea păcii interioare 
pentru rugăciunea inimii, prin ele vor ajunge ei la îndumnezeire. (…) 
Schimbarea la Faţă rămâne momentul atemporal de mare mister al vieţii 
lui Iisus şi al Bisericii răsăritene”. 12  

                                           
11 Basarab Nicolescu, Teoreme poetice, Editura Junimea, Iaşi, 2007. 
12  Florin Mihăescu, Roxana Cristian, Minima Spiritualia, Editura Rosmarin, Bucureşti, 1995, pp. 
26-28. 
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Nu există, accentuează Basarab Nicolescu, o cultură privilegiată 
în raport cu celelalte, aşa cum nu există un nivel de Realitate privilegiat. 
Pentru creştini însă cultura privilegiată este cea iudeo-creştină şi nivelul 
de Realitate privilegiat  este Fiinţa, Una în Trei Persoane (Tatăl, Fiul, 
Sfântul Duh), din care se revarsă asupra creaţiei energiile necreate. „Pe 
Dumnezeu, afirmă Sfântul Irineu, nimeni nu L-a văzut vreodată; Fiul cel 
Unul-Născut, Care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut”. 

„Dumnezeu este lumină, afirmă sfântul Grigorie Palama în 
scrierea „Împotriva lui Akyndin”, nu după esenţa Sa, ci potrivit energiei 
Sale”, experienţa divină fiind dată fiecăruia potrivit vredniciei şi puterii 
sale. De aceea, pe Tabor, cei trei apostoli au receptat în mod sensibil 
diferit Schimbarea la Faţă. a Mântuitorului. În momentul întrupării, ne 
aminteşte Vladimir Lossky, „lumina divină a fost concentrată în 
Dumnezeu-Omul, în care dumnezeirea s-a sălăşluit trupeşte, potrivit 
celor spuse de apostolul Pavel. Această lumină a divinităţii, slava care îi 
aparţine lui Hristos în virtutea naturii sale divine, este cea pe care 
apostolii au putut-o contempla în timpul Schimbării la Faţă. Dumnezeu -
Omul nu a suferit nicio schimbare pe Muntele Taborului, însă pentru 
apostoli aceasta a fost o ieşire din timp şi spaţiu, o întrezărire a 
realităţilor veşnice. <Lumina Transfigurării Domnului, spune Sfântul 
Grigorie Palama, nu are nici început şi nici sfârşit; ea rămâne 
necircumscrisă (în timp şi spaţiu) şi imperceptibilă pentru simţuri, deşi a 
fost contemplată… însă aici ucenicii Domnului au trecut din trup în spirit 
prin transmutarea simţurilor lor>. (…) Această lumină nu este nici 
materială, nici spirituală, ci divină şi necreată”13 

În manifestul său, Basarab Nicolescu pledează pentru „religia 
iubirii ca factor de transgresiune a individului şi a umanului, ca înscriere 
în transuniversal chiar. Noul „homo sui transcedentalis” care se vrea 
„născut din nou” prin intermediul transdisciplinarului trebuie să 
transgreseze nivelurile de Realitate prin intermediul şi cu conştiinţa că 
dincolo se află mai ales iubire”14.  Un Eros extraordinar, neaşteptat şi 
surprinzător traversează nivelurile de Realitate şi nivelurile de percepţie, 
afirmă Basarab Nicolescu, dar pentru noi, creştinii, acest Eros este 
Agapé, este Iubirea Întrupată. Din iubire de oameni s-a întrupat Hristos, 
din iubire a făptuit minuni, a propovăduit, s-a răstignit, a înviat cu trupul, 
făcându-se începătura învierii noastre. Iar din cele trei virtuţi creştine 
(credinţa, nădejdea şi iubirea), cea mai mare, ne încredinţează Apostolul 

                                           
13 Vladimir Lossky, Vederea lui Dumnezeu, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1995, p. 138.  
14 Emanuela Ilie, op. cit.,  p. 91-92. 
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Pavel, este iubirea. Transdisciplinaritatea nu poate accepta nici o cultură 
privilegiată, nici o religie privilegiată, nici un nivel de realitate 
privilegiat, de vreme ce fiecare nivel de Realitate este ceea ce este 
datorită celorlalte niveluri de Realitate existente. „Transdisciplinaritatea 
este o nouă cale iniţiatică, care integrează fundamentele vechilor tradiţii 
ezoterice şi ale ştiinţei contemporane, înnoindu-le limbajul; o cale 
vizionară şi operativă, care se adresează celor mai deschise conştiinţe 
trezite şi care trasează linii riguroase de acţiune. Introducând rigoarea în 
inima gnozei, aceasta va evita derivele şi delirurile gen New Age. Creând 
punţi între ştiinţele exacte şi ştiintele umaniste, între ştiinţă şi Tradiţie, 
între gândirea ştiinţifică şi gândirea simbolica, între cunoaştere şi fiinţă, 
Transdisciplinaritatea tinde către unitatea cunoaşterii, trecând prin etapa 
obligatorie a autocunoaşterii. Dacă adăugam acestui tablou imaginea lui 
„homo interogans”, înaintarea în interogaţie constituind veritabila 
atitudine transdisciplinară – cu pandantul refuzului oricărui „definitiv“ 
teoretic or ideologic – avem, în linii mari, conturată soluţia-cale pe care 
Basarab Nicolescu o propune pentru depăşirea „crizei de motivaţie“ a 
omului contemporan şi a regăsirii echilibrului interioritate/exterioritate.” 
15  

Într-un interviu pe care i l-a luat lui Basarab Nicolescu pentru 
revista online „Oglindanet”, patrologul Cristian Bădiliţă interpretează 
transdisciplinaritatea ca o viziune „<autotranscendentalistă>, ca pe un 
avatar interesant al gnozei” afirmând că o respectă ca un sistem 
intelectual-spiritual, dar n-o poate asuma la nivel existenţial deoarece, 
„spre deosebire de teologia creştină, întemeiată pe comuniunea mistică, 
profundă, cu persoana lui Isus, dumneavoastră propuneţi o metodă 
epistemologică, mai rafinată decât sistemele epistemologice ale ştiinţei 
clasice, dar ineficientă existenţial, din punctul de vedere al unui creştin.”  

 „Nu ţin să fiu recunoscut ca un gânditor compatibil cu ortodoxia 
pentru simplul motiv că transdisciplinaritatea nu este o religie, ci o 
metodologie, adică un logos al metodelor”, se apără Basarab Nicolescu, 
un logos ce îmbină ontologia (prin postulatul nivelurilor de Realitate), 
logica (prin postulatul logicii terţului inclus) şi epistemologia (prin 
postulatul complexităţii). „Terţul Ascuns, care mediază interacţiunea 
între Obiect şi Subiect, este o consecinţă a acestei metodologii. Aici 
rezidă forţa transdisciplinarităţii – în legătura între ontologie, logică şi 
epistemologie. Şi această forţă îi permite să se propună ca limbaj terţ, de 
dialog, între domenii ale cunoaşterii care altfel, văzute prin propria lor 

                                           
 15 Basarab Nicolescu, Rădăcinile libertăţii, p. 94. 
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metodologie, sunt strict incompatibile. Este cazul precis al ştiinţei şi 
religiei. Deci transdisciplinaritatea nu este o religie şi nici măcar o 
<gnoză>. (…) Putem imagina o hermeneutică transdisciplinară şi 
transreligioasă care să aibă ca centru persoana lui Isus Cristos.”    

Teologia creştină, aminteşte Cristian Bădiliţă, „se înrădăcinează 
în persoana lui Isus Cristos, iar această persoană este principiu absolut. 
Dumneavoastră însă, prin teoria nivelurilor de realitate pe care o 
propuneţi, introduceţi un „nou principiu de Relativitate”, care sună aşa: 
Nici un nivel de realitate nu constituie un loc privilegiat din care să 
putem înţelege celelalte niveluri de realitate. Acest principiu de 
relativitate este fondator al unei noi perspective asupra culturii, religiei, 
politicii, artei, educaţiei, vieţii sociale. Înţelegem că nici o cultură şi nici 
o religie nu poate constitui locul privilegiat din care să putem judeca 
celelalte culturi şi religii. Fiinţa umană, în totalitatea ei deschisă, este 
locul fără de loc al transculturalului şi al transreligiosului, adică ceea ce 
traversează şi depăşeşte culturile şi religiile”16.  

Într-un alt interviu acordat, de rândul acesta, scriitorului Cassian 
Maria Spiridon, Basarab Nicolescu face următoarea afirmaţie: „Terţul 
tainic inclus nu este Dumnezeu dar este, în acelaşi timp, ceva care e şi de 
natura Tatălui şi de natura Fiului şi de natura Sfântului Duh”17,  iar în altă 
parte face distincţia între religia creştină şi teologia creştină care, susţine 
el, ar transcende confesiunile (catolică, ortodoxă, protestantă). “Principiul 
meu de Relativitate se aplică doar religiilor şi nu teologiilor. Religiile 
implică participarea unor niveluri de Realitate pe când teologia ortodoxă 
se situează în întregime în zona Terţului Ascuns.” Îndrăznim să spune că 
„Terţul tainic inclus” poate fi apropiat de conceptul de energia necreată a 
lui Dumnezeu, aşa cum a conceptualizat-o Sfântul Grigorie Palama.  

Mântuitorul nu S-a întrupat pentru a adăuga lumii încă o religie ci 
pentru a aduce omului un nou mod de a fi – viaţa întru „Împărăţia lui 
Dumnezeu”, dar ne-a avertizat că accesul la această viaţă nu se poate face 
fără El, cu alte cuvinte că El este poarta pe care putem intra în Împărăţia 
Tatălui. Şi atunci ne vine pe buze întrebarea: Se poate împăca, în adânc, 
viziunea transdisciplinară cu viziunea creştină? Înclinăm să răspundem 
că nu.  
 
 

                                           
16 Basarab Nicolescu,  Ce este realitatea? Reflecţii în jurul operei lui Stéphane Lupasco, Editura 
Junimea, Iaşi, 2009, p. 100.  
17 Convorbiri literare, anul CXXXIII, serie nouă, martie 1999, nr. 3 (39). 
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Lavinia Loredana Nechifor 
(Suceava) 

 

Premiul revistei CONTA la  
Concursul naţional de creaţie literară  

„Porni Luceafărul”,  Botoşani- Ipoteşti, 2015 

 

căderile  
cred  
cu tărie în locurile care ne fac 
oarecum fericiţi/ ochii aşezaţi în egală 
măsură deasupra fiecărui gând 
 
nedormit mângâie & vindecă mereu 
în altă parte/ ai tot dreptul să strângi  
capătul firav al oaselor nevoia asta înţepenită de soare amintirea  
cea mai  
frumoasă lipsită de sens momentul acela când  
 
înveţi cu teamă cum e cu aşteptarea maternă o umbră rămasă  
la marginea patului 
refuzul prea greu de  
oprit/ momentul acela visceral al căderii pe furiş 
mă 
ri-                                     
si- 
pesc în toate locurile calde/ n-avem voie  
 
să închidem oasele în ace- 
laşi loc atins de fericire 
 

peste noapte plouă cu soare 
 
plângeam & nu mai era nimic de făcut 
fiecare umbră privea frumos 
spre răsărit/ cu respiraţia tăiată 
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am simţit cum aşteptarea ia foc 
în sufletele zdrenţuite toate  aveau 
trupul crescut peste noapte   ca dintr-o  
                                              frică de ochii lumii 
                                              i-am ascuns pulsul cu 
                                              încredere/ am strâns în palme 
 
 sângele & frica unui halucinat 
 
întuneric până la marginea acestui 
frig îndoieeelnic mi-a fost în timp  
                                            n-am lăsat pe nimeni  să vadă 
                                            cum plouă dimineaţa  în mine 
””””””””””””””””””””””” cu ochii mari aştepţi      încă puţin 
                                                                                 din toate                                                                                                    
/acum când îmi ştii pornirile blânde & moi ca        hematiile 
sunt pretutindeni în visele tale subţiri 
/ cineva respiră moarte 
””””””””””””””””””””””””  
 
 

the white voice of the earth 
 
blocul d prim. drept în faţă  
obsesia albă a răsăritului 14 metri în jos străzi 
liniştite ca nişte cartoane presate 
 
iei oraşul în palme ţii strâns  
de glezna ameţitoare/ urme vechi  
pe faţa bulevardului nou sirene şi mai vechi pulsul nu trece 
dincolo betonul e sănătos sticla dansează pănă 
termină filmările termopanul se arcuieşte 
ca indila 
danse 
danse 
danse în cimitirul din spate 
sub pietre definitive aerul se lasă 
să cadă din mers/ încolăcit ca un 
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anaconda un tren de mare viteză duce  
poeţii la ghilotină ori de câte 
ori opreşte controlorul împrăştie seminţe într-o carte le umple  
buzunarele  
până trec prin toate gările până te strigă scurt 
 
mama tata fraţii & surorile 
pe numele mic 
 

cum mai cade femeia din când în când 
 
(m-)am tot întrebat  cum  stau    în somn gesturile 

pe jumătate vii  …/           /...   la celălalt capăt 
de trup/ e poate e      mai    uşor să scapi noaptea 

când liniştea cărnii    cade  pe nesimţite & 

n-ai decât să faci        fe-    bră fără să simţi 
când între noi e acest  mé-  chant cu ochi de damă 
pot să te privesc uneori ia-    tă cum  într-un fel 
n-am fost niciodată      din     câte ştiu cu-adevărat 
când  
                                      în  
                                     când 
                                             în mine mersul firesc &-atât 
                                             delentalmorţii e un poem  
                                             care mai cade some(times) 
                                             în somn pe jumătate vii deasupra acestei 
 
femei, oricum nimeni nu merită  
să fie minţit într-un singur fel 
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Elizaveta Bunescu 
 
 

Premiul revistei CONTA la Concursul naţional de creaţie literară  
„Porni Luceafărul”,  secţiunea eseu, Botoşani- Ipoteşti, 2015 

 

Chipuri şi măşti în nuvela Cezara  

de Mihai Eminescu 
 
  

O abordare a ideii de chip în poezia lui Mihai Eminescu este nu 
numai tentantă, dar şi necesară, date fiind implicaţiile multiple ale acestui 
clişeu din cîmpul referenţialului eminescian. Ideea de chip antrenează 
deschideri variate şi uneori contradictorii( pentru cel care caută o logică 
fermă) de la asocierea cu faţa umană la semnificaţiile abstracte ale 
conceptului de imagine.  

Pornind de la poemele propuse de organizatori pentru discuţie, am 
observat în poezia „Iar faţa ta e străvezie” că poetul concepe chipul 
femeii ca pe o pînză din fire incolore, sau, la limită, drept o apă care-şi 
joacă esenţa în amărăciunea din tremurarea aparenţelor:  

„Iar faţa ta e străvezie„  
Este versul incipient al poeziei, sugerînd imaterialitatea, 

diafanitatea corporală a iubitei, referinţa la faţă ca la una străvezie, altfel 
spus, de o transparenţă, instaurînd puritatea absolută.  

Un alt vers „Ochii mari sunt turburi de umbra negrilor dureri” 
reprezintă o încercare a poetului de a capta vibraţiile suferinţei, 
developînd consistenţa ei tragică în clipa evaluării calităţii privirii cu care 
îl învăluie femeia:  

Versul „Nici umbră din frumuseţea ta n-ai fi” implică evocarea 
figurată a unei frumuseţi spirituale absolute, flagrant contrazise de 
precoritatea materiei corporale. Numit indirect, chipul anunţă trecerea 
fiinţei corporale prin metamorfozele timpului. Cel din urmă vers mai 
poate fi citit şi ca o trecere a fiinţei în nefiinţa uitării, adică în acea zonă a 
experienţei umane unde chipul rămîne ca o umbră în imaginaţia şi 
conştiinţa celor care i-au cunoscut esenţa.  

„Toate trec ca vîntul, dar chipul tău nu trece” din poezia 
„Zadarnic şterge vremea” pare să contrazică versurile de mai sus, 
impunînd semnul unei materialităţi invizibile, neatinse nici de trecere şi 
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nici de uitare. Idealizat, chipul femeii iubite dobîndeşte proporţii divine, 
devenind o instanţă absolută, adică un reper de stabilitate în mijlocul 
indeterminării universale.  

Versul „În minte-mi eşti săpată ca-n marmura cea rece” 
consolidează imaginea anterioară, deschizînd-o către o percepţie în 
orizontul eternităţii. Înmărmurirea chipului adorat sudează esenţa 
spirituală cu nobleţea materiei în una din formele ei cele mai elevate.  

În cel de-al doilea poem, care ne prilejuieşte aceste reflecţii, iubita 
eminesciană îşi divulgă ipostaza rebelă, fiind imaginată întîi drept un 
„chip frumos cu cap întors”, dar şi ca o fiinţă animată de porniri lascive. 
De exemplu în poezia „Tu mă priveşti cu marii ochi”, versul: „În ochii 
tăi citeam atîta eres” anunţă voluptatea patimilor inferioare, adică o 
formă de despiritualizare a divinei apariţii cu o faţă „străvezie” aici şi 
pînă la o încarnare demonică nu e decît un pas.  

Am realizat acest scurt excurs analitic, pentru a tatona terenul către 
nuvela „Cezara”, unde descoperim o extrem de bogată ilustrare a 
termenului-cheie. Ţinînd cont de titlul lucrării noastre, vom insista în 
continuare asupra a două faţete ale ideii de chip, pornind de la distincţia 
dintre chip şi mască, adică dintre aparenţă şi esenţă.  

Nuvela are în cadrul operei eminesciene, o semnificaţie aparte prin 
problemele filozofice pe care le abordează. Textul nuvelei este compus 
din opt capitole, dezvăluind ideea de chip în sensurile de:  

Desen mural şi scriptic ( caricatură); Marcă a stărilor sufleteşti; 
Însemn sculptural de factură murală; Imagine oglindită în tiparele unui 
tablou; Chip-icoană; Chip- fantezie.  

Ieronim este personajul care deschide cîmpul interpretativ al 
noţiunii-axă de chip, reprezentat mural şi pe cîmpul cărţilor: „ Ieronim 
desemnă pe perete o portocală... deschise-o carte bisericească şi pe-un 
colţ de pagină zugrăvi papucul”, „toate marginile erau profile de femei, 
popi, cavaleri, cerşitori, comedianţi..”. Ieronim are înfăţişarea unui 
călugăr, al unui misogin prin excelenţă, care, pare insensibil la pasiunile 
omeneşti (Hieronymos= hieros-sfînt şi onoma-nume). Faptul că acesta îşi 
alege nişte spaţii ciudate de reprezentare a chipului, comunică ocupaţiile 
sale secrete, dezordonate vis-a-vis de condiţia de călugăr interesat să 
reprezinte „viaţa în realitatea ei”. Eugen Simion arată că Ieronim „ are o 
viziune aparte despre lume ca imagine a infernului pe pămînt, în care 
viermuiesc patimile inferioare” ( Simion, 1964: 241). În acest sens, 
chipul este simbol al misterului, care dezvăluie potenţialităţi necesare de 
interpretat din interior. Mihai Eminescu prezintă chipul lui Ieronim 
astfel: „cu o frunte naltă, părul formează un cadru luciu negru, nasul fin, 
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o gură cu buze subţiri, o bărbie rotunjită, ochi mulţumiţi”. Descrierea 
culminează cu formula „expresia lor e un ciudat amestec de vis şi raţiune 
rece”. Potrivit „Dicţionarului de simboluri” al lui Chevalier şi Gherbrand 
chipul „reprezintă substitutul individului în întregime, unde numele său a 
fost dat unei unităţi de măsură care se referă la compensaţii de ordin 
omenesc”(Chevalier, 2009: 230). Amestecul de vis şi raţiune rece nu face 
decît să trimită personajul la galeria demonilor, întrucît îl mai vedem 
„serios şi nepăsător”, silindu-se a tăia „mutre evlavioase ”şi reacţionînd 
agresiv cînd îşi aruncă rasa pe el, avînd „o faţă sinistră„ ca stare 
spontană a demonităţii sale. G. Călinescu avertiza că „Ceea ce respinge 
Ieronim nu este instinctul dragostei, ci parada exterioară, minciuna, 
cochetăria, mintea uşoară a femeii. El nu vrea să fie ca tinerii cu zîmbiri 
banale, cu simţuri muieratice, dar ar primi dragostea în toată goliciunea 
ei animală, dincolo de orice convenţie” (Călinescu,1993, V1: 218).  

Variaţie neobişnuită ar fi „faţa de marmură de Paros”. Știind că 
marmura este o rocă calcaroasă, care se poate lustrui şi tăia uşor şi, 
respectiv, expresiile „a fi de marmură” şi „a fi rece ca marmura” cu 
sensul de a fi insensibil, indiferent, Eminescu sugerează aici demonia 
care îl defineşte pe Ieronim, dincolo de masca evlavioasă de călugăr, pe 
care şi-o pune de regulă cu un fel de ostentaţie. Galeria demonilor poate 
fi completată şi de Cezara, cea care poartă o mască angelică. Chipul 
acesteia înregistrează cele mai variate dezvoltări în cîmpul 
transformărilor. Emoţia şi sensibilitatea acesteia se remarcă prin culoarea 
roşie a feţei.  

Formulele: „ faţa roşie ca sîngele”, „faţa roşie ca mărul”, „faţa 
roşie ca focul” ( Călin(file de poveste)) preia ostentativ expresia „faţa 
roşie ca mărul” pentru a accentua intensitatea stării trăite). „Cezara e o 
veneră serafică, deşi într-un chip demonică, fiindcă ţine pe om în legea ei 
aspră şi pentru că dă vieţii, prin dragoste, un gust de divinitate” 
(Călinescu, 1993,V2: 198). Chipul său angelic mascheză patosul teluric, 
iubind violent şi agresiv. După Pompiliu Constantinescu, „Cezara este, 
desigur, o Cătălină năvalnică, un demon al pasiunii” (Constantinescu, 
1997: 341). Chipul acestei inocente, maschează o sănătoasă senzualitate: 
„Dar ce frumoasă, ce plină era ea”, fapt care exprimă condiţia împlinirii 
fiziologice a femeii. Ieronim citeşte demonitatea în masca ei: „faţa ei de 
o albeaţă chilimbarie, ochii de un albastru întuneric, cari sclipesc în 
umbra genelor lungi şi devin prin asta mai dulci, mai întunecoşi, mai 
demonici”. El lasă observabilă eventualitatea unei relaţii afective cu 
Cezara, în contextul în care ea ar fi „steaua cea din cer, rece şi 
luminoasă” în ciuda faptului că este condamnată să accepte un mariaj cu 
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Castelmare, căruia tatăl ei îi datora bani. Măştile pe care le poartă 
protagoniştii dezvăluie tendinţele inferioare ale acestora. Or, în 
simbolistică, măştile au misiunea de a stăpîni şi de a controla lumea 
invizibilă. „ Masca este mediatoarea între două forţe şi indiferentă faţă de 
cea care va birui în această luptă”( Chevalier, 2009:565).  

Cel care mijloceşte realizarea edenică a eroilor este Euthanasius, 
sihastrul de pe insula cu acelaşi nume ca spaţiu simbolic şi metaforă 
existenţială. Este un spaţiu vital, întrucît orientează spiritul spre centrul 
universului. Sihastrul este dresat de tînăr în sculptură, întregind pereţii 
grotei cu basoreliefuri care înfăţişează chipuri mitologice: Adam şi Eva, 
Venus şi Adonis, Aurora şi Orion, cupluri care poartă ca vlagă vitală 
marca erosului: „în faţa lui Orion exprim acel fond de întuneric şi 
mîndrie care-l vezi mai în faţa tuturor tinerilor„, „în Aurora acea veselie 
nestingibilă a fetelor tinere”,„ a sculpta agresiunea în asemenea faţă 
este greu”. Se pare că reprezentarea agresiunii nevinovăţiei femeieşti şi 
mîndriei bărbăteşti sunt o motivaţie profundă a poetului. Or, Cezara şi 
Ieronim se ajustează perfect, în viziunea eminesciană, la aceste 
prototipuri, embleme de pluralitate ale eroticii mitologice. Pustnicului îi 
place a reprezenta astfel marca masculinităţii ca orgoliu respingător, care 
să impulsioneze iniţiativa iubitei inocente. Prin lucrările lui Euthanasius, 
Eminescu privilegiază dimensiunea mitic-imaginară a creativităţii, 
subminată de raţiunea rece. Sculptorul îşi dezvoltă semnificaţia de 
„creator în sensuri poetice, în corespondenţă cu aspectele principale ale 
gîndirii eminesciene despre esenţa creativităţii estetice şi despre raportul 
dintre creaţie şi societate” (Irimia, 2005: 219).  

„Rece” şi „nepăsător”, Ieronim „este conştient de liantul 
maleficului care dă consistenţă intenţiei aberante a divinităţii demonice 
de a crea o lume a cărei raţiune de a fi este existenţa, refuzul nefiinţei, 
implicit”(Ciubotaru, 1995: 11). Profilul moral al lui Ieronim şi 
Euthanasius, înregistrează în limitele demonismului şi panteismului, un 
aspect esenţial pentru definirea structurii lor interioare, fapt care trimite 
la distincţia aparenţă şi esenţă.  

Văzîndu-l pe Ieronim pe stradă, Cezara se îndrăgosteşte de el şi 
fără a-şi da seama, i se pare potrivit ca model pentru demonul din 
„Căderea îngerilor”. Deci, Ieronim urmează să capete forme în tabloul lui 
Francesco: „Artistul îi arăta lui Ieronim locul ce are să-l ocupe chipul 
său pe acea pînză”, „era o durere mîndră în faţa lui”, „schiţă faţa 
întunecatului său geniu infernal”, „reamintirea îi schimbă faţa”. Aceste 
segmente, nu fac altceva decît să ne convingă că tabloul indică relaţia de 
complementarietate cu celelalte ipostaze ale chipului, astfel încît în 
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tablou s-a proiectat o divinitate imprecisă, pierdută sau care se poate 
regăsi în conţinutul intim al sursei sale. Pentru a-şi realiza scopurile, 
natura tabloului ia masca unei admiraţii obiective. Prin expresiile sale 
faciale, Ieronim îşi divulgă instinctul tiranic, reflexivitatea şi 
demonitatea, cu toate că avea drept spaţiu izolat, chilia din oraş ca loc 
pentru redresare duhovnicească. Tabloul înregistrează variaţiile şi stările 
care ar putea edifica pe o platformă materială un joc al metaforelor. 
Pictorul vine să încondeieze cu minuţiozitate şi stricteţe fizionomia din 
varii unghiuri de vedere, un chip care urăşte, iniţial, patimile pămînteşti.  

Citind cu atenţie conţinutul lucrării, am observat că ideea de chip 
mai poate fi privită şi ca icoană, pe de o parte, ca icoană ce „autoreflectă 
lumea transcendentului prin imaginea sacră şi, pe de altă parte, ca icoană 
a cărei reflectare are ca obiect predilect chipul omenesc şi, prin extensie, 
lumea umană, ambele surprinse sub aspectul esenţelor”. (Irimia, 2005: 
126). Icoana ca imagine sacră apare în secvenţele: „cu faţa de o senină 
seriozitate întindea Arhanghelul Mihail”, „colo icoana foarte bine 
executată a unei rudaşte„, „carte cu icoane”. Astfel, icoana nu este un 
scop în sine, dar este un mijloc. Este, „se spune, o fereastră deschisă între 
pămînt şi cer, dar în ambele sensuri” (Chevalier, 2009: 462). Ea ar fi, în 
viziunea eminesciană, o cale de mijlocire între omenesc şi divin, unde 
comunicarea spirituală presupune percepţia divinului şi contemplarea lui, 
căci doar prin cunoaşterea lui Dumnezeu, putem cunoaşte omul.  

Icoana ca reflectare a chipului omenesc o aflăm în expresiile: 
„chipul de Madonă”, „lasă-mi numai timp...ca icoana ta să pătrundă 
adînc în inimă„. Chipul de Madonă al Cezarei, ar trimite vizual la o 
icoană propriu-zisă, la reprezentarea plastică a Fecioarei Maria cu Iisus în 
braţe, trecînd, însă, la nivelul cunoaşterii, ar semnifica o femeie cu chip 
angelic, blînd şi pur ca personificare a perfecţiunii feminine. Acest chip 
angelic se cere imprimat în spaţiul intim al persoanei iubite într-un timp 
neprecizat.  

Pentru Eugen Lovinescu, „Cezara suferă de lipsă de determinare, 
de timp, de spaţiu, de caracterizare psihologică”( Simion, 1964: 238). 
Realizarea erotică a protagoniştilor este una complexă, întrucît natura lui 
Ieronim interzice acceptarea normelor omeneşti. Însă, mîndria şi 
pasivitatea iniţială a lui Ieronim, nu pot realiza, finalmente, o izolare 
tranşantă de teluric. După ce îl omoară pe logodnicul Cezarei, este nevoit 
să se refugieze pe insula Euthanasius, cu rol de axix mundi în nuvelă, 
izolîndu-se de lume în acel spaţiu al paradisului pierdut, care îi garanta 
siguranţa. Marcel Proust susţine că „adevăratul paradis este un paradis 
pierdut” (Ciubotaru, 1995: 11). Din punct de vedere etimologic, 
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Euthanasius este memoria lipsei de tensiune, a anorganicului, urmărind 
suprimarea suferinţei şi a durerii absenţei. Insula în cauză reprezintă o 
zonă geografică mitică, un echivalent al edenului biblic, unde eroii sunt 
prezentaţi drept chipuri ale perfecţiunii adamice. Prin aptitudinile sale, 
Cezara ilustrează fazele unei pasiuni elementare. „Ea descoperă insula şi 
păşeşte în ea goală ca Eva, detaliu care vrea să simbolizeze în chip biblic, 
regăsirea paradisului, regăsirea armoniei edenice, a stărilor plenare, a 
beatitudinii erotice”(Simion, 1964: 256). Acolo, ca o fantezie, îi apare 
Ieronim: „gîndea că-i o închipuire a ei, proiectată pe mrejele de 
frunze...şi acel chip luă din ce în ce conture mai clare... era el”. „În 
întemeierea lumii poetice, fantezia acţionează, în concepţia lui Eminescu, 
în complementaritate cu reflecţiunea”( Irimia, 2005: 115). Astfel, chipul 
lui Ieronim apare ca o închipuire sinonimă cu nefiinţa şi cu moartea 
spirituală. „Moartea celor doi îndrăgostiţi în variantele de final ale 
nuvelei Cezara, apare ca metaforă gnostică prin excelenţă, sugerînd 
moartea spirituală, uitarea-de-sine, amnesia, odată ce este ratată şansa de 
a recupera absolutul sau cel puţin, visul, nebunia de a crede că este 
recuperabil”( Ciubotaru, 1995: 11).  
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In Memoriam – Corneliu Ostahie 
 

       Filiala Bucureşti – Poezie a Uniunii Scriitorilor din România anunţă 
cu deosebită tristeţe încetarea din viaţă a distinsului poet şi cronicar de 
artă Corneliu Ostahie (născut la Roznov, Neamţ, la 19 septembrie 1951 – 
m la Bucureşti, la 11 octombrie 2015). Absolvent de filosofie la Iaşi, 
Corneliu Ostahie a debutat promiţător, fiind autorul unei poezii profunde 
şi originale. S-a ocupat apoi şi de arta plastică, devenind un apreciat critic 
în domeniu. A publicat cinci cărţi de poezie: Balans (Editura Junimea, 
1976, în caseta debutanţilor), Recif (debut, 1980), Experienţe pe suflet 
viu (1983), Existenţa de probă (1985), Ochii corbului Poe (1989) şi două 
antologii de autor: Muzeu Straniu(2011), Clinamen (2013). Prin 
dispariţia lui, literatura română suferă o grea pierdere. 
 
 
 

 
 

Elegie la plecarea lui  

Corneliu Ostahie  
 

o evocare de Şerban Cionoff 
 

 
 
 
 

 
Ne-am întâlnit, nu cu multă vreme în urmă, la reuniunea celor 

care, mai vechi sau mai noi, trebăluisem întru ale gazetăriei la fosta 
„Scânteie a tineretului” şi apoi la „Tineretul liber”. La despărţire, ne-am 
spus , aşa cum se spune ca între noi, prietenii de-o viaţă: „Bine bătrâne, 
ne auzim la telefon şi vedem cum facem ca să ne vedem”. 

Din nenorocire, nu a fost să fie aşa… Doamna Neagră, care 
loveşte nemilos, fără să aleagă, hotărâse altfel. De ieri, despre Cornel 
Ostahie, ea ar vrea să vorbim folosind acel nenorocit timp trecut. Mă 
întreb, însă, dacă despre Cornel Ostahie, Omul, Scriitorul, Iubitorul de 
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Artă şi, mai presus de toate Prietenul, vom putea vorbi, vreodată, la 
timpul trecut? Peste poate, aşa ceva!… 

Pentru că el, Corneliu Ostahie a fost, este şi va rămâne o prezenţă 
cu un rafinat contur moral şi sufletesc, un intelectual de în toată puterea 
cuvântului. Dar, aşa cum mai spunem ceva mai înainte, a fost şi va 
rămâne un Prieten. Scriu „Prieten” pentru că acestui cuvânt nu îi pot 
adăuga nici-un alt calificativ. Mai ales acum, când sub povara 
nenorocitului nostru capitalism de cumetrie, acest cuvânt- Prieten – este, 
prin el însuşi, suficient, pentru a numi cu adevărat o identitate unică şi 
irepetabilă în cursul frământat al timpului în care facem umbră acestui 
pământ. 

Prima noastră întâlnire s-a întâmplat, dacă nu mă înşel, prin 1976, 
adică atunci când, intrând în biroul nostru de la etajul III, aripa dinspre 
Pavilionul Economiei Naţionale( cum i se spunea pe atunci) al Casei 
Scânteii- folosesc desigur limbajul vremii- am văzut o figură nouă.Era un 
tânăr cu o privire senină şi directă, care s-a ridicat foarte natural de pe 
scaun, mi-a întins mâna şi s-a prezentat:- Sunt Corneliu Ostahie, noul 
coleg. 

Cunoştinţă, este un fel de a spune pentru că, în ceea ce mă 
priveşte, îi cunoşteam, de ceva vreme, după semnătura. Ca poet sau ca 
reporter din paginile revistelor „Viaţa studenţească” şi „Amfiteatrul”- 
unde iscălea Corneliu Ostahie Cosmin şi pot spune că eram un cititor 
aplecat al scrisului său. O dată fiind făcute prezentările şi, prin aceasta, 
debutul lui Cornel în biroul pe care Marele Blond, Fănuş Neagu, îl 
botezase „Secţia capul şi picioarele”(fiindcă aici coabitau secţiile de 
propagandă şi de sport ale ziarului), şeful nostru direct, regretatul şi 
neuitatul A I Zăinescu ne-a şi făcut de drum la Teleorman, la Argeş şi la 
Olt. Am plecat împreună, vajnici şi entuziaşti reporteri şi aşa am rămas în 
toţi aceşti aproape 40 de ani. Adică „împreună”, dincolo de atâtea şi 
atâtea încercări ale vieţuirii noastre. 

Ba, încă, aşa ne-au şi prins momentele fierbinţi şi dramatice ale 
lui decembrie 1989, ca reporteri în Coreea de Nord şi, apoi, în China, 
unde am şi petrecut cam două săptămâni în regim de exilaţi fără exil. 

Am pomenit anume aceste amănunte de epocă- pentru care niscai 
puritani de drept comun m-ar putea acuza că sunt nostalgic!- pentru a 
reţine un fapt care , cred, că este esenţial pentru identitatea morală şi 
sufletească a lui Corneliu Ostahie. Şi anume sinceritatea sa absolută, 
buna lui credinţă desăvârşită cu care îi trata pe cei cărora le acorda 
încrederea şi, prin aceasta, prietenia sa. Mă refer la faptul că dacă pentru 
foarte mulţi, dureros şi, mai cu seamă, dezamăgitor de mulţi dintre 
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semenii noştri, acel însângerat decembrie 1989 a fost (şi) un fel de hârtie 
de turnesol care le-a devoalat adevăratul lor mod de a gândi şi de a se 
comporta, abjurându-şi credinţele întru care până atunci juraseră cu foc şi 
cu împătimire, pentru Corneliu Ostahie aceste evenimente nu au făcut 
decât să îmi întărească şi să ne întărească încrederea şi preţuirea pentru 
caracterul său frumos şi pentru verticalitatea sa. Corneliu Ostahie- iată un 
mod esenţial şi durabil de a defini o viaţă cu adevărat frumoasă, dedicată, 
cu o generoasă uitare de sine,alătur de admirabila lui soţie, Cristina, celor 
cu care împărţea vise şi poeme cu contur de lumină. 

Om al echilibrului şi al bunei măsuri în tot şi în toate, Cornel 
Ostahie nu avea cum să se numere printre aceia care se auto-propun, se 
auto-susţin şi se auto-premiază la bursa veleitarilor. Discret şi sobru, el a 
scris o poezie plină de un gen aparte care nu avea cum şi de ce să fie la 
modă şi să spargă piaţa. Dar, cu siguranţă, ea trebuie recitită şi aşezată la 
locul aparte pe care îl merită într-o viitoare istorie a literaturii române. 
Aşa după cum eseurile sale critice- pentru care, parafrazând o vorbă a lui 
G. Călinescu- l-am acuzat (vorbă să fie!) că a trişat visând pe marginea 
picturilor sau a graficilor vor fi, fără doar şi poate, o mărturie vie despre 
artele plastice româneşti ale zilelor noastre. 
  Ar fi multe, foarte multe de scris şi de povestit despre Corneliu 
Ostahie, dar îi rog pe prietenii noştri să mă înţeleagă şi să mă păsuiască. 
Promit şi, bineînţeles, îi promit şi lui Cornel, că în timpul imediat 
următor voi termina mult prea întârziatul meu volum de amintiri . Volum 
pe care l-am gândit sub semnul versului unui alt neuitat prieten şi poet, 
George ţărnea:”Viaţa-n cacealmale plus trei papagali”, în care voi depune 
mărturie atât despre anii boemei studenţeşti: 1965- 1971 cât şi din cei ai 
boemei din presa tinerească: 1971- 1989. 

La ora când aceste sărace cuvinte pleacă spre cititor ,sufletul 
blând şi curat al lui Corneliu Ostahie va fi ajuns în în Seninul Divin al 
Cerurilor. Unde se va întâlni cu alţi colegi ai noştri de ziar: cu Vasile 
Căbulea, Pavel Perfil (Pafka), cu Ioan Strugari şi Alexandru Iancu sau 
Geta Paraschiv, cu Gicu Cucu, Nicu Coşoveanu, Lidia Popescu, Domniţa 
Văduva, Costi Stan şi Vasile Ranga, cu Laurenţiu Olan(Lolo), Dragomir 
Magdin sau Georgică Ecliserescu, cu Nae Militaru, cu Ileana Podoleanu 
şi Cristina Balint- binecuvântată fie-le, tuturor, odihna în Împărăţia 
Domnului! 

Somn lin, Cornel şi iartă-ne dacă în acest răgaz în care am 
împărţit bunele şi relele am avut prea puţină vreme pentru a desluşi 
înţelesurile tăinuite ale acelei unici pe care aventuri numai tu ai ştiut a o 
numi atât de răvăşitor şi dureros de frumos: „Experienţe pe sufletul viu”. 
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Mircea Răsvan Ciacâru 
 
 „Pictorul anului” în 2015 (distincţie acordată de U.A.P.R. filiala 
Neamţ) pe simezele Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” în expoziţia 
personală „Nobleţe şi culoare”(vernisajul a avut loc în 4 decembrie 
2015, în prezenţa doamnei Margareta Labiş). Expoziţia rămâne deschisă 
până la 15 ianuarie 2016. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gheorghe Blaga şi revista “La Tazlău” 
 

În această toamnă, la 10 octombrie, profesorul Gheorghe Blaga ar 
fi împlinit 78 de ani. Îl aniversăm în lipsă pentru că la un sfîrşit de aprilie 
a anului 2006  avea să plece dintre noi. Profesorul a fost iniţiatorul şi 
mentorul Fundaţiei “I.I. Mironescu” de la Tazlău şi al cunoscutei reviste 
care a purtat numele comunei pe coperta ei mai bine de zece ani, “La 
Tazlău”. Fundaţia "I.I. Mironescu" prin manifestările din această 
perioadă  a contribuit la revigorarea datinilor şi obiceiurilor strămoşeşti 
din zonă. A fost la începuturi, din cîte ştiu, şi un festival anual de profil 
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care avea această nobilă menire, să promoveze o parte din frumuseţea 
folclorului local. Uneori, acest folclor (scris) a trecut şi în paginile 
revistei. Fiind o revistă editată de o fundaţie culturală dintr-o comună, 
paginile de folclor, câte au fost, au constituit un punct de atracţie al 
revistei. Dar ceea ce rămâne mai important, condeieri de prestigiu din 
ţară au publicat, unii număr de număr, în revista "La Tazlău". Ea avut 
darul să contribuie la cultivarea gustului pentru creaţia literară de calitate. 
Din când în când  paginile ei au găzduit creaţii ale unor elevi, debutanţi, 
care şi-au publicat creaţiile lor, proză, versuri, eseuri, ţinând treaz 
interesul pentru revistă în rîndul elevilor, fiind în acelaşi timp şi o rampă 
de lansare  în literatură  a acestora. Am salutat faptul că profesorul 
Gheorghe Blaga  a căutat ca în fiecare număr de revistă să aibă semnături 
prestigioase din judeţ şi din ţară. Acest lucru a adus de fiecare dată un 
plus de calitate sumarelor revistei "La Tazlău". Cititorii au găsit  de 
fiecare dată ceva interesant de citit, fie că s-au oprit la articolele de 
opinie, la eseuri sau la recenziile literare prin care s-au semnalat apariţii 
notabile. Revista a contribuit la menţinerea trează a "spiritului Tazlăului" 
prin publicarea, uneori inedită, a unor materiale documentare de istorie 
literară, în special cele legate de spiritul tutelar al locului, I. I. Mironescu, 
sau fragmente din istoria monografică a comunei. Un documentarist 
harnic le-ar putea aduna şi din arhiva revistei pentru o eventuală lucrare 
monografică a zonei. “La Tazlău”, care a pornit la drum  cu un grup 
restrîns de colaboratori, a devenit, în timp, cea mai prestigioasă revistă 
literară editată de o fundaţie comunală din judeţ şi cred că şi din ţară. Nu 
am ştiinţă să mai fi existat în vreo comună o revistă cu o vechime atît de 
mare. Pentru asta se cuvine să omagiem pe cel care a făcut toate acestea 
într-o perioadă relativ scurtă de timp. Este păcat însă că vorbim doar la 
timpul trecut despre toate acestea. Iar acest bilanţ, mult prea succint 
desigur, ar fi fost mai bogat la această oră dacă profesorul nu ar fi plecat 
dintre noi. Gheorghe Blaga, cel care a înnobilat cu truda şi numele său 
atât Fundaţia amintită cât şi revista. Un om care a sfinţit cu adevărat locul 
şi care, acum, la împlinirea a 7 ani de la trecerea la cele veşnice ar trebui 
trecut între cetăţenii de onoare ai comunei. (NS) 
 

Gazetarul Viorel Tudose 
 

Cel care a fost considerat, pe drept, părintele gazetarilor din 
Neamţ, Viorel Tudose ar fi împlinit în aceste zile 72 de ani.  

Născut la 26 noiembrie 1943 în comuna Gârcina, a urmat 
cursurile Liceului „Petru Rareş”, apoi a absolvit Facultatea de filologie 
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ieşeană. A lucrat redactor la secţia culturală a ziarului „Ceahlăul” mai 
mulţi ani, după care a deţinut funcţia de secretar de redacţie, „făcător de 
ziare”, cum îi plăcea lui să-şi spună. În perioada aceasta a promovat 
creaţia literară autentică din judeţul Neamţ, lui revenindu-i marele merit 
de a fi făcut cunoscută pentru prima oară în presă cea care avea să devină 
”şcoala de poezie nemţeană”. Cei mai mulţi dintre scriitorii de azi din 
Neamţ au debutat în literatură graţie (şi) lui Viorel Tudose. După 1989 a 
condus ziarul „Ceahlăul”, în calitate de redactor şef, apoi de director 
general. 

Făcând parte dintr-o generaţie de ziarişti intraţi în această breaslă 
după „dezgheţul” din anii 70, înainte de cunoscutele „teze” care aveau să 
paraziteze şi chiar să sufoce gazetăria românească, Viorel Tudose, alături 
de Cătălin Stupcanu (prietenul lui cel mai apropiat), Eugen Tureschi, 
Dumitru Buznea, Teodor Radu, Vasile Orăşanu, Dumitru Simionescu, 
Nichita Bistriceanu (ca să ne oprim la câţiva, doar la cei plecaţi dincolo!) 
a făcut ziaristică de calitate. Atât cât s-a putut în acele timpuri. Dar a şi 
crescut ziarişti tineri, după 1989, ajutându-i să-şi ia zborul prin propriile 
lor aripi. Unii i-au recunoscut acest merit, alţii au uitat, cunoscut fiind 
faptul că cea mai grea povară în viaţă este recunoştinţa. Viorel Tudose a 
fost, cu siguranţă cel mai important gazetar pe care l-a dat Neamţul 
contemporan. A fost, deopotrivă, un sensibil poet – dar un poet ucis, ca 
mulţi alţii, de gazetărie - care a publicat în tinereţe poeme în reviste 
literare importante din ţară, dar şi un gazetar complet, trecând prin toate 
etapele iniţiatice şi (apoi) de măiestrie pe care trebuie să le parcurgă un 
gazetar profesionist.  
Supărat pe lume, chiar şi pe unii prieteni – cei mai mulţi dintre ei 
înşelându-i aşteptările – ne-a părăsit acum cîţiva ani pentru o lume 
gazetărească mai blândă, mai luminoasă (dacă o exista aşa ceva), mai 
curată. De acolo de sus va veghea, cum a făcut-o vreo 4-5 decenii până 
acum, să ducem pe mai departe gazetaria, acest „câine de pază al 
democraţiei”, meserie pe care a iubit-o atât de mult. A trăit întreaga viaţă 
doar pentru ea. 
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Pictorii din Piatra Neamţ şi locul în care trăiesc 
La întrebarea „Aţi da Piatra pe Bucureşti?” toţi au 

răspuns negativ 

 
Artiştii plastici care trăiesc la Piatra Neamţ sunt, majoritatea 

dintre ei, născuţi pe alte plaiuri româneşti. Au ajuns în municipul de sub 
Cozla prin repartiţie guvernamentală – în calitate de tineri absolvenţi – 
sau prin natura serviciului. Deşi mai poartă nostalgia locului lor natal, 
pictorii care locuiesc în Piatra Neamţ s-au îndrăgostit de acest 
municipiu, probabil şi de oamenii lui, astfel că nu ar da Piatra Neamţ pe 
nici unul alt oraş din ţară, inclusiv Capitala. La întrebarea noastră: „Aţi 
da Piatra pe Bucureşti?”, răspunsul a fost, în unanimitate: nu. Iată doar 
cîteva din răspunsurile lor. 

* Doina Daşchievici, născută la Bacău: „Iubesc iernile, iubesc cu 
patimă muntele, iubesc acest oraş, Piatra Neamţ, în care am ales să 
trăiesc şi pe care îl consider oraşul meu natal. Iar cele mai frumoase 
amintiri sunt legate de pelerinajele mele pe munte şi de oraşul în care 
trăesc. Nu aş da acest oraş pe Bucureşti niciodată”. 

* Arcadie Răileanu, născut în Republica Moldova : « Pentru un 
artist, indiferent de domeniul în care activează, sursa de inspiraţie şi chiar 
procesul de creativitate în sine nu au o relaţie cu ce se întâmplă în 
societate.  Gradul de inteligenţă, de cultură al concetăţenilor creează 
totuşi un ambient propice artelor. E suficient să ne amintim de Florenţa 
Renaşterii. Piatra Neamţ rămâne în continuare un oraş de cultură 
important, cu multiple tradiţii în această sferă. E bine să nu confundăm 
provincia cu provincialismul. Adesea mass-media ne oferă mostre de 
provincialism cras chiar şi în capitală. Provincia, până la urmă, este doar 
un termen geografic şi nu are nimic cu provincialismul. Mulţi din marii 
noştri înaintaşi au creat în oraşele României şi asta nu le-a diminuat 
valoarea. Evident că nu ». 

* Dumitru Bostan, junior, născut la Piatra Neamţ : « Piatra 
Neamţ, oraşul meu natal, este de câţiva ani, şi pentru mine, o bună sursă 
de inspiraţie. Câteva cadre din oraş au constituit tot atatea pretexte pentru 
pictură şi chiar acum am în lucru câteva pânze 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 îţi dă atâta energie. Mă întorc acolo de fiecare dată cu 
cea mai mare plăcere. Dar atât ». 



LITERA-TURA-VURA 
 

 295 

* Ştefan Potop, născut la Tazlău : « 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. Iar Piatra Neamţ îl 
are ». 

* Dumitru Bezem : - Cred că atât spiritul cât şi comportamentul 
nostru este legat de locul în care ne-am născut. Deosebirea dintre cele 
două locuri invocate  constă în faptul că aici pământul nu este sufocat de 
construcţii. Pictura mea îşi găseşte împlinirea stilistică în mijloacele 
consacrate: linie, formă culoare. Şi în acord cu nota romantică şi 
frumuseţile încă de descoperit ale urbei noastre. Ca să reuşeşti în artă 
trebuie să şi pierzi, să ai nişte minime frustrări. În capitală capeţi în final 
notorietate, Însă eu, poate, tot într-un final, aş fi evadat de acolo şi m-aş 
fi întors tot la Piatra Neamţ, oraşul meu drag ».  

* Parasca Agape, născută în Răchiţi, Botoşani : « Zona Neamţ 
poate fi o bogată sursă de inspiraţie pentru pictori datorită peisajului 
variat şi a încărcăturii de cultură, cu multe mănăstiri, cu biserici, cetăţi. 
Dacă aş locui în Capitală cred că nu aş  desena deloc. Nu suport 
aglomeraţia, gălăgia, căldura. Dar, mai ales, nu suport  îndepărtarea de 
plaiurile sucevene, de care mă leagă multe amintiri, deşi merg acolo 
foarte rar ». 

* Dumitru Bostan, senior, pietrean: “Detest capitala. Nu ştiu 
dacă voi mai putea picta acolo. Numai un oraş ca Piatra Neamţ poate 
oferi unui visător cele mai frumoase clipe. Oraşul este superb şi liniştit, 
munţii din preajmă cu pădurile lor, îţi deschid generos porţile inspiraţiei 
în pictură”. 

* Mihai Agape, născut la Grozeşti, Iaşi : « Am cunoscut « Micul 
Paris » la « metru pătrat ». De acolo am ajuns la Piatra Neamţ. M-a 
fascinat Piatra Neamţ aşa cum era pe atunci, patriarhal cu orizont aşa de 
apropiat de jur-împrejur, datorită munţilor Cernegura, Cozla şi Petricica. 
Pentru mine, viaţa la Piatra Neamţ a fost o sursă de inspiraţie. « M-a tras 
aţa » pe aici şi am trăit la Piatra până în momentul de faţă. Dacă aş locui 
în Capitală, nu ştiu dacă aş picta mai bine sau nu, dar ştiu că aş fi făcut 
tot pictură ».  
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Anchetă printre scriitori:  
Cît de important e spaţiul în care te-ai născut? 

„Spaţiul în care ai deschis ochii devine decisiv pentru 
întreaga devenire” 

 
Cît de important e spaţiul, locul în care te naşti, în evoluţia unui 

scriitor, a unui artist? Îşi pune amprenta pe sensibilitate, pe opera lui 
ulterioară? Iată o întrebare pe care am pus-o câtorva dintre scriitorii care 
s-au născut în Neamţ. 

* Adrian Alui Gheorghe: „Spaţiul în care te-ai născut, cel în 
care ai deschis ochii şi ai văzut lumea pentru prima oară, devine decisiv 
pentru întreaga devenire. Şi acest lucru nu este valabil numai la artişti, 
este valabil pentru oricare individ. Omul este, în definitiv, un copac care 
poartă rădăcinile după el, iar prin posibilităţile infinite ale memoriei îşi 
ia continuu sevă din pămîntul originar. În ce mă priveşte apropierea de 
Creangă, pe prispa căruia am copilărit, umbra Cetăţii Neamţului sau 
aerul atît de vibrant din jurul mănăstirilor m-au tulburat decisiv. Vrem, 
nu vrem, sîntem produşii contextelor şi ai propriei memorii”.    

* Daniel Corbu: „Contează enorm. Şi trebuie să ai un loc al tău, 
un petec de pămînt, o bojdeucă, altfel Dumnezeu nu ştie unde să te 
găsească. După cum bine ştii, sunt născut la Târgu Neamţ, dar toată 
copilăria, începând din a şasea zi de la naştere, mi-am petrecut-o în 
Vânătorii de Neamţ. Vorbind  despre satul din umbra legendarei Cetăţi a 
Neamţului, răsfirat pe vreo şapte kilometri de-a lungul Ozanei, te laşi 
fără voie năvălit de melanholii atât de speciale. Nu se poate vorbi despre 
vatră (în cele mai multe cazuri, cu un orgoliu de patriot local pătimaş), 
fără a vorbi de copilărie, pentru că ea ascunde toate datele personalităţii 
de mai târziu”.  

* Radu Florescu: „Pot spune că locul în care am trăit şi-a pus 
amprenta în mod decisiv pe cărţile pe care le-am scris în toţi aceşti ani. 
Viaţa mi-a oferit pînă acum experienţe vii, scrisul a fost acea supapă 
prin care am reuşit să comunic, ori de cîte ori aveam sufletul greu. 
Poezia m-a apropiat de oameni, într-un mod cu totul special, mi-am făcut 
prieteni pe viaţă, alături de care am trăit şi trăiesc frumos. Dar 
implicarea mea în viaţa literară a fost mai mult sporadică, doar cărţile 
mele au fost cele care m-au scos în lume. Fiecare am fost pe cont 
propriu, fiecare am decis la un moment dat drumul pe care plecăm, sau 
de cele mai multe ori a fost doar întîmplare”.   
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* Vasile Baghiu: “Îmi place locul  în care m-am născut, sunt 
bucuros că părinţii mei sunt cei care sunt, că nu am nici un fel de 
nemulţumire legată de propria identitate. Contează unde vezi lumina 
zilei, fireşte, şi nu numai dacă devii scriitor, ci în general, ca om. 
Primele impresii de viaţă raportate la mediul în care ne naştem şi 
creştem – se ştie şi din unele teorii psiho-sociologice – au impact asupra 
dezvoltării individuale. Moştenirea genetică, mediul cultural şi social, 
clima, relieful, climatul cultural, toate ne influenţează. Ceea ce nu se 
schimbă este natura umană, sensibilitatea, creativitatea şi capacitatea de 
comunicare pe care le găsim peste tot în lume”.  

* Dorin Ploscaru: „Da. Podoleniul reprezintă pentru mine 
matricea, arhetipul. E locul unde atunci cînd mă mai întorc din cînd în 
cînd, la părinţii mei Ioan şi Ecaterina, aş scrie o săptămână de 
dimineaţă pînă seara.  Mă inspiră  foarte mult pământul şi locul natal. 
La şcoală în anii dintâi , ca orice copil, învăţam pe dinafară poezii şi 
desigur trebuia să le recităm la serbările şcolare. Prin clasa a cincea , a 
şasea  cred, aveam o profesoară de română , doamna Teodorescu, căreia 
i-am spus că eu vreau să mă fac poet. Erau şi acele teste: ce vrei să te 
faci cînd vei fi mare... şi de fiecare dată răspundeam: eu vreau să devin 
poet”.  

* Gheorghe Simon : « Agapia mi-a dăruit iubirea, pe când 
Mănăstirea îmi contestă dreptul de proprietate asupra grădinii, în care 
mi-a fost dat să văd Raiul copilăriei. Agapia e răspunsul bun la 
chemarea asurzitoare a tăcerii neântinate, ca ispăşire şi iscusire, prin 
asceza Verbului, pe toate jertfind, jertfitor. E un fel de ieşire din Infernul 
singurătăţii atroce, aşa cum poetul Ioan Es Pop şi-a găsit mântuirea prin 
poezie şi prin mărturisire, fără de umbrire, părăsind Ieudul natal, din 
prinos de iubire. Agapia nu mai e un loc, ci un nume; nume consfinţit de 
Închinătorii şi Mărturisitorii care s-au inspirat din Duhul răcoritor al 
contemplării, lăsînd la intrare povara cotidiană a urgisirii, dând 
expresie senină, grigoresciană, chipului în admirare şi încântare de 
sine ».   

* Constantin Ardeleanu: “Tazlăul e centrul lumii! L-au vizitat 
domnitori şi literaţi, deşi e într-o coastă de munte. A fost pomenit mai des 
şi datorită scriitorului medic Mironescu. Până la 18 ani, din raionul 
Buhuşi (conform unei vechi împărţiri administrative) eu nu am ieşit decât 
câte o singură dată la Câmpulung Moldovenesc (la rudele bunicii 
bucovinene dinspre tata), la Iaşi (într-o excursie cu liceul) şi la Bacău 
(pentru recrutare). Bucureştiul l-am văzut la 23 ani (prin repartiţia de la 
facultate). Întâmplările cu haz de aici doar m-au îngrăşat, dar cum să nu 
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guşti umorul moldav... Şi să nu râzi cu lacrimi, când mama a adunat 
toate medaliile lucitoare ale tatei de „fruntaş în întrecerea socialistă”, 
cerându-i unui bijutier să le transforme în verighete pentru cei doi băieţi. 
Când acesta i-a spus că sunt doar nişte tinichele fără valoare, i-a spus 
seara tatei : „Mă miram să fie ceva de capul comuniştilor”… 

* Ioan Vieru: “O influenţă puternică asupra mea a avut  
Văratecul , unde locuia bunica din partea mamei. Asemeni unei persoane 
cumva mature, am fost marcat  de măreţia şi forţa naturii de acolo, de 
misterul pe care îl declanşa. În oameni, în relaţiile lor, în aura 
religioasă. Oamenii locului erau nişte sfinţi... A fost un miracol din care 
nu am ieşit  niciodată. Au urmat apoi oamenii, cărţile, scrisul, într-un fel 
de itinerar iniţiatic. Grumăzeştiul, precum majoritatea satelor din jurul 
Târgului Neamţ, având o  propensiune spre un anume urbanism, a fost 
un loc tranzitoriu, benefic. Copilăria mi-am petrecut-o până la oarecare 
epuizare nervoasă între cărţi, în spaţiul închis, izolat de cei de vârsta 
mea. Eram palid, marcat de călătoria spre o interioritate posibilă. Poate 
numai pasiunea pentru schi m-a ţinut pe linia de plutire, fizic vorbind, 
iar vara, bicicleta, un alt vehicol metafizic pentru mine”.  

Firesc, unora dintre repondenţii anchetei noastre, atunci când se 
gândesc la locul naşterii lor, le revin în memorie mai puţin locurile în 
care s-au minunat prima oară că luna răsare din acelaşi copac 
întotdeauna, că soarele le-a zâmbit dimineata din aceeaşi fereastră a 
casei, ci, mai ales, oamenii lângă care au crescut, părinţii, rudele, 
prietenii din copilărie. Însă fie că vorbesc despre una sau alta, un singur 
lucru e comun în aceste răspunsuri: nostalgia după copilărie. (Nicolae 
Sava) 

 
 

Avântul - ziar local din perioada interbelică, 
accesibil (la un click distanţă!) 

pe site-ul Bibliotecii Judeţene „G. T. Kirileanu” 
 
 

Colecţia unui important cotidian local din perioada interbelică, 
aflată în Fondul documentar „G. T. Kirileanu” a devenit, de curând, 
disponibilă şi în format on-line, pe site-ul www.bibgtkneam.ro, pe 
„biblioteca digitală/ fotografii/ colecţii”.  

Luând în considerare interesul crescut al utilizatorilor bibliotecii 
pentru această colecţie, corelat cu necesitatea protejării ei, soluţia cea mai 
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potrivită a fost, ca şi în cazul altor publicaţii digitizarea ei. Astfel, cele 
193 de numere ale publicaţiei, din perioada 1928-1939, vor putea fi 
consultate concomitent de un număr nelimitat de persoane, asigurându-
se, în acelaşi timp, şi conservarea lor. 

Adrian Alui Gheorghe, directorul bibliotecii: „Un palier extrem 
de important al activităţii din bibliotecă îl reprezintă digitizarea 
colecţiilor, păstrarea memoriei culturale, redescoperirea identităţii 
culturale a unei epoci prea puţin cunoscute din spaţiul nemţean. Prin 
postarea acestora pe site-ul bibliotecii oferim publicului, de altfel 
numeros, care beneficiază de acest tip de interacţionare, posibilitatea de a 
regăsi atît informaţie, cît şi parfum de epocă. Pe lîngă cele 193 de numere 
ale publicaţiei Avântul, puteţi accesa şi cele 41 de numere ale ziarului 
Ceahlăul, din perioada 1941 – 1943. De apreciat inventivitatea colegilor 
din compartimentul IT, care au realizat un scanner după o formulă 
proprie, ieftin şi eficient.”   

 
 

Aurel Dumitraşcu - 60 
 
 

Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ a organizat  în data 
de 13 noiembrie 2015 o amplă evocare a personalităţii scriitorului Aurel 
Dumitraşcu, la 60 de ani de la naştere şi 25 de ani de la plecare. 
Evenimentul a beneficiat de prezenţa la Piatra-Neamţ a mai multor 
scriitori care l-au cunoscut pe Aurel Dumitraşcu, direct sau prin 
intermediul operei sale. Au fost prezenţi Vasile Baghiu, Ana Donţu, 
Gellu Dorian, Ionel Dumitraşcu, Claudiu Komartin, Iolanda Lupescu, 
Cornel Miftode, Emil Nicolae, Doina Popa, Adrian G. Romila, Nicolae 
Sava, Gheorghe Simon, Vasile Spiridon, Liviu Ioan Stoiciu, Vasile 
Tudor, Lucian Vasiliu care au vorbit despre personalitatea lui Aurel 
Dumitraşcu, despre opera sa, despre locul său în cadrul generaţiei 80 şi a 
literaturii române contemporane. Au fost lansate, cu acest prilej, 
volumele, antologii sau texte inedite, „Concert cu păpuşa de cîrpe”, 
antologie, desene de Mircia Dumitrescu, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 
2015; „Scrisori către T”, Editura Muzeului Literaturii Române, 
Bucureşti, 2015; Epistole inedite (1979-1990). Scrisori către Gellu 
Dorian / Botoşani şi Lucian Vasiliu / Iaşi, Colecţia “Manuscriptum”, 
Editura Junimea, Iaşi, 2015; Aurel Dumitraşcu / Adrian Alui Gheorghe - 
Frig. Roman epistolar Editura Charmides, 2014; „Malec”, Colecţia 
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“Buzunarul cu poezii”, Editura Conta, Piatra-Neamţ, 2015; O mie şi unu 
de picioare verzi, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2014.  

De asemenea, a fost lansa volumul „Cadrul 25” semnat de Ana 
Donţu - câştigătoarea din acest an a Premiului Naţional de Poezie - debut 
în volum „Aurel Dumitraşcu”.   

Atmosfera evocatoare a fost întregită şi de expoziţia de carte şi 
manuscrise semnate de Aurel Dumitraşcu, cît şi de vocea poetului, după 
o înregistrare realizată de Adrian Alui Gheorghe în anul 1987. Un 
moment aparte a fost oferit de recitalul actriţei Camelia Paraschiv Katai, 
de la Teatrul din Târgu Mureş, fostă elevă a lui Aurel Dumitraşcu. 

Adrian Alui Gheorghe, coordonatorul programului: „Aproape că 
nu-mi vine să cred că Aurel Dumitraşcu are sau ar fi avut 60 de ani! Pe 
noi ne-a legat tinereţea poeziei, aşa că raportarea nu o pot face decît la un 
Aurel Dumitraşcu tînăr, evident. Şi aşa a şi rămas, de altfel, alături de 
Labiş, de Virgil Mazilescu, de Daniel Turcea, între poeţii mereu tineri. 
Mă bucură că generaţia tînără i-a receptat foarte bine poezia, că îl 
editează, asta justifică eforturile mele vreme de douăzeci şi cinci de ani”.    

 
 

 

„Sadoveniana” - 2015 
 
          Manifestare de tradiţie în judeţul Neamţ, „Sadoveniana” a avut 
cîteva momente speciale în activitatea Bibliotecii Judeţene „G. T. 
Kirileanu”.  Astfel, în data de 5 noiembrie a fost inaugurată o expoziţie 
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de carte, ediţii princeps şi ediţii rare din creaţia sadoveniană şi periodice 
la care a colaborat Mihail Sadoveanu, toate din Fondul „G. T. Kirileanu”. 
În ziua de 6 noiembrie, la ora 13, în sala Cupolă a avut loc un simpozion 
dedicat operei şi „actualităţii” lui Mihail Sadoveanu. Cu acest prilej au 
susţinut conferinţe  prof. univ dr. Constantin Dram (Universitatea „Al. I. 
Cuza” din Iaşi) cu tema „Umorul şi înţelepciunea la Mihail Sadoveanu”  
iar dr. Constantin Cristian Bleotu din Bucureşti a prezentat un 
documentar despre „Mihail Sadoveanu în arhivele Radio România” cu 
ilustrări din Fonoteca de Aur. A fost lansat, cu acest prilej volumul 
„Personajul sadovenian. Tipologie şi evoluţie stilistică” (Editura Tipo 
Moldova, 2015), semnat de Constantin Cristian Bleotu, prezentat de către 
scriitorii Adrian G. Romila şi Emil Nicolae.  În aceeaşi zi, de la ora 10, 
dr. Constantin Cristian Bleotu a lansat volumul  „Personajul sadovenian. 
Tipologie şi evoluţie stilistică” la Liceul de artă „Victor Brauner” din 
Piatra Neamţ. Adrian Alui Gheorghe: „Genialitatea lui Mihail Sadoveanu 
nu mai trebuie demonstrată, nu o scade nici timpul, nici istoria. Ceea ce 
trebuie să facem, e să ne reconfirmăm noi înşine calitatea de cititori ai 
operei sadoveniene, să avem puterea şi inspiraţia să ne regăsim în 
universul profund românesc din biblioteca pe care ne-a lăsat-o”.    

 

 
Participare nemţeană la  

Tîrgul Internaţional de Carte de la Belgrad 
 
     Între 25 octombrie şi 1 noiembrie a avut loc cea de-a 60-a ediţie a 
Târgului Internaţional de Carte de la Belgrad. România a fost prezentă, 
alături de alte 18 state din Europa, Asia şi America de Sud, cu un stand 
organizat de Ministerul Culturii. Amplasat în zona centrală a spaţiului 
rezervat expozanţilor străini, standul României a expus o selecţie amplă 
de titluri din oferta editorială a momentului şi a găzduit o serie de 
evenimente care i-au avut ca protagonişti pe câţiva dintre scriitorii 
reprezentativi ai literaturii noastre actuale. Astfel, în seara de 28 
octombrie, Horia Gârbea a susţinut o incitantă conferinţă dedicată 
perspectivelor teatrului românesc, văzute prin prisma balanţei naţional - 
universal. Conferinţa s-a bucurat de participarea câtorva dintre cei mai 
importanţi scriitori sârbi contemporani (Adam Puslojic, Miljurko 
Vukadinovic) şi a fost onorată de prezenţa secretarului general al 
Asociaţiei Scriitorilor din Serbia, poetul Branislav Veljkovic.  
A doua zi, publicul prezent la standul României a putut urmări un recital 
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de poezie susţinut de Adrian Alui Gheorghe. Cu ajutorul lui Adam 
Puslojic şi al lui Miljurko Vukadinovic, recitalul (onorat de prezenţa 
poeţilor Predrag Bogdanovic Ci, Branislav Veljkovic şi Ranko Risojevic) 
s-a transformat într-un happening de dialoguri poetice româno-sârbe şi, 
de asemenea, într-un inedit atelier de traducere de poezie. Adrian Alui 
Gheorghe a lansat o culegere de poezie în limba sîrbă, „Слава милости” 
în traducerea Liubiţei Raichici Ambele manifestări l-au avut ca 
moderator pe criticul Răzvan Voncu. Un mare succes l-a avut lansarea 
versiunii sârbe a romanului „Viaţa începe vineri”, al Ioanei Pârvulescu, 
apărut la Editura Heliks din Belgrad, în traducerea lui Dura Miocinovic. 
Evenimentul a avut loc vineri, 30 octombrie, la sala „Branko Copic”, cu 
participarea criticilor Tamara Krstic şi Răzvan Voncu. La târg a fost 
prezent şi Eugen Simion, care s-a întâlnit cu cititorii la standul României 
şi a participat la o dezbatere pe tema existenţialismului românesc şi 
european, la sala Guvernului Serbiei. Adrian Alui Gheorghe: „E o onoare 
să particip la un asemenea tîrg de carte, de tradiţie, să intru în dialog cu 
publicul dintr-o ţară în care literatura română este foarte iubită. În Serbia 
poezia românească are un culoar deschis de Nichita Stănescu, de Marin 
Sorescu, de Petre Stoica, de Ana Blandiana, spiritul sîrb şi spiritul 
românesc se întîlnesc la nivelul sensibilităţii.”   
 

 

Nicolae Labiş - 80   
 
 
Evocarea poetului Nicolae 

Labiş, din 4 decembrie 2015, a fost 
ilustrată cu un recital de versuri 
susţinut de actorii Ecaterina Hâţu şi 
Răzvan Bănuţ de la Teatrul 
Tineretului din Piatra-Neamţ, precum 
şi de o incursiune în epoca şi lumea lui 
Nicolae Labiş avându-l ca „ghid” pe 
Emil Nicolae. Manifestarea s-a 
bucurat de participarea extraordinară a 
Margaretei Labiş - sora poetului, cu 
mărturii emoţionate şi confesiuni 
legate de destinul meteoric prin viaţă 
al poetului, dar cu o prezenţă atît de 

vie în spaţiul literaturii române. Recitalul de poezie susţinut de Margareta 
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Labiş a fost unul dintre cele mai emoţionante momente de poezie care au 
vibrat vreodată în sala Cupolă a bibliotecii din Piatra Neamţ. Filmul 
manifestării poate fi vizionat, integral, pe site-ul bibliotecii. 

 

De la PEN România 

        Vineri 20 noiembrie, a avut loc adunarea generala a PEN Romania 
pe 2015. La adunare au participat un numar de membri mai mare ca de 
obicei, ceea ce ne-a bucurat. Au fost prezenti: Magda Carneci 
(preşedinte), Adrian Alui Gheorghe (vicepreşedinte), Denisa Comanescu, 
Daniel Cristea-Enache, Simona-Grazia Dima (secretar), Adina Dinitoiu, 
Caius Dobrescu, Gellu Dorian, I.B. Lefter, Simona Popescu, Ofelia 
Prodan, Gheorghe Schwartz, Elena Stefoi, Razvan Tupa, Ion Vieru, 
Claudia Voiculescu. Iar ca invitati, au fost prezenti Cezar Paul-Badescu, 
un cristian, Ion Matiut, Elena Liliana Popescu. Scriitorii care au mandatat 
alti scriitori sa-i reprezinte au fost: Vasile Andru, Adriana Babeti, Ana 
Blandiana, Vasile Dan, Mariana Gorczyca, Ioana Ieronim, Romulus 
Rusan, La adunare, s-a citit raportul de activitate pentru perioada 2014-
2015 si raportul contabil pe perioada 2012-2015. Secretarul PEN 
Simona-Grazia Dima si-a luat ramas bun, dupa 10 ani de activitate, si a 
primit o diploma de merit pentru bunele oficii aduse organizatiei noastre.  
Au fost primiti in PEN urmatorii noi membri: Cezar Paul-Badescu, Calin 
Andrei Mihailescu, Radu Vancu, un cristian, Elena Liliana Popescu, Dan 
Anghelescu, Ion Matiut. 

La invitatia biroul PEN, Ruxandra Cesereanu a reintrat in PEN 
dupa citiva ani de absenta.  Premiul PEN Romania 2015 a revenit lui 
Andrei Cornea pentru cartea "Miracolul. Despre neverosimila faptura a 
libertatii" (Humanitas, 2014). Despre premiat a vorbit Daniel Cristea-
Enache. Premiul a fost sponsorizat de societatea de gestiune a drepturilor 
de autor OperaScrisa.Ro, din partea careia a vorbit Dan Mircea Cipariu, 
presedintele acesteia. 

Premiul special al PEN Romania 2015 a fost acordat revistei 
Memoria pentru cei 25 de ani de activitate neintrerupta pentru 
recuperarea memoriei arestate in timpul comunismului. Premiul a fost 
primit de Claudia Florentina Dobre, redactor-sef al revistei. Au avut loc 
alegeri pentru un nou mandat de 4 ani. Magda Carneci a candidat pentru 
un al doilea mandat ca presedinta. Ea a propus pe Caius Dobrescu ca 
vicepresedinte PEN si pe Elena Stefoi ca secretar PEN pentru noul birou. 
Ea a mai propus ca din noul comitet PEN sa faca parte: Razvan Tupa, 
Mariana Gorczyca, un cristian, Adina Dinitoiu. 








