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Despre 
talibanizarea 

mediului literar 
 

 

 

un editorial de Adrian Alui Gheorghe 

          Unul din cele mai importante efecte pe care le produce comunicarea 
de pe internet (facebook, site-uri, bloguri etc.), e că poţi să ataci, să contra-
ataci, să te exprimi, să licitezi, să supralicitezi, să comunici fără să te 
intereseze replica celuilalt/ celorlalţi. Devii suveran, ai cuvîntul ultim, nu 
te interesează replica celuilalt/ celorlalţi, poţi înjura ca la uşa cortului fără 
să auzi răspunsul celui “din faţă”. Eşti deştept după cît îţi permite 
imaginaţia, orgoliul, tupeul, educaţia, sănătatea mintală, lipsa de educaţie 
chiar, frustrarea personală, aplauzele galeriei. Îţi faci propria revistă 
virtuală (blog, site etc.) şi te exprimi (de) acolo cum vrei, cînd vrei, emiţi 
ce vrei. Controlul? Autocontrolul? Deontologia exprimării în spaţiul 
public? Dar unde se mai învaţă (despre) reguli, despre comportament în 
spaţiul public? Reguli de comunicare? Le stabileşti singur. Erau nişte 
reguli prestabilite în societate pînă la tine? Jos cu ele! Sînt învechite, ţin de 
trecutul care e, de obicei, întunecat, perimat. Cei de dinaintea ta s-au 
chinuit să devină deştepţi, culţi, învăţaţi. Tu ai un avantaj major, te-ai 
născut gata deştept, învăţat, cult. Aşa îţi dictează mijloacele tale de 
comunicare, sistemul educaţional din România. Cel de dinaintea ta, cu 
cîteva decenii deja în urmă, ca să conteste o idee, un om, o carte, din spirit 
polemic, trebuia să (o) citească, să scrie un articol la maşina de scris, să îl 
trimită la o revistă, să fie discutat într-o redacţie, să fie apreciat, acceptat, 
eventual publicat. Dura cîteva săptămîni, luni chiar. De cele mai multe ori 
polemica, scandalul, opinia prea tranşantă erau cenzurate, moderate, 
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eliminate. Mai multe minţi se adunau, comentau, decideau. Era bine? Era 
rău? Istoria, judece…! Acum? Simplu! Deschizi calculatorul şi scrii o 
replică la orice: poţi să înjuri, poţi să dai verdicte, poţi să demolezi o carte, 
o idee, un om. E de ajuns să fii relativ alfabetizat...! Şi să ai un flux 
interior, să pară că ai o determinare ca “să faci praf” ceva. Contestatarii 
par, dintotdeauna, oameni care ştiu ce e cu ei, care ţintesc departe. Dacă ai 
mirosit/ simţit asta, eşti pe drumul cel bun. Dacă eşti şi autor, atunci 
lucrurile sînt un pic mai complicate. Dar nu foarte tare. Opera ta? Numai 
proştii, ignobilii, rău-intenţionaţii, învechiţii etc. o contestă, o critică. 
Vorba învechitului Sadoveanu, care şi el îl prelucra pe şi mai învechitul 
Anton Pann: “Un prost găseşte totdeauna pe altul mai prost care să-l 
asculte cu gura căscată”. În mediul virtual, de la facebook la tot felul de 
(alte) forme de comunicare, această “polarizare” de grupuri de “interese” 
culturale, preponderant literare, conduce la cangrenarea mediului literar. Şi 
cangrena asta, ca orice cangrenă, miroase.  

          Să zicem că intri pe internet şi afli că Gheorghe Grigurcu a luat 
premiul “Mihai Eminescu” la Botoşani …! Nu te duci să vezi ce a scris 
Gheorghe Grigurcu, de ce ai face-o?, mai bine bagi o replică în care (să) 
faci o zoaie indistinctă în care să amesteci aprecieri la opera laureatului, a 
juriului, îi adaugi şi pe cei care îl mai citesc (eventual) pe Grigurcu, pe 
eventualii viitori cititori. Amesteci bine, bine şi dai drumul replicii “în 
virtual”. Eşti suveran la calculatorul tău, ce “aia a mă-sii”! Replicile, în 
general, cînd sînt în spaţiul virtual, sînt ca un jet la gard. Bine că te 
eliberezi tu, nu contează efectul pe care îl produc. Contează, în lumea 
noastră, doar libertatea de expresie, de opinie a celui care ţipă mai tare. 
Fiecare emiţător ştie “cu precizie” ce e bine pentru sine şi pentru toţi 
ceilalţi din jur. Toată lumea trebuie să urască, în final, pe toată lumea.  

          Asistăm, de ceva vreme, la un atac susţinut împotriva Uniunii 
Scriitorilor ca instituţie, împotriva celor care o conduc, fie în calitatea lor 
de “administratori”, fie în calitatea lor de scriitori. Dar atacurile sînt şi 
împotriva celor care mai cred într-o formă instituţional-sindicală a 
scriitorilor din România. Planurile se confundă, automat, “administratorul” 
brusc nu mai are nicio brumă de talent, scriitorul-administrator devine o 
cîrpă de şters pe jos. Internetul preia umorile şi le transformă în steaguri. 
Discursul şi gestica în spaţiul public sînt “talibanizate”. “Determinarea 
umorală” ne dă imaginea teroristului care încins cu centura de grenade se 
aruncă în aer cu tot cu instituţia numită “uniunea scriitorilor”, cu tot cu cei 
care o reprezintă. Da, lumea trebuie să se termine azi şi aici! Tinereţea şi 
insurgenţa tinereţii sînt calităţi şi nu defecte; dar devin urîte cînd se 
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transformă în a(p)titudini paranoide care nu au nimic de a face cu literatura 
în sine. Imberbul care îşi înjură părinţii şi bunicii, ca să îşi/ să le 
demonstreze cît de mare a crescut el, cît de importantă e prezenţa lui în 
lume, cît de departe a ajuns (el şi numai el!) cu percepţia spaţiului public e 
o curiozitate care înveseleşte pe cei din jur, care în general rîd, dar rîd 
strîmb. Şi întotdeauna, în preajmă, un Iago îşi freacă palmele, satisfăcut. 
Iar rîsul lui, dacă l-ar auzi cineva, ar fi ca al lui Silviu Brucan după 
„revoluţie” care rostea expresia „stupid people” despre o naţie nefericită, 
modificată profund de comunism. Iar “cultura nefericirii” ar trebui să fie 
un capitol distinct într-o evaluare psihologică a naţiei noastre, aşa cum a 
făcut-o Dumitru Draghicescu cu mai bine de un secol înainte. Oricum, în 
faţa unui (eventual) public-cititor spectacolul e jalnic. Floreta polemicii e 
înlocuită cu măciuca expresiei, limbajului, atitudinii. Termenii politeţii 
între generaţii sînt înlocuiţi cu “bă”, chiar dacă e vorba de diferenţe de 
vîrstă, cultură, operă. În “mediul virtual” totul pare că se aneantizează, se 
uniformizează. 

          Criza de autoritate din România este una profundă şi se manifestă la 
toate nivelurile, în toate domeniile. Demantelarea instituţională este un 
obiectiv al oricărei forme de anarhie care precede dictaturilor, iar 
decredibilizarea oricărei persoane publice se face cu o voioşie care nu are 
nimic de a face cu viaţa normală în societate. Spunea cineva: “Dumnezeu 
ne-a pedepsit să trăim unul lîngă altul, dar tot el ne-a dat puterea să ne 
suportăm”. Şi ca să ne suportăm, ca să se suporte oamenii între ei au fost 
inventate regulile convieţuirii, legile, normele. Avem cîteva, nu multe, 
repere culturale, intelectuale care au preluat vizibilitatea într-un plan 
public extrem de eteroclit? Jos cu ele! Liiceanu, Pleşu, Manolescu, 
Patapievici, Blandiana, Cărtărescu …? Să punem în loc valorile de pe 
scala noastră de valori! Sau să nu punem nimic, ca să nu ne obtureze nouă 
orizontul, să nu ne înghiontească frustrările atunci cînd ne comparăm, ne 
măsurăm … ?  

          Am putea face proba responsabilităţii lumii scriitoriceşti de la noi 
avansînd preceptul biblic: “Cine crede că e geniu să ridice primul piatra”. 
Din păcate, într-o democraţie “internautistă”, în care mediocritatea este 
agresivă şi extrem de prezentă, în care fiecare autor îşi fixează propriile 
norme, propriile standarde de valoare, fără să ţină cont de o istorie care 
ştie, de două mii de ani măcar, că democraţia votului este determinantă, 
scriitorii de bun simţ se vor retrage în carapacea propriului talent; în 
acelaşi timp orice nebun se (va) crede geniu şi nu ezită (nu va ezita) să 
ridice bolovanul.  
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Invitatul revistei  

 

„Cînd scriu, nu mă interesează 
nicio altă prezenţă, în afară de 

acţiunea spirituală ce instaurează 
poemul” 

Aurel Pantea în dialog cu Adrian Alui Gheorghe 
 

“Realitatea noastră e ficţiunea” 
 

- Te rog, dragă Aurel Pantea, să rezumi viaţa ta de pînă acum într-
o scurtă poveste. Cam cum ar suna aceasta?  

- Primele imagini. Mama mea, seara,îmi punea o cămaşuţă lungă 
pîna la glezne,mă punea să stau în genunchi, iar eu rosteam “Îngerelul”. 
Apoi spaimele ei şi ale mele,cînd eram în clasa întîi şi nu legam literele. 
Mi-a spus mai tîrziu că se gîndea ca sunt idiot. Nu prinsesem codul. Cînd 
am început să “leg literele”, a fost o revelaţie. Am intrat în cod, unde mă 
aflu şi acum. Clasele primare şi gimnaziale  în satul natal Cheţani. Aveam 
o psihologie de premiant, insuflată de fratele meu Dinu. Era chinuitor. Am 
scăpat de  chinurile ei , după ce l-am întîlnit pe poetul Vasile Dan, născut 
în acelasi sat cu mine. După întîlnirea cu Vasile, sistemul meu de valori s-a 
modificat radical. Intram în literatură. Toate celelalte valori erau 
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subordonate literaturii, poeziei. Ca şi acum. Liceul la Luduş, facultatea la 
Cluj.Îndrăgostirea de Katia. Katia soţia mea. Copiii noştri Daniil, David şi 
Ana. Rutina şi revelaţiile vieţii. Ca şi acum. 

- Cît e realitate şi cît e ficţiune în amintirile despre sine ale unui 
om? Cît de mult îşi poate ficţionaliza în operă un scriitor propria 
biografie? Sau, mai simplu: Cîtă viaţă din viaţa ta e în poezia ta, cîtă 
literatură e în viaţa ta? 

- Suntem împresuraţi de Indeterminat. Fără “năzuinţa formativă”, 
în absenţa unui principiu morfogenetic, am fi doar vagi impulsuri ale 
Indeterminatului. Tot ce scriem, vorbim sau povestim e generat de 
activitatea “năzuinţei formative”. Realitatea noastră e ficţiunea. Ficţiunea e 
rezultatul injectării indeterminatului de activitatea “nazuinţei formative”. 
Ficţiunea e singura noastră realitate. Dacă, în perioade diferite, revenim la 
întîmplările vieţii noastre, constatăm că suntem, de fiecare dată, alţii. În 
fiecare parte a vieţilor noastre, cel ce ne spune povestea, identitatea 
formativă, este altul. Acesta scoate din Indeterminat alte chipuri, alte 
întîmplări. Realitate în sine nu există. Vieţile noastre sunt rezultate ale 
unor multiple perspective. 

- Care au fost întîlnirile esenţiale din viaţa (şi cariera) ta? Cît e 
întîmplare, cît e predestinare în asemenea întîlniri? 

- Nimic nu este întîmplător. Ceea ce pare accidental, aleatoriu în 
vieţile noastre e rezultatul deficienţei percepţiilor noastre, incapabile să 
sesizeze o altă ordine. Întîlniri determinante: Vasile Dan, Katia, Ion Pop, 
scriitorii de la Echinox, Ştefan Aug. Doinaş. 

- Cît de importante au fost (sînt) Clujul şi „Echinoxul” în evoluţia 
ta, ca om şi scriitor? 

- La “Echinox”, am trăit revelaţia identităţii mele ca scriitor. Era un 
mediu tonifiant, fundamentat pe competiţie onestă şi spirit critic. 
“Echinox”-ul a fost un mediu al configurării spiritului creator. În egală 
măsură, graţie înaltei pedagogii a Domnului Profesor Ion Pop, acel mediu 
a fost generatorul unui etos inconfundabil. 

- Ai obsesia negrului, două dintre cărţile tale sînt adevărate 
experienţe cromatice, aproape imposibile în plan plastic, de „negru pe 
negru”. De unde această obsesie? Cît de neagră e viaţa? Cît de neagră e 
veşnicia? Cît de alb e albul de sub negrul de peste negru?   

- Expresia “negru pe negru” s-ar putea traduce şi astfel: scriere 
despre Indeterminat. A scrie înseamnă pentru mine sondare a unui abis, 
configurare fragmentară a ceva inepuizabil. Scriind, am impresia că 
apetitul morfogenetic are potenţialul de a organiza total Indeterminatul. La 
sfîrşitul fiecărui poem, îmi dau seama că Indeterminatul se regrupează ca 
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înainte de scrierea poemului. Ceva similar aruncării unei pietre într-o apă 
adîncă. 

- Ce nu ai vrea să se ştie despre tine? Ce vrei să se ştie neapărat 
despre tine? 

- Toţi oamenii au turpitudinile lor. Unele sunt de nemărturisit. Aşa 
pare. Important e să-ţi gaseşti Confesorul. Dacă gîndeşti astfel, totul poate 
fi mărturisit. Confesiunea e absoluţie. Ce nu se va şti despre mine se 
datorează negăsirii confesorului. Însă viaţa mea şi ceea ce merită să rămînă 
din ea e cuprins în poemele scrise. Poemul e experienţă fundamentală. O 
turpitudine vizionată de spiritul creator trece în alt regim ontologic. 
 

 

„Dacă aş fi fost pictor, mi-ar fi plăcut să fiu Van Gogh.  
Ca arhitect, mi-ar fi plăcut să fiu Vitruvius” 

 
- Cît de bine ai fost citit de critica literară? Eşti mulţumit de 

receptarea ta critică?  
- Am o relaţie dintre cele mai bune cu spiritul critic. Critici care au 

comunicat foarte bine cu subiectul liric din poezia mea sunt destui. Îmi fac 
o datorie de onoare numindu-i pe: Ion Pop, Al Cistelecan, Virgil Podoabă, 
Gheorghe Perian, Gh. Grigurcu, Marius Miheţ,Nicolae Oprea, Ioan 
Holban, Irina Petras. Iulian Boldea, Dan Cristea, Daniel Cristea-Enache 
etc. Excelentă comunicare cu poezia mea au şi poeţii: Ioan Moldovan, 
Viorel Mureşan, Ion Mureşan, Adrian Alui Gheorghe, Claudiu Komartin, 
George Vulturescu, Vasile Dan. Tuturor le transmit şi acum gratitudinea 
mea. 

- Al. Cistelecan spune că eşti bacovian. Îl crezi? Să îl credem?  
- Îl cred pe Cis. Subiectul liric bacovian e cu totul depotenţat. În 

poemele mele se simte şi sarcasmul şi revolta. Bacovia a abandonat cu 
totul.Nu se opune. E livrat cu totul unei identităţi ce acceptă fără nici o 
ripostă. În imaginarul meu există nuclee ce nu acceptă chiar totul. Sunt vii 
şi dor. Pe Bacovia nu-l doare nimic. Identitatea lui poetică  se află sub o 
totală anestezie thanatică. 

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

- Cînd scriu, nu mă interesează nici o altă prezenţă, în afară de 
acţiunea spirituală ce instaurează poemul. Odată publicate poemele, sunt 
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atent la receptarea lor. Simt o anume grijă şi mă nelinişteşte absenţa 
reacţiilor. Nu pînă la angoasă, totuşi. Nu am un portret robot al cititorului 
meu. Pentru că mi-l imaginez cu o identitate infinit proteică. 

- E vreo relaţie între vîrstă şi poezie? Ce ai pierdut/ cîştigat 
maturizîndu-te?  E poezia un atribut al tinereţii? E tinereţea fundalul pe 
care zburdă dulcea inconştienţă (pasăre!) a tinereţii? 

- Experienţa mea îmi şi îţi spune că da. Există o relaţie între vîrsta 
biologică şi poezie. Dar fiecare experienţă a fiecărui poet e ireductibilă la 
oricare alta. Momentul decisiv e cel al conştiinţei de sine ca scriitor. 

- Cît e comoditate, cît e laşitate, cît e alegere bine însuşită în faptul 
că ai ales să rămîi la Alba Iulia? Ce ai pierdut rămînînd la Alba Iulia? Ce 
ai cîştigat rămînînd la Alba Iulia? Cît e predestinare în fixarea într-un 
anumit loc?  

- Cred cu încăpăţînare că există o predestinare în toate ale noastre. 
E o credinţa. Şi ca orice credinţă e vag demonstrabilă sau imposibil de 
demonstrat. Eu am cîştigat totul, venind în Alba Iulia. 

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

- Poemele scrise nu obosesc să-mi arate adevărul fundamental că 
poezia e o altă înţelegere a lumii. Spiritul poetic nu mi-a provocat nici o 
frustrare. Dacă aş fi fost pictor, mi-ar fi plăcut sa fiu Van Gogh. Ca 
arhitect, mi-ar fi plăcut să fiu Vitruvius. 
  

„În timp ce un om citeşte poezie,  
nu poate face nici un rău” 

 
- Eşti un om liber? Cît de liber poate fi un scriitor/ artist în acest 

veac marcat de apocalipse cîntate, descîntate, atrase, respinse...? Arta e, 
în aceste contexte, o rană sau o tentativă de exorcizare a răului?  

- De un lucru sunt sigur, dragă Adrian. În timp ce un om citeşte 
poezie, nu poate face nici un rău. Măcar în unitatea de timp dedicată 
lecturii. Iar după lectură, cine ştie, poate fi (avem dreptul să sperăm) mai 
bun. Nu ştiu dacă scrisul poeziei îi face pe poeţi mai buni, dar lectura 
poeziei are virtuţi tămăduitoare. Nu pentru naturile incurabil patologice. In 
cazul acestora, sunt necesare rugăciuni puternice şi exorcizări. Poetul e cel 
mai liber dintre oameni. 
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- Ai avut în viaţă şi nişte... antimodele? Te-au influenţat în vreun 
fel? Ce nu-ţi place (deteşti) din mediul literar românesc? De ieri şi – mai 
ales – de azi?  

- Detest injectarea vieţii literare cu umori imunde. Şi absenţa 
umorului. N-am avut şi nu am antimodele. 

- Cît datorezi înaintaşilor din literatura română, clasicilor şi 
modernilor? Unde te situezi în devenirea (ce preţios sună!) literaturii 
române?  

- Datorez enorm fiecărei cărţi de poezie citite. Cred că fac parte din 
rarisima gintă a naturilor crepusculare. 

-  Am atîtea definiţii despre poezie, că mă simt în postura 
miriapodului care are o mie de picioare şi care dacă se întreabă cum de le 
mişcă pe toate, uită să mai meargă. Ce este poezia în viziunea lui Aurel 
Pantea? Te rog să-mi dai o definiţie care să mă facă să le uit pe toate cele 
o mie precedente… 

- Dragă Adrian, nu cred că „definiţia” mea te va face să le uiţi pe 
celelalte. Cred, totuşi, că poezia e confesiune totală, fără rest. 

- Dacă n-ai fi Aurel Pantea, ce alt scriitor ţi-ar fi plăcut (plăcea) 
să fii?  

- Mi-a plăcut, îmi place, să fiu Aurel Pantea. 
- Am mai mulţi prieteni (cred) în Europa, trăitori în limbile de 

circulaţie importante… Oricîte eforturi au făcut să cunoască literatura 
română din bibliotecile lor publice, a fost imposibil… Ce crezi că lipseşte 
literaturii române actuale să depăşească bariera de receptare europeană?  

- Literaturii în sine nu-i lipseşte nimic. Dar lipsesc politicile de 
promovare. Traducători excelenţi avem. 

- Ai scris o delicioasă (chiar aşa!) carte de proză, „Blanca”, pe 
care am citit-o dintr-o răsuflare. E o poveste de dragoste care se consumă 
aşa cum arde focul mocnit, care nu pîrjoleşte, nu emană fum, ci dă doar o 
căldură aromitoare, de alcov. Pun o întrebare indiscretă, la ureche, să nu 
audă nimeni: cît eşti tu în povestea de acolo? Sau mai abrupt: Cine e 
Blanca, domnule Pantea? Te rog să nu ne amăgeşti cu vechea butadă: 
Blanca sînt eu! Că nu te credem ...! Şi mai departe: vei mai scrie proză? 
Că noi mai poftim ...!   

- Adrian, dacă personajul acelei proze spune că a trăit ceea ce 
povesteşte că a trăit, n-avem motive să nu-l credem. Dacă e verosimil. 
Cred că o să mai scriu „proze”. 

- Să zicem că redacţia revistei Conta, prin influenţele pe care le 
are la nivelul Academiei Suedeze, (că eu am fost o dată la Stockholm în 
interes de serviciu, prin 1995! şi am prieteni acolo începînd cu casiera de 
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la metrou şi terminînd cu portarul de la Kom Hotel! ), te propune la 
premiul Nobel şi îl şi iei ...! Cam care ar fi primele fraze ale discursului 
tău de recepţie? (Aplauze prelungite).  

- Dragul meu prieten, înainte de a spune fraza de început din irealul 
ceremonial, te rog să mi-i prezinţi pe casiera de la metrou şi pe portarul 
hotelului. Ca să avem şi noi „o protecţie”, acolo... 

- Ţi-a fost vreodată ruşine că eşti poet şi nu altceva, om de afaceri, 
de exemplu? În ce relaţie eşti cu banii? Dacă ai avea toţi banii din lume, 
ce ai face cu ei? 

- Nu mi-a fost ruşine niciodată că aparţin acestei aristocratice 
bresle. Am prieteni pentru care banii aparţin celui mai elocvent onirism. 
Ce aş face dacă aş avea bani mulţi? I-aş cheltui cu dragă inimă, cu teama 
că nu-i pot cheltui pe toţi în această viaţă. 

- Poate fi gloria postumă o ţintă pentru un artist? Ce înseamnă 
înţeles-neînţeles în artă, în literatură?  

- În poezie, totul e de înţeles. Parafrazînd  o propoziţie scrisă de 
Paul Ricoeur, spun că poezia dă de înţeles. 

- Rişti o imagine/ profeţie despre literatura română de mîine, de 
poimîine? Cum va arăta literatura română peste 50 de ani, de exemplu? 
La nivelul anului 2066 ...! Poţi să spui ceva acum care să îi uimească pe 
eventualii cititori de la nivelul acelui an, care să exclame: Domnule, uite 
şi Aurel Pantea ăsta, ce vizionar!   

- Nu ştiu cum va arăta literatura română peste cincizeci de ani. Dar 
va exista şi va fi mult mai bine cunoscută în lume. Dacă, Doamne, fereşte, 
nu dă iar peste noi vreo altă calamitate ideologică. 
  
  

 Piatra Neamţ – Alba Iulia, 15 martie 2016 
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Poezii de  
Aurel Pantea 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Caldă tăietură 
 

Oprind razele în ușa cafenelei, trupul unei femei 
pare incendiat, asta cu vehementă 
deschidere în tăietura caldă din trup unde alta, 
înmiresmată, în aburi, 
deschide ușa și intri. Incendiul brusc al trupurilor 
de-atunci, fulgerătura mătăsii pe coapsă, cînd a deschis, 
arsurile o oră mai tîrziu și calma circulare a morții 
în toate celulele, de după aceea, nu le-au spălat nici sîngele, 
nici bărbatul crescut între timp și care acum 
recunoaște strania luciditate 
a cărnii, izbucnind și orbindu-l, țîșnind 
din tot ce credea că poartă 
marca unei biografii: un corset 
sub care monumente, zile de febră, 
glasuri, chipuri, dar mai ales talpa neutră a acelei 
fără moarte mișcări într-un imemorial gest, 
dar ceilalți care așteaptă 
deschiderea unei uși și interzic sîngelui 
să-l irige pe cel care s-a născut 
în ei, într-o orbitoare 
trezire, 
numai nervi, și revăzînd 
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într-o splendidă claritate cum renunță 
mulți 
și dispar, înțeleniți de artere, orbiți de febre, 
glasuri, chipuri. 

 
 

Faruri 

Ascultă cu atenție exteriorul. Se lucrează 
la edificiul omenesc, mormane de lest 
se uită din alte stări: gîndire și limbaj 
prefăcute în lintiță. 

Un pas și viața fără reacții 
își mărește teritoriile. Enigme cu mușchi 
și ventuze, cresc provincii mari, 
cu ritmuri lente și nici o inimă 
nu poate să le consume, cu luminițe pe corp, 
într-o sală de pîslă mai trece o toamnă 
cu umbre tolănite pe covorul 
nervilor, ultime focuri după care, 
ia legea obrazului fără expresie, 
urmăm și urmăm. 

 
 

Zi translucidă 

Cînd învingi și nu vrei 
să învingi și nu vrei să ai supuși 
și nu vrei să lași în urma ta nici o ruină 
și lași totuși și vezi 
și auzi un sunet mort și nu te oprești 
și toate sunt ale învingătorului, 

un lan de mușcături – pocnesc pîrguite 
sufletele acizilor – 
vorbește în numele omului, 

o zi translucidă, o placă de celuloid 
reține imaginile 
unui peisaj crăpat 
și stelele gînguresc, gînguresc. 
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*** 

Și moartea, da, ea, în timp, cu tot timpul, 
cu tot timpul în gură, 

iubindu-se cu timpul, metresa văzîndu-mi sarcasmele 
și invitîndu-mă, 

cu, cu timpul în toate gurile ei, are tot timpul și toată 
vremea ceva de spus, 

ea are verbul în care sensurile sunt negre, cu el ne iubește, 
ne spune acest verb 

cu timpul în gură și în noi toate limbajele 

devin nisip, nisip lichid, o subțire placentă în care ei îi 
place să se tot nască, 

rostește-ți moartea, naște-ți moartea și amuțește pe veci, 
stau cu moartea în gură 

și vorbesc în neștire 

 
*** 

Nu omul filozofilor, Doamne, nu omul teologilor, 
nici creatura politicienilor, 
la mine vine chipul unuia însoțit cu slăbiciunea și desfrîul, 
unul în care au rîs nimicirile, omul rest, după ce au triumfat 
în viața lui filozofii, teologii, politicienii, 
toți îl recunosc, el vine din locuri în care nu s-au putut naște 
rugăciunile, cu el vine rugăciunea fără credință, 
în el se deschid valvele limbajelor, el poartă vorbirile, 
ca pe tot atîtea iaduri, el e memoria hărtănită, memoria 
ruptă, că i se văd timpului măruntaiele. 
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Un om 
foarte harnic 

(o utopie) 

 
 
 
 
 
 

 

o proză de Nichita Danilov 
 

I. 
 
 Cică a fost odată un om foarte harnic care tocmai din pricina 
hărniciei sale a dat de bucluc. La început omul foarte harnic a trăit într-un 
sat uitat de lume, ca mai toți oamenii, nici mai prost, nici mai bine decât 
alții; însă iată că a trecut timpul și, într-o bună zi, fără a sta prea mult pe 
gânduri, omul și-a pus coada pe spinare și a plecat la oraș. Și odată ajuns 
acolo a început toată nebunia.  

Căci, ajungând la oraș, omul harnic a început să trebăluiască de 
dimineață până seara de nu mai încăpea lumea de munca lui. Și nu știu 
cum s-a făcut și desfăcut, dar pe măsură ce omul nostru devenea din ce în 
ce mai iute și mai robace, toată lumea nu numai că s-a lenevit, ba s-a și 
pervertit la rele. Un  timp, oamenii munciră așa, în dorul lelei, învârtindu-
se aiurea prin casă sau pe străzi. Când se săturau de hoinărit, intrau în câte 
o bodegă, trăgeau un țoi de rachiu, priveau tăcuți pe geam mașinile ce se 
opreau la semafor, mai cereau unul, după care se retrăgeau la casele lor și 
ațipeau. Un timp lucrurile au mers destul de bine și în ciuda excesului de 
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zel afișat de omul harnic, oamenii și-au văzut de treburile lor. Apoi, 
încetul cu încetul, indolența i-a cuprins pe toți. Văzându-i căzuți în apatie, 
omul harnic la început s-a întristat. „Nu cumva, și-a spus el, zelul de care 
am dat dovadă a avut darul de a le paraliza spiritul și a le tăia orice 
inițiativă?” Dar, tot el, după o clipă de meditație, și-a spus: „Totuși, zelul 
meu ar fi trebuit să le servească drept exemplu. Prin urmare, n-am de ce să 
mă simt culpabil. Ei singuri sunt vinovați pentru lenea și delăsarea lor. Să-
i las în voia Domnului…” Și i-a lăsat.  Decăzând, oamenii s-au lenevit de 
tot. Podelele nu mai erau dereticate cu săptămânile, trotuarele și străzile au 
început să fie din ce în ce mai murdare. Casele începură să se încline într-o 
rână, și animalele, parcă, la fel. Lenea s-a întins peste oraș ca o plagă. N-a 
scăpat de ea nici un muritor. Dar nu numai oamenii deveniseră leneși, ci și 
animalele, copacii și plantele, ba și lucrurile abandonate pe casa scărilor 
și-n curți. Unii au  început să se lenevească la bătrânețe, pe alții i-a prins 
lenea la tinerețe și s-au pus pe tânjeală, iar altora lenea le-a făcut pocinog 
din fragedă pruncie, de cum au ieșit din burta mamei lor; și așa cum s-au 
născut, așa au și trăit, și așa au îmbătrânit, fără să lase vreun folos în urma 
lor, fie-le, dar, țărâna ușoară, căci, din pricina lenei, au avut greu de 
pătimit.  
          Nu e ușor, desigur, să fii harnic și să trebăluiești aiurea de dimineața 
până seară, dar să fii leneș și să stai zile, săptămâni și ani în șir, fără să 
miști un deget și să te îngrijești de hrana și de sănătatea ta, e, parcă, mult 
mai greu. Fiindcă omul harnic n-are timp să gândească prea mult, el face 
și desface încercând să ajungă acolo unde  alții n-au ajuns, în timp ce 
leneșul gândește atât de încet, încât nu ajunge la nici un capăt cu gândurile 
lui, lumea aceasta de multe ori e dată peste cap. Dacă harnicul și leneșul s-
ar înțelege între ei, atunci în mod sigur am trăi mai fericiți.  
         Privind orașul cuprins de letargie, omul harnic părea satisfăcut de 
munca sa. De multe ori seara, în puținele și scurtele momente de răgaz, 
stătea întins într-un hamac larg pe terasă, își sorbea alene narghileaua, 
gândindu-se la ce avea de făcut a doua zi. Și în timp ce se gândea, pe față i 
se așternea un zâmbet larg de mulțumire. Atunci, suflând mici și 
întortocheate rotocoale de fum peste urbea adormită, își aducea aminte de 
o anecdotă pe care oamenii o spuneau pe seama sa. Faptul acesta, desigur, 
se întâmplase demult, când mulțimea încă nu căzuse cu totul în prostrație 
și oamenii încercau să facă haz de necaz. Acum însă nimeni nu mai 
scornea nimic, și lumea devenise mult mai tristă. Iată însă cum suna 
anecdota: Cică, cârcotea lumea pe la cârciumi, într-o bună zi omul harnic, 
din pricina hărniciei sale, a avut un accident. În timp ce curăța cartofii, 
cuțitul i-a lunecat din palmă și i-a retezat podoaba bărbătească. Dând 
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dovadă de multă cerbicie și de sânge rece, omul harnic nu s-a impacientat. 
Apucându-și podoaba cu două degete, a ridicat-o în dreptul ochilor și a 
clătinat din cap. Apoi a lepădat-o în coșul de gunoi și a început să fluiere. 
Și așa cum fluiera, deodată în fața lui s-au arătat un cal și-un elefant. Omul 
harnic a măsurat din ochi paloșul năbădăios al unuia și buzduganul măreț 
al celuilalt, și iarăși a clătinat nemulțumit din cap. „Nu, și-a spus el, 
potența mea nu trebuie să se oprească aici.” Drept care omul harnic și-a 
făcut singur un transplant, înlocuindu-și bărbăția aruncată la coșul de 
gunoi cu o trompă de elefant. O vreme, cică, vorbeau gurile rele, cât mai 
putură vorbi, lucrurile au mers ca unse. Cum bărbații, lenevindu-se, nu-și 
mai onorau consoartele, le-a onorat el, omul cel harnic, omniprezent și 
omnipotent. În indolența lor, desigur, femeile  nu au realizat nici 
substituirea bărbaților de drept, nici înlocuirea podoabei masculine cu 
trompa de elefant, astfel că omul harnic și-a îndeplinit misiunea sistematic, 
cu mult zel. Făcând într-o bună zi bilanțul escapadelor sale diurne și 
nocturne, ajunse la o cifră impresionantă, pe care ar fi invidiat-o orice 
Casanova sau Don Juan. Ba chiar privind femeile cum zăceau în letargie, 
bărbatul și-a spus: „Aș putea popula orașul cu copii harnici și frumoși.” 
Dar tot el, meditând mai bine, mormăi: „Mă gândesc, totuși, că afacerea 
aceasta nu m-avantajează de fel, căci, ajungând la maturitate, proprii mei 
copii, fiind harnici la rândul lor, mi-ar surpa autoritatea. Și atunci?! Și 
atunci:  odată ce mi-am câștigat acest statut, va trebui să-l păstrez cu orice 
preț. Starea de lehamite și lenea trebuie să domnească pe vecie în acest 
oraș. Singur om harnic trebuie să fiu doar eu. Prin urmare: nu! Nu-mi 
trebuie urmași!”  
            Luând această hotărâre, omul harnic a dat de necaz, căci trompa cu 
era dotat a început, ca să zic așa, să-i joace feste. Astfel că atunci când 
omul harnic trecea prin oraș, în urma lui trompa sustrăgea din vitrină câte 
o păpușă și i-o băga în fund. Făcând o introspecție și analizând cauzele 
încurcăturii, bărbatul nu se pierdu nici acum cu firea, ci își spuse:”Deși-s 
robace, dar nu-s hapsân din fire, cum zic cârcotașii, am să iau și îmi bag 
toate trompetele sustrase din fundul meu, în șezuturile lor. Astfel am să 
construiesc o lume mult mai veselă…” Și așa făcu.  Și cum leneșii aveau 
digestie destul de tulbure, la ceas de seară, dar mai cu seamă noaptea, 
orașul era potopit de sunetele trâmbițelor, dar și de tot soiul miasme grele. 
Anecdota aceasta circulase un timp făcând să se amuze urbea. Acum însă 
locuitorii se leneviseră atât de mult, încât nimeni nu-și mai amintea de ea, 
cum nu-și amintea nici de alte istorii. Toți trăiau cufundați în indolență și 
lipsă de bun simț.  
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Și pe măsură ce delăsarea și lenea își puneau stăpânirea pe oraș, 
habotnicia omului harnic devenea de neoprit. Noaptea omul harnic ridica 
gunoaiele aruncate pe străzi și mătura orașul. Dimineața, mânuind cu 
dexteritate pămătuful, săpunul, briciul bine ascuțit, penseta, drotul, 
foarfecele, pieptenele, peria de păr  și alte ustensile de acest fel, le 
pregătea leneșilor în același timp toaleta și micul dejun, pe care leneșii îl 
înfulecau, de obicei, dormind cu gurile căscate, culcați în paturi sau întinși 
pe trotuare. La prânz, le aducea prânzul. Iar seara - cina. Îngânând  arii din 
Rigoletto, bărbatul grozav de harnic arunca în gurile larg căscate ale 
asistaților bucăți de carne și de pâine, până când leneșii adormeau, scoțând 
sforăituri și alte zgomote ciudate prin toate orificiile pe care creatorul în 
bunătatea sa fără de margini a înzestrat ființa umană pentru ca această să 
viețuiască în pace și fericire pe pământ.  

Ascultând concertul de trompete și inhalând miasme pestilențiale, 
omul grozav de harnic se îndoia, câteodată, în sinea sa, de bună intenție a 
creatorului, precum și de buna croială a acestei lumi.  

„Poate că, își spuse el, mânat de impulsul său,  Dumnezeu a greșit, 
neacordând prea multă atenție unor amănunte legate de caracterul omului 
și de păcatele lui și s-a grăbit să se ducă la odihnă în a șaptea zi a facerii. 
Nu cumva, tocmai din pricina acestei zile, în care Dumnezeu a huzurit, 
omul s-a lenevit și el? La ce ne trebuia, de fapt, această zi?” se întrebă el. 
„Pentru ca omul să se gândească la sine însuși și la propriul său destin, 
medită el. Numai că gândirea l-a împins pe om spre somn și lene. Și-acum, 
iată unde am ajuns!” „Eu n-am nevoie nici de somn, nici de odihnă, 
conchise el. Eu mă odihnesc și dorm muncind.” 

 
 

II. 
 
În timp ce urcat într-o camionetă hrănea leneșii ce zăceau întinși pe 

trotuar, omul harnic își spunea în sinea sa: „Oamenii aceștia, în nesimțirea 
lor, ar trebui să dea dovadă de recunoștință și să-mi spună mulțumesc sau 
bogdaproste, altfel chinul meu nu și-ar avea rostul. Ei însă sunt prea 
indolenți să facă asta. Prin urmare nu trebuie să mă aștept din partea lor la 
nici un fel de recunoștință. Poate dimpotrivă. În fond, continuă el, eu nu 
fac altceva decât să-mi îndeplinesc menirea pentru care am fost trimis aici, 
iar sentimentul datoriei împlinite va suplini din plin nerecunoștința lor.” 
Zicând acestea, omul cel harnic, începu să fredoneze din nou aceeași 
melodie, gândindu-se la sine însuși și la menirea omului pe pământ. Prin 
mintea sa robace treceau fel de fel de gânduri. Astfel, el se întreba de ce 
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Dumnezeu a plămădit omul din lut, deși avea și alte materiale la 
îndemână. Dacă ar fi fost clădită din piatră sau din fier, carnea omului, 
desigur, ar fi fost mai rezistentă. „Pesemne, își spuse el, lutul era mai ușor 
de mânuit, iar Dumnezeu deja visa la ziua de odihnă, și faptul acesta l-a 
moleșit.”  

De asemenea, omul harnic se mai gândea și la faptul că izgonindu-i 
din rai pe Adam și Eva, Dumnezeu i-a blestemat, și i-a condamnat să-și 
câștige pâinea cea de toate zilele cu sudoarea frunții. Și asta s-a întâmplat, 
pe semne, duminică. „De ce duminica și nu în altă zi?” s-a întrebat el. 
Pentru că Duminică era sărbătoare, iar Dumnezeu se odihnea.  

„Dumnezeu l-a rugat pe Adam să îngrijească de grădina Raiului. 
Drept răsplată, i-a dat voie să mănânce din roadele tuturor pomilor, numai 
din roadele pomului cunoașterii binelui și răului nu. La îndemnul șarpelui, 
Eva l-a ispitit și Adam și acesta a mușcat din măr. Duminica i-a fost dată 
omului pentru odihnă. Dar iată că odihna l-a împins pe om spre păcat. De 
nu a vrut Dumnezeu ca omul să trăiască în întunecimea minții precum 
toate dobitoacele, fără să cunoască binele și răul? Și, totuși, eu cred că 
Domnul s-a mâniat peste măsură, nu din orgoliu, ci pentru faptul că a fost 
trezit din somn. De aici, și nervozitatea sa…”  

Când se gândea la Dumnezeu, omul cel harnic nu-și ducea 
gândurile până la capăt din teama de-a păcătui. De data însă îndrăzneala 
lui trecu granița obișnuită și omul cel harnic, luat de avânt, îndrăzni să-l 
mustre pe Dumnezeu, zicând: „Dacă n-ai fi lenevit, Doamne, în cea de-a 
șaptea zi, lumea ar fi arătat acum cu totul altfel…” Și zicând aceasta, îl 
apucară fiorii. „Iartă-mă, Doamne, dacă am păcătuit cu gândul”, zise el, 
dar nu se liniști. ”Iată – continuă el – tu l-ai condamnat pe om la muncă, 
iar eu, făcând totul în locul lor, le-am redat oamenilor libertatea. Oare 
leneșii aceștia nu trăiesc aici ca-n sânul lui Avraam?!” 

 Și în timp ce-și spunea toate astea, în fața ochilor îi apăru un oraș 
adormit, plin de tonomate, care funcționau aproape de la sine, scoțând ca 
dintr-un con al abundenței tot felul de fructe exotice,  dar și pantofi, 
sutiene, portmonee și poșete, pudriere, lame de ras, costume, rochii, 
ciorapi, rujuri, înghețate, cercei, semințe, șiraguri de mărgele, dar și 
pudriere, periuțe de dinți,țigări, trabucuri, narghilele, rujuri, deodorante, 
bigudiuri, creme,, medicamente, baloane colorate, droguri, oglinzi 
retrovizoare, lame de ras, dar și prezervative. Toate acestea se aflau la 
dispoziția leneșilor, care le puteau accesa printr-un simplu gest sau gând, 
fără a depune nici cel mai mic efort.  

Contemplând această viziune, omul cel harnic fu cuprins de 
bucurie.  
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„Puteai, Doamne, spuse el, să lași să viețuiască omul în paradisul 
său pierdut, căzut pradă reveriilor și-a somnului și omul ar fi uitat de 
păcatul său. De ce l-ai condamnat la muncă și la chinuri, odată ce tu însuți 
te-ai bucurat de odihnă? De ce n-ai făcut din viața lui o sărbătoare? O 
duminică fără sfârșit?! Iată, după atâtea veacuri, eu vin și, sacrificându-mi 
existența, încerc să îndrept ceea ce-ai stricat Tu, cu mânia Ta nesăbuită. 
Condamnându-l pe om să-și câștige cu sudoare frunții pâinea cea de toate 
zilele, ai făcut din lume un coșmar.” Și înfierbântând-se, omul acela 
harnic, adăugă: „Dacă l-ai fi lăsat în Edenul tău, coșmarul acesta n-ar fi 
existat aievea, ci, poate, doar în vis. Crezi că Adam și urmașii săi s-au 
împăcat vreodată cu soarta pe care mânia Ta le-a hărăzit-o?! Nu, tot 
timpul ei ai visat să se întoarcă înapoi în Rai. Dar cum poarta Raiului era 
păzită de heruvimi cu săbii de foc, s-au gândit c-ar fi mai simplu să-și 
făurească raiul pe pământ. Astfel generații după generații și-au sacrificat 
existența de dragul acestei năluciri. Și iată unde s-a ajuns! Întreaga lume e 
potopită de bunuri inutile. De ce n-ai lăsat materia în pace? De ce ai trezit-
o din somnul său adânc!? Dacă tu ai făurit lumea, după voia Ta și bunul 
Tău plac, și ai simțit nevoia de odihnă, de ce ai lepădat materia din mâini? 
Fiecare atom, fiecare particulă vrea să se oprească o clipă din mișcare și 
să-și contemple propria sa existență. De ce n-o oprești, măcar o zi, în loc?! 
Eu caut să îndrept greșeala Ta și să-i redau omului odihna meritată, dar 
simt că-i prea târziu.”  

Cufundat în meditație, omul cel harnic uită să oprească apăsând pe 
butonul de comandă tonomatele, care invadară orașul cu avalanșa lor de 
bunuri fără preț. Pentru o clipă leneșii se treziră din letargie, nesimțindu-se 
tocmai în largul lor. Trâmbițele postate în șezuturile leneșilor sunară în 
semn de nedumerire sau, poate, de protest, potopind orașul cu un miros 
pestilențial. „Iată, își spuse omul harnic, și răsplata lor! Eu le-am vrut 
binele, iar ei îmi întorc șezutul…”  

Staționând pe trecerea de pietoni, omul harnic privi în lung 
bulevardul acoperit de smoc. Un soare imens, roșu apunea dincolo de 
porțile orașului, străjuite de două blocuri ce semănau cu două aripi de 
acvilă. Câțiva corbi rotindu-se alene în aerul îmbâcsit de mâzgă planau 
deasupra clădirilor scăldate de un amurg pestilențial. Cu trupurile umflate 
și ochii ațintiți în gol, leneșii zăceau pe trotuar, încercând să se rotească de 
pe o parte pe alta. De pe buzele lor puhave se înălța un mormăit de 
neînțeles. Privindu-i, omul harnic își spuse:  

”Zi de zi i-am hrănit pe leneșii ăștia fără să le cer nimic în schimb. 
Trecând cu camioneta pe străzi aruncam în gurile lor larg deschise bucăți 
de pâine și de carne. Cum aruncă un mecanic de locomotivă cărbuni în 
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cuptorul aprins, așa aruncam și eu hrana în gurile lor veșnic nesătule, și 
acum, iată, îi văd nemulțumiți. Doamne, cu ce le-am greșit și cu ți-am 
greșit și Ție, că am parte de disprețul lor?!”, spuse el, ridicându-și pentru 
prima oară ochii spre cer. Și cerul îi apăru ca o gură imensă, căscată în 
neant. ”De ce-am cârtit împotriva Ta, gândi el, odată ce lumea pe care-am 
încercat s-o construiesc pare să nu aibă nici un sens?!” Și privind râul 
acoperit de pete de ulei și mâzgă, pe malurile căruia se oploșiseră 
șobolanii, mișunând prin galeriile săpate în grămezile putrezite de resturi 
menajere, omul cel harnic își simți sufletul potopit de-o disperare grea, 
vâscoasă, murdară ca apa râului ce purta un nume ciudat: Bâlk sau Gâlk. 
„Simt, Doamne, că am ajuns la capătul răbdării, spuse el. Am încercat să 
schimb lumea, dar lumea nu se poate schimba. Truda mea a fost zadarnică. 
Am crezut că redându-i omului odihna mult visată, îi voi reda și bucuria 
de-a trăi. Dar nu s-a întâmplat așa. Acum, nu văd nici o ieșire din această 
stare. Îndreaptă-mă, Doamne, pe calea cea bună și dă-mi putere de a 
rezista. Simt pătrunzând în sufletul meu îndoiala și odată cu ea și ispita de 
a-mi pune capăt zilelor, pentru a scăpa de calvarul în care singur am 
intrat.” Și zicând acestea, omul cel harnic își ridică din nou ochii spre cer, 
așteptând un semn de la Domnul. Cerul însă rămase nemișcat, tăcut, 
îndepărtat, străin, iar golul căscat în sufletul lui crescu. Văzând că 
așteptarea sa nu dă rod, omul cel harnic privi orașul, cuprins de-un 
murmur surd. Stând ridicați în coate, leneșii păreau că rânjesc spre el.  

Tocmai atunci se opri la semafor o limuzină din care o doamnă 
înaltă, slabă, cu fața acoperită de un voal negru.  

- Ce se întâmplă aici? întrebă ea, făcând câțiva pași în direcția 
camionetei. De ce-i atâta dezordine aici și atâta murdărie?  

- Cine sunteți și ce doriți? o întrebă omul din camionetă. 
- Mergeam spre reședința mea, care se află în apropiere, dar m-am 

abătut din drum, atrasă de murmurul de glasuri și de sunetul trâmbițelor ce 
răzbăteau dinspre oraș. 

-  Nu se-ntâmplă mare lucru, răspunse el. 
- Ce-i cu oamenii aceștia ce zac în letargie dormind pe trotuare? 

Sunt bolnavi cumva? S-au îmbolnăvit cu toții? 
-  Nu sunt bolnavi, răspunse omul din camionetă. 
- Atunci ce s-a întâmplat!? De ce sunt atât de albi la față, atât de 

puhavi? 
- S-au lenevit, răspunse el. 
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III. 
  

Tocmai atunci începu să bată vântul, dinspre răsărit spre-apus, 
aducând pe străzi o mulțime de frunze, amestecate cu tot felul de mizerii. 
Un miros rânced, de putreziciune, se așternu peste oraș. Deasupra 
oamenilor ce zăceau întinși pe trotuare se adunau grămezi de frunze 
moarte, învelindu-i ca într-o plapumă galbenă, punctată din loc în loc de 
pete maroniu-roșcate. Omul cel harnic își aruncă din nou ochii pe cer. Sub 
privirea sa tulbure, neliniștită, norii începură să se miște din ce în ce mai 
repede, cufundând, din când în când străzile, în semiîntuneric și apoi iarăși 
în lumină. Deasupra grămezilor de frunze sub care zăceau leneșii alergau 
hârjonindu-se o mulțime de șoareci și de șobolani, rostogolindu-se în 
ghemotoace mai mici și mai mari de pe un trotuar pe altul. Hârjoana lor 
părea să anime orașul. Între rozătoare și oamenii ce zăceau acoperiți de 
grămezile de frunze părea să existe o înțelegere ciudată. Rozătoarele 
curățau o parte din resturile de mâncare și de dejecții, devenind din ce în 
ce mai dornice de joacă, se înmulțeau cu o viteză și un ritm constant, 
redându-i orașului mișcarea, iar leneșii simțind hârjoana lor păreau să-și 
recupereze o mică parte din puterea de care erau cuprinse trupurile lor  
înainte de cădere-n letargie. Pactul acesta instaurat pe nesimțite între 
oameni și animale trezi în sufletul omului cel harnic un sentiment de 
lehamite, amestecată cu oroare.  

- Ce întâmplă cu oamenii ăștia ce zac aici? Sunt bolnavi cumva? 
întrebă necunoscuta. 

- Nu sunt bolnavi, răspunse omul din camionetă, simțindu-și trupul 
cuprins de oboseală.  

- Atunci ce s-a întâmplat cu ei? De sunt atât de albi la față, atât de 
puhavi? 

- S-au lenevit, răspunse el. 
- Și cum s-a întâmplat asta? 
- S-au molipsit unul de altul și s-au lenevit cu toții. 
- Și tu cum de nu te-ai lenevit? 
- Cineva trebuia să aibă grijă de ei. 
- Și tu ești acela? 
- Eu, răspunse omul harnic. 
- Nu cumva, întrebă iarăși necunoscuta, cu un glas neașteptat de 

limpede pentru vârsta ce părea s-o aibă, ei, concetățenii tăi, s-au lenevit 
din pricina faptului că le-ai tăiat orice inițiativă, orice elan muncind în 
locul lor?! 

- Nu știu, spuse omul din camionetă. 
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- Ba știi, replică necunoscuta, înăsprindu-și vocea. Ești conștient de 
slăbiciunile tale. Orgoliul tău nemăsurat și dorința de mărire te-au 
îndemnat să faci totul în locul lor. Pesemne ai sperat că-ți vor fi 
recunoscători și acum iată unde s-a ajuns… 

- Nu m-am așteptat la asta, răspunse cu un glas stins omul din 
camionetă. 

- Dar la atâta delăsare te-ai așteptat? 
- Nu m-am așteptat nici la delăsare din partea lor. Mi-am spus: dacă 

oamenii n-o să-și mai câștige pâinea cea de toate zilele cu sudoarea 
palmelor și-a frunții, poate o să mediteze la soarta lor și la soarta lumii 
acesteia. 

- Și au meditat? 
- Le-a fost lene să mai mediteze. 
- Dar cum crezi că ar fi putut să facă asta, odată ce i-ai deconectat de la 

lumea reală? 
Termenul de „deconectat” nu suna tocmai bine în urechile bărbatului. 

Sunetul său îi zgârie timpanul, producând-i, pe moment, o stare de iritație. 
Bărbatul însă reuși să-și stăpânească starea. „Cui pe cui se scoate”, își 
spuse el și repetă cuvântul până când acesta începu să-i sune dulce în auz. 

- Deconectându-i de la treburile mărunte de care trebuiau să se ocupe 
ca să-și poată duce existența, spuse el,  am sperat să-i pot conecta, de fapt, 
ei singuri ar fi trebuit să facă asta, la lumea ideală. Ei însă, după cum 
vedeți, nu au nici un ideal. 

- Dar dumneata? 
- Eu? făcu omul din camionetă cu sufletul cuprins de-o tristețe fără 

margini, privind grămezile de frunze, animate de mișcare, sub care zăceau 
concetățenii lui. Ce e cu mine? 

- Da, dumneata, repetă doamna, ridicându-și vălul de pe față. Omul din 
camionetă privi spre chipul ei, dar nu văzu decât o formă ovală, fără 
trăsături, transfigurată de un surâs ce i se păru sarcastic și trupul lui fu 
străbătut de fiori reci, ce-i strânseră inima ca un clește. 

- Da, dumneata, dumneata, repetă iarăși doamna. Glasul ei cristalin, 
venit din undeva dinlăuntrul acestui chip nedefinit răsună stingându-se în 
șoaptă. Dumneata nu te-ai deconectat de la lumea reală? 

- Omul din camionetă căzu pe gânduri. 
- Poate că și eu m-am deconectat, răspunse le, simțind cum pătrunde 

un val de slăbiciune în trupul lui uscățiv, dar puternic. 
- Te-ai conectat și tu la lumea lor, fără să te întrebi dacă binele pe care 

doreai să-l faci nu se-ntoarce în rău. Ești, într-un fel, aidoma lor. Ei sunt 
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copia ta în negativ. Sau, cine știe, adăugă ea, după o clipă de cumpănă, 
poate invers. 

- Dacă ar fi fost așa, atunci toată lumea de aici ar fi fost ca mine, 
harnică și nu delăsătoare. Sau, dacă luăm în considerație cealaltă ipoteză, 
eu ar trebui să fi fost asemenea lor, leneș și delăsător. Or, după cum vedeți, 
lucrurile nu stau așa. 

- Și de ce crezi că nu stau așa, ți-ai pus această întrebare? 
- N-am avut timp să-mi pun prea multe întrebări. Muncesc de cum se 

ițesc zorii și mult după ce soarele a apus. 
- Așa, așa, făcu doamna, lăsându-și vălul peste chipul siniliu. Muncim 

și nu mai avem timp nici să gândim, nici să simțim. Unii s-au dezobișnuit 
să mediteze din pricina lenei, alții, cum ești dumneata, robotind din 
noapte-n noapte, fără de folos, s-au dezobișnuit să-și pună întrebări. 
Ignoranța și întunericul a acoperit mintea unora și a altora. Ei sunt reversul 
tău. Lenea de care sunt cuprinși acești nenorociți ai sorții nu îți e străină, 
afirmă necunoscuta, trăgându-și trena rochiei dintr-un morman de frunze. 
Căci tu înlăuntrul tău ai visat mereu la odihnă. Cum firea ți-e potrivnică, ai 
transferat acest vis în mintea lor. Și iată consecințele! 

Vântul răscolea grămezile de frunze căzute pe străzi, dezgolind ici-
acolo câte un nas, câte un ochi, o mână sau un ochi ce strălucea stins, 
acoperit de pâclă. „Iată că a venit și toamna”, își spuse omul din 
camionetă, privind tonomatele înfundate cu mâncare, dinspre care venea 
un iz rânced, acru. Trecuseră atâtea veri, și primăveri, și ierni, și  toamne, 
de când își luase sarcina de-a veghea peste oraș. Anotimpurile s-au rotit 
unul după altul, iar după ele au trecut și anii. La început din ce în ce mai 
greu, apoi din ce în ce mai repede. Trecerea timpului părea să nu lase urme 
asupra trupurilor leneșilor căzuți în amorțire, ci dimpotrivă. Cei pe care 
molima i-a prins la o vârstă onorabilă, întineriră. Cât despre copii și 
adolescenți, aceștia, într-adevăr, ajunseră la maturitate. Astfel că acum 
toți, bărbații și femeile, păreau să aibă aceeași vârstă. Numai trupurile li se 
buhăiră. Leneșii nu sufereau nici de schimbarea anotimpurilor. Căldura 
toropitoare a verii nu-i afecta, după cum nu-i afecta nici umezeala, și nici 
frigul. Omul harnic privi din nou grămezile de frunze ce acopereau orașul 
și un sentiment de liniște amestecat cu nostalgie puse stăpânire pe 
simțurile sale. Venirea anotimpului ploios nu-l îngrijora. Îl îngrijora doar 
neașteptata stare de slăbiciune și ruină ce se instaurase în oraș. Dacă la 
începutul muncii sale, zilele păreau nesfârșite, acum ele treceau repede, iar 
el nu mai reușea să-și ducă treaba până la capăt, astfel că paragina puse 
stăpânire peste lucruri, și dacă n-ar fi fost rozătoarele și păsările, ce 
curățau locul, de mult totul s-ar fi cufundat într-o mizerie de nedescris. 
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Corbii, porumbeii și mulțimea de pescăruși apăruți ca din senin umblau 
peste grămezile de frunze, peste tonomatele înfundate, ciugulind cu 
ciocurile lor resturile de mâncare și dejecții ce se scurgeau pe sub trupurile 
căzute-n letargie, scoțând țipete sfâșietoare.  

- Cine ești tu? întrebă omul din camionetă, privind silueta neobișnuit 
de înaltă a vizitatoarei. 

- Ghici? veni răspunsul doamnei. 
- Nu pot să-mi dau seama, spuse omul din camionetă. 
- Gândește-te mai bine… 
- Mă tot gândesc, dar nu găsesc răspunsul. 
- Dinlăuntrul trupului necunoscutei se auzi un râs strident, ca un 

scrâșnet de măsele. 
- Moartea? se precipită el. 
- De ce nu?! răspunse necunoscuta ridicându-și iar vălul de pe chipul 

ei oval, care acum căpătă o formă ascuțită. 
- Ai venit cumva să pui capăt calvarului acestor nenorociți? 
- De ce-i numești așa? Ei sunt rodul strădaniilor tale. 
- Atunci, poate pe mine? făcu el. Sunt pregătit. Am muncit atâta, încât 

simt nevoia de repaos. 
- E prea târziu, răspunse doamna cu un glas ușor răgușit, ce amintea de 

zgomotul pe care-l fac frunzele târându-se pe străzi. Prea târziu, atât 
pentru ei, cât și pentru tine. 

- De ce? întrebă el. 
- E târziu pentru dânșii, fiindcă ei s-au complăcut atât de mult în starea 

lor, încât le va fi lene să moară. Despărțirea de viață, presupune un efort, 
efort pe care voința lor nu-i în stare să-l depună. Iar pentru tine, de 
asemenea, e prea târziu, căci robotind din noapte-n noapte, te-ai obișnuit 
să fii veșnic în mișcare. Ai devenit un fel de perpetuum mobile ce nu mai 
poate fi oprit în loc. Persistând în nebunia ta, ai sfidat eternitatea. 

- Și ce-i de făcut acum? 
- Nimic, sau aproape nimic, răspunse necunoscuta. Acum nici 

Dumnezeu dacă ar veni la Judecata de apoi nu te-ar opri din mișcare. Celui 
Atotputernic i-ar fi mai ușor să învie morții din morminte decât să 
trezească din letargie oamenii aceștia ce zac pe trotuar și nu gândesc, și nu 
simt nimic. 
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IV. 
 

- Și eu? 
- Și tu, de asemenea, nu cred că mai poți fi trezit la realitate. Privește-ți 

mâinile cum se mișcă asemenea aripilor unei mori de vânt… 
- Am obosit, răspunse omul din camionetă, lăsându-se greoi pe 

bancheta metalică lipită de cabină. 
         Acum putea vedea partea de răsărit a orașului: clădiri mai vechi și 
mai nou purtau urmele aceleiași paragini. Fațadele blocurilor avea pe-
alocuri tencuiala căzută. Acoperișurile și tersele imobilelor fuseseră 
năpădite de vegetație. Iedera acoperea pereții, ca o perdea deasă, sângerie. 
Burlanele caselor erau înfundate de ierburi și de cuiburi râncede de păsări. 
Lângă hornurile de pe acoperiș creșteau tufe ruginii de arțari și, pe ici-
colo, câte un mesteacăn. Oriunde ți-ai fi aruncat ochii, vedeai aceeași 
decădere. Vântul împingea frunzele îngrămădite pe străzi, descoperind ici 
un picior desculț, ceva mai încolo câte un chip, semănând de la depărtare 
cu un hrib putred, sau chiar părțile intime ale trupurilor ce zăceau zile, luni 
sau chiar ani în șir, fără să se miște în vreun fel, ascunzându-se sub stratul 
gros de frunze. Se pare că venirea anotimpului rece le trezea instinctele 
aflate de obicei, chiar și în toiul verii, în hibernare. Căci, odată cu căderea 
brumei, mădularele leneșilor se învârtoșau ca din senin și, răzbătând prin 
stratul de frunze putrezite, își ițeau cu sumeție în sus pălăriile tumefiate, 
semănând cu niște ciuperci otrăvitoare. Deși femeile zăceau în dreapta și 
în stânga bărbaților pline de dorinți, niciunul dintre leneși nu încerca să-și 
satisfacă în vreun fel dorința; astfel că din vreme-n vreme deasupra 
frunzelor căzute țâșnea un jet albicios, fierbinte, ca jetul de balenă, 
răspândind un miros de alge marine. Păsările se grăbeau să ciugulească 
lichidul alb, vâscos, învârtindu-și ciocurile albe și roșii prin mulțimea de 
ștremeleaguri blegite. Văzând spectacolul acesta, chipul omului din 
camionetă fu străbătut de un rictus. Privind în gol, el își aminti de perioada 
glorioasă a muncii sale, când profitând de indolența și de inerția de care 
erau cuprinși bărbații, satisfăcea pe rând, de obicei în zilele impare, 
dorințele ascunse ale părții feminine, navigând de pe un trotuar și de la un 
pat la altul. Acum amintirea aceasta îi răscolea golul din suflet. „La ce 
bun”, își spuse el. Sămânța mea a fost aruncată pe un câmp sterp. N-a 
răsărit nimic în urma mea și nici n-o să răsară. Și, totuși, nu înțeleg un 
lucru: cum pot trupurile acestea inerte, lipsite de voință și de instinct de 
apărare, să adăpostească înlăuntrul atâta dorință, atâta poftă de 
împreunare?” 
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 Și omul din camionetă privi de la depărtare mătărângele învârtoșate ce 
se ițeau prin frunze, dinlăuntrul cărora se prelingea un lichid alb-verzui, ce 
degaja acum, după cum i se păru, miros de pucioasă.  

- Ai ceva să-ți reproșezi? întrebă necunoscuta. 
- Conștiința mea e tulburată, spuse omul din camionetă. Cum aș putea 

să scap de coșmarul pe care îl trăiesc?! 
- Există, totuși, o mică șansă, îl consolă vizitatoarea. 
- Spuneți-mi ce trebuie să fac: sunt pregătit pentru orice. 
- Salvarea ta poate să vină dintr-un singur loc. 
- Care?De unde? De la cine? 
- De la oamenii aceștia ce zac în letargie. Dacă reușești ca ei să se 

revolte sau să crâcnească împotriva ta, vei fi salvat. Vei putea muri. 
- Dacă mor, cu ei ce-o să se întâmple?! 
- De ce ai grijă de soarta altora și nu te gândești la a ta?! Dacă tu mori, 

poate că ei, încetul cu încetul, se vor trezi din amorțeală. 
- Deci, privită din această perspectivă, moartea mea e un fel colac de 

salvare pentru ei?! Ceea ce spuneți e absurd! 
- Întotdeauna absurdul exprimă o mare de-adevăr? 
- Și în ce mă privește, acesta-i adevărul?! 
- O parte din el. 
- Mai există și o altă cale pentru ieșirea din impas? 
- Alta nu există, răspunse doamna. 
- Bine, m-am resemnat.  
- Nu trebuie să fii resemnat, ci pregătit să-ți accepți destinul. 
- Dați-mi, totuși, un sfat. Cum ar trebui să procedez? 
- Deocamdată, nu știu ce sfat să-ți dau. Ar trebui mai întâi să văd 

bolnavii aceștia mai de-aproape.  
- Să văd bolnavii mai de-aproape, murmură ca pentru sine omul din 

camionetă. Păi, cine vă oprește?! 
- Nu știu. Poate dumneata sau poate chiar ei înșiși. 
- Eu? Ridică din umeri omul harnic. Nici într-un caz. Poftiți, aveți cale 

liberă. Puteți merge oriunde,  în orice loc. Din partea mea nu există nici o 
opreliște. Cât despre ei, ce aș putea să spun?! Lor puțin le pasă, de fapt 
nici nu sesizează, dacă sunt vizitați sau nu. Nu sunt deranjați nici de 
păsări, nici de rozătoare, care mișună peste tot. Cade ploaia, cade bruma, 
vine frigul, iar trupurile lor nici nu tresar. Par să fie imuni la intemperii, 
dar și la trecerea timpului..  

Vreau să mă conving de asta, răspunse vizitatoarea, pornind din loc 
de-a curmezișul străzii ce traversa orașul în diagonală, intersectându-se cu 
alte străzi.   



Conta nr. 22 (ianuarie-martie 2016) 

 

 28 

Trena rochiei sale neobișnuit de lungi se târa ondulându-se ușor 
peste grămezile de frunze. În fața și în spatele necunoscutei se rostogoleau 
ghemotoacele de șoareci și de șobolani, hârjonindu-se într-o joacă 
nesfârșită. Semănau cu niște mingi cenușii ce se rostogoleau pe stradă, 
printre mașinile abandonate și resturi de ambalaje. Pașii ei ușor, noptatici, 
alunecau prin frunzișul putred.  

Era o zi splendidă de toamnă. Câțiva nori străjuiau pe cer, lumina 
era însă limpede, iar adâncimea bolții nesfârșită. Un soare alb-gălbui, 
ițindu-și razele printre norii gârbovi, lumina peisajul autumnal și dacă n-ar 
fi fost mirosul de dejecții ce stăruia-n oraș, necunoscuta s-ar fi bucurat în 
toată voia de priveliștea aceasta mirifică ce i se deschidea în fața ochilor. 
Mirosul de excremente o făcea însă să-și ducă mereu batista îmbibată cu 
parfum spre locul unde ar fi trebuit să fie nasul. Chipul ei oval, lipsit de 
trăsături, era scuturat de câte un acces de tuse, probabil, menit s-ascundă 
greața.  

Silueta înaltă a necunoscutei se apropia de fiecare loc unde zăceau 
leneșii căzuți în nesimțire. Îi cerceta atent pe fiecare, aplecându-se asupra 
fețelor puhave năpădite de frunze, pe care le dădea cu grijă la o parte, 
folosindu-se de-un evantai. Le întredeschidea pleoapele grele adumbrite 
de somn. Le lua pulsul. Le asculta bătăile inimii, apoi le controla reflexele.  

Necunoscuta era nedumerită de faptul că deși pulsul leneșilor era 
aproape normal, bătăile inimilor lor se auzeau rar, venind parcă dintr-o 
altă lume. Reflexele funcționau și ele stins, abia perceptibil. Lovind 
rotulele, picioarele leneșilor rămâneau mult timp inerte, apoi se mișcau 
într-un ritm lent, întinzându-se și destinzându-se alene.  

Vizitatoarea încercă să-i facă să vorbească. Dar buzele leneșilor 
refuzau să se deschidă. Un vag surâs le lumina, totuși, fețele puhave, albe, 
cu pielea moale, ca un aluat dospit. Apropiindu-se de ei, mădularele unora 
se îmbățoșau, azvârlind în aer un jet alb-verzui, ce se împrăștia pe frunzele 
din jur. Ștremeleagurile altora, ce stătuseră învârtoșate până atunci, se 
înmuia plecându-și capetele în frunzișul veșted. Vulvele femeilor stăteau 
cu labiile întredeschise, în așteptarea seminței bărbătești ce se împrăștia în 
jur. Totuși, la cea mai mică atingere, cuprinse de un tremur, ele se 
închideau la loc, asemenea cochiliilor unor scoici înfricoșate de orice 
atingere. Trecând pe lângă ele, necunoscuta le acoperea cu frunze.  

Omul din camionetă mergea târându-și pașii în urma ei. Cu inima 
strânsă aștepta verdictul. 

După ce înconjurară străzile, mergând dintr-un capăt al orașului în 
altul, reveniră în piața publică,     oprindu-se lângă statuia ecvestră. Aici 
doamna își întoarse fața spre omul ce se afla la câțiva pași în urma sa. 
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- Ce spuneți? o întrebă el. Mai am vreo șansă? 
- Mă tem că nu, răspunse vizitatoarea. 
- De ce? o chestionă el. Am văzut că oamenii aceștia nu sunt lipsiți cu 

totul de instincte. 
- Așa este, răspunse cu un glas ușor răgușit necunoscuta. Instinctele lor 

s-au conservat în mare parte, atâta cât să-i țină într-o stare somnolentă. 
Conștiința lor însă s-a atrofiat aproape  cu totul. Ei par să viețuiască într-
un loc în care se lumea aceasta se îngemănează cu cealaltă. De aceea e 
greu să revină la starea lor inițială. Eu îmi exercit voința și puterea asupra 
sufletelor vii, și, întrucâtva, și asupra celor moarte. Însă oamenii aceștia nu 
sunt nici vii, nici morți. În locul unde le hălăduiește conștiința mâna mea 
nu poate ajunge. Acolo unde sunt, unde au ajuns împinși de avântul tău 
necugetat, ei nu pot nici să trăiască, nici să moară.  

- Și ce e de făcut acum?  
- Eu am încercat, după cum vezi, să te ajut, dar încercarea mea n-a 

avut nici o izbândă. Încercă să faci și tu ceva după ieșirea mea din scenă. 
Adică după plecarea din oraș. 

- Ce? întrebă omul cel harnic, stând cu umerii căzuți în fața ei. 
- Nu știu. Rămâi cu bine. Nu dispera. Șansa apare de multe ori când nu 

mai crezi în ea.  
 

V. 
 

Glasul necunoscutei căpătase modulații reci, metalice, părând să vină 
dinlăuntru, dar și dinafară, de undeva de sus, dintr-un alt spațiu. Silueta i 
se alungise neverosimil de mult, iar chipul, ce se întrezărea dincolo de văl, 
recăpătase culoarea sinilie.  

Doamna făcu câțiva pași îndreptându-se spre limuzina ce staționa în 
piață cu ușile întredeschise, în așteptarea sa, apoi reveni lângă camionetă. 

- Mi-am adus aminte că am uitat să fac ceva. Și zicând aceasta 
vizitatoarea scoase din poșetă un aparat de fotografiat pe care îl întinse 
bărbatului ce stătea în fața sa. Cum acesta făcu un pas înapoi, fiindu-i, 
pesemne, teamă să-i atingă mâna, necunoscuta puse aparatul pe capota 
camionetei și se întoarse iarăși lângă monument. 

- Când îți voi face semn din evantai, te-aș ruga să-mi faci o fotografie 
din față și două din profil. 

- Care profil? își spuse omul harnic. Profilul tău nu are nimic uman…” 
- Nu te neliniști, răspunse, parcă ghicindu-i gândurile, vizitatoarea. 

Chipul meu, ce-i drept, pare ciudat, dar asta doar la prima vedere. Când te 
vei obișnui cu el, nimic n-o să ți se pară anormal. 
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       Bărbatul de lângă camionetă luă aparatul, în timp ce necunoscuta se în 
îndepărtă de el, apropiindu-se de monumentul eroului necunoscut. Aici 
doamna își ridică vălul, descoperindu-și chipul siniliul, oval, fără nici o 
trăsătură. Apoi, presărându-și firimituri de pâine pe umeri, pe creștet și în 
palme, rămase nemișcată, cu brațele îndepărtate de corp, semănând cu o 
cruce. 

- Sunt gata, spuse ea, cu același glas metalic, ușor răgușit.  
  Omul cel harnic apăsă pe un buton, deschizând obiectivul, privind 

cum o mulțime de porumbei, de grauri și de vrăbii, planând în zbor de pe 
acoperișurile din jur, se așezaseră ciripind și gângurind pe creștetul, pe 
umeri și în palmele vizitatoarei, în timp ce alte păsări se zbăteau care mai 
de care să apuce cu ciocurile lor lacome mulțimea de firimituri aruncate la 
picioare. 

   Omul cel harnic apăsă pe buton. Aparatul făcu o dată: clic!, apoi, 
automat, încă de două ori scoase același zgomot.  

- Perfect, spuse doamna, scuturându-și umerii și brațele de păsările ce 
venind din zbor de pretutindeni și bătându-se între ele încercau să atingă, 
măcar în treacăt, silueta ei.  Mulțumesc, făcu ea, cu o oareșicare 
cochetărie, acum, te rog, fii drăguț și înapoiază-mi aparatul. Ai apăsat o 
dată sau de trei ori? 

- O dată, dar aparatul a făcut click de trei ori, răspunse omul ce harnic, 
apropiindu-se la un pas de necunoscută. Mișcarea aceasta nu-i plăcu 
vizitatoarei. 

- Rămâi acolo unde ești, îl povățui ea. Și nu încerca să mă atingi. 
Apropierea de mine nu-ți va îndulci soarta, ci, aș putea spune, dimpotrivă. 

- În ce fel? Ce mi s-ar putea întâmpla? Mor sau, poate, devin 
nemuritor? întrebă omul din fața sa, pe un ton ce s-ar fi vrut glumeț. 

- Nici una, nici alta, răspunse doamna. Am glumit. Poți să te apropii. 
Să-mi atingi hainele sau chipul, nu ți se va întâmpla nimic.  

- Chipul?întrebă el. 
- Da, chipul, întări doamna. Poți să mi-l atingi… 
- Nu ating nimic din ce aparține morții, răspunse bărbatul cu glasul 

răvășit de negre presimțiri. Chipul dumneavoastră e ciudat, nu are 
trăsături. E ca o elipsă goală… 

- Nu, zău? se miră necunoscuta. N-am observat asta. E posibil. Chipul 
meu, adăugă ea, e de esența inexistenței, toate formele, toate trăsăturile 
umane se află depozitate în interiorul său. Atinge-l și vei simți aceasta, îl 
îndemnă vizitatoarea.   

  Bărbatul însă nu se grăbi să-i urmeze sfatul. Ba chiar mai făcu încă 
un pas îndărăt, lipindu-și trupul de capota camionetei..  
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      -Și chipurile lor se află tot acolo? întrebă el, mișcându-și capul în 
direcția grămezilor de frunze sub care dormeau concetățenii săi.  
       -Încerci să mă iei peste picior?! răspunse necunoscuta înăsprindu-și 
glasul. După ce-ai împins pe oamenii aceștia în pragul mizeriei de 
nedescris, îți arde acum de glumă?! Am crezut că ești afectat de starea lor 
și că încerci să găsești o soluție pentru ieșirea din impas. Am căutat să te 
ajut. Dar n-am pe cine. Și acum, te rog să-mi înapoiezi aparatul. Probabil 
că ți-e teamă că atingându-mă să nu te molipsești cumva de cine știe ce 
boală. Nu-ți fie teamă. Mâna mea nu te va atinge. Pune aparatul înapoi pe 
capota camionetei. Îl voi lua singură de acolo.  
         Urmând instrucțiunile necunoscutei, omul cel harnic puse cu 
precauțiune aparatul de fotografiat pe capota camionetei și reveni la locul 
său. „Cred că am dat de belea. Ce scorpie! își spuse el. Cine știe ce boli și 
ce chinuri pregătește pentru mine, odată ce nu mă lasă să respir în voie…” 
         Între timp necunoscuta, atașând la aparatul de fotografiat o 
imprimantă, scoase un număr de trei fotografii. Una o rupse în bucăți, 
aruncând rămășițele pe soclul monumentului. A doua o opri pentru ea, 
vârând-o cu grijă în poșetă. Iar ultima i-o întinse omului celui harnic, care 
încă nu-și revenise din nedumerirea sa.  
        -Păstreaz-o ca amintire, spuse necunoscuta, îndulcind iarăși tonul. 
Vei avea o dovadă palpabilă că am trecut pe aici, că m-ai văzut în carne și 
oase, și că nu ai discutat cu o nălucă… 
       „Și dacă aș discuta cu o nălucă, s-ar întâmpla ceva?” își spuse omul 
cel harnic, în timp ce vizitatoarea, făcându-i semn de rămas bun cu mâna, 
se urcă în limuzină.  
      -Da, îi răspunse ea, închizând portiera În cazul acesta ai mai avea o 
șansă. 
       Mașina demară din loc, învăluind camioneta într-un nor de fum. 
„Pesemne, deși arată încă foarte bine, gândi omul sprijinit de camionetă, 
asta cel puțin la prima vedere, limuzina e destul de veche, poate dinainte 
de război. Pompele funcționează în contratimp, bujiile sunt ruginite, 
pedalele uzate, filtrele, pe semne, înfundate, astfel că la pornire motorul 
scoate un volum neobișnuit de gaze de eșapament.”  
      Bărbatul privi dâra de fum ce se ondula lățindu-se pe mijlocul 
bulevardului, adăugând în sinea sa: „Ciudată apariție. Mașina pare o 
relicvă venită dintr-o altă lume. Ca și vizitatoarea, de altfel. Să fi fost o 
năzărire? Tot ce e posibil. Pesemne, din pricina faptului că nu discut aici 
cu nimeni, încep să fiu bântuit de viziuni… Dar fotografia asta, pe care o 
am în mână, e, totuși, o dovadă că întâlnirea cu necunoscuta doamnă s-a 
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petrecut aievea; prin urmare, n-am discutat cu nici o nălucă și nici n-am 
avut năzăriri!”  
        Limuzina în care se afla necunoscuta se opri la prima intersecție. De 
acolo ea îi făcu iarăși semn de la revedere. Bărbatul îi răspunse, fluturând, 
la rândul său, din mâini.  
       Mult timp  după ce mașina dispăru din vedere, omul cel harnic răsuflă 
ușurat. „În sfârșit, acum am să mă întoarce liniștit la treburile mele”,  își 
spuse el, dar de urnit nu se urni din loc. Rămase așa mult timp privind cu 
gândurile duse în direcția în care plecase vizitatoarea. „Să vezi și să nu 
crezi”, conchise el. 

Croncănitul stolurilor de corbi și țipetele sfâșietoare ale 
pescărușilor avură darul de a-l trezi din reverie. Atunci, scuturându-și 
capul frământat de gânduri, omul de lângă camionetă își aduse aminte de 
fotografia pe care o ținea în mâna sa. La început nimic nu i se păru 
neobișnuit. Străina înveșmântată în hainele sale lungi, vișinii, stătea cu 
mâinile întinse în lături, în dreptul monumentului, semănând cu o 
sperietoare, în timp ce o mulțime de păsări îi acopereau umerii, brațele și 
pălăria înaltă, cu boruri largi, de culoare stacojie, ce se încadra perfect în 
peisajul autumnal. Imaginea îi era cunoscută și arhicunoscută. În fond, 
autorul fotografiei era chiar el, da, el, bărbatul ce-și luase sarcina de a se 
îngriji de oraș. Alte păsări, atrase de firimituri, dar poate și de mulțimea de 
brățări și de mărgele sclipitoare ce-i împodobeau pieptul, își desfăcuseră 
larg aripile încercând parcă să pătrundă cât mai multe-n cadru. În partea de 
jos a fotografiei se afla și o inscripție: ”Prietene, ai grijă: firea omului e 
îndreptată spre rău; adică spre lene, ignoranță și păcat. A ta însă e cuprinsă 
de vanitate și orgoliu. Ceea ce este și mai rău.”  

  „Poate”, își spuse omul cel harnic, continuând să privească fotografia 
pe care străina o lăsase pe capota camionetei sale. „Poate că, totuși, nu-i 
așa., gândi el. Lenea și ignoranța sunt mai rele.” 

    Dar pe măsură ce privea fotografia, constată că imaginile din cadrul 
ei își schimbă conturul. Faptul acesta păru să nu-l impresioneze cine știe 
ce. Acum în fața ochilor săi nu se mai afla silueta necunoscutei, ci propria 
sa imagine proiectată în perspectivă. O siluetă înaltă, întunecată, 
înveșmântată într-o mantie de călugăr, năpădită nu de păsări, ci de 
rozătoare, stând încremenită în mijlocul pieții orașului.  

„De fapt, mă așteptam la un astfel de truc,” își spuse omul harnic. 
”Prin urmare, conchise el, am vorbit cu mine însumi. Sau poate că, în timp 
ce o fotografiam, necunoscuta m-a fotografiat la rândul său și în loc să-mi 
lase drept amintire fotografia ei, din greșeală, sau poate că intenționat, mi-
a lăsat fotografia făcută de ea.” Și, după o clipă de meditație, continuă: 
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„Nu, ceva e în neregulă aici, eu am stat tot timpul lângă camionetă, iar în 
fotografie apar stând în dreptul monumentului, în locul unde a stat 
necunoscuta. Să fi fost vorba de o dedublare?! Am apărut în fața mea 
purtând chipul morții mele?!”  

 
VI. 

 
Bărbatul mai privi încă o dată fotografia. Un sentiment de neliniște se 

așternu pe fața sa. Imaginea din fotografie mai suferise o schimbare. 
Deasupra creștetului său atârna, prins de brațul eroului necunoscut, un laț 
strălucitor ca o aureolă de martir.  

„Am înțeles mesajul, rosti el cu voce tare. Moartea mea va vesti 
reînvierea lor. Sau poate greșesc?!”  

„Nu, nu mă înșel,” își răspunse omul, privind străzile acoperite de 
grămezi de frunze moarte, peste care soarele aflat la apus așternea o 
lumină sângerie.  

„Da, am înțeles ce am de făcut. De mult sunt pregătit pentru acest 
sfârșit…”  

Vocea sa ușor răgușită, spărgându-se în ecouri, se risipi pe străzi, 
făcându-se simțită în tot locul. Și atunci se produse ceva ciudat, 
inexplicabil pentru mintea sa. Leneșii care stătuseră atâta amar de timp 
într-o stare de inerție ce parcă se învecina cu moartea începură să se 
foiască pe la locurile lor. 

Chiar atunci limuzina necunoscutei, după ce ocoli câteva străzi 
lăturalnice, reapăru pe colină, la capătul bulevardului. Vizitatoarea își 
scoase iarăși mâna prin fereastra fumurie a portierei, salutându-l de 
departe. „Văd că nu te dai dusă cu una cu două. Vom trăi și vom vedea 
care pe care,” murmură el. 

Un soare imens, tulbure apunea deasupra acoperișurilor construite în 
zig-zag în preajma cărora zburau croncănind nenumărate cârduri de ciori, 
agitându-și aripile negre, înroșite de lumina amurgului. Curând, cotind la 
dreapta, limuzina dispăru îndărătul discului solar ce stăruia deasupra 
orașului. Mult timp după asta, în urechile omului cel harnic ce stătea 
sprijinit de camioneta sa, privind în depărtare, mai stăruiau modulațiile 
metalice ale glasului necunoscutei, urmat de sunetul claxonului, în timp ce 
nările sale, contractându-se și dilatându-se, căutau să depisteze în aer 
mirosul obișnuit de fecale și de putreziciune. Aerul era însă neașteptat de 
proaspăt și doar un vag miros de frunze moarte, amestecat cu mirosul de 
crini pătrunse în gâtlejul său uscat, făcându-l să strănute. Trăgând aerul 
adânc în piept, bărbatul își simți sufletul răvășit de aceeași neliniște și 
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îndoială pe care o simțise la scurt timp după descinderea necunoscutei în 
urbe.  

„Să presupunem că m-am fotografiat singur fără să-mi dau seama, dar 
mantia această de călugăr sau de gâde de unde a apărut?! Nu cumva acesta 
e semnul, trimis de vizitatoare, că va trebui să devin, pentru a putea salva 
orașul și a-l redeștepta la viață, propriul meu judecător și propriul meu 
călău?!” 

    Simțindu-i parcă slăbiciunea, leneșii începură să se foiască iarăși la 
locurile lor, încercând să-și ridice trupurile puhave din grămezile de frunze 
risipite pe trotuare. După săptămâni sau poate luni, dacă nu cumva chiar 
ani de tăcere, trompetele înfundate în șezuturile lor intrară din nou în 
funcțiune, scoțând sunete ruginite, apoi din ce în ce mai limpezi. „Iată, își 
spuse omul harnic, sprijinindu-și cotul de capota camionetei, nu-i totul 
pierdut. Pe măsură ce-mi pierd încrederea în mine, concetățenii mei par să 
se trezească din letargia în care au zac de atâta amar de timp.” 

    După ce sunetul trompetelor se stinse, o tăcerea grea, rău 
prevestitoare se așternu peste oraș. Și doar chițcăitul rozătoarelor ascunse 
în frunziș și croncănitul corbilor spărgeau din când în când liniștea 
aceasta, adâncind-o parcă și mai mult. Tonomatele înfundate cu mâncare, 
trepidând din încheieturi, începură să funcționeze din nou. Conectați la 
tuburile lor, leneșii păreau să prindă puteri. Ce-i drept, trupurile lor 
dezobișnuite să zacă-n letargie, rămâneau încă țepene, confuze, cu toate că 
picioarele tresăreau ca și cum ar fi fost conectate la o sursă slabă de curent 
electric; în timp ce buzele încercau să iasă din starea lor încremenire, 
scoțând un murmur abia perceptibil. Cuvintele pe care le mormăiau gurile 
lor amorțite se spărgeau în aer, risipindu-se în silabe și consoane, refuzând 
parcă să se strângă în propoziții sau fraze coerente. Bolboroseala aceasta 
dacă ar fi fost adunată la un loc și topită în matriță ar fi putut avea un 
singur înțeles. Bărbatul sprijinit de camionetă își ciuli urechile, încercând 
să perceapă fiecare sunet, fiecare oftat sau mormăit. Și într-adevăr, după 
mai multe încercări, auzul său desluși câteva silabe destul de limpezi pe 
care leneșii încercau să le articuleze cât mai coerent, întorcându-și ușor 
capetele unii spre alții, probabil, pentru a aprinde curaj și a aduce la 
suprafață, din străfundul sufletelor lor, adevărul despre ei și despre omul 
ce se îngrijea de soarta lor. Adunând la un loc toate aceste sunete 
nearticulate, bărbatul încercă să reconstituie mesajul pe care încercau să i-l 
transmită, depunând un efort neobișnuit, concetățenii săi. Din mulțimea de 
sunete și mormăituri, bărbatul alegea pe cele ce se repetau constant, 
obsesiv. Cuvântul reconstituit din resturi de silabe era: moarte.  
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„Am înțeles,” murmură el în surdină. Apoi, după ce își îndreptă ținuta, 
rosti cu o voce gravă, lipsită de orice inflexiuni:  

-Prin urmare, vreți moartea mea. Aceasta e sentința voastră?! 
  După cum se aștepta, nu-i răspunse nimeni. Mintea, dar și reflexele 

leneșilor funcționau, deocamdată, cu încetinitorul.  Buzele lor se 
deschideau alene, ca în somn, înghițind pe jumătate silabele pe care 
încercau să le rostească. Urechile lor albe, pleoștite, ca niște foi de 
brusture, auziră probabil cu întârziere întrebarea sa, dar nu-i înțeleseră și 
sensul. Urmă o tăcere lungă, apoi buzele bolborosiră ca și cum ar fi fost 
cufundate în interiorul unui vas cu apă un răspuns ce nu se lăsa ușor ghicit 
nici el. Omul de lângă camionetă privi bulele de salivă ce se ridicau din 
grămezile de frunze sub care zăceau leneșii și adunând iarăși cap la cap 
bolboroseala, obținu cuvântul vrem.  

„Vreți,” rosti cu o voce îngândurată omul cel harnic. Apoi, luând iar o 
mină serioasă, se adresă concetățenilor săi, ce păreau să se trezească ușor-
ușor din starea de prostrație în care se cufundaseră de atâta timp: 

-Vreți, dar nu e suficient să vreți, ci va trebui să mă convingeți, și să vă 
convingeți și pe voi, că dorința voastră este justă. Așa-i?” 

Leneșii își mișcară încet buzele, răsucindu-se tăcuți ca niște melci în 
așternuturile lor veștede, căutând parcă să se eschiveze de la întrebare.  

-Dar pentru ca să mă convingeți va trebui să faceți un efort de gândire. 
Va trebui să formulați, fie și succint, acuzațiile. Apoi să veniți și cu 
sentința. Ați înțeles?”  

Leneșii se ascunseră și mai mult în grămezile de frunze, aruncând 
priviri pline de teamă în jur. Amorțeala din care tocmai se treziseră părea 
să le fie mai prielnică decât aceste provocări venite din partea unui om ce 
se ocupase și, iată, se mai ocupa și acum, în ciuda faptului că ei îi doreau 
moartea, de soarta lor.  

„Desigur, își spuse omul cel harnic, ei au înțeles undeva, în străfundul 
conștiinței lor, că eu sunt principalul vinovat pentru starea de decădere în 
care a ajuns. Deși, la drept vorbind, vina aceasta ar fi trebuit s-o împărțim 
în două. Căci și ei, la rândul lor, sunt vinovați. Eu le-am oferit confortul 
unei vieți lipsite de orișice griji și ei s-au complăcut în asta. Nimeni n-a 
cârtit și nimeni n-a sărit să mă ajute. Nimeni nu s-a împotrivit. Nimeni n-a 
zis: omule, îți mulțumim pentru faptul că te ocupi de noi, dar lasă-ne mai 
bine să ne descurcăm singuri… Nu, așa ceva n-a zis nimeni. Și nici n-o să 
spună. Așa-i sau nu-i așa?” 

Leneșii se cufundară și mai mult în așternuturile lor. Câțiva, totuși, 
făcură un efort și ridicându-se în coate, clătinară afirmativ din cap. 



Conta nr. 22 (ianuarie-martie 2016) 

 

 36 

-Bine, spuse omul cel harnic. Până acum să zicem că ne-am înțeles. 
Sper să ne înțelegem și de-acum încolo. 

-Prin urmare, continuă el, ținând cont de starea în care sunteți, de 
faptul că mintea voastră lucrează cu încetinitorul și că va trece mult timp 
până când veți putea formula o opinie coerentă privind vinovăția mea, eu 
zic să sărim peste rechizitoriu și să ne oprim la ceea ce e esențial. Adică la 
sentință. Sunteți de acord?! 
      Acum aproape toți leneșii se ridicară în coate, mișcând aprobativ din 
cap.  
      -Desigur, dacă am dori cu tot dinadinsul să fim riguroși și să ducem 
treaba bine până la capăt, ar trebui să depuneți la registratura instanței 
cerere de chemare în judecată. În aparență, totul pare simplu, dar, vă spun 
din propria-mi experiență, hățișurile legii sunt destul de întortocheate. Aș 
putea, desigur, să vă vin în ajutor, făcând un autodenunț. N-aș vrea însă să 
fiu acuzat din nou că încerc să vă substitui, punând sub semnul întrebării 
însuși liberul arbitru de care dispune orice muritor. Odată ce mi-am 
acceptat vinovăția și accept și sentința, eu zic că nu are rost să ne mai 
încurcăm în amănunte. Să trecem, deci, la ultimul aliniat. Prin urmare, din 
câte am înțeles, doriți cu toții moartea mea. Sunt pregătit. Ce fel de moarte 
mi-ați ales? Vreți cumva să mă puneți la zid și să mă împușcați? Poftim: 
aștept! Curaj, curaj, hai: foc! Cum nimeni nu are curajul să ridice arma 
spre pieptul meu? Cum, nu aveți nici arme?! Nici o problemă, îmi pot 
trage singur un glonț în cap!  Sau, poate, v-ați gândit să reînviați vechile 
tradiții ce-au existat aici cândva, cu secole în urmă, și să mă condamnați la 
moarte prin ardere pe rug?! Nu am nimic împotrivă. Moartea pe rug e 
înălțătoare. E o moarte hărăzită martirilor. Eu însă, după cum vedeți, nu 
sunt, martir. Sau, poate, după părerea voastră, sunt?! Oricum, renunț la o 
moarte atât de glorioasă! Poate v-ați gândit să mă trageți pe roată? Eu zic, 
să renunțați la acest supliciu. E prea complicat și pentru voi, și pentru 
mine! Deși spectacolul, desigur, ar fi fost impresionant. Sau poate v-ați 
gândit la ghilotină?! Nu am nimic împotriva ghilotinei. Aș fi încântat să 
mor ca Saint-Just sau ca Robespierre! Credeți că e prea complicat? Nu e 
chiar atât de complicat! Ghilotina o putem aduce de la muzeu. E posibil să 
funcționeze. Totuși, ținând cont că mașinăria n-a fost folosită de atâta 
timp, s-ar putea s-avem surprize. Dacă lama a ruginit, o vom ascuți din 
nou! Problema e că nu sunt nici Saint-Just, și nici Robespierre! Și nici 
regele Ludovic al XVI-lea! Prim urmare, vă sfătuiesc să-mi alegeți o 
moarte mult mai simplă! Vreți, cumva, să fiu decapitat cu securea? Atunci 
va trebui să găsiți printre voi un gâde. Meseria de gâde nu e însă chiar așa 
de ușoară. Se oferă cineva? Nu? Atunci doriți, probabil, să fiu propriul 
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meu gâde. Căci, judecător, să zicem că am fost! Mă simt pregătit să fiu și 
pastor. Voi sta în genunchi în fața mea și îmi voi mărturisi păcatele. Sunt 
pregătit să fiu și gâde. Dar nu pentru moartea prin secure. Și asta din 
simplu fapt că îmi e cu neputință să duc sentința până capăt. Dar dacă în 
loc de bardă îmi veți pune în mâini o sabie, am să fac tot posibilul să duc 
sentința la bun sfârșit, și nu făcându-mi harachiri, ci îmi voi tăia capul de 
pe umeri dintr-o singură lovitură aplicată cu măiestrie, pe care am deprins-
o de la un prieten ce fusese mulți ani jongler la circ. Sau poate doriți să mă 
aruncați în mare legat într-un sac de pe stânci? Mă tem că marea e departe 
și stâncile la fel! M-ați putea, desigur, arunca din clopotnița cetății. 
Procedând astfel, ați pângări biserica și l-ați mânia pe Dumnezeu! Atunci 
ce fel de moarte îmi doriți? Ce alegeți?! Vă las să vă gândiți… În fine, am 
putea folosi și metode mai moderne: scaunul electric, camera de gazare 
sau injecția letală. Dacă sunteți amatori de spectacol,  îmi puteți alege 
această moarte, la primă vedere destul de ușoară, dar și elegantă. Îmbrăcat 
curat, îmi voi lua ultima masă, ridicând un pahar de vin în cinstea voastră, 
apoi îmi voi face dușul de adio.  După care voi pătrunde în camera 
mortuară. Aici mă voi întinde pe masa de execuție, conectându-mă la 
aparatura necesară. În momentul în care lichidul îmi va fi injectat în vene, 
perdelele camerei de execuție se vor trage în lături, iar voi veți urmări, 
desigur, dacă veți dori, procesul până când trupul meu cuprins de trepidații 
se va destinde și va încremeni pe totdeauna. Cum nu vă satisface nici 
această moarte, atunci, mă rog, alegeți ce doriți! ”  
 Aruncând o privirea de-a lungul bulevardului, omul cel harnic îi 
văzu pe leneși stând sprijiniți în coate cu fața îndreptată spre el și 
ascultându-l cu atenție. „Seamănă cu niște morți ce s-ar ridica din cripte în 
așteptarea vieții de apoi”, își spuse el oprindu-se din perorație și 
cercetându-i cu atenție. Pe chipurile lor nu descoperi însă nici teamă, nici 
speranță, ci doar un fel de liniște, amestecată cu indiferență. „Sau mai 
degrabă, adăugă el, seamănă cu niște imense larve de trântori ce se 
pregătesc să iasă din găoace.” Și zicând aceasta, omul harnic își văzu 
propriul său spectru pogorând în chip de Crist în mijlocul leneșilor 
potopiți încă de somnul morții vii pentru a-i trezi la viață. „Nu, aceasta 
este o blasfemie, își spuse el, izvorâtă din vanitate și orgoliu. Mai degrabă 
prin  faptele pe care le-am făptuit aduc cu Anticristul, decât cu Mesia.  La 
ce bun să dau atâtea explicații, odată ce sunt atât de indolenți pentru a fi 
mișcați de jertfa mea. Dacă mi-aș face un rechizitoriu, atunci aș invoca 
ordinea divină pe care am tulburat-o, într-adevăr, cu nesăbuința mea. Nu 
m-aș acuza în fața lor, ci aș invoca cerul, cerând iertare Domnului. Dar 
poate că și ei fac parte din ordinea divină. Prin urmare, am să mă târîsc în 



Conta nr. 22 (ianuarie-martie 2016) 

 

 38 

genunchi în fața lor și am să le cer iertare.  Am să duc sentința până la 
capăt, cu demnitate și chiar cu un oareșicare fast.”  

Și omul cel harnic se târî în genunchi în fața fiecărei grămezi de 
frunze, revenind apoi la locul său. 

-Chiar dacă pocăința mea nu e întrutotul sinceră, ci plină de 
vanitate - li se adresă el îndreptându-și ținuta pe eșafodul pe care-l înălțase 
în piața mare a orașului, aproape de monument -, vă rog să mă iertați 
pentru răul pe care l-am săvârșit. Nu mi-am putut stăpâni firea. Rațiunea 
mă îndemnă acum să merg pe drumul supliciului și-al pocăinței. Iau totul 
asupra mea. Nu vreau să planeze asupra voastră nici cea mai mică vină. 
Chiar dacă m-ați condamnat la moarte, acest fapt nu trebui să vă încarce 
conștiința. Aveți tot dreptul să faceți asta. Și de fapt dorința aceasta eu v-
am transmis-o. În plus, chiar dacă ați rostit sentința, ținând cont că sunteți 
în imposibilitate practică de a o pune în aplicare, mi-ați transferat mie 
dreptul de-a o îndeplini sau nu. Dorința voastră e însă lege pentru mine. 
Așa c-o voi îndeplini. N-am ajuns însă la înțelegere asupra modului în care 
îmi voi pune capăt zilelor. Ați ascultat perorația mea. Am vorbit cam mult 
și dezlânat. Dar asta din pricina emoției și de-a vă fi pe plac. V-am propus 
tot felul de execuții excentrice, fastuoase, de un gust destul de îndoielnic. 
Am apelat, pentru a vă impresiona, la o retorică golită de sens, împănată 
însă cu tot felul de figuri de stil. Nu cred că v-am convins. De altfel, 
mintea voastră e încă prea cețoasă pentru a înțelege discursul meu. 
Moartea mea trebuie să fie infamă. O moarte care să nu aibă nimic 
spectaculos. Am bătut câmpii, repet, din dorința de a vă impresiona, 
vorbind de ghilotină, de ardere pe rug, de tragere pe roată, de scaunul 
electric sau despre injecția letală . Mă mir că nu am amintit nimic și despre 
crucificare. Ar fi fost o blasfemie. Nu merit să ies pe scenă altfel decât 
printr-un gest care să nu vă inoculeze în suflet altceva decât oroare. În 
fine, am ales, după cum vedeți, o moarte infamă: ștreangul. Eu însumi mi-
am construit și eșafodul. Ce-i drept, unii dintre voi s-ar putea să mă acuze 
că eșafodul meu a fost înălțat pe o estradă. M-am gândit, totuși, să vă ofer 
la sfârșit și un mic spectacol, pentru ca execuția să nu aibă un aer fad. Un 
mic suspans, o mică surpriză de final. În fond, fiecare condamnat la 
moarte are dreptul la o ultimă dorință. A mea e aceasta pe care-o să 
vedeți… Acum, liniște, vă rog. A sosit timpul…” 

În momentul în care bărbatul de pe eșafod, impulsionat, probabil, 
de avântul său retoric, făcu apel la liniște, din străzile ce se revărsau în 
centru începu să crească un vuiet. Treziți din starea lor de apatie, leneșii 
începură să-și piardă răbdarea. Din grămezile de frunze se ridicau glasuri 
disparate, din ce în ce mai iritate.  
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-Destul cu pălăvrăgeala!”, auzi un amestec nervos de glasuri 
bărbatul pe eșafod.  

-Destul, ajunge! Ne-am săturat!”  
-La spânzurătoare cu el!  
-La spânzurătoare!  
-Hai, gata, puneți ștreangul! 
Acum leneșii se foiau în grămezile de frunze, răsucindu-se pe o 

parte și pe alta. Fețele lor puhave deveniseră înspăimântătoare. „Iată 
minunea s-a produs. Ei se revoltă împotriva mea. E timpul!” 

Și-atunci, înălțându-și ochii spre cer, înainte de-a împinge 
scăunelul, privind norii tulburi ce se învolburau deasupra pieții orașului, 
omul cel harnic spuse, adresându-se Atotputernicului: 

„Am vrut să îndrept lucrarea ta, Doamne, și, iată, am ajuns să-mi 
pun capăt zilelor. Chiar dacă eu m-am lepădat de tine, tu nu mă părăsi și 
nu te lepăda de mine, Doamne! Îți las în grijă pe acești nenorociți. Nu-i 
părăsi. Ai grijă de ei. Trezește-i din nou la viață, Doamne! Eu i-am 
cufundat în beznă, tu ridică-i din nou în lumină!” 

Înalt, uscățiv, cu gluga trasă pe cap, bărbatul de pe eșafod semăna 
cu un călugăr aflat în penitență sau mai degrabă cu un inchizitor pregătit 
să-și ducă până la capăt misiunea sa supremă. Ochii săi ficși, negri, 
adânciți în orbite, cercetară pentru ultim oară străzile orașului risipit pe 
cele șapte coline, oprindu-se asupra grămezilor de frunze din care 
continuau se ridice leneșii,  sprijinindu-se în coate și privind în direcția 
eșafodului. Chipurile lor albe, puhave, pluteau ca într-o apă tulbure, 
unduindu-se deasupra trotuarelor. Gasurile amuțiseră din nou, în 
așteptarea clipei finale..  

Bărbatul își întoarse privirea și spre monumentul eroului 
necunoscut din piață, în dreapta căruia apăruse din nou limuzina neagră a 
necunoscutei.  
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Transmutația 
 
Mă întorc spre mine însumi și zic: nu mă mai plictisi 
cu văicărelile tale, n-o să mori dintr-atâta,  
bine că nu ți-a crăpat capul cu parul… Asta mai lipsea: 
 
pe lângă ura, greața, aroganța, prostia 
colegială? Alcooluri, 
putreziciuni: mi se amestecă în inimă, nu mai am 
nici o scăpare… Am început  
să urmăresc, în natură, mai atent decocțiile, 
 
sublimările, calcinările și coagulările: rămas fără memorie. 
Și ce folos? 
Aici, în București, unde personalități publice fac pipi pe  
pereți, pe străzi și în piețe în văzul 
lumii, fără să se sinchisească? M-am urâțit. Ce 
 
caut eu aici, clipă de clipă, unde are 
loc transmutația metalelor corupte? Numai să nu caut să-mi  
iau înapoi cuvintele… 
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Bâlci să fie 
 
Biocurenți în aer! Biocurenți în aer, se strigă în 
gigafonul instalat pe un tractor  
care merge pe trei roți. Biocurenți de aer, 
 
iubiți-vă! Cât mai aveți  
timp… Iubiți-vă pe străzi: dacă aveți tichii! Iubiți-vă 
acasă, la locul de muncă, unde vă găsiți  
acum… Acum! Biocurenți, biocurenți… Acum? Ce 
 
biocurenți, dragă: presupuneri… Toate 
aceste presupuneri nu pot fi numite decât nerozii… Nerozii, 
nerozii în aer! Nerozii în aer… E cald. Circ! 
 
Taci, te rog frumos, mă doare capul. Aude: „Femeia cu 
cap de păianjen, care învârte roata 
norocului!” Ieftin, poftiți 
înăuntru… Nu, eu nu intru, mi-e frică… La marginea 
orașului, în Obor. Unde fac 
 
dragoste în aer liber, de nebuni, fără să se ferească. 
Amândoi, în 15 aprilie, opriți în livada 
înflorită să privească: pruni, 
caiși, cireși, piersici, „pomi îmbrăcați în femei” — ieșiți 
din zona interzisă să privească la petalele 
ce zboară luate de vânt și 
cad în noroi, „fulgi de îngeri”, le spune ea,obsedată:  
numai să nu fi rămas azi  
gravidă. 
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La porțile Răsăritului 
 
Găurele în asfalt, găurele înconjurate  
cu firișoare de pământ, firișoare scoase de furnici: le 
admirăm zbuciumul, numărate a doua 
oară de pe bancă, va ploua, mă mănâncă și o ureche. Va 
 
plouă cu nimicuri, nu te scărpina atât, 
râzi: opriți aici, pe marginea trotuarului, la porțile 
Răsăritului, gata să stropim nuntașii cu 
apă curgătoare din urcior, 
nuntași care întârzie în casa de căsătorii, „în luminile 
difuze ale acestui mileniu”,  
adaugă: amândoi, personaje din Cartea Schimbărilor. 
 
Lumini 
difuze, pendule lucitoare oscilând deasupra  
capului — și departe,  
cine știe, acolo unde carbonul va fi cristalizat, 
tu, iubitule, mă vei descoperi ca  
pe un diamant! Te 
 
voi descoperi în găurelele din asfalt  
înconjurate de furnici, printre firișoarele de pământ, nu? 
 
 
 

Venit la spovedanie 
 
Praf, pachete de țigări boțite, gunoaie adunate în 
jurul gurii de canal: caniculă.  
Un pumn ridicat deasupra capului… Trecut dintr-o  
stare de vibrație în alta. Privind 
 
gura de canal cu ochii ficși, sprijinit de un stâlp, în  
așteptarea unei statuete 
cucernice 
care nu mai vine: poate nu a fost el,  
azi, destul de inspirat, de dulce și de atotștiutor? Peste  
drum, muncitorii de la  
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o biserică în șantier, în pauză, își 
pun pălăriile asudate la uscat: arată cu degetul, râd, 
mare fraier îl vor fi crezând! Să 
aștepte de atâta timp… Sau poate nu râd de el, au alt 
motiv: se înfruptau, bucuroși, cu  
lapte prins, dăruit de populație, își doreau reciproc 
urări de fericire… Numai 
 
el stă singur, sprijinit de un stâlp: duce 
pumnul la gură, cu un aer 
confuz — că e o poruncă a spovedaniei. 
 
 
 

Infidelitate 
 
Femei cu nervii la pământ, cu nervii țâșniți 
prin piele, femei tinere, părând 
încântate să scape de cei care nu le trec slăbiciunile 
cu vederea, critici. Cu nervii 
 
atârnând, mustăți, gata să te sugrume pe la spate! Femei 
temnicere… Taman când credeau că toată 
lumea e a lor, că „viața le surâde, sunt fără griji”. În 
stare de surescitare: 
prostănaci infideli! Acum, ajunși 
 
să fie alungați cu pietre, în gând, călcați în picioare.  
Aruncați pe capra unei foste  
calești poștale, trimiși la plimbare cu nădejdea  
în puterea iubirii, în plan astral:  
cotropiți, din viitor, insesizabil, de un pui de vânt al  
disperării. Pui de vânt al  
disperării, care 
urlă cu jale, chemând-o pe mama lui… 
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Trei schițe de  
Dumitru 
Augustin 
Doman 
 

 
 
 

 

Casa Geta 
 
        Doamna Geta din Strada Plopii fără soţ este o pensionară octogenară, 
văduva unui colonel de geniu. Are pe strada asta în pantă o căsuţă de trei 
camere în continuarea căreia de vreo şapte opt ani a tot adăugat până-n 
ogaşul din fundul grădinii câte o cămăruţă pe an, la nivelul pământului. 
Cămăruţele au doar câte o uşă şi o fereastră, fiind mai curând un fel de 
chilii din vechile mănăstiri. În ele locuiesc câte unul, câte doi, ba uneori şi 
câte trei oropsiţi ai sorţii într-o celulă de aceasta. Unii plătesc o chirie 
modestă, simbolică, alţii mai sapă grădina în schimbul găzduirii, unii au 
acte de identitate, alţii nu... 
         Mironică are 17 ani, e analfabet, şi locuieşte cu mama lui cea obeză 
şi cam cretină şi leneşă într-una din cămăruţe. Mironică e spionul Casei 
Geta, află în fiecare seară unde sunt înmormântările de a doua zi şi, sub 
îndrumarea lui, la ora zece dimineaţa se împart toţi pensionarii doamnei 
Geta pe la casele în doliu. Revin după-amiază, sătui pentru 24 de ore, unii 
mâncând chiar la două-trei pomeni, aducând la bază şi câte un pachet în 
pungă de plastic, cu un cârnăcior, un cub de colivă şi un triunghi de brânză 
topită, o eugenia. Plus  o sticluţă de suc şi uneori şi de ţuică sau de vin. 
Depinde dacă au avut de-a face cu un mort de familie bună sau de una mai 
calică. 
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        Acum, în zori, când abia se luminează curtea casei Geta, pe băncuţa 
de sub magnolia înflorită, moţăie doamna Manuela Bocioacă, fată bătrână, 
fostă lector universitar, ieşită din sistem în împrejurări tulburi, lumea 
vorbind că ar fi vorba de vicii provocatoare de scandaluri publice. Din 
cămăruţa lui, iese Grig Vasiliuc, fost plutonier de vânători de munte, 
cincizeci de ani, dar părând de 65, pensionat anticipat. În urma divorţului a 
rămas fără casă, fără masă, numai bun de pensionar în Casa Geta. Dar, el 
are totuşi o pensie propriu-zisă peste una minimă, aproape de una medie. 
Se aşează sub magnolia înflorită, alături de doamna Bocioacă cea căruntă 
şi buhăită.  
        „N-ai somn?” întreabă el. 
        „Nu prea, răspunde ea, toată noaptea m-am zvârcolit. De la palinca 
patronului fabricii de cărămidă...” 
        „Mda! zice Grig. A fost o palincă mincinoasă. Om de treabă patronul, 
nu s-a zgârcit, dar palinca este mincinoasă...” 
        „Aşa e, confirmă femeia, pare de treizeci de grade când o bei, dar ea 
are şaizeci. Iei foc ca de la cocteilul Molotov”. 
       „Tocmai despre asta e vorba. Mă duc la chioşc să cumpăr un bidon de 
bere, că mă arde rău...” 
       „Ia-mi şi mie unul, îţi dau eu banii mai târziu...” 
       Peste un sfert de oră, cei doi duc la gură bidonul de bere cu mare sete. 
        Când soarele se chinuie să iasă cu totul dintre salcâmii uriaşi ai 
ogaşului, pe aleea de pământ din faţa casei apare Mironică vesel, cu 
obişnuitul lui fes verde praz. 
         „Ei, astăzi pe unde e un mort?” întreabă plutonierul. 
         „Hă-hă! râde gros băiatul. Acum nu trebuie să ajungem în capătul 
celălalt al oraşului. Avem mortul în casă. A murit hoaşca de mama.   
         
 

Texticolul lui Hitler 
 
         La masa de tablă verde de pe prispa barului lui Gogu Chiţimia. Bar îi 
zice lumea coşmeliei La Gogu din capul drumului câmpului, dar ea este 
magazin cu de toate, băcănie plus bodegă cu o masă înăuntru şi prispă cu 
trei mese de tablă. Fiind soare şi cald, la o masă din prispă beau un rom, la 
nouă dimineaţa, Marin Pănescu şi Pantelie Bobaru. Nefiind alţi clienţi la 
bar, patronul Gogu vine la masa celor doi cu o cafea. 
         „Uite, bă, se laudă el, de ziua mea mi-a trimis fii-mea din Italia o 
tabletă”. 
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         „Şi ce-i asta?” 
         „Păi, cum să-ţi spun, tot ce vrei… Uite, poţi asculta la ea manele…” 
         „Păi pentru asta, zice Pantelie, ai casetofon”. 
         „Da, dar de aci afli şi cum va fi vremea astăzi şi mâine…” 
         „Şi pe astea le afli de la radio sau de la televizor…” 
         „Mă, încearcă să-l lămurească Gogu, uşor iritat, aici le ai pe toate la 
un loc, chiar şi toate ziarele din lume şi radiourile şi televiziunile şi ştirile, 
ai totul în tableta asta cât un caiet. Să vă arăt… Ei, ia să vedem noi… Uite 
aci: Istoricii au descoperit recent că Hitler suferea de criptorhidie pe partea 
dreaptă…” 
         „Ce-i aia?” întreabă nedumerit Pănescu. 
         „Ai răbdare, că vedem acum. Aşa, …criptorhidie pe partea dreaptă, 
adică nu avea decât un testicul.” 
         „Ce texticol?” nu înţelege Pănescu. 
         „N-avea decât un coi, mă”, îl lămureşte Pantelie.  
         Iar Pănescu: „Fugi, bă de-aci, cu tableta ta! Prostii de astea afli din 
ea? Vrei să spui că Hitler a regulat el toată omenirea doar c-un singur coi, 
cu un texticol?” 
         „Ce-are a face testiculul lui Hitler cu omenirea?” zice patronul Gogu. 
         Dar Pantelie: „Ei, asta cam are. Dacă avea un singur testicul, care va 
să zică era bolnav…” 
         Şi Gogu: „Păi, şi ce dacă era bolnav de-un testicul? Nu putea face 
strategii şi nu putea da ordine să intre armata în Franţa sau în Polonia sau 
în România şi să le ocupe?” 
         „Trebuie avut în vedere că armata germană a lui Hitler în România n-
a intrat s-o ocupe…”, obiectează Pantelie. 
         „Ei, am zis aşa ca bunăoară”. 
         „Păi nu, că istoria nu se scrie cu bunăoară… Mai dă câte un rom 
mare.” 
         Cu paharul reumplut, Pantelie: „Şi istoricii n-au altă treabă decât să 
cerceteze ei 70-80 de ani testiculul lui Hitler?” 
         „Dar cine să cerceteze?” întreabă Gogu intrigat. 
         „Păi, doctorii”. 
         „Şi care coi, care, ăsta… texticol îi lipsea?” mai întreabă Pănescu. 
         „Ăla drept”, îl lămureşte Gogu. 
         „Fugi, bă, de-aci… Pe mine nu mă convingi tu cu tableta ta că Hitler 
a condus Germania atâta timp doar cu texticolul stâng…” 
         „Dar n-a condus-o cu testiculul…” 
         „Totuşi, intervine Pantelie, ştii cum se spune despre orice om, cu atât 
mai mult de un dictator, că are coaie. Şi acum descoperă istoricii că 
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ditamai Hitler n-avea coaie sau, mă rog, că avea numai unul. Cum voia el 
să cucerească lumea doar cu un testicul?”  
         „Dar, zice Gogu tot mai iritat, el nu voia să cucerească lumea cu 
testiculul, el cu mintea lui de militar, de strateg şi de conducător o 
cucerea…” 
         „Nu, că lipsa unui testicul are efecte asupra psihicului, asta-ţi poate 
spune orice doctor”, nu se lasă Pantelie. 
         „Aşa cred şi eu, zice Pănescu. I s-a urcat coiul…ăsta…texticolul la 
creier”. 
         Pantelie: „Nea Gogule, mai dă câte un rom şi ia-ţi tableta asta de-aci 
că m-a luat de cap… Poate ai şi un antinevralgic.” 
 

 

                                     O oaie pentru sufletul meu 
 
         În seara de sfârşit de octombrie, vreme minunată fiind, de vară 
autentică, şeful Poliţiei judeţene, chestorul Pop Grămadă, s-a autoinvitat la 
ferma de oi din satul de sub munte a „ciobanului” Ion Ăl Mare şi Bun, 
numele real din cartea de identitate neştiindu-l decât cei de la Evidenţa 
Populaţiei. Şi pe la cinci, după amiază, o dată cu chestorul Grămadă şi cu 
şoferul, au mai sosit şi Ilie Pelican, preşedintele Judecătoriei plus amanta 
blondă şi şoferul, ca şi prim-procurorul Parchetului local, Teodosie 
Teodosie cu o verişoară şi şoferul, desigur. În faţa cabanei „ciobanului” (el 
fiind de fapt un milionar în euro) Ion Ăl Mare şi Bun, pe terasa cabanei, 
aşadar,  era aşternută o masă plină cu caşcaval, friptură de oaie, brânză de 
burduf, pâine caldă de la cuptor, drob, mămăligă fierbinte, palincă şi vin 
plus apă minerală şi plată cu lămâie, toate gusturile să fie satisfăcute. 
Deviza lui Ion Ăl Mare şi Bun, înalt de doi metri şi trei centimetri şi greu 
de vreo 155 de kilograme, era una sănătoasă: „Oaspeţii noştri, porcii 
noştri!” Şi-i mai şi îndemna la masă din când în când, mai în glumă, mai în 
serios: „Vă rog eu, mâncaţi ca porcul şi beţi ca boul după o zi de arat!” Mă 
rog, îndemnul era superfluu. 
         După vreo trei-patru ore de socializare, cu pastramă, friptură şi mult 
vin, câte unul dintre oaspeţi, ba chiar câte doi, în funcţie de necesităţi, tot 
ocoleau marea cabană să meargă la WC. După ce musafirii au tot trecut pe 
la locul cu pricina, când urdinişul s-a mai potolit, spre finalul petrecerii, a 
plecat agale şi Ion Ăl Mare şi Bun. Tot agale s-a întors. După încă un 
pahar mare de vin băut brusc şi mai ales dintr-o dată, i-a şoptit la ureche 
şoferului chestorului, ditamai chestorului de la conducerea Poliţiei 
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Judeţene, i-a şoptit cu vocea lui blândă cu inflexiuni de înţelepciune şi 
amărăciune de cioban mioritic: „Măi frate, am pus şi eu pe balustrada 
prispei din spatele cabanei vreo 20 de oi întregi făcute pastramă. Zeci de 
metri pătraţi de pastramă. Şi, domnule, cineva – un măgar, cum ar veni - 
mi-a luat, pe întuneric, de pe balustradă o oaie întreagă, o mortăciune, îţi 
zic dumitale, ca la un frate, o mortăciune, o oaie aflată de-un cioban de-al 
meu peste o săptămână de la moarte, o făcusem pastramă însă pentru cei 
cinci câini ciobăneşti ai mei, să se simtă şi ei în rândul lumii. Mai bine îmi 
luau una bună, că o fermă de oi fără cinci câini ciobăneşti e ca ministerul 
agriculturii fără ieşire la ţarină.” 
         Peste un sfert de oră, maşina cu girofar a chestorului de la Poliţia 
Judeţeană opreşte în zona aridă dintre două sate, iar şoferul coboară, la 
ordinul chestorului, deschide portbagajul şi aruncă oaia-pastramă într-un 
şanţ, s-o mănânce câinii, nu ăia ciobăneşti, ci ăia comunitari, să se simtă şi 
ei în rândul lumii.. 
         La ora 10,00, a doua zi, zi de octombrie cald şi însorit, că soarele 
aflat în emisfera sudică radia ca un tâmpit, neştiind pe ce lume se află, toţi 
cei de mai sus se întâlnesc la hotelul Posada din oraşul de la poalele 
muntelui să se dreagă, cum ar veni. Gazdă e, ca de obicei, tot Ion Ăl Mare 
şi Bun, venit cu maşina lui de teren mare cât un tanc sovietic. Cheamă 
ospătarul care-l serveşte de un deceniu şi mai bine şi comandă: „Măi 
băiete, măi Nae, mânca-ţi-aş pula ta, până vedem noi ce mâncăm, adu-ne o 
baterie de vin”. În două minute, ospătarul Nae cel blond-cărunt a şi adus o 
sticlă de vin, una de apă minerală, plus nouă pahare. „Ce-i asta?!” întreabă 
Ion Ăl Mare şi Bun. „O baterie de vin de Cotnari”, răspunde chelnerul. Iar 
Ion Ăl Mare şi Bun, fals iritat: „Auzi, la ce armă ai făcut armata?” „La 
infanterie”. „Ei, se cunoaşte, eu am făcut-o la artilerie. O baterie înseamnă 
12 sticle de Cotnari şi una de apă minerală. Până aflăm noi ce vrem să 
mâncăm în afară de ciorbă de burtă, adu-ne bateria!” 
         După ciorba cu oţet, smântână şi ardei iute şi după fripturile de viţel 
în sânge, la vreo trei-patru ore de socializare, când bateria de vin era pe 
sfârşite, ciobanul, adică proprietarul de 1000 de oi merinos, se apleacă la 
urechea vecinului de masă, de data aceasta însuşi chestorul de poliţie Pop 
Grămadă, şi-i şopteşte cu amestecul lui de înţelepciune şi amărăciune de 
cioban mioritic: „Dom’ chestor, aseară, la fermă, un nemernic mi-a furat 
de pe culme o oaie întreagă făcută pastramă. Aveam 20 acolo, unele aşa, 
unele mai aşa, dar aia furată era cea mai bună, o făcusem pentru sufletul 
meu, cea mai bună din ultimii 25 de ani. Nişte mizerabili, dom’le!”, a 
încheiat Ion Ăl Mare şi Bun bând ca pe nimic ultimul pahar de vin alb de 
Cotnari. 
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Un poem de  
Gellu Dorian 

 

 

 

 

 

Mi se rupe inima 

Îmi este milă de mine, de cel la care mă uit 
cum este privit de ochi lacomi, 
aşa cum priveşte omul scrîntit în cerul peste care cad perdelele 
şi o femeie şterge ferestrele de după care el se uită uimit la mine 
şi-i este milă – 
 
ţară nu mai are, 
ţara îi este furată de celelalte mîini ale celorlalţi  
care seamănă cu el dar nu sunt la fel de săraci ca el, 
ţara lui este o noapte continuă,  
nici o luminiţă nu se mai aprinde nicăieri, 
ţara lui este o femeie plecată de acasă, 
ciuruită ca o mină de picamere lungi pentru firicelul de aur 
de la gîtul unui străin stăpîn pe pămîntul lui 
din care i-a mai rămas ceva sub unghii 
şi într-o fotografie pe care nu ştie unde a pus-o, 
ţara lui e o ramă goală în care-şi imaginează ce-a fost, 
cîteva mîini hulpave nu se mai satură să îndese în guri nesătule 
ultimele firimituri pe care şi le păstra pentru ziua de mîine, 
ţara lui e un lung şir de case ca un lanţ zornăind 
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pe mîinile celor care n-au făcut niciodată bătături 
pentru a aduna cărămidă cu cărămidă 
pentru alcovul în care se aruncă fudui pînă cînd 
zidurile între care ajung devin din ce în ce mai reci 
şi strîmte ca încăperea unui ou sterp – 
 
îmi este milă de mine, dar 
de ţara lui mi se rupe inima. 
 



Remember 
 

 51 

 

“Bătrânu`  

a ştiut” 
 

 

 

 

o meditație de Magda Ursache 

“Eu voi da sama de ale mele de câte scriu.” 

Miron Costin 

 La Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, am lansat, în 13 februarie 
2016, albumul intitulat, după o idee a lui Vasile Gogea, Petru Ursache, omul 
bun al culturii româneşti. Iniţial, mă gândeam la altă formulă: Petru Ursache, 
un român. Atât. Celor prezenţi în sală le-am promis că ne vom revedea pe 15 
mai, când Petru va împlini “85 de nemuriri” (mulţumesc, Elena Cojocariu!), 
pentru o întâlnire cu Iordan Datcu şi cu monografia lui numită şi mai simplu: 
Petru Ursache. Patriarhul etnologiei româneşti s-a grăbit s-o încheie înainte 
de 15 mai: cartea a fost prezentă pe standul editurii Eikon, în 10 martie, iar 
Bătrânu se află cuprins în toate laturile ştiinţei lui de carte: ca etnolog, 
folclorist, estetician, filosof al culturii, istoric şi critic literar; nu în ultimul 
rând, ca polemist. 
 Făcutelor mele pentru Petru Ursache (cele 7 volume ale Seriei ETNO 
şi ediţia a doua a Omului din Calidor, cu un Cuvânt de însoţire semnat de 
mine), li se adaugă monografia unei autorităţi în etnologie, dacă mă gândesc 
numai la Dicţionarul folcloriştilor, în două volume şi la Dicţionarul 
etnologilor români, în trei; la repere, şi contribuţii, în etnologia românească, 
la alte şi alte prefeţe şi postfeţe, la studiile despre Petru Caraman, O. 
Densusianu, Al. I. Amzulescu, Adrian Fochi, dar şi despre Ioan Şerb, ori 
despre etnologi basarabeni, nord-bucovineni, de la Nistru şi Trans, pân' la 
Tisa.  
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 Petru  îi datorează lui Iordan Datcu debutul la Minerva, în 1972, în 
seria “Universitas”, cu o monografie – teză de doctorat despre revista lui 
Artur Gorovei, “Şezătoarea”; Petru îi datorează recenzarea atentă a cărţilor 
lui; Petru îi datorează fişele din Dicţionarele citate anterior… 
 Cei doi prieteni prin cărţi, ca să folosesc sintagma lui Ion Lazu, 
consună în mai toate ideile lor; mi-i imaginez, verile, la Sinaia, unde Petru 
pleca să scrie mereu altă carte, dar cobora din “ursăria” lui de pe râul 
Zgârbura să-l întâlnească pe altruistul său prieten, Iordan. 
 Presupun că vorbeau multe contra cultivării scârbei de identitate, a 
spargerii tablei de valori perene, începând cu valorile literaturii orale, în 
special Mioriţa. Petru Ursache avea darul rar al premoniţiei, gândea 
anticipativ (şi aici uzez de un vers dintr-un poem dedicat lui de prietenul Dan 
Mihăescu: “Bătrânu a ştiut.” A anticipat calea neocolonizării impusă de noul 
canon: fără istorie, fără limbă română, fără limbă latină; a văzut remanenţe ale 
proletcultismului în cenzura corect politică a rollerilor II. “Gunoaiele astea nu 
sunt biodegradabile”, obişnuia să repete. 
 I-a povestit multe Bătrânu lui Iordan Datcu, aşa cum reiese din Schiţa 
bio-spirituală care deschide volumul. Nu i-a scăpat nimic monografului. 
Nimic nu lipseşte din momentele esenţiale ale vieţii “ţărănuşului” adus, din 
Hărpăşeşti, la Liceul Naţional din Iaşi de preotul şi de învăţătorul satului. 
Copilului de ţăran presupus bun la carte, i se dădea atunci “peticul de cer”, 
despre care vorbea Gusti; noi desfiinţăm şcoli, facem inaccesibilă învăţătura 
copiilor din sărăcime. Nu lipseşte nici episodul jerseului verde, “interpretat 
politic.” Elevul a fost chemat la direcţie şi i s-a ordonat să nu-l mai poarte. 
“N-am altul”, le-a răspuns copilul. Lui Iordan Datcu, Petru i-a narat episodul 
când liceeni din clasele mai mari au început să cânte Doina lui Eminescu. N-
au mai terminat anul şcolar. Colegul lui de bancă, ridicat din şcoală, a 
dispărut. Îmi vorbea deseori despre el. Şi cât l-a căutat! 
 Cu prietenul Iordan a vorbit şi despre şirul de umilinţe sociale 
provocate “de cei trei A”. În intimitatea noastră relaxată de acasă, încerca să 
mă ocrotească, nu insista pe aşa ceva. După ce profesorul Constantin 
Ciopraga, ca şef al Catedrei de literatură română, i-a prezentat dosarul de 
promovare de la lector la conferenţiar, iar membrii consiliului au votat 
unanim, s-a ridicat decanul şi a stopat promovarea pe motiv că Petru Ursache 
ar fi fost “sub anchetă”. Ce anchetă? Minciună crasă, dar dosarul a fost 
respins. Au mai venit şi cele peste 10 concursuri pentru lectorate în 
străinătate, aprobate de catedră, dar respinse de Rectorat şi de Securitate. 
Nesupunerea a plătit-o cu închisoarea în “Celularul mare, Republica 
Socialistă România”, întins până-n graniţele ţării. “Cei trei A” motivau că ar fi 
fost instabilă căsnicia noastră. Altă minciună crasă: a durat 50 de ani şi 
durează încă. Petru m-a protejat şi pe patul clinicii cardio: bunul şi blândul 
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păstor mioritic l-a învăţat să nu fie tulburat de misterul morţii şi n-a fost; n-a 
dus povara urâtă a fricii de moarte şi m-a şcolit şi pe mine să nu-mi fie frică.  
 În monografia apărută la Eikon, Bucureşti, 2016, Iordan Datcu a pus 
accent pe vocaţia pluridisciplinară a lui Petru Ursache. Bătrânu a ştiut să 
transforme piedicile puse în cariera didactică în reuşite. O repet: profesorul 
meu de cunoştinţe şi de conştiinţă mi-a predat un curs a cărui temă principală 
a fost asta: cum poţi schimba înfrângerea în biruinţă. Când aproape m-a 
omorât eliminarea din presă, mi-a spus: “Te-a trimis Dumnezeu în altă parte. 
Du-te, Magda!” 
 A fost silit de “cei trei A” să treacă de la un domeniu la altul, atât de 
diferite, ca folcloristica şi estetica, teoria literaturii şi cultura populară. Mânat 
de la o disciplină la alta care, aparent, nu erau în legătură. El le-a legat: 
teritoriul etnologic de teritoriul estetic. Au ieşit Prolegomene la o estetică a 
folclorului şi Etnoestetica (era poreclit de studenţii teologi profesorul de 
frumos), apoi a făcut conexiunea între istoria religiilor, estetică şi etnologie. A 
intrat astfel, ca să-l citez pe Ioan Constantinescu, pe “calea regală a 
interdisciplinarităţii şi a dialogului”, având darul paralelismelor.  
 Petru nu şi-a redactat cărţile la comandă politică, a evitat cu 
încăpăţânare temele impuse. A făcut-o numai când comanda socială se 
suprapunea principiilor lui. Altfel, nu. A servit cultura română fără a se gândi 
la răsplată, la medalii, la onoruri. “Onoare sau onorariu, ce alegi, Magda?” Nu 
s-a autocenzurat, a scris ce-a avut de scris; la fel Iordan Datcu. N-a editat cu 
capul plecat în faţa cenzurii şi, pe cale de consecinţă, n-a fost exclus de la 
comasări, de la tăieri din planuri editoriale, de la schilodirea textelor… 
Cenzorii vegheau. Le sărea inima (să nu-şi piardă fotoliile) la orice li se părea 
fitil, scamă ideologică, provocare, notă apolitică. Şi lui Iordan Datcu i s-au 
transmis sarcini cu duiumul de la Centrala editorială, de la Centrala Cărţii, de 
la temutul Consiliu al Culturii şi Educaţiei Socialiste, dar editorii de calitate 
(şi au fost) au folosit orice perioadă de „dezgheţ”, orice semn de 
„reconsiderare” a unei personalităţi controversate ca Eliade, Cioran, Noica, 
Blaga, G. T. Kirileanu, Rădulescu – Motru, P.P. Negulescu, D. Gusti, Ernest 
Bernea.... Mai greu le-a venit după ce fruntea „edificării socialiste” a trecut la 
privatizări galopante ca tuberculoza. Iar, „apropitarii” de edituri de ocazie, de 
SRL-uri provenite din edituri profesioniste, cred că editologia e treabă uşoară, 
o trebuşoară acolo. Şi dacă ar fi să numesc cel mai reprobabil fapt literar 
întâmplat după '89, aş numi privatizarea Minervei: în 8 dec. '99 – licitaţia, 
urmată de un dezastru cultural.  

Iordan Datcu a scris despre „editori de seamă” (v. Sub semnul 
Minervei, ed. Universal Dalsi, 2000), el însuşi editor de seamă la EPL şi la 
Minerva. La EPL a fost angajat în '63, de Mihai Şora, apoi în '69, la Minerva, 
unde a rămas până la pensionarea forţată din '94. Şi aici destinul celor doi 
prieteni se aseamănă: pe Datcu l-a scos Ornea, mai vârstnic decât el; Petru 
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Ursache a fost eliminat de Iulian Popescu, un Dumnezeu al Facultăţii de 
Litere, chiar în timpul examenului de admitere la doctorat. „Arderea 
bătrânilor” s-a făcut pe sărite şi la Bucureşti, şi la Iaşi. 
Ca editor (recunoscut de întâiul editor român Al. Rosetti) Datcu a debutat la 
EPL cu o antologie de cântece bătrâneşti, în uluitorul tiraj de 80.000 de 
exemplare. Şi trebuie subliniat că, în perioada Şora, EPL s-a opus dez-
naţionalizării staliniste. Folclorul tot, de la Poezii populare de Alecsandri la 
Povestea vorbei de Anton Pann, fusese trecut în acel Index librorum 
prohibitorum. Predilect, folclorul basarabean, ca să nu mai pomenesc de 
colinde, de descântece (considerate mistice); mitologia românilor ori vieţile 
sfinţilor nici nu intrau în discuţie. Însuşi Sadoveanu şi-a scos singur poveştile 
despre sfinţi din seria Opere. 

În vreme închisă, ca să uzez de sintagma lui Ion Lazu, acelaşi Z. 
Ornea s-a opus editării lui Eliade şi Bernea; cât despre manuscrisul lui Noica 
despre Hegel, a ajuns la Securitate, cum mărturiseşte Mihai Şora, „graţie” 
aceluiaşi redactor de carte. 

Fără editura Minerva, unde Iordan Datcu a avut rol important lucrând 
sub semnul ei  25 de ani, ar fi fost greu de contestat opinia lui D. Drăghicescu 
şi anume că parte mare din baladele şi legendele româneşti nu-s româneşti. O 
infirmă marile colecţii tipărite de Minerva. Şi dacă îi numeşti pe Caraman, 
Caracostea, Papadima, trebuie să menţionezi neapărat numele Iordan Datcu, 
editor responsabil şi impecabil. Datorită strădaniei sale, se pot reedita fără 
vreo revizuire şi Şerban Cioculescu, şi Ovidiu Bârlea, şi atâţia alţii. Culmea, 
şi cenzorul, şi activistul – cenzor vor să pară cu faţă umană şi-şi schimbă 
trecutul ca-n Orwell. Eu cred că picătura de otravă ideologică luată cotidian i-
a imunizat la adevăr.  

Documentarea lui Iordan Datcu, privindu-i pe O. Densusianu, Al. I. 
Amzulescu, Adrian Fochi ori I. C. Chiţimia e fără cusur. Fără cusur e şi 
monografia Petru Ursache, pornind de la documentare serioasă. Şi cum altfel 
se poate urmări originalitatea unui scriitor? 

Aşa cum mie nu mi-e uşor să scriu despre Iordan Datcu, nici lui nu i-a 
fost uşor să-l cuprindă pe Petru Ursache: „Doamne, îmi spunea la telefon, câtă 
publicistică are!” Dar, odată descoperit principiul bazic, formulat de Petru 
Ursache astfel: „să fii om responsabil pentru ai tăi şi în lume”, dar şi cei patru 
piloni fundamentali: Mioriţa, Doina lui Eminescu, Mircea Eliade şi Paul 
Goma, au fost găsite cheile hermeneutice. 

Pilonii toţi sunt analizaţi cu  acribie filologică de Iordan Datcu. Şi 
trebuie să adaug: complice, crezând că nu ridici, nu construieşti în dispreţul a 
ce ai moştenit. Atfel, totul se surpă, cum se surpă zidul din baladă. Iar 
„temelia temeiului” (şi nu trebuie să mai precizez cine-i autorul formulării)  e 
tradiţia. 
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De ce consideră Iordan Datcu Antropologia, o ştiinţă neocolonială (în 
acord cu Adrian Dinu Rachieru şi Th. Codreanu) cea mai polemică dintre 
cărţile lui? Pentru că „Bătrânu a ştiut” şi a reacţionat ferm la neocolonizarea 
prin inducerea ideilor corect politice. A avertizat răspicat că e vorba de alt tip 
de cenzură. Cenzura „corecţilor” care se lasă corectaţi, a aşa-zişilor formatori 
de opinie, ieri marxizanţi, azi europenizanţi. Bătrânu şi-a simţit libertatea de 
opinie ameninţată şi de foştii politruci ceauşişti, şi de cei transplantaţi de peste 
Ocean. Aici trebuie să trimit la Jurnalul de cărţi al editorului, din anii 1981-89 
(RCR Editorial, Buc. 2014), unde Iordan Datcu narează cum activul Vasile 
Nicolescu se lăuda că desfiinţase redacţia de folclor a editurii Minerva. De ce? 
Pentru că ar fi venit în contradicţie cu acţiunea dementă (vocabula îi aparţine 
lui I. D.) a lui Ceauşescu, de demolare a satelor.  

După vizita lui Ceauşescu la Mao, glumeam a râsu-plânsu: o să 
purtăm salopete cu toţii, o să mâncăm orez în cantine, o să scriem cărţi 
colective ..... Dar Dumnezeii popeşti nu glumeau: erau puşi pe reduceri de 
tiraje, pe autofinanţarea „unităţilor de cultură”. La Teatrul Naţional din Iaşi se 
confecţionau sicrie. Pentru ca, după '89, uns director la Minerva, Z. Ornea să 
desfiinţeze Redacţia de istoriografie literară şi folcloristică; a salvat, însă, de 
la demolare statuia lui Gherea. O explicaţie ar fi: marxistul Dobrogeanu-
Gherea susţinea că ţărănimea nu poate fi clasă revoluţionară. Aşa şi este. S-a 
văzut limpede la noi: rezistenţa din munţi a ţăranilor la colectivizarea forţată 
de Securitate cu arma-n mână. Mai mult încă, „ignoranţii” şi „primitivii” de 
ţărani respectau datina, biserica şi costumul naţional, deşi venise vremea 
şepcii. Sau, cum decupează Petru Ursache din etnosof: „Acu' e vremea când 
urlă lupii”, „când se ia omului şi cenuşa din vatră” („aici, şi-ul lui Noica 
spune tot”) şi conchide, în Etnosofia: „aşa gândeşte omul simplu «prost şi de 
ţară»”, dar „fără stăpân”, cu capul deasupra Evangheliei. 

Comunismul a vrut să facă din ţăran proletar, Ceauşescu a programat 
„des-ţărănizarea” RSR (blocuri la sate, fără canalizare); noi îl vrem fermier. 
Şi-mi amintesc de o cercetătoere de la „C. Brăiloiu”, sastisită de 
„anacronismul” ţăran, şi propunând în loc fermier. Vache qui rit, nu altceva! 
Eliminăm ţăranul din istorie distrugându-i proprietatea, codrul cu izvoarele. Şi 
ce punem în loc? Fermieri chinezi, sirieni, etc.? 

Iordan Datcu îl citează pe etnologul A. Gh. Olteanu: „[...] cine doreşte 
o informare corectă despre poziţia actuală a ştiinţei antropologice, cu bunele 
şi relele ei, nu poate face fără pagubă abstracţie de această contribuţie a lui 
Petru Ursache. Chiar şi nespecialiştii ar înţelege mai uşor soarta noastră şi 
locul nostru într-o lume a globalizării tot mai accelerate – se zice – de la o zi 
la alta („Pro-Saeculum”, nr. 3-4, 2015). 

Da, lectura lui Iordan Datcu e una complice. Şi asta pentru că a luptat 
(alt cuvânt mai „uşor” nu am) pe aceeaşi baricadă cu Petru Ursache, pentru 
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conservarea culturii populare, a principiilor ţăranului clasic, din păcate trimis 
la muzeu cu tot cu traistă şi cu fluier.  
Mi-i imaginez discutând despre arhitectura rurală cu termopane şi turnuleţe, 
despre second-hand ca solvent pentru costumul naţional. Sub manea, „toate 
cântecele pier”. Ici-colo, s-au bucurat să observe cei doi prieteni, se mai 
păstrează modul de viaţă patriahal, mai rezistă valorile adevăratului ţăran. Se 
mai conservă tradiţia ţărănească? Da, dar pentru asta trebuie strategii speciale, 
nu o modernizare ridicolă a satului, cu parc lângă pădurea defrişată şi cu teren 
de fotbal pentru vârstnici. Şi ce facem? Îl aşteptăm pe descălecătorul Charles 
în Transilvania să desfacă producţia sătească? Şi unde s-o desfacă? 

„Bătrânu a ştiut.” Pe urmele lui Constantin Stere, i-a văzut pe ţărani 
(într-o societate unde ruralul e majoritar) ca o clasă de mijloc, puternică, 
ancorată pe pământul ei, ajutată de stat pentru a dezvolta o industrie mică, a 
meşteşugului, a meseriilor.  

„Magda, îmi spunea Petru, Uniunii Europene îi place satul global nu 
satul românesc. Vor urma acţiuni demolante.” 

Îl confirmă şi sociologul Constantin Schifirneţ în adevarul.ro, din 8 
martie, 2016: „Este deja bine stabilit că modernizarea şi modernitatea au 
acţionat ca dizolvant în spaţiul rural şi agrar.” Şi, concluziv: „Sistemele agrare 
şi ţărăneşti sunt factori de blocare a modernităţii numai dacă schimbările 
vizează distrugerea lor şi nu sunt parte a proiectului de modernizare.” (v. 
Marginalizarea ţărănimii în societatea modernă.) 
Petru a crezut în tăria României profunde până la capăt. Argumentul i l-a 
oferit tot etnosoful: „Vremea vremuieşte şi timpul trage nădejde.” 
Fapt straniu, poate, pentru unii, însă pentru mine de înţeles , dat fiind o anume 
disciplinare a gândirii lor pe o anume direcţie: ultima carte despre care Petru 
scria în clinică, aşteptând intervenţia blestemată, a fost eseul Mourir à l'ombre 
des Carpathes de Ioanna Andreesco şi Mihaela Bacou, apărut la Payot, en 
Poche, 2011, şi recomandat lui de Iordan Datcu. Prietenul a apucat să încheie 
prezentarea; Petru, nu. Titlul este cutremurator: Moarte «peste tot». 

 „Bătrânu` a ştiut”? 
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Dialoguri neconvenţionale 
 

„Cartea despre Blecher e și o 
recitire a orașului meu natal 

ascuns, ca într-un palimpsest, 
în literatura acestui uriaș 

autor interbelic” 
 

 
. 

- Doris Mironescu, ai scos în 2011 o excelentă carte despre Max 
Blecher. Dacă nu mă înșel, e cartea ta de debut. De unde preocuparea 
pentru Blecher? Doar fiindcă a trăit în orașul tău natal și ai simțit nevoia 
unei recuperări? Dintre toate posibilitățile, de ce el? Ți-au fost 
documentele și urmele lui mai aproape, mai la îndemână? O pasiune mai 
veche? 

- Draga Adrian, îți mulțumesc pentru ceea ce spui despre cartea 
mea. Blecher a reprezentat, recunosc, o piatră de încercare pentru mine 
încă dinainte de doctorat, și începuturile preocupărilor mele blecheriene 
sunt la Roman. Blecher a fost romașcan și am urmat același liceu ca și el; 
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i-am auzit numele la orele de română, deși pe atunci, la jumătatea anilor 
90, nu era un nume deloc cunoscut. Deci, iată, un posibil răspuns la 
întrebarea „de ce Blecher” ar putea fi aceea că el mi se părea un scriitor 
mai interesant decât ceilalți scriitori asociați cu Romanul: Miron Costin, 
Alecsandri, Ibrăileanu, Cezar Petrescu sau Virgil Gheorghiu.Dar nu mi-am 
dorit să scriu o teză despre un autor neapărat romașcan. De Blecher m-am 
apropiat cu adevărat abia mai târziu, în timpul facultății, când acest scriitor 
neobișnuit, capabil de tururi de forță vizionare și de interogații violente ale 
unor comportamente și idei primite de-a gata, a început să mă fascineze... 
Să știi însă că ai dreptate: era ceva romașcan în Blecher, ceva la care mi se 
pare că puteam avea mai ușor acces de la el de acasă. Dar „documentele” 
aflate la îndemână nu erau actele școlare sau cele de stare civilă. 
Cunoșteam peisajului provincial al Romanului, în care Blecher își plasează 
propriile reverii din Întâmplări în irealitatea imediată și, parțial, din 
Vizuina luminată. Malurile înalte ale râului de la marginea orașului de care 
vorbea Blecher le știam prea bine, de aproape, iar în câteva dintre pivnițele 
părăsite în care eroii lui se ascund intrasem și eu, în copilărie. Mi-a plăcut 
să ghicesc care ar fi fost câmpul de noroi al marii „crize” din Întâmplări și 
unde se găsea„cinematograful B.” menționat în carte. De fapt, cartea mea 
despre Blecher e și o recitire a orașului meu natal ascuns, ca într-un 
palimpsest, în literatura acestui uriaș autor interbelic. 

- Viața lui M. Blecher. Împotriva biografiei, așa se numea 
lucrarea ta. Aș vrea să detaliezi puțin: cum adică ”viața”, și apoi 
”împotriva biografiei?” Nu e o contradicție aici? Mie cartea ta mi s-a 
părut un pretext de a lega, teoretic, ”viața” de ”operă”, pentru a construi 
ideea unei indistructibile legături între ele.Și, sigur, pentru a-i comenta, 
proaspăt, textele. 

- Titlul cărții mele este asumat paradoxal, lucru care poate să 
stârnească unele rezistențe. Le-a și stârnit și mă bucur că s-a întâmplat 
asta: un respectabil istoric literar ieșeandin generația veche mi-a atras 
atenția că, în fond, eu am scris o biografie bună, așa că n-are rost să 
protestez împotriva unui gen critic pe care-l ilustrez onorabil. Există totuși, 
dincolo de intenția stilistică, de dorința de a surprinde și incita, două 
motive serioase pentru care am ales acest titlu. Primul este acela de a 
sublinia sensul interpretării vieții-și-operei blecheriene pe care o fac în 
carte: după părerea mea, Blecher și-a trăit viața „împotriva biografiei”, a 
fost, adică, silit de circumstanțele vieții sale scurte și chinuite să respingă 
protocolul memorialistic, al celui care,redactându-și propria istorie, se 
privește din afară cu mândrie sau indulgență. Neavând acces la împlinire 
familială sau la o carieră, Blecher a căutat să se împlinească într-o serie de 
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cărți. Dar acele cărți focalizează cu o intensitate neobișnuită asupra câtorva 
imagini din propriul trecut, folosind o sintaxă neobișnuită, echivalentă cu o 
dezavuare a proiectului narativ al romanului de formare, care este și cel al 
biografiei. Așa că scriind biografia lui Blecher, eu încercam să-i explic și 
proiectul romanesc antibiografic. Al doilea motiv este unul istorico-literar, 
cel pe care l-ai ghicit: am vrut să aduc viața lui Blecher mai aproape de 
operă. Pe urmele modernismului interbelic, critica șaizecistă a vrut să își 
manifeste admirația față de demnitatea metafizică a literaturii lui Blecher 
separând-o net de „josnicia” trăitului. În lumina idealismului lui Croce, 
Wellek și Auerbach care domina pe atunci, literatura nu trebuia să aibă 
prea mult de-a face cu viața scriitorului. Dar antibiograficul nu înseamnă 
refuz al confesiunii. Blecher nu disprețuiește trăitul; vrea doar să-l 
resemnifice, altfel cărțile sale fiind pline de experiențe reale 
(corespondența apărută în 2000 a demonstrat acest lucru) și de peisaje 
recognoscibile.  

- Blecher e un prozator pe cât de novator și original, pe atât de 
ocolit. Nu că ar fi foarte accesibil, e adevărat. Cum explici disproporția 
asta dintre valoarea și uitarea lui, în mainstream-ul literaturii române de 
canon? E stilul Blecher prea ermetic, prea... suprarealist? Sau se 
datorează întinderii mici a operei sale? 

- Problema relativei marginalități a scriitorului Blecher în canonul 
național vine din canonul însuși.Nu cred, așa cum a scris undeva Herta 
Müller, că marginalizarea evreului Blecher în canonul național s-a făcut în 
favoarea românilor verzi. În fond, numai un Nicolae Iorga mai putea să îl 
prefere, în anii 30, pe Brătescu-Voinești lui Blecher, iar motivul pentru 
care Blecher lipsește din lista lui Călinescu este unul absurd și pitoresc, 
deloc rasist: marele critic ar fi avut oroare de boli și bolnavi. Dar există un 
motiv important pentru care autorul Întâmplărilor a avut de așteptat 
„canonizarea”.Canonul literar românesc a fost unul necesarmente național. 
Dacă la începuturile constituirii sale, în secolul XIX, literatura era chemată 
să cartografieze spațiul românesc pe „felii” regionale sau sociologice (satul 
românesc, orașul, târgul; țărănimea, burghezii, viața la conac), mai târziu, 
în prima jumătate a secolului XX, opera canonică trebuia să „cucerească” 
noi zone de expresivitate ale limbii române, de la melodicitatea simbolistă 
la „verdeața” argheziană. Iar opera lui Blecher nu își asuma niciunul dintre 
aceste imperative. Și totuși criticii anilor 30 l-au primit destul de bine, 
dificultățile fiind date, ulterior, de răutățile istoriei. De cum a putut avea 
loc o lărgire a canonului pe baze estetice, Blecher a fost recuperat, în anii 
1970, odată cu primele lui reeditări. Această întârziată consacrare l-a 
păstrat într-o penumbră extrem de utilă pentru un scriitor special, care 
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prosperă la adăpostul renumelui de „refuzat”.Nu obosesc să dau acest 
exemplu: cenaclul de poezie tânără al lui Claudiu Komartin și-a luat în 
urmă cu câțiva ani numele „Institutul Blecher”, speculând aerul de 
provocare contraculturală specific unui erou al undergroundului. Mă 
bucură acest atestat de prospețime canonică pentru că nu e asociat 
dictatului cultural și deci nu stârnește rezistență. Cât despre țările străine, 
în care opera lui Blecher este deja tradusă (peste zece, până la ora actuală), 
aerul de mister al acestui est-european bizar, herald al suferinței dintr-o 
țară în care s-a suferit, campion estetic improbabil al unei avangarde care 
nu l-a cunoscut, pare să îi servească foarte bine. 
 

- Se predă Blecher, la universitate? În programa generală, la 
master? L-ai vedea în programa de liceu? 

- Blecher se predă la universitateși prezența lui în programe, acolo 
unde apare, e o garanție că studiul nu stagnează în istoriografie literară fără 
orizont. E necesară prezența lui la nivel de licență, unde se cheamă că 
dirijăm prin lectura capodoperelor exercițiile de subtilitate ale studenților. 
Cursurile de master potprofita de opera lui pentru discuții ale avangardei, 
orașului în literatură, temei corporalității sau, ce știu eu?, ale narațiunii 
antibiografice. Cred că pentru elevii de liceu întâlnirea cu Blecher poate fi 
una formatoare, atât pentru că în paginile lui este vorba de o experiență 
umană, iar tinerii caută așa ceva, cât și pentru că e vorba de un mare 
scriitor, care poate să le stârnească apetitul pentru literatura adevărată. Nu 
cred însă că includerea lui Blecher în programa de liceu ar duce la cine știe 
ce rezultate – am fost la prea multe inspecții de grad ca să-mi mai fac 
iluzii. Dar profesorul cu vocație, intelectual adevărat, și cunosc câțiva 
dintre aceștia, va ști să mediezeo întâlnire atât de norocoasă. 

- Va mai fi o continuare a cărții, ai în plan ceva? 
- DupăViața lui M. Blecher am fost confiscat numai de proiecte 

blecheriene. La sugestia profesorului Eugen Simion, am început să lucrez 
la ediția critică de Opere M. Blecher, care va apărea anul acesta în seria de 
„Opere fundamentale” a Fundației Naționale pentru Știință și Artă. N-a 
fost ușor să stabilesc textul operelor cunoscute, având de lucrat și cu 
manuscrise, în câteva rânduri, descoperind în acest timp și câteva inedite 
sau semiinedite care, nu mă îndoiesc, vor face deliciul cunoscătorilor tot 
mai numeroși. Între acestea, versiunea completă, cu numeroase pagini 
necunoscute, a Țesutului cicatrizat, primă variantă a Inimilor cicatrizate, 
câteva texte descoperite în anii 80 și apoi uitate, câteva poezii 
necunoscute, traduceri, o secțiune cu totul nouă de corespondență în limba 
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franceză și altele. În afară de asta, e obligatoriu să vin și cucartea despre 
literatura lui Blecher, care să completeze biografia din 2011. 

- Ce mai ai în vedere, ca subiect de lucru? Ești unul dintre criticii 
literari activi, în Iași, unde profesezi, ca universitar, dar și în București. 
Te citesc frecvent în ”Suplimentul de cultură”, în ”Observator cultural”, 
te-am văzut cooptat la FILIT și în alte părți. Vreau să spun că există 
așteptări de la cineva ca tine. Lucrezi la ceva, pe termen lung sau scurt? 

- Mai am un proiect academic la care lucrez: o revizitare a 
literaturii române din secolul XIX, de la Alexandrescu la Caragiale, cu 
prelungiri până la Păstorel, Cosașu, Herta Müller și Ioana Bradea. Ar fi 
vorba de recitirea clasicilor sub raportul temei care i-a definit fundamental, 
aceea a naționalismului militant și a construcției identității naționale prin 
mijloacele literelor, lucru care a structurat, după părerea mea, procesele de 
lectură și scriitură, ca și comunitatea literarădin epoca clasică. Unele dintre 
temele romantismului au cunoscut reveniri spectaculoase, și recunosc că 
datorez activității de critic de literatură curentă unele sugestii care mi se 
pare revelatoare: de pildă aceea de a citi tema ruinei nu doar în Umbra lui 
Mircea de Alexandrescu, ci și în Scotch de Ioana Bradea. În fine, vreau să 
văd cât de bine funcționează tema memoriei: atât a memoriei unui trecut 
național care reanimează proiectul național al culturii române moderne în 
zorii formării ei, cât și cea  a memoriei canonice pe care literatura 
secolelor XX și XXI o dezvoltă mai puțin traumatic, dar la fel de esențial. 
Și mă gândesc din ce în ce mai serios să revin asupra câtorva dintre 
cronicile mele și să văd dacă nu suportă o lectură mai structurată, de pildă 
pentru a explica un fenomen literar complex căruia i se întâmplă să-i fim 
contemporani, precum douămiismul. Uite, ți-am mărturisit tot ce aveam pe 
suflet. 

- E important ca un critic de profesie, de școală, cum ești tu, să 
facă publicistică în mod constant? Nu cumva articleria îl risipește? Sau e 
un fel de a exista, activ, în spațiul cultural actual? 

- Nu știu dacă experiența mea se aplică și altora: am început să 
scriu critică încă din facultate și o bună bucată de vreme am scris mult mai 
mult publicistică decât articole academice. Asta mi-a dat, să zicem, o 
oarecare fluiditate în scris, sau poate mai degrabă m-a obligat să încerc să 
vizez mereu tranzitivitatea textului critic. Articleria o văd, da, ca pe un fel 
de a contribui la prezentul nostru cultural, de a participa la definirea 
spațiului nostru de respirație. Deși o practic tot mai puțin în ultima vreme, 
trecând la scrieri cu miză teoretică și istorico-literară, n-am să-i neg 
niciodată importanța. Nu cred în criticii care se trezesc autori de 
monografii fără să fi scris vreo recenzie înainte. Și cred în ideea de 
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competiție cavalerească, de încercare curajoasă de formulare a unui 
argument propriu pe marginea ultimelor cărți. Fără să-ți asumi o opinie 
despre cărțile contemporanilor tăi mă îndoiesc că vei putea să-i citești bine 
pe clasici. Dar e drept că critica literară curentă e tot mai subevaluată la 
noi, acum când trebuie să scriem articole științifice în publicații indexate. 
Cred însă căteorie de calitate fac cei care au făcut și ceva „meserie”; mi se 
pare o greșeală ideea că teoriile despre literatură se nasc prin 
partenogeneză, direct din creier, fără munca susținută în aerul culturii 
noastre cotidiene. 
 

- Cum ți s-a părut anul trecut, din punct de vedere literar? Ți-au 
rămas în minte nume și cărți bune? 

- N-are rost să-i vorbesc unui critic literar atât de bun și de activ ca 
tine despre anul literar 2015. Am să spun doar atât: oricât de bun va fi fost 
anul în proză, cu Solenoid-ul lui Cărtărescu și remake-ul matein al lui Ion 
Iovan, tot poezia a luat caimacul! Brumaru a publicat cel mai mare volum 
de inedite de până acum, camuflat sub aparența unui tom(cinci) de Opere 
complete. Radu Vancu a dat cel mai bun volum al său, 4 A.M., care după 
părerea mea e și cel mai bun volum poetic al anului. I se alătură Ștefan 
Manasia, cu Cerul senin, Moni Stănilă, cu Colonia fabricii, T.S. Khasis, cu 
Aparenta naturalețe a vieții, Svetlana Cârstean, cu Gravitație. Foarte bune 
sunt și cărțile noi ale lui Robert Șerban, Mariana Codruț, Dimitri Miticov 
și Ion Pop, și or mai fi și altele. Am impresia că ăsta e fenomenul literar al 
momentului, poezia, animată de un profesionalism, o libertate, o 
îndrăzneală și o inteligență care-mi amintesc de anii 60. Apar, azi, volume 
care vor deveni clasice; treaba noastră esă nu le ratăm. 

- Poți spune că te simți prins într-o generație matură de critici 
ieșeni, alături de Antonio Patraș, de Bogdan Crețu? Oricum, așa sunteți 
percepuți, drept ”grupul de la Iași”, unul destul de neutru, în contextul 
războaielor literare care se desfășoară, acum. Deci, ieșenii își caută de 
treaba lor, cum s-ar zice. 

- Mă bucur să aparțin, prin hazardul vârstei și al geografiei, de un 
grup format din colegi la care țin și pe care îi respect. Cum se vede „grupul 
de la Iași” din țară? Tu să-mi spui! Bănuiesc că aceia pe care i-ai numit, ca 
și alți colegi de la Facultatea de Litere sau de la Institutul de Filologie, se 
remarcă prin individualitate, prin orgoliul de a alerga pe culoare 
proprii.Dacă „grupul” nostru pare unul neutru în bătăliile momentului e 
poate pentru că nu ne coordonăm în niciun fel pe planul loialităților 
publice. Și cu toate astea, când discutăm, ne regăsim cam pe aceleași 
poziții intelectuale. E reconfortant acest lucru, pentru că ne arată că există 
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totuși o cale a argumentelor pe care ne putem întâlni unii cu alții, bazându-
ne pe noțiunea proprie de adevăr. Prietenii mei de grup sunt profesioniști 
adevărați care se pricep la literatură; iar literatura se face întotdeauna 
dincolo de și, îmi place să cred, deasupra războaielor literare.  

- Îți mulțumesc pentru răspunsuri, dragă Doris, și vreau să-mi mai 
spui, în încheiere, dacă, stând și profesând în Iași, simți vreun puseu 
cultural provincial.  

- Cum să te mai simți provincial acum, când critica literară de 
ultimă actualitate se face la Konstanz, la Stanford, la Limoges, la Zürich, și 
când accesul la cărți este atât de liber cum n-a fost niciodată? Atrecut 
vremea când așteptam o revanșă a Moldovei față de București. Pur și 
simplu rivalitățile culturale sunt decupate altfel astăzi. Centralismul 
capitalei trebuie să suporte corecția venită, surprinzător, nu din partea 
provinciilor naționale, ci din partea mediilor de comunicare, care ne-a 
transformat pe toți în niște provinciali în dialog perpetuu cu un centru care 
se deplasează an de an dintr-un colț în altul al lumii. Altfel privind 
lucrurile, sigur că piața de carte e tot centrată pe București și că acolo 
afluează și scriitorimea. Dar Iașul are, din fericire, o însemnătate culturală 
majoră și rămâne un reper pe harta literară. Grație poeților, prozatorilor și, 
de ce nu, criticilor de aici, dar și grație câtorva instituții de care mă bucur 
să fiu apropiat – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Editura Polirom, 
FILIT, Premiul Național de Proză al Ziarului de Iași –, Iașul nu e doar 
consumator de cultură, ci producător, și încă unul de talie mare. Eu sunt 
încântat dacă asta înseamnă că pot să-mi văd din când în când, la o cafea, 
prietenii și eroii literari veniți aici să-și lanseze cărțile și ideile. 
 
 
 

Doris Mironescu s-a născut în 1979, la Roman. Este cadru didactic la Facultatea de 
Litere ”Al.I.Cuza” din Iași, cercetător și doctor în filologie. Publică frecvent cronici 

literare și eseuri în reviste culturale importante.  
A contribuit cu studii științifice la dicționare și istorii literare și a primit numeroase 

premii care i-au recunoscut activitatea 
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Calea sinuoasă a succesului 
 Trebuie să (re)amintesc acum, când se împlinesc 140 de ani o de la 
naşterea lui Constantin Brâncuşi (1876-1957), câteva dintre avatarurile pe 
care le-a parcurs şi continuă să le parcurgă opera sa, ca să se ştie / să se 
afle că nu e aşa de simplu să exişti ca artist (în timpul vieţii şi după aceea), 
în lumea modernă şi chiar postmodernă (sic!). 
 În toamna anului 1926, Galeriile Brummer din New York au 
proiectat o importantă expoziţie personală "de consacrare" a lui C. 
Brâncuşi. La Paris, artistul şi-a ales operele care să-l reprezinte şi a purces 
la împachetarea lor, ţinând seama de avertismentul prietenului său, 
scriitorul James Joyce, de a nu include printre exponate şi "Portretul 

Principesei X" (care fusese motivul unui 
alt "scandal" cu câţiva ani în urmă, în 
1920, când poliţia a confiscat portretul 
din Expoziţia Artiştilor Independenţi din 
Paris!). La sosirea coletelor de peste 
Ocean, probabil "montaţi" de detractorii 
sculptorului modern (şi ai artei moderne, 
în general), vameşii new-yorkezi au 
scotocit lăzile în căutarea "Principesei" şi 
negăsind-o acolo – fiind deja noaptea 
târziu, în 30 septembrie 1926 –, au 
amânat deliberările pentru a doua zi. 
Atunci le-a fost comunicat rezultatul 
vămuirii lui C. Brâncuşi însuşi, dar şi 
fotografului Edward Steichen, care-l 
asista din partea organizatorilor 
expoziţiei: lucrările supuse atenţiei (între 
care "Pasărea" sau o versiune a 
"Măiastrei", în primul rând) "nu pot 
beneficia de avantajele art. 1704 din 
Tariff Act 1922, ele neprezentând 
indiciile cerute şi certe că sunt opere de 

artă"; acestea n-ar fi decât "piese industriale confecţionate prin mijloace 
mecanice dintr-un material cvasiprohibit importului în SUA - spre 
protejarea producţiei naţionale - bronzul, încercându-se a se introduce lotul 
în frauda taxelor vamale, sub pretenţia nejustificată de a fi lucrări de artă 
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ale unui pretins artist, sculptor, necunoscut (sic! – C. Brâncuşi mai 
expusese în SUA, cu mult succes, în anii 1911 şi 1913, n.m.); în consecinţă 
se respinge acordarea avantajelor art. 1704 din Tariff Act" (adică scutirea 
de taxe vamale, n.m.). 
 Pentru a putea scoate lucrările din vamă şi a deschide expoziţia, 
organizatorii au plătit taxele în dolari, însă l-au ajutat pe C. Brâncuşi să 
declanşeze un proces răsunător, consemnat de istoria artei sub genericul 
"Brâncuşi împotriva Statelor Unite", în perioada 1927-1928 (deşi 
demersurile şi relatările din presă datează din octombrie 1926). Intre 
susţinătorii lui C. Brâncuşi, chemaţi ca martori în proces, trebuie amintiţi: 

Ed. Steichen (pictor-fotograf), Jacob 
Epstein (sculptor), Forbes Watson 
(editorul rev. The Arts), Frank 
Crowinshield (editorul rev. Vanitiy 
Fair), William Henri Fox (director 
la Brooklyn Museum of Art) şi 
Henri McBride (critic de artă la The 
Sun). In afara sălii de tribunal 
(unde, la un moment dat, "Măiastra" 
a fost adusă şi înregistrată ca "Proba 
nr. 1"!), sculptorul a fost sprijinit de 
Marcel Duchamp, Vanderbilt-
Whitney (artist plastic), Jeanne R. 
Foster (scriitoare) ş.a. prin 
intervenţii în presă, declaraţii, 

interviuri. 
În anul 1968, făcând o călătorie în SUA, criticul de artă Petru 

Comarnescu a avut inspiraţia să aducă în ţară o copie a stenogramelor din 
"Dosarul 209109-G" (21 octombrie 1927 - 26 noiembrie 1928), unde vom 
descoperi destule amănunte ciudate din acest proces. Poate că ar fi 
interesant să reproduc aici nu atât mărturiile susţinătorilor lui C. Brâncuşi, 
cât pe acelea emise de detractorii săi. De pildă, iată un fragment din 
depoziţia sculptorului Thomas H. Jones (martor al apărării, respectiv al 
Guvernului SUA), care răspunde întrebărilor avocatului Marcus 
Higginbotham (şi el reprezentant al apărării), în şedinţa din 23 martie 
1928:  
 

" Marcus Higginbotham: Care este 
profesiunea dv.?  
J: Sculptor.  
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H: De cât timp sunteţi sculptor? 
Thomas H. Jones: De zece ani.  
M.H.: Spuneţi-ne pe scurt unde aţi studiat 
arta şi sculptura?  
Th.H.J.: La Pittsburg, la o şcoală din Boston, 
la Art Students League din New York şi la 
American Academy din Roma.  
M.H.: Acum lucraţi în mod efectiv în 
profesiunea dv. de sculptor?  
Th.H.J.: Da.  
M.H.: In oraşul New York?  
Th.H.J.: Da.  
M.H.: Predaţi şi altora sculptura? 
Th.H.J.: La Universitatea Columbia.  
M.H.: Aţi expus sculpturi ieşite din mâna 
dv.?  
Th.H.J.: Da. Pe tot cuprinsul Statelor Unite.  
M.H.: In ultimii zece ani?  
Th.H.J.: Da, domnule.  
M.H.: Intemeindu-vă răspunsurile pe studiul 
operelor de artă şi pe propria dv. operă, priviţi 
la Proba 1 ("Pasăre" - n.m.) şi declaraţi dacă 
aţi considera-o sculptură sau operă de artă?  
Th.H.J.: Nu. După părerea mea nu este 
sculptură sau o operă de artă..." 

 
 Evident, argumentaţiile / părerile lui Th. H. Jones şi ale 
sculptorului Robert I. Aitken (şi el martor al apărării) n-au rezistat în faţa 
avocaţilor şi martorilor lui C. Brâncuşi, încât instanţa a trebuit să-i dea 
artistului român câştig de cauză. Dar şi mai interesant este faptul că acest 
proces a dus la schimbarea / lărgirea interpretării legii SUA în privinţa 
vămuirii operelor de artă, mai ales a celor moderne! Citez din decizia curţii 
(judecători: Waite, Young şi Cline):  

 
"Obiectul pe care trebuie să-l judecăm este dovedit a fi făcut 
cu scop ornamental, folosinţa fiind aceeaşi ca a oricărei alte 
piese de sculptură create de vechii maeştri. Este frumoasă şi 
simetrică în înfăţişare şi, cu toate că se întâmpină oarecare 
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dificultate spre a o asemui cu o pasăre, este plăcută la vedere 
şi într-un înalt grad ornamentală (sic!). Şi cum este dovedit 
că face parte din producţia originală a unui sculptor 
profesionist şi că este de fapt o piesă de sculptură şi operă de 
artă conformă cu părerea persoanelor cu autoritate la care 
ne-am referit mai sus, admitem contestaţia şi, în consecinţă, 
obiectul are liberă trecere, conform cu paragraful 1704, 
supra.  
Judecata să fie înregistrată ca atare." 

 Era de aşteptat ca, ulterior, opera lui C. Brâncuşi să nu mai pună 
"probleme" în privinţa interpretării, mai ales că bibliotecile s-au umplut de 
exegeze care îi dovedesc genialitatea (fac abstracţie aici de episodul 
proletcultist, când ideologii români l-au considerat pe artist "un decadent" 
şi "un reacţionar"). Ei bine, am avut surpriza să descopăr că şi astăzi, 
tocmai în Occident (?!), sculptorului nostru i se pun etichete dintre cele 
mai stranii.  
 Am în faţă un foarte solid studiu, la propriu (2 volume cu un total 
de 1150 pagini) şi la figurat, întocmit de un colectiv de cercetători 
coordonat de istoricii Georges Duby (de la Academia Franceză, câteva 
dintre cărţile lui au fost traduse şi la noi) şi Jean-Luc Duval, editat de 
Taschen Verlag din Köln în anul 2006 sub titlul SCULPTURE (varianta 
în lb. engleză). În volumul al 2-lea (From the Renaissance to the Present 
Day), C. Brâncuşi e comentat şi reprezentat (cu fotografii ale lucrărilor 
sale) de câteva ori în secţiunea "The Adventure of Modern Sculpture": cu 
un "Cap al primului pas" (lemn, 1913) şi cu "Primul pas" (lemn, 1913) în 
capitolul "Adaptarea şi imitarea artei tribale" (semnat de Reinhold Hohl); 
cu "Pasăre în spaţiu" (marmură, 1925) şi cu "Nou-născutul II" (oţel polizat, 
1920) în capitolul "Sculptura mare" (acelaşi autor); cu "Coloana fără 
sfârşit" (oţel, 1938) în capitolul "Monumente pentru era nouă" (idem)... 
 Până aici totul pare să fie OK (deşi rămâne întrebarea: de ce nu i-a 
fost dedicat şi sculptorului nostru un capitol special, "nominal", precum lui 
Giacometti, Picasso ş.a.?). Dar la paginile 1020-1021 urmează surpriza: în 
capitolul "Sculptura oficială sub dictatori", acelaşi R. Hohl aşează "Poarta 
sărutului" (1936-1938) de la Târgu-Jiu printre lucrările unor reprezentanţi 
tipici ai "artei de forum" care au lucrat la comanda lui Stalin (Vera Muhina 
cu "Muncitor şi colhoznică", 1937), a lui Hitler (Arno Breker cu 
"Învingătorul", 1938) şi Mussolini (Enrico del Debbio cu statuile de atleţi 
din "Foro Italico" din Roma)! Reproduc comentariul:  
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"Acum să aruncăm o privire în România unde Brâncuşi (trăind la Paris 
din 1904, fără nici un contact cu ţara natală din 1914) a creat axul 
monumental de la Târgu-Jiu între 1936 şi 1938. Acesta e format din 
'Coloana fără sfârşit ca dar al Memoriei' (ăsta a fost titlul original), 
'Portalul din piatră' (numit ulterior 'Poarta sărutului') şi o masă din 
piatră masivă cu douăsprezece scaune masive rotunde (iniţial fără titlu, 
acum cunoscută ca 'Masa tăcerii'). 'Coloana fără sfârşit' a lui Brâncuşi a 
fost comandată şi plătită de Aretie Tătărescu, preşedinta Ligii 
Naţionale a Femeilor din Gorj şi soţia premierului liberal al României, 
mai târziu ambasador la Paris sub dictatura fascistă a Regelui Carol II. 
Lui i se ridicase un monument prăbuşit în Primul Război Mondial. Mai 
târziu Brâncuşi a executat poarta / portalul spre parcul oraşului gorjan 
pe cheltuiala sa. Dar a trebuit să schimbe planul original astfel încât să 
se poată forma axa dintre coloană şi masă. Modelul pentru toate astea a 
fost Arcul de Triumf parizian (şi el conform cu arcurile de pe axele 
imperiale ale Romei antice) cu orientarea lui pe axele triumfale ale 
Champs Elysées-ului şi ale Tuileries-ului (cu obeliscul între ele). 
Motivul sărutului, reluat mereu în reliefuri mai mari sau mai mici, 
provine din mult mai timpuriile proiecte ale lui Brâncuşi pentru 
'Coloana sărutului' şi pentru 'Templul dragostei'. Brâncuşi l-a folosit 
mai înainte în multe sculpturi şi proiecte care l-au precedat în timp pe 
acesta este executat în stilul monumentelor mussoliniene (sic!). El a 
înfrumuseţat deopotrivă vibrantul memorial al războiului (sic!), cu 
motive provenite din folclorul românesc, precum desenul sărutului, cu 
semne de natură mistică, care după al Doilea Război Mondial au fost 
acceptate şi apărate cu prea mare naivitate de istoricii adevăraţi ai 
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sculpturii (între care Herbert Read şi Carola Giedion-Welcker) care le-
au asimilat anterior cauzei avangardei." 

 

 Când reprezentanţii proletcultismului (prin anii '50) au încercat să 
dărâme cu tractorul "Coloana fără sfârşit" s-or fi gândit la aceleaşi lucruri?! 
Oricum, dosariada nu e un fenomen specific României pentru că, iată, ea 
bântuie prin toată lumea, chiar dacă aparent în variante mai "subtile". Iar 
aplicarea mecanică a formulei "politically correct" poate produce "cazuri" 
tocmai acolo unde nu este cazul, cum se întâmplă acum cu C. Brâncuşi... 
(E.N.) 
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"O MOMÂE CIOPLITĂ-N PIATRĂ…" 

 Împrejurările în care C. Brâncuşi a sculptat "Cuminţenia 
Pământului" sunt descrise astfel de prietenul său V.G. Paleolog: "Este de 
ţinut minte: 1908 fu anul izbânzii – anul de consacrare a lui Brâncuşi, 
după acela de semn bun din 1907 şi după făgăduielile, acestea din urmă 
doar mijinde, ale anilor 1906 şi 1905. Dar cu totul altminterea fu anul 
1909: anul greu, anul cu zodii potrivnice, anul răsturnărilor. Fu anul 
gândului rămas sâmbure al <Cuminţeniei Pământului>, anul greşului, şi 
ca nadă a relelor – anul tifosului năprasnic care l-a înşfăcat dezarmat, 
purtându-l până pe buza groapei. Viaţa nu s-a redeşteptat decât prin 
<minunea a doua a existenţei mele>, zicea Brâncuşi; la chemarea unui 
ciripit venit de sus – prin geamul spart al sordidului său atelier din rue 
Montparnasse – din cuibul păsăreilor aciuaţi între grindă şi tavan, care va 
deveni <Măiastra>." (cf. Tinereţea lui Brâncuşi, Ed. Tineretului, 
Bucureşti, 1967).  

Revenit în ţară pentru câteva luni, petrecute mai ales în preajma 
lui D. Paciurea, artistul desăvârşeşte lucrarea ce va fi expusă în 1910 – la 
insistenţa soţilor Fritz şi Cecilia Storck, care au avut de luptat cu opiniile 
adverse – în Expoziţia Societăţii "Tinerimea Artistică" (nr. 245 din 
catalog). Comentariile au fost destule, deseori "rele", în sensul românesc 
al termenului! Or, mi s-a părut ciudat că tocmai Alexandru Vlahuţă (1858-
1919) – exponentul epigonismului eminescian şi referinţa predilectă a 
sămănătoriştilor – a făcut un neaşteptat efort de înţelegere (care nu i-a 
reuşit până la capăt, dar asta e altceva şi explicabil pentru îndrăgostitul 
de N. Grigorescu). De aceea cred că e util să reproduc aici articolul 
respectiv (apărut iniţial în ziarul Universul nr. 336, din 7.12.1910 şi, 
ulterior, în volumul Dreptate, Ed. Institutului de Arte Grafice "Flacăra", 
Bucureşti, 1914).  
 Oricâte lucruri am avea să-i reproşăm lui Al. Vlahuţă, astăzi (ceea 
ce-i o tâmpenie, în orice caz, pentru că nu a făcut nimic din rea credinţă şi 
nu are vreo vină că proletcultiştii i-au manipulat în mod pervers poemul 
"1907"), în privinţa lui C. Brâncuşi s-a situat deasupra înţelegerii multor 
contemporani. Că există limite în comentariul său, că i-au lipsit 
subtilităţile criticii moderne, că s-a hazardat în oferirea de sfaturi inutile, 
că a rămas adeptul autohtonismului etc., e adevărat. Dar a simţit Opera şi 
a intuit geniul. (E.N.) 

 

    



Conta nr. 22 (ianuarie-martie 2016) 

 

 74 

"CUMINŢENIA PĂMÂNTULUI"  
 
 Aşa se chema sculptura pe care a trimes-o d-l C. Brâncuş la 
expoziţia de primăvară a "Tinerimii Artistice". – O momâe cioplită'n 
piatră, care-ar închipui o femee goală, ce şade, cu adevărat foarte cuminte, 
în capu' oaselor, cu genunchii şi braţele zgriburit strânse, în atitudinea unei 
fiinţi pătrunse de frig – de frigul veşniciei, probabil – cu ochii mici, de-
abia crestaţi pe-o figură turtită, asimetrică, modelată c'o sugestivă naivitate 
de primitiv, ochi care nu privesc înainte, ci îndărătul lor, în tainicul infinit 
dinlăuntru. Ai zice o divinitate ciudată, găsită sub dărâmăturile unei 
pagode. Într'un muzeu arheologic, cu alte chipuri de felul acesta, ar fi de-
acolo – o bucată de piatră cioplită, de-acum patru mii de ani, pe lângă care 
ai putea să treci foarte bine, fără s'o deosebeşti de celelalte. Şi cu toate 
astea, e un artist modern, care şi-a întrupat un gând al lui în bucata aceasta 
de piatră.  
 Nu cunosc personal pe d-l Brâncuş. Am auzit că e un tânăr de o 
inteligenţă aleasă, care ştie să se exprime şi în cuvinte tot aşa de plastic şi 
de mişcător ca şi'n piatră. Am mai auzit că e fiu de ţăran, că, după ce-a 
văzut că nu mai are ce'nvăţa la noi, a plecat pe jos la Paris, c'a făcut 
drumul acesta în vreo patru luni, şi că, în sfârşit, ajungând acolo, a trebuit 
să treacă prin multe şi cumplite greutăţi până să-şi înfiripeze un adăpost 
unde să poată lucra. Am auzit iarăş, că e un om hotărât şi mândru, că n'a 
vrut şi nu vrea să primească ajutorul nimăruia, că el înţelege să-şi desfunde 
calea singur, şi să-şi treacă viaţa ca un viteaz, în luptă aprigă, între biruinţă 
şi moarte. – Acum îşi are la Paris atelierul lui, un cerc de admiratori, pe 
cari nici nu i-a căutat, nici nu-i cultivă, şi, ceea ce-i mai preţios decât toate, 
simpatia marelui Rodin. De-acolo, din atelierul acela de visuri îndrăzneţe 
şi de muncă robustă, ne-a trimes, pentru expoziţia de primăvară, 
"Cuminţenia Pământului", iar, de acum în urmă, pentru cea de toamnă, 
"Un fragment de capitel", care-ar închipui o îmbrăţişare dincolo de moarte, 
în lumea cea fără de timp (referire la "Sărutul", desigur - n.m.). Simplitatea 
voită din cea dintâi lucrare, apare în aceasta şi mai voită, rămâind totuş, 
ceva misterios şi sugestiv în îmbrăţişarea aceea pentru veşnicie a două 
îngânări de făpturi omeneşti, ceva ca o şoaptă nedesluşită ce par'că vine 
dintr'o poveste.   

- Ai văzut ce-a trimes Brâncuş?  
 - O sperietoare de vrăbii...  
 - De ce-au primit-o?  
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 - Ca să-l compromită.  
Apreţieri din astea se vânturau în faţa operei nepăsătoare, care, poate 
tocmai din cauza prea marii ei simplităţi, nu era înţeleasă. Dar artistul pare 
a se sinchisi de vorbele noastre tot aşa de puţin ca şi "Cuminţenia 
Pământului".  
 S'ar putea esplica, întru câtva, cum s'a făcut că tânărul acesta, 
fecior de ţăran, a rupt, în arta lui, orice legătură cu noi. A suferit prea mult 
în mijlocul nostru, şi, înăsprit de nevoi, simţindu-se din ce în ce mai străin 
între ai lui, a pornit, singur, în căutarea unei alte lumi. Şi s'a dus, fără să se 
mai uite îndărăt, - s'a dus, ca'n basme, pân'a dat de... "Împărăţia de Piatră" 
a vechilor Asirieni. Acolo, cu puterea lui cea năzdrăvană, suflând viaţă 
pietrelor şi trezind din somn fiinţi ce dormiau de mii de ani, şi le-a făcut 
prietene, ş'a rămas cu ele.  

 Şi eată că ne trimete 
vorbă de-acolo, prin 
"Cuminţenia Pământului", 
sau prin vr'un "Fragment de 
capitel", că el s'a despărţit de 
noi, de lumea şi de vremea 
noastră pentru totdeauna. 
Tristă veste ne trimete. Tristă 
pentru noi mai cu deosebire, 
- căci ne doare să aflăm că 
acestui suflet ales, acestui 
nobil artist, ridicat din 
mijlocul nostru, nu-i mai 
vorbeşte nimic din câte ni-s 
dragi nouă şi le înţelegem, 
din câte-au făcut farmecul 
copilăriei lui, că nimic din 
ce-i al nostru şi al lui nu-l 
mai atrage.  
 Un "primitivism" în 
toată puterea cuvântului. - 
Ciudat lucru. Din mijlocul 

Parisului, din atelierul lui Rodin, unde-ai stat printre cei mai aproape de 
adevăr, printre cei mai iniţiaţi în tainele artei de-a întrupa viaţa în forme 
neperitoare, să te strămuţi de-odată într'o ţară aşa de depărtată şi de străină 
inimii tale, neamului tău, vremii tale, şi să începi acolo a face sculptură 
cum o făceau oamenii de-atunci, cari nu se pricepeau s'o facă altfel, - să 
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cauţi adecă tu, om al veacului al douăzecilea, să concepi şi să înfăţişezi 
frumosul întocmai cum îl concepeau şi se străduiau să-l îngăimeze în 
piatră, cu patru mii de ani în urmă, naivii cioplitori de idoli din câmpiile 
Tibrului - nu e acesta un straniu mod de a te căuta pe tine? Căci am deplina 
convingere că d-l Brâncuş nu s'a dus acolo unde s'a dus, decât pentru a-şi 
căuta patria personalităţii sale.  
 Da, domnule Brâncuş, te cred absolut sincer, şi de aceea îţi şi scriu 
rândurile acestea - în speranţa că totuş te vor putea găsi. Îţi scriu pentru a-ţi 
spune:   

că, din moment ce ai o personalitate - şi d-ta o ai - o poţi duce şi 
cultiva pretutindeni, dar mai vârtos şi nemăsurat mai prielnic în lumea şi'n 
cadrul vremii în care trăieşti: Aceasta e patria reală a talentului pe care ţi l-
a încredinţat Dumnezeu, - numai aceasta; va creşte el şi aiurea, dar culmea 
puterii de desvoltare şi de fecunditate nu poate s'o atingă decât în brazda în 
care-a răsărit;  
 că, oricât ai cerca, tu om în toată firea, să-ţi însuşeşti felul de a 
vorbi al 
copilăriei, nu vei ajunge decât la o gângăvire, niciodată la rostirea dreaptă 
şi întreagă a sufletului tău;  
 că în desenul îngăimat sau în omul de zăpadă pe care-l face copilul 
este farmecul acelei naivităţi curate care e însăşi natura, şi pe care tu, 
pictor sau sculptor, conştient de darul tău şi de secretele artei tale, nu poţi 
s'o ai, şi nu trebuie s'o cauţi;  
 că opera de artă este un produs natural, şi de câte ori vei umbla s'o 
plăzmueşti pe căi artificiale, nu vei obţine decât lucru artificial, articol de 
imitaţie, care, oricât de bine făcut şi de bătător la ochi ar fi, este şi rămâne 
o imitaţie;  
 că artistul e solul unui neam şi al unei vremi hotărâte, din care nu 
se poate desface, fără a-şi pierde darul, puterea divină de a crea viaţă;  
 că tu, care te-ai ridicat din mijlocul nostru, sânge din sângele 
nostru, oricât te-ai crede de liber în gândurile şi'n faptele tale, să ştii că eşti 
legat de noi prin rădăcinile adânci ale vieţii tale, şi să ştii că partea cea mai 
bună a sufletului tău nouă ne-o datoreşti, pentrucă dela noi o ai.  
 Eşti un glas al nostru, şi prin tine cerem să vorbim Eternităţii.  
(Am păstrat ortografia autorului.)  

 

        Alexandru Vlahuţă 
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„Domnişoara Pogany”, 
cea mult râvnită… 

 

 C. Brâncuşi a cunoscut-o pe Margit Pogany, fiica unui avocat 
ungur de origine română, în 1910, la Salonul de Toamnă parizian. A urmat 

o serie de întâlniri şi conversaţii 
("Am o faimă nemeritată de om 
ursuz. De fapt, sunt un flecar" îi 
mărturisea artistul tot lui Petre 
Pandrea – v. Portrete şi 
controverse, I, Ed. Bucur Ciobanul, 
Bucureşti, 1945), până la vizita 
acesteia în atelierul sculptorului, 
unde ea remarcă faptul că busturile 
lui nu sunt "decât ochi" (que des 
yeux).  
Nişte ochi mari şi interesanţi avea şi 
Margit, aşa că Brâncuşi îi cere să-i 
pozeze pentru un bust, ceea ce se va 
întâmpla pe parcursul lunilor 
decembrie 1910 şi ianuarie 1911. 
După care, "modelul" pleacă 

definitiv la Lausanne!  
 Nu se ştie dacă dintr-o nemulţumire artistică sau din alte motive, C. 
Brâncuşi a distrus aproape toate schiţele şi mulajele realizate în perioada 
respectivă. Cert e că, ulterior, el a trebuit să reconstituie din memorie 
prototipul "Domnişoarei..." (un "studiu" în creion, din 1912, se păstrează la 
Philadephia Museum of Art). Însă au rămas de pe urma acestei relaţii 
multe scrisori, demonstrând că prietenia celor doi a mai durat o vreme. 
Între altele, Brâncuşi a primit de la Margit o ediţie franceză a 
"Prometeului" lui Goethe, care l-a inspirat în crearea sculpturii omonime 
(acum în posesia colecţionarului Christen Sveaas). Iar într-o scrisoare, ea îi 
declara artistului: "Mereu mă gândesc la dumneata, cât ai fost de bun şi de 
tandru cu mine... Aş vrea să-ţi dau tot atâta bucurie câtă mi-ai dăruit..."  
 În anul 1912, C. Brâncuşi sculptează în marmură albă "Domnişoara 
Pogany I", iar în februarie 1913 un modelaj în ipsos cu acelaşi subiect 
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ajunge la faimoasa expoziţie de la Armory Show din New York, împreună 
cu o muză în marmură şi "Muza adormită" (marmură), o variantă a 
"Sărutului" (piatră) şi un "Tors de fată tânără" (marmură). Toate cele cinci 
piese au fost expuse pe acelaşi piedestal de formă cubică. Alături de "Nud 
coborând o scară" de M. Duchamp şi "Dansuri la izvor" de F. Picabia, 
lucrările lui Brâncuşi se trezesc în mijlocul unei enorme controverse. 
Cronicarii le "desfiinţează", iar pe seama "Sărutului" e publicat un catren 
parodic care începea cu versul "El îi îmbrăţişa rectangular forma cubică 
fragilă" şi se termina cu "Şi o sărută pătrat pe buze." Ulterior, când 
expoziţia a fost mutată la Chicago, studenţii – incitaţi de profesorii lor 
tradiţionalişti – i-au ars "în efigie" pe Matisse, Brâncuşi şi Walter Poch. 
Toate astea nu au făcut decât să contribuie la celebritatea artiştilor şi a 
operelor lor. Iar bogatul avocat şi colecţionar John Quinn a conchis: 
"Această expoziţie va marca /.../ un moment important în istoria artei 
moderne." Astfel, drumul spre glorie al "Domnişoarei Pogany" era deschis.  
 Cu inteligenţa sa profundă, C. Brâncuşi a înţeles repede că acest 
prototip poate deveni una dintre "matricele" sculpturii moderne şi a 
început să-l multiplice şi să-l prelucreze la diferite intervale de timp, 
fixându-l când în marmură sau calcar, când în bronz. Încât, până la urmă, 
au rezultat trei forme / formate ale "Domnişoarei Pogany" (marcate 
convenţional cu I, II şi III), dintre cele în marmură fiind astăzi cunoscute 
următoarele variante: "Madmoiselle Pogany I" din 1912 (Î: 44,5 cm; 
expusă la Philadelphia Museum of Art) şi alta din 1920 (doar foto); 
"Madmoiselle Pogany II" din 1919 (Î: 44,2 cm, marmură cu vinişoare; un 
exemplar la J.B. Speed Museum din Louiseville şi altul în col. James W. 
Alsdorf din Chicago) şi din 1921 (doar foto); şi, în sfârşit, "Madmoiselle 
Pogany III" din 1931 (45,1 x 18,4 x 29,2 cm, expusă la Philadelphia 
Museum of Art) şi din 1933 (45,5 x 19 x 27 cm; Î. Cu soclu: 124 cm; 
expusă la Centrul "G. Pompidou", Paris). Apoi, variantele în bronz (turnat 
şi polizat, parţial patinat) cunoscute datează din 1913 (cea disputată în 
procesele fraţilor Botez din 2009, una păstrată la J.B. Speed Museum din 
Louiseville, alte două nelocalizate), din 1920 (una la Albrigt-Knox Gallery 
din Buffalo, alta la muzeul din Rio de Janeiro şi una în col. Katherine 
Ordway din New York), din 1925 (una la Morton Gallery din West Palm 
Beach) şi din 1933 (varianta de la Centrul "G. Pompidou" Paris). În plus, 
la MNAM Paris este expusă o "Madmoiselle Pogany II" din ipsos datată 
1912- 1913, iar în Atelierul Brâncuşi de la "G. Pompidou" se păstrează o 
"Madmoiselle Pogany III" din 1925, tot din ipsos.  
 După ce a vizitat atelierul lui C. Brâncuşi, în mai 1929, unde a 
admirat mai multe versiuni ale "Domnişoarei Pogany", sculptorul Jean Arp 
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nota: "Cine este frumoasa asta? E domnişoara Pogany, o rudă a lui Lady 
Shub-ad, frumoasa sumeriană, şi a lui Nefertiti. Domnişoara Pogany este 

feerica strămoaşă a sculpturii abstracte. E 
alcătuită din arcade, curbe şi îmbinări 
sidefii, din cochilii pure..." Într-adevăr, 
evoluţia formei bustului de-a lungul a 
două decenii, către o geometrie din ce în 
ce mai sofisticată, a aliniat-o (împreună 
cu "Măiastra", "Cocoşul", "Oul", 
"Peştele", "Sărutul" ş.c.l.) printre 
"matricele" impuse de geniul lui C. 
Brâncuşi sculpturii moderne.  
 Atât ar fi suficient (şi chiar este!) 
pentru a privi cu respectul cuvenit 
moştenirea brâncuşiană. Dar "idolul" 
vremii noastre, Banul, a schimbat drastic 
perspectiva, ridicând "piaţa" la rangul de 

criteriu absolut şi în lumea artei. În consecinţă, "preţul" a devenit motiv de 
dispută şi în cazul bronzului fraţilor Alexandru şi Alvaro Botez. Încurcat în 
iţele propriei birocraţii şi obtuzităţi, statul român a ratat, deopotrivă, şi 
clarificarea situaţiei juridice a bronzului (nu a reuşit să-l înscrie în 
patrimoniul cultural naţional) şi achiziţionarea lui (cu 14 milioane de 
dolari, conform expertizei). Atât a reuşit să facă (prin ministrul Culturii de 
la acea vreme, Ion Caramitru): să oprească licitaţia de la casa Christie's din 
New York, în 2000. De aceea Alexandru şi Alvaro Botez s-au orientat spre 
o tranzacţie particulară cu colecţionarul Christen Sveaas, în 2005. 
Negocierile s- au raportat la estimarea iniţială, deal-ul prevăzând plata unei 
prime tranşe de 7 milioane de dolari, urmând ca diferenţa să fie virată după 
rezolvarea litigiului cu statul român. Numai că lucrurile s-au încurcat când 
în toată povestea au intervenit şi copiii lui Alexandru Botez, ca parte 
contractantă. Pe deasupra, după o reexpertizare la firma elveţiană L&M 
Arts, în august 2007, care a stabilit valoarea de piaţă a statuii la 38 de 
milioane de dolari (costul expertizei: 980.000 de dolari!), în tranzacţie 
apare un alt cumpărător, David Martinez (de la Studio Capital, Belize). El 
era deja cunoscut ca un grandoman al pieţii de artă, după ce a plătit 140 de 
milioane de dolari pentru un tablou de Jackson Pollock, în 2006. Acesta, 
ignorând înţelegerile cu Christen Sveaas, îi atrage pe fraţii Botez într-un 
contract mult mai avantajos: plata iniţială a 14 milioane de dolari (câte 7 
pentru fiecare) şi, ulterior, după stingerea neînţelegerilor cu statul român, a 
diferenţei până la 38 de milioane, plus rambursarea a 420.000 dolari către 
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Sveaas. Acesta din urmă nu acceptă şi-l acuză pe Martinez de 
"interferenţă" în afacere şi "sabotaj financiar", cerându-i 40 de milioane de 
dolari pentru "Domnişoara Pogany" şi alte 40 de milioane ca daune 
morale. Aşa că procesele care au urmat, de la Oslo şi New York, îi vizează 
pe nehotărâţii fraţi Botez, totodată incluzând şi o dispută între cei doi 
cumpărători.  
 Ce ar fi spus Brâncuşi în faţa acestor sume, ştiind că americanul 
John Quinn, unul dintre cei mai buni clienţi ai săi, i-a achiziţionat vreo 
douăzeci şi cinci de sculpturi, între 1914-1924, cu o medie de 400 de 
dolari bucata (preţ socotit mulţumitor la timpul acela)?! (E.N.) 
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Un prieten al lui C. Brâncuşi: 
Petre Pandrea 

 

 Între "însoţitorii" / martorii biografici ai lui C. Brâncuşi (prieteni, 
amici, cunoscuţi etc.), Petre Pandrea a fost unul dintre cei mai fideli 
(alături, probabil, de Peter Neagoe), continuând să-l evoce pe marele artist 
şi de la distanţă (după ce împrejurările i-au despărţit) şi în posteritate. Ne-
au rămas de la el multe scrieri dedicate sculptorului, care au o anumită 
coerenţă interioară datorită viziunii sau conceptului pe care se bazează, 
chiar dacă au fost publicate (ori numai puse pe hârtie) la intervale mari de 
timp şi (unele) în producţii editoriale eclectice. Acum câţiva ani, Editura 
Vremea din Bucureşti a avut excelenta ideea de a le aduna într-un proiect 

unitar, sub îngrijirea Nadiei Marcu-Pandrea. De 
aici a rezultat o trilogie al cărei prim volum a 
apărut în 2009 (Amintiri şi exegeze. Estetica lui 
Brâncuşi, în fond o reluare completată a cărţii 
din 1967), urmat de al doilea în 2010 (Pravila de 
la Craiova. Etica lui Brâncuşi) şi, în acelaşi an, 
încheiată de al treilea volum (Brâncuşi, amicii şi 
inamicii. Sociologia lui Brâncuşi, cu o prefaţă 
de Ştefan Dimitriu). Asupra celui din urmă mă 
opresc acum, deoarece mi se pare cel mai 
„original”…  
 "Eu nu sunt cronicar de artă plastică şi 
nici istoric literar. Nu sunt pictor sau sculptor. 

Am vrut să mă fac sculptor în tinereţe, dar n-am perseverat. În viaţa 
cotidiană, am fost jurist şi jurnalist profesionitst..." Aşa îşi începe Petre 
Pandrea cartea (în mare parte polemică), venind în întâmpinarea 
eventualelor nedumeriri. Şi continuă cu o lungă explicaţie, din care reţin:  
 

"M-am apropiat de sculptorul celebru, cu îndrăzneală şi veneraţie, 
întâi la Paris. Nu mi-a fost uşor. După ce s-a spart gheaţa, 
sociabilitatea lui imensă m-a acceptat în <echipă>. Era UN HOMME 
DU MONDE, în înţelesul bun al cuvântului, UN PRINCE-PAYSAN, 
un oltean şi european. Între 1927 şi 1939, avea înfăţişare şi structură 
de PATER FAMILIAS, de profesor de energie napoleonidă şi de 



Conta nr. 22 (ianuarie-martie 2016) 

 

 82 

vătaf cobiliţar... O cobiliţă stă permanent pe umărul lui Brâncuşi, 
cobiliţa realismului lucid şi a muncii pilduitoare şi mântuitoare. Fuge 
de EUL lăbărţat. Pe alt umăr se află, mereu aşezată, o pasăre 
măiastră: pasărea aspiraţiei spre infinit şi perfecţiune. Am zărit 
cobiliţa şi am contemplat pasărea măiastră în mai multe versiuni la 
Paris, în Atelierul din 11, Impasse Rosin, plus pilda de albină şi 
furnică. Am revăzut pe <Moşu> (cum îi spuneau ciracii români, în 
frunte cu Geo Bogza şi Saşa Pană) la Bucureşti. El îmi îngăduia să-i 
spun NEICA, alt apelativ, de reverenţă, pentru persoane în vârstă din 
sat şi familie, care au realizat o gospodărie, au dat o pildă bună, au 
zidit o fântână pentru călători şi au un renume pe plaiuri. Mă numea 
<Nepoate> şi adăuga: <Nepoţii sunt salba dracului pe la noi, pe Jii. 

Dar pe Olteţ, la voi?> După Paris l-am revăzut 
la Bucureşti, în anii 1933 şi între 1937 şi 1938. 
Cărţile mele au consemnat conversaţii, 
aforisme şi sfaturi ale sale, publicate în revista 
<Meridian> (Craiova), ca un protest şi 
indicaţie, în noaptea dictaturii şi cotropirii 
germano-hitleriste. Brâncuşi ne fusese 
stindard în bătălia democratică, progresistă şi 
antifascistă. După alte decenii, încerc să 
descifrez aceste amintiri şi jurnale intime, ca 
un rezumat definitiv pentru urmaşi."  

 Aceste citate / precizări sunt necesare 
pentru a înţelege câteva lucruri: 1. democratul 

de stânga (sic!) Petre Pandrea (băgat la puşcărie când de dreapta 
interbelică, când comunişti!) a definitivat manuscrisul acestei cărţi în 
ultimele sale luni de viaţă (1967-1968) şi după moartea lui C. Brâncuşi 
(1957), dar cenzura acelui deceniu de zisă "destindere" a refuzat să i-o 
publice, nu atât pentru ideile ei, cât pentru menţionarea (explicită sau 
implicită) a unor persoane care deţineau "funcţii" în ierarhia cultural-
partinică de la noi; 2. respectivele persoane (plus altele, din străinătate) 
sunt "inamicii" identificaţi de autor şi nu de C. Brâncuşi însuşi (căci 
artistul nu şi-a consemnat antipatiile pe un "răboj"), fie prin ne-înţelegerea 
sau reaua-înţelegere a operei acestuia, fie prin reacţiile / atitudinile lui; 3. 
aceeaşi logică funcţionează şi în cazul identificării "amicilor".  
 Aşadar, altfel spus, prin cunoaşterea empatică a sculptorului, Petre 
Pandrea devine un fel de "ochi" protector care-i scrutează vecinătăţile şi îi 
categoriseşte relaţiile. Ele sunt, deopotrivă, "amicii şi inamicii" autorului 
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nostru. Câteva exemple – nume importante, altfel – ar fi sugestive: criticul 
de artă Ionel Jianu (care i-a făcut un album de referinţă lui C. Brâncuşi – e 
socotit interesat şi obtuz), compozitorul Marcel Mihalovici (denigrator 
postum), istoricul de artă francez Jean Cassou ("o gâlmă filosofică"), sau 
Carola Giedion-Welckler (autoarea unui studiu despre seria "Măiastrelor" 
– şi ea denigratoare) şi colecţionara memorialistă Peggy Guggenheim 
(devenită o "vrăjitoare înveninată" după ruperea legăturii amoroase cu 
sculptorul). Argumentele care susţin asemenea caracterizări se bazează pe 
observarea comportamentului / atitudinii şi pe (re)citirea / citarea unor 
texte. E de reţinut şi patima cu care scrie Petre Pandrea, ceea ce denotă o 
asociere până la confuzie cu "subiectul". Oricum, teza combătută cu 
prioritate este aceea a legendei despre "ciobanul genial, dar incult, din 
Carpaţi".  
 Reproduc aici, mai pe larg, referinţele la acad. G. Oprescu 
(nenominalizat, cu o prudenţă care s-a dovedit inutilă în faţa cenzorilor), 
pe de o parte pentru că relevă talentul de portretist acid al lui Petre 
Pandrea, pe de altă parte pentru că mitul "profesorului" are încă mulţi 
adepţi, iar Institutul de Istoria Artei din Bucureşti îi poartă încă numele:  
 

 "Pe acest belfer de artă plastică universitară îl interesau 
palavrele, dar nu statuile. Avea şi o vină: <Brâncuşi expunea foarte 
rar la Paris.> Aşa era. Se lucra pe capete şi pe ruptelea în atelierul – 
hangar, cu tot soiul de elevi, dar se confirmă ascultarea sfatului dat 
în tinereţe de Rodin <tânărului Brâncuşi>, ca să expună cât mai rar 
şi să lucreaze cât mai mult. Îl vizitase prima oară, imediat după 
1919, când Brâncuşi ajunsese la notorietate şi scandal parizian şi 
mondial. /.../ Aceste probleme pot fi reconstituite, însă, din 
cronicile plastice plicticoase şi jandarmereşti semnate de belfer, în 
perioada anilor 1919 - 1944, la <Universul>, cel mai răspândit şi 
reacţionar cotidian al României de odinioară, gazetă-citadelă a 
reacţiunii pestiferante. Se poate face un studiu comparativ cu 
manualele de istoria artei, publicate pe atunci, ale acestui 
wagnerian tardiv şi mediocru în exprimare. Sunt materiale amorfe 
de interpretare plastică, vagamente academizante, ale unui belfer 
fără gust, fără pasiunea artei şi fără înţelegerea ei. Prototip de 
negustor, vânzător de <naţionalism> în artă, sau de mesaj purist, 
sau de orice vrei. De fapt, îl descoperă pe Brâncuşi, sub impuls 
nou, tardiv, după moartea lui, din 1957. /.../ Conformist din născare 
şi bătrân mercantil, a urlat cu toţi lupii, dar a muşcat hulpav, cât a 
putut, din mieluşeii artei. N-a fost criticul-dulău şi paznic al 
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turmelor cu mioare pe pajiştea artei, ca domnul Titu Maiorescu sau 
ca domnul G. Ibrăileanu, ci lup <răpitoriu>, cum spun bucoavnele."  

 Totodată, "amicii" sunt şi ei luaţi în seamă, dar cu parcimonie: 
Peter Neagoe a exagerat (puţin) când l-a numit pe artist "Sfântul din 
Montparnasse", Paul Morand – prin căsătoria cu Elena Şuţu – aparţinea 
"clanului valahilor aristocraţi de la Paris", Herbert Read l-a uitat pe 
Brâncuşi în prima istorie a cubismului dar l-a recuperat ulterior, J. Joyce i-
a făcut frumoase dedicaţii pe cărţile sale ş.a. Găsim alte nume de "amici" 
(dar şi de "inamici") într-un capitol sintetic inclus aproape de finalul cărţii 
lui Petre Pandrea:  

"Situaţia internă din România: 1) HULIT, ca decadent şi cosmopolit, 
de către burghezia patriotardă şi şovinistă până la 23 August 1944, 
dar prieten intim de tinereţe şi ceva afaceri de expoziţie în ţară cu 
Tudor Arghezi, cu pictorii N. Dărăscu şi cu Iosif Iser (cu cel din 
urmă a fondat Cenaclul Tinerimea Română); 2) ADORAT de 
cenaclul modernist "Contimporanul" şi cercul ziarului "Facla" al 
marelui poet şi pamfletar Ion Vinea, de Saşa Pană şi de către pictorul 
Maxy care i-a făcut două portrete; 3) SLĂVIT de Cenaclul craiovean 
al revistei "Meridian", condus de Tiberiu Iliescu, care aduna 
brâncuşologi ca V.G. Paleolog şi douăzeci şi cinci de intelectuali 
antifascişti şi modernişti /.../; 4) CHEMAT SPECIAL de către Dem. 
I. Dobrescu, avocat democrat progresist şi antifascist, Primar general 
al Capitalei şi de către <trustul creierului> (Brain Trust), în frunte cu 
arhitectul Octav Doicescu /.../, pentru a lucra un ansamblu statuar în 
Capitală. Dem.I. Dobrescu a plecat de la putere în 1933, iar primarul 
succesor n-a confirmat comanda. Furat cu dulceaţă şi angajat, în 
final, la Târgu-Jiu, de către sculptoriţa Miliţa Petraşcu şi de către 
Aretia Tătărescu (soţia primului-ministru gorjean), două femei 
superioare, graţie cărora România are Ansamblul statuar de la Târgu-
Jiu /.../; 5) Constantin Brâncuşi n-a putut să facă nici o statuie în 
Capitală, deşi a avut o comandă fermă, cu acont restituit, pentru o 
lucrare în onoarea ministrului liberal, defunct, Spiru Haret. Lucrarea 
a fost refuzată de către ministrul liberal Vasile Morţun /.../; 6) 
GLORIE NAŢIONALĂ după 23 August, în continuare până azi, cu 
ceva mârâituri între 1948-1957, de căţelandri sau seniori academici 
dogmatişti. Nomina odiosa. Căţelandrii şi academicienii aulici s-au 
pocăit, ca Saul pe drumul Damascului, şi au devenit apologeţi ca 
Pavel." (v.cap. "Situaţia lui Constantin Brâncuşi la 90 de ani de la 
naştere"). 
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 Pe lângă suma de informaţii preţioase, avem aici şi dovada unei 
prietenii sincere şi statornice. (E.N.) 
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Un cronicar al lui C. Brâncuşi: 
Peter Neagoe 

 Subtitlul "a Novel based on the Life of Constantin Brancusi" (un 
roman bazat pe / inspirat din viaţa lui C. Brâncuşi) poate să reprezinte şi 
un avertisment dat cititorului care s-ar grăbi să înregistreze în sens 
"documentar" volumul Sfântul din Montparnasse (The Saint of 
Montparnasse). Pentru că, la urma urmei, romanul este o operă de ficţiune, 
cu toate inovaţiile asimilate până în 1965 (anul apariţiei) şi chiar după 
aceea. Totuşi, vom regăsi cartea lui Peter Neagoe menţionată în aproape 
toate bibliografiile exegezelor dedicate sculptorului, ca o sursă preţioasă de 
"ziceri" ale artistului. Asta în cazul în care ne referim doar la aşa-numitele 
"aforisme" care i-au fost atribuite.  
 Altfel, din roman aflăm multe alte lucruri despre viaţa artistului, 
gusturile lui, atitudinile pe care le-a avut în diverse situaţii, relaţiile pe care 
le-a întreţinut sau le-a rupt, aşteptările şi renunţările sale etc. De pildă, 
celebrul atelier din Impasse Ronsin este descris aşa (în episodul care 
priveşte prietenia cu A. Modigliani):  

"Nu se găseau acolo decât blocuri 
mari de piatră de construcţii, grinzi, 
trunchiuri de copaci, bolovani şi 
stânci. Formele naturii, atât de 
diferite de statuile formale ale 
Academiei, l-au atins pe Modigliani 
ca o lovitură fizică. Nu vedea 
nicăieri argila pictorilor, iar ceara 
fusese aruncată... Privea la 
sculptorul cu barbă neagră ca şi 
cum l-ar fi văzut prima dată. Paşnic 
şi meditativ, Brâncuşi era asemenea 
unui bloc de piatră. Dacă barba ar fi 
argintie – gândea Modigliani - ar 
putea fi asemănat cu un profet din 
Vechiul Testament."  

După acel moment (1909), avem numeroase descrieri ale atelierului, 
făcute de alţi vizitatori ai maestrului (plus fotografiile sale), în diferite 



Dosar Brâncuși 
 

 87 

perioade, încât ne putem da seama cum s-a transformat spaţiul respectiv 
de-a lungul timpului. Sub acest aspect, romanul lui Peter Neagoe 
reprezintă (şi) o mărturie.   

Prietenia dintre Peter Neagoe şi C. Brâncuşi s-a întins pe mai multe 
decenii (1898-1957), cu întreruperile din perioadele în care scriitorul a 
locuit în SUA, şi e atestată de sculptor într-o discuţie cu Petre Pandrea, din 
1939: "Am fost prieten, la Bucureşti şi la Munchen, cu Peter Neagoe. 

El a făcut tot belle-arte cu mine. Era un fel de contabil pe la o 
intreprindere particulară sau la o bancă pentru a-şi încherba nevoile puţine 
ale hoitului. Peter Neagoe a plecat în America. A încercat să facă pictură. 
S-a realizat în nuvelă şi roman. Este astăzi unul dintre cei mai preţuiţi 
romancieri americani." (v. Brâncuşi. Amintiri şi exegeze, Ed. Meridiane, 
Bucureşti, 1967).  
 În arhiva lăsată la Syracuse University se află, printre altele, şi 
manuscrisul "My Recollections of Brancusi" (Amintirile mele despre 
Brâncuşi), unde Peter Neagoe şi-a notat impresii, discuţii, întâmplări de-a 
lungul timpului şi pe care le-a folosit în elaborarea romanului biografic, 
început după moartea sculptorului (la 16 martie 1957) şi rămas neterminat 
(pentru că scriitorul a dispărut şi el la 28 octombrie 1960).  

În aceste condiţii, Anna Frankel-Neagoe l-a solicitat pe Beryl 
Becker să încheie cartea, publicată în 1965 (singura ediţie românească a 
fost tradusă de Sever Trifu, apărând în 1977 la Ed.Dacia din Cluj, cu o 
pref. de Ioan A. Popa).  
 Deşi are aspect de "biografie romanţată", romanul se ţine aproape 
de evenimentele vieţii lui C. Brâncuşi, insistând pe etapele formării 
artistice sub semnul ascezei (concepţie pe care autorul şi-o asumă, 
deopotrivă, empatic). Faptele reale sunt populate de personaje cunoscute 
(Henri Rousseau-Vameşul, Amedeo Modigliani, James Joyce, Pablo 
Picasso, Ezra Pound ş.a.), dar şi de unele imaginare. De pildă, majoritatea 
comentatorilor sunt de acord că Elaine Feyre e doar o proiecţie sintetică a 
"patimilor erotice" traversate de C. Brâncuşi. Iată ce scrie Petre Pandrea: 

"Elaine Feyre este o condensare şi o <contaminare> între mai multe 
figuri reale feminine, care au trecut ca prietene sau ca amante prin 
viaţa lui Brâncuşi: 1. Domnişoara Pogany, ibovnică; 2. Peggy 
Guggenheim, amitie amoureuse; 3. Domnişoara Lane, ibovnică 
oficială şi prietenă; 4. Principesa X, clientă, amică şi amantă; 5. 
Nouche de Gramont, amantă refuzată şi subreta marii sale iubiri 
nerealizate în căsătorie după idealurile şi gusturile sale rurale." 

(op.cit.).  
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 Pe de altă parte, există chiar mărturii directe ale unora dintre aceste 
femei, care lămureasc parcursul biografic concret în raport cu acela fictiv, 
romanesc. Peggy Guggenheim scria în memoriile ei: "Brâncuşi era un 
bărbat scund, cu barbă, cu ochi întunecaţi, pătrunzători: un amestec de 
ţăran hâtru şi geniu. Făcea tot posibilul ca să te simţi fericit în preajma lui 
şi era un privilegiu să-l cunoşti. Din păcate, a devenit foarte posesiv, 
cerându-mi să-i consacru tot timpul. Îmi spunea <Peghiţă> şi-mi povestea 
că-i plac călătoriile lungi..." (pe care ea le-a evitat tocmai din cauza 
atitudinii posesive a artistului – cf. Out of this Century, trad.fr. cu titlul 
Ma Vie et mes Folies, Ed. Plon, Paris, 1987).  

 Dincolo de anecdotic, totuşi, 
Sfântul din Montparnasse rămâne 
folositor în privinţa "zicerilor" / spuselor 
atribuite lui C. Brâncuşi şi, mai ales, a 
celor referitoare la creaţia artistică. 
Tradiţia ne-a obişnuit ca marii artişti să 
stea cu un picior în muzee şi colecţii – 
unde se exprimă prin limbajul plastic 
propriu-zis, şi cu un alt picior în 
biblioteci – unde cuvintele lor par să 
aducă un spor de autenticitate şi, pe 
deasupra, multe explicaţii. Cu excepţia 
unor scurte notaţii lăsate pe cataloage, în 
scrisori sau în caietele galeriilor, C. 
Brâncuşi s-a manifestat mai degrabă 
oral. Nu era chiar tipul morocănos din 
impresiile unor vizitatori care-i treceau 

întâmplător pragul atelierului, ci mai degrabă un om prudent, care devenea 
însă mucalit şi inteligent după ce i-ai câştigat încrederea. Ştia să stârnească 
şi curiozitatea, de aceea mulţi erau dispuşi să-i accepte "hachiţele". Numai 
că acest comportament ciudat capătă o alură "interesantă" în portretul 
personajului din romanul lui Peter Neagoe. Totuşi, miza cărţii rămân 
enunţurile trascrise de prietenul artistului, evident, pentru credibilitatea lor. 
Şi avem aici unul dintre cele mai bune exemple care susţin aserţiunea 
conform căreia "cărţile se fac din cărţi".  
 Iată, dacă vom parcurge volumul Aforismele şi textele lui 
Brâncuşi de Constantin Zărnescu (Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1980), 
vom găsi 8 citate la secţiunea "Despre artă" şi 5 citate la secţiunea "Despre 
viaţă" din C. Brâncuşi apud P. Neagoe (din totalul de 254). Pare puţin, dar 
cred că e suficient în toată economia "surselor" folosite (C. Zărnescu 
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menţionează 86 de titluri în bibliografia sa). Bineînţeles că de la un 
antologator / autor la altul preferinţele diferă, în funcţie de criteriile 
fiecăruia. Şi probabil că prioritar ar trebui să fie criteriul autorităţii 
dobândite prin apropierea de artist, fidelitatea faţă de el, înţelegerea operei 
lui şi durata prieteniei. Din acest punct de vedere şi rezumându-ne la 
"sursele" de origine română, cele mai importante mi se par trei: V.G. 
Paleolog (C. Brâncuşi, 1938 şi 1947; A 2-a carte despre C. Brâncuşi, 
1944; Tinereţea lui Brâncuşi, 1967), Petre Pandrea (Portrete şi 
Controverse, I, 1945; Brâncuşi. Amintiri şi exegeze, 1967; postumele 
Pravila de la Craiova. Etica lui Brâncuşi şi Brâncuşi, amicii şi inamicii. 
Sociologia lui Brâncuşi, ambele editate în 2010) şi Peter Neagoe (la care 
s-ar adăuga, secvenţial, P. Comarnescu, I. Jianu, E. Ionesco, M. Petraşcu, 
B. Brezianu ş.a.).  
 Curiozitatea m-a împins să cercetez şi relaţiile dintre "surse". 
Astfel am constatat că Petre Pandrea are o poziţie echidistantă faţă de 
ceilalţi doi, în timp ce V.G. Paleolog îl tratează cu oarecare răceală pe 
Peter Neagoe. Căci (după ce sugerează că i-a recomandat lui C. Brâncuşi 
să se mute într-un grajd la Bucureşti şi că la Munchen i-a fost "un leac 
prieten"), bătrânul exeget conchide într-o notă mult prea răutăcioasă din 
cartea sa: 
 

"Petre Neagoe era – ceea ce prin 1900, când el intervine în viaţa lui 
Brâncuşi, se numea un tânăr <de dincolo>, absolvent al Şcolii din 
Blaj, şi care la Bucureşti bătea cursurile Facultăţii de filosofie şi 
Şcolii de Arte frumoase – pictura părând a fi marea-i chemare 
lăuntrică. /.../ Un contact cu Brâncuşi – după cel evanescent din 
Munchen – Petre Neagoe l-a avut după 1920 şi înaintea procesului 
lui Brâncuşi contra guvernului SUA din 1926-1928, care a omologat 
arta nouă şi adevărata poziţie în artă a lui Brâncuşi, fără ca P. Neagoe 
să părăsească prudenţa sa. Puţin înainte de moartea lui Brâncuşi, prin 
1956, Petre Neagoe a reluat contactul cu Brâncuşi, pătruns fiind 
acum de adevăratele dimensiuni în istoria artelor ale fostului său 
coleg din România, din 1900 şi de îndurarea celor ce l-au iubit, 
tocmai pentru că se îndepărtase de ea." (cf. Tinereţea lui Brâncuşi, 
Ed. Tineretului, Bucureşti, 1967).  

În schimb, Petre Pandrea nu ezită să scrie:  

"Prietenia dintre oamenii mari este un dar al zeilor pentru muritori şi 
pentru urmaşi. Se pot surprinde, din testimoniile lăsate, multe pilde şi 
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îndemnuri spre înţelepciune. Se cristalizează esenţele psihologice 
umane sau române din prietenia lor, iar epoca se oglindeşte cu 
fidelitate în opere, coroborate cu epistole sau alte texte autentice ori 
din memorialistică. Se ştia de multă vreme de prietenia dintre Peter 
Neagoe şi Constantin Brâncuşi, o prietenie fără nouri şi fără furtuni 
dintre anii 1898-1957, când sculptorul a murit. Neagoe a vegheat la 
căpătâiul lui, împreună cu soţia sa Ana (o americancă), special veniţi 
de la New York. ~n 1960 a decedat şi Peter Neagoe." 

Iar despre romanul în discuţie: "Putem spune că această carte este un 
monument funerar ridicat de un prieten în cinstea prietenului său din 
tinereţe şi de o viaţă." (op.cit.).  
 Desigur, ar fi prea multe "aforisme" / ziceri de reţinut în dreptul 
personajului principal dintr-o carte care-i este dedicată în întregime. 

Oricum, destule lucruri reproduse de Peter 
Neagoe au intrat în circulaţie datorită 
romanului său Sfântul din Montparnasse. 
Cu titlu de exemplu, transcriu numai unul 
căruia aproape că nu i se mai (re)cunoaşte 
"sursa" datorită notorietăţii dobândite prin 
citare frecventă: "Lucrările (sculpturile) 
nu sunt greu de făcut. Ceea ce e cu 
adevărat greu este de a ne pune în 
STAREA DE A LE FACE."  
 Dar ce opinie avea C. Brâncuşi 
însuşi despre aceste "aforisme" pe care le-
a produs involuntar? Probabil că întâi s-a 
mirat, nu atât de faptul că au fost reţinute 
(pentru că atelierul devenise deja un fel de 
"agoră" legendară pe care o patrona cu 

vorbele sale înţelepte), cât de acela că au apărut într-o revistă străină (v. 
"Constantin Brancusi, a Summary of Mann Conversations" în The Arts, 
iulie 1923). Ulterior, s-a mirat din nou când o revistă românească (v. 
"Aforismes" în Integral, aprilie 1925) a renunţat la forma interviului, 
înşiruind pur şi simplu frazele rostite de el (şi, încurajat, tot acolo publică 
"Histoire de brigands" în nr. din iunie 1925). Apoi a simulat cochetăria, 
refuzând la început propunerea Irenei Codreano de a-i reproduce "zicerile" 
memorate de ea însăşi de-a lungul anilor şi pe cele adunate de la cunoscuţi; 
în final a acceptat (v. "Aphorisms of Brancusi" în This Quarter 1/1, 1925). 
Aşa că apariţia unui grupaj de "aforisme" în catalogul spectaculoasei sale 
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expoziţii de la Brummer Gallery (New York, 1926) a venit ca o consacrare 
a lui C. Brâncuşi în postura de maestru al genului. De aici încolo, "fiinţa 
orală" care l-a dublat / însoţit pe sculptor (în chip de "raisoneur"?) s-a tot 
dezvoltat. Şi aproape că a dobândit carne şi oase în formula romanului 
biografic Sfântul din Montparnasse de Peter Neagoe… (E.N.) 
 

NOTĂ: 

 
 Un scriitor aproape uitat (şi avem destui în literatura română care împărtăşesc 
această condiţie) este menţinut, totuşi, în actualitate – dacă îi vom căuta numele pe Net, 
care a devenit un (pseudo)test la modă pentru existenţa sau non-existenţa în conştiinţa 
publică – printr-o întâmplare petrecută în anul 1932. Atunci a fost oprită difuzarea în 
SUA a primului volum de povestiri semnat de Peter Neagoe, Storm, a Book of Short 
Stories / Furtună, o carte de povestiri (The New Review Publications, Paris, 1932), pe 
motive de obscenitate! Interdicţia a fost ridicată relativ repede, în 1934 (faţă de alte cărţi 
care au aşteptat decenii întregi ca să fie acceptate, precum Tropicul Cancerului, 1934-
1961 şi Tropicul Capricornului, 1939-1962 de Henry Miller). În consecinţă, ediţia în 
limba engleză, menţionată mai sus, dar mai ales aceea în limba franceză, din 1935 (Ed. 
Albin Michel, Paris) sunt oferite astăzi la vânzare de anticariatele on-line pentru 400 de 
euro.  
 Întâmplarea însă rămâne importantă din alt punct de vedere: seamănă izbitor cu 
"aventura" prin care trecuse, în perioada 1926-1928, "Măiastra" lui C. Brâncuşi, pe care 
tot funcţionarii de la vama americană au sechestrat-o deoarece nu a fost considerată "o 
operă de artă". Iar evenimentele respective s-au conectat de la sine datorită faptului că 
Peter Neagoe (1881, Odorhei – 1960, Kingston, NY) a fost coleg cu marele sculptor la 
Şcoala Naţională de Arte Frumoase, în perioada 1900-1902, de aici pornind o lungă 
prietenie. Deşi, în SUA (unde a emigrat în 1903), Peter Neagoe şi-a continuat studiile de 
artă, în acelaşi timp orientându-se către publicistică şi literatură. S-a întors în Europa după 
primul Război Mondial, împreună cu soţia sa Anna Frankel (pictoriţă), şi s-a instalat la 
Paris. O vreme a continuat să picteze şi să frecventeze cercul scriitorilor de avangardă 
(Tristan Tzara, Ezra Pound, Gertrude Stein, Henry Miller, e.e. cummings ş.a.). Astfel a 
revenit şi în preajma lui C. Brâncuşi. Schimbarea carierei pare să fi fost determinată de 
succesul obţinut prin publicarea nuvelei "Caleidoscop" (în rev. Scriitorilor americani din 
Franţa, Transition, editată de Elliot Paul şi de Eugene Jolas), în 1928. Începe să 
colaboreze şi la revista de limbă engleză The New Review (unde, la un moment dat, este şi 
coeditor, împreună cu Samuel Putman). Totodată, povestirea "The Shepherd of the Lord" 
(Păstorul Domnului) i-a fost selectată de Edward J. O'Brien în antologia The Best Short 
Stories of 1932 (Cele mai frumoase povestiri din 1932), unde mai semnau E. Caldwell, 
W. Faulkner, W. March etc. Evenimentul poate fi socotit drept consacrarea lui Peter 
Neagoe ca scriitor. După volumul Storm, deja menţionat, a publicat broşura Wat is 
Surrealism, 1932 (Ce este suprarealismul, cu ilustraţii de Juan Miro, André Masson şi 
Max Ernst), romanele Easter Sun, 1934 ("Soare de Paşti", trad. rom. de Ionel Jianu în 
1940), Winning a Wife & Other Stories, 1935 (Cucerirea unei soţii şi alte povestiri), There 
is My Heart, 1936 (Iată inima mea, trad. rom. de L. Giurgea în 1938, sub titlul "Drumuri 
cu popas"), A Time to Keep, 1949 (Timp de neuitat, trad. rom. de I.A. Popa în 1975), No 
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Time for Tears, 1958 (Lacrimi inutile) şi The Saint of Montparnasse, a Novel based on 
the Life of Constantin Brancusi, 1965, postum (trad. rom. de S. Trifu în 1977).   

Chiar dacă locuia de drept în Franţa (unde-şi cumpărase o casă la Mirmande), 
Peter Neagoe a rămas un nostalgic al subiectelor şi personajelor din ţara natală, pe care 
însă le trata în felul neonaturalismului american (de unde i s-a tras şi acuzaţia de 
"obscenitate" din 1932). De aceea nu a ezitat să revină aici în 1937, la invitaţia Regelui 
Carol II (mai ales că, în 1936, îi fusese tradus şi volumul Storm, cu titlul "Vifor", de 
Profira şi Teodora Sadoveanu). Din această călătorie a păstrat, ca pe o amintire deosebită, 
portretul oferit de Regina Maria cu o dedicaţie din care rezultă că volumele lui Peter 
Neagoe sunt "cărţi româneşti scrise în limba engleză" (v. arhiva familiei depusă de Anna 
Frankel-Neagoe la Syracuse University, în 1980). Iată cum această caracterizare e 
certificată, peste decenii, de criticul Mircea Zaciu: "În fapt, Neagoe continua un filon al 
sămănătorismului muntean (...), trecut prin experienţa avangardei (americane, franceze). 
De aici, nota – coincident <gândiristă> - a unui expresionism unit cu predilecţia pentru 
fondul <primitiv>, instinctual, neguros al vieţii ţărăneşti, cât şi stilizarea decorativist-
etnografică din unele texte. Vitalismul intens, impulsurile nereprimate, psihologiile 
sumare, plăcerea anecdoticului fac din povestirile lui Neagoe un soi de Decameron 
modern al satului ardelenesc, unde accentul erotic şi cel tragic se intersectează nu o dată. 
Puţine texte se menţin la nivelul unei experienţe imediate (raportabile la iniţierea 
scriitorului în viaţa americană, cum ar fi The Greenhorn); majoritatea îşi trag seva din 
stratul observaţiilor şi întâmplărilor auzite în copilăria din Aciliu." (cf. Dicţionarul 
scriitorilor români, lit. M-Q, Ed. Albatros, Bucureşti,2001).  
 Pe de altă parte, călătoria în România din 1937 (când a şi fost ales "prin 
aclamaţii" membru al Societăţii Scriitorilor Români) apare sub o altă lumină şi cu o altă 
motivaţie în memoriile lui Petre Pandrea: "Din câteva lungi întrevederi cu Neagoe, mi-am 
dat seama că posedă tezaurul limbii române mai bine decât mine, deşi părăsise ţara de 
peste 30 de ani. Am remarcat acest lucru la dejunuri în doi la Capşa şi apoi în tren 
împreună cu dr. Petru Groza, de la Gara de Nord până la Piatra Olt. Neagoe şi cu Groza 
au plecat mai departe în Ardeal iar eu spre Craiova. Romancierul american nu vorbea la 
Paris şi New York, unde avea domicilii, decât rare ori româneşte. Soţia sa, Anna, care 
publică opera postumă, era de origine şi limbă engleză. Totuşi, Peter Neagoe nu uitase 
limba şi lumea sa de baştină. 

Circumstanţele întrevederilor cu Neagoe şi dr. Petru Groza au fost în mediul 
jurnalistic şi editoril românesc. Editorul său american îl sfătuise ca să facă o vizită pe 
cheltuiala sa, o vizită de minimum 100 de zile în România pentru a-şi împrospăta 
inspiraţia şi pentru a oferi o marfă bună în continuare, cu folclor şi autenticităţi româneşti. 
Peter Neagoe nu s-ar fi urnit de la New York şi Paris pentru că acolo avea două sedii de 
creaţie, se considera cetăţean loial american, cu o perspectivă planetară şi universală" (cf. 
Petre Pandrea, Brâncuşi. Amintiri şi exegeze, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1967). Mai multe 
lămuriri despre relaţia prozatorului cu limba română aflăm de la el însuşi, într-un interviu 
pe care i l-a luat I. Valerian, tot în 1937:  

" – Parcă aţi plecat ieri din ţară. Aţi putea face literatură şi în limba română. 
P.N.: <Mi-ar veni cam greu – surâse el blajin –, de peste treizeci de ani adâncesc limba 
engleză. Una-i să vorbeşti, alta să scrii. Eram aproape un copil când am emigrat, şi 
adaptarea s-a făcut pe o minte fragedă. O limbă-şi are specificul ei şi nu o poţi aşterne 
uşor pe hârtie. Acum câţiva ani, am trăit un timp în Franţa, dar n-am pretenţia că ştiu 
franceza – bunăoară ca Panait Istrati.>" (cf. Viaţa literară, nr. 12 din 1937).  
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 În luna august 1939, Peter Neagoe s-a întors în SUA şi a rămas acolo pe toată 
perioada celui de-al doilea Război Mondial, lucrând la "Office of War Information", 
respectiv realizând emisiuni radiofonice în limba română. După război a călătorit frecvent 
între Paris şi New York. Şi nu e de mirare că autorităţile comuniste, abia instalate la 
Bucureşti, puseseră imediat ochii pe el. Căci, încă din 1905, Peter Neagoe se arătase 
oarecum sensibil la manifestările stângii democrate (ceea ce nu înseamnă, neapărat, 
comunism), traducând şi publicând la Bucureşti, într-o broşură, două nuvele ale lui 
Maxim Gorki, "Vagabondul" şi "Tovarăşul meu de drum". Apoi, în perioada 
premergătoare şi chiar în timpul amintitei sale călătorii în România, din 1937, sunt de 
observat cronicile publicate la cărţile sale mai ales în presa democrată (cu predilecţie în 
Adevărul şi Dimineaţa), plus relaţia cu Petru Groza. Aşa că nu trebuie să ne surprindă 
cele scrise de Al. Lăzăreanu, consilierul cultural al legaţiei R.P.R. din SUA, în raportul 
solicitat de conducerea P.M.R. (în februarie 1947): "... este, fără îndoială, democrat şi 
prieten al nostru. Se consideră prieten personal al lui Groza. Ca scriitor nu are în America 
poziţia pe care i-o credeam venind în ţară. E cunoscut şi apreciat într-un cerc restrâns. Are 
totuşi un talent real şi se întreţine din scris." Iar în legătură cu o eventuală nouă vizită în 
România, devenită deja "republică populară", raportorul continuă: "Am discutat cu el şi a 
fost entuziasmat la gândul scrierii unui ciclu de romane cu subiecte din viaţa poporului 
român în ultimii 15 ani: Griviţa, Doftana, războiul, 23 august etc. Ar trebui însă condus 
peste tot, să i se dea material, explicaţii etc.". Speranţe deşarte: Peter Neagoe nu a marşat 
la propunerea de a pune umărul la consolidarea "proletcultismului" (v. subiectele care i se 
pregăteau!), nevrând să refacă drumul invers pe care l-a parcurs peste câţiva ani Petru 
Dumitriu, de exemplu. Mai cu seamă că veştile despre "îngroşarea glumei" cu 
comunismul românesc ajungeau şi în SUA (ca şi cele despre artiştii care au apucat să 
părăsescă ţara în mare grabă).  
 Dar proiectul eşuat al propagandei de la Bucureşti l-a urmărit pe Peter Neagoe şi 
după moarte. Pentru că în arhivele fostei Securităţi (Fond "D", d. nr. 10966) se păstrează 
o "Notă", din 17 septembrie 1983, "cu propuneri şi sugestii generale privind omologarea 
şi reactualizarea scriitorilor emigraţi", unde (în "Anexa I", la punctul 11) se spune: 
"PETER NEAGOE a început deja să fie recuperat, mai ales prin articole de almanah (e 
vorba despre almanahul rev. Tribuna din Cluj - n.m.), mergându-se mai ales în direcţia 
sublinierii sentimentelor sale patriotice. S-ar putea merge şi mai departe, analizându-se 
opera sa de prozator şi publicist nu prin asumare, ci prin considerarea acesteia drept un 
exemplu de intersecţie a unor culturi şi spiritualităţi diferite, scriitorul făcând pentru 
fiecare câte ceva. Să nu uităm că el n-a scris în limba română. Pe de altă parte, începutul 
reactualizării lui s-ar putea face prin prezentarea câte unui aspect mai senzaţional, mai 
puţin cunoscut: aproape nimeni nu mai ştie că Peter Neagoe a scris o carte romanţată 
despre Brâncuşi, prima şi deocamdată unica în felul ei." (semnat: "Mihu", un colaborator 
extern al Securităţii, desigur, care revine în 29 septembrie 1983 cu o "Notă asupra 
literaturii emigraţiei", unde scria, printre altele: "Panait Istrai şi Peter Neagoe n-au scris 
româneşte, dar universul prezentat este cel românesc."). Iată cum un ocoliş documentar 
atât de ciudat ne trimite tocmai la scrierea cea mai rezistentă în timp a lui Peter Neagoe, 
romanul The Saint of Montparnasse (Sfântul din Montparnasse), publicat postum în 1965 
la Ed. Chilton Books, Philadelphia, New York.  
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Un exeget al lui lui C. Brâncuşi: 
Ionel Jianu 

 
 Profesorul, criticul şi istoricul 
de artă Ionel Jianu (1905-1993) 
reprezintă generaţia de aleasă cultură, 
a deceniului III din veacul XX, din care 
mai remarcăm pe Mircea Eliade, Petru 
Comarnescu, Mircea Vulcănescu, 
Constantin Noica, Mihail Polihroniade, 
Ionel Cantacuzino, Serban Cioculescu, 
Barbu Brezianu. Studiile sale asupra 
artiştilor plastici, Theodor Pallady, N. 
Tonitza, Luchian, Ion Negulici, C.D. 
Rosenthal, Barbu Iscovescu, Ştefan 
Dimitrescu, N. Grigorescu, Ciucurencu 
şi în special Constantin Brancuşi 
dovedesc imensa sa preocupare în acest 

domeniu. El a făcut cunoscute operele artiştilor români de frunte dincolo 
de graniţile ţării. Diversitatea temelor tratate în scrierile şi conferinţele 
sale, precum şi întreaga activitate comfirmă universalitatea şi erudiţia sa. 
(Alexandru Tomescu) 
 Redactor la Editura de Stat pentru Literatură şi Artă şi la 
Meridiane vreme de 11 ani, Ionel Jianu a iniţiat prima colecţie de artă 
românească, editând în timpul activităţii sale în cadrul celor două 
prestigioase instituţii, 200 de volume. Plecarea sa din ţară, în anul 1961, 
are la origine hărţuiala la care era supus de către criticul acreditat al 
regimului comunist, George Oprescu. A fost înlăturat de la editură, de 
asemeni din funcţia de profesor la Institutul de Arte Plastice „Nicolae 
Grigorescu” din Bucureşti, i s-au interzis emisiunile de la radio şi 
televiziune şi chiar semnătura pe propriile sale cărţi. (Ioana Dinulescu) 
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„N-a fost nici înţeles, nici preţuit cum se cuvine…” 
 
 Cum a fost privită opera lui Brâncuşi în România, în prima 
perioadă, până la sfârşitul celui de al doilea război mondial, când 
atitudinea faţă de avangardă în artă s-a schimbat radical în opinia publică 
mondială? 
 În Universul Literar din 22 aprilie 1928, Camil Petrescu definea 
foarte bine situaţia: „La noi, Brâncuşi e foarte puţin cunoscut. Dacă în 
cercurile artistice e preţuit cum se cuvine, marele public nu cunoaşte mai 
nimic din opera acestui celebru sculptor.” Iar Lucian Blaga, în ziarul 
Patria din Cluj, afirma în 1923: „La noi, fireşte, opera acestui sculptor ar 
stârni încă mirarea şi indignarea tuturor.” 
 De fapt, pentru a înţelege felul cum a fost primită opera lui 
Brâncuşi în România, în prima jumătate a acestui veac *, se cuvine să 
facem o deosebire între lucrările sale de început, create sub influenţa lui 
Rodin, şi sculpturile de după 1908, în care s-au manifestat tendinţele 
înnoitoare care au revoluţionat limbajul şi concepţia despre artă. 
 Brâncuşi a început să expună la Tinerimea Artistică din Bucureşti 
în anul 1907. Vreme de două decenii el a continuat să participe, cu mici 
întreruperi, la expoziţiile colective din Bucureşti. Astfel a expus la 
Tinerimea Artistică din 1908, 1909, 1910, 1013, 1914 şi 1928, la gruparea 
Arta Română în 1920 şi 1924. Ultima dată, a prezentat două desene pentru 
ilustrarea cărţii lui Ilarie Voronca „Plante şi Animale”, la Salonul de Alb şi 
Negru din 1929. Publicul român n-a avut, prin urmare, posibilitatea să 
vadă decât vreo 12 lucrări în 22 de ani. Expoziţiile nu durau mai mult de 
două luni şi erau vizitate de un public destul de restrâns, alcătuit mai mult 
din artişti, ziarişti şi amatori de artă. 
 Cum a primit critica de artă a vremii opera lui Brâncuşi? 
 Părerile au fost împărţite, chiar în privinţa lucrărilor de început, în 
care mai stăruia încă influenţa lui Rodin. 
 „Brâncuşi va fi printre artiştii cei mai mari ai lumii”, scria în 1910 
Alexandru-Bogdan Piteşti, care fusese împreună cu Ştefan Luchian unul 
dintre întemeietorii Salonului Artiştilor Independenţi în 1896 al grupării 
Ileana în 1898. Alexandru-Bogdan Piteşti avea o intuiţie şi un gust artistic 
deosebit de dezvoltat, datorită cărora a putut să-şi alcătuiască înainte de 
primul război mondial cea mai interesantă şi mai bogată colecţie de artă 
din România, în care figurau mai multe sculpturi de Brâncuşi, printre care 
şi Muza adormită şi Capul de Copil. 

                                                 
* sec. XX, desigur; 
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 Despre acest Cap de Copil, Al. Bogdan Piteşti a scris câteva 
aprecieri entuziaste, ajungând la concluzia că Brâncuşi „tinde la 
simplificare, la sintetizare, la ideea înaltă, la senzaţia pură, la emoţia 
spontană şi naivă… printr-o artă extrem de intelectuală şi de subtilă.” * 

 Nu toţi criticii de artă erau 
însă de aceiaşi părere. N. Pora 
scria: „Oribilul Cap de Copil, luat 
parcă din borcanul unei morge, ar 
trebui să rămână în afara 
expoziţiei.” ** 
 Olimp Grigore Ioan era de 
acord cu N. Pora: „Capul de Copil 
de dl Brâncuşi e mai degrabă o 
piesă anatomică decât o operă de 
artă; ea ar fi putut figura într-o sală 
de chirurgie.” *** 

 Nici sculptura Supliciul nu s-a bucurat de o primire mai bună, căci 
criticul de artă Marc Jeanjaquet scria în ziarul La Roumanie: „Supliciul ar 
putea tot atât de bine să fie capul unui degenerat, într-atât expresia lui 
aparţine chipurilor de copii care suferă de o tară ţinând de cea mai neagră 
ereditate. La drept vorbind, această lucrare constituie un caz patologic.” 
 În schimb, alţi cronicari ca Theodor Cornel, George Murnu şi N. 
Pora au apreciat în cuvinte elogioase această sculptură. 
 Polemica cea mai înverşunată s-a dus însă în 1910 în jurul 
sculpturii Cuminţenia Pământului, prezentată la Tinerimea Artistică. Juriul 
s-a împărţit în două tabere egale: cea pentru respingerea lucrării (pictorii 
Kimon Loghi, A. Verona şi N. Vermont) şi cea pentru admiterea ei 
(sculptorul F. Storck şi pictorii Cecilia Cutzescu-Storck şi Ştefan 
Popescu). Şi alţi artişti, care nu făceau parte din juriu, au luat atitudine 
împotriva acestei sculpturi (sculptorul O. Spaethe) sau în favoarea ei 
(pictorii G. Petraşcu şi Jean Al. Steriadi). 
 Controversa a continuat şi în presă. Al. Tzigara-Samurcaş, Olimp 
Grigore Ioan, Leo Bachelian au criticat cu asprime Cuminţenia 
Pământului, pe când Al. Vlahuţă, N.D. Cocea, Camil Ressu, Theodor 
Cornel şi Cecilia Cutzescu-Storck i-au luat apărarea. 

                                                 
* Al. Bogdan Piteşti: Expoziţia Tinerimii Artistice, Anuarul Presei Române, 1910; 
** N. Pora: Expoziţia Tinerimii Artistice, Minerva, 29.03.1909; 
*** O. Gr. Ioan: Exposition de la Tinerimea Artistica, L’Independence Roumaine, 
26.04.1910; 
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 Redăm aici o parte din articolul publicat de Al. Vlahuţă în ziarul 
Universul din 7 decembrie 1910: 
 /…/ * 
 Sfătuit de G. Petraşcu, inginerul Gheorghe Romaşcu a cumpărat 
Cuminţenia pământului pe care Brâncuşi o lăsase după închiderea 
expoziţiei, în păstrare la prietenii săi Cecilia şi Frederic Storck. 
 
  Al. Vlahuţă era, pe vremea aceea, unul dintre scriitorii români de 
frunte, care avea un deosebit interes pentru artă. Fusese bun prieten cu 
Nicolae Grigorescu, şi publicase în 1910, în editura Casei Şcoalelor, o 
importantă monografie despre marele pictor, rămasă până astăzi cea mai 
bogată sursă de informaţii autentice despre viaţa şi opera lui. Sprijinul lui 
Al. Vlahuţă avea deci o deosebită greutate. 
 Polemica stârnită în jurul Cuminţeniei Pământului nu l-a descurajat 
pe Brâncuşi care a continuat să expună în ţară şi a obţinut în 1912, la 
Salonul Oficial, premiul întâi de 2000 lei pentru un Fragment de tors, 
foarte apreciat de juriu şi de critică. 
 Venind la bucureşti în 1914, Brâncuşi a adus o variantă de bronz a 
Păsării Măestre, pe care n-a prezentat-o la expoziţia Tinerimii Artistice 
din acel an şi a lăsat-o în păstrarea prietenilor săi Cecilia şi Frederic 
Storck. Această Pasăre Măiastră va putea fi văzută de publicul bucureştean 
abia în decembrie 1924 la „Prima expoziţie Internaţională de plastică 
modernă în România” organizată de revista Contemporanul la Maison 
d’Art din strada Corabiei no. 6, în apropierea Ateneului Român. 
 Această expoziţie a fost prima încercare de a lansa în România 
mişcarea dadaistă, întemeiată în 1916 la Zürich de Tristan Tzara, Marcel 
Iancu, Jean Arp, Hugo Ball şi alţi câţiva tineri scriitori şi artişti. 
 Marcel Iancu făcea parte din comitetul de organizare al expoziţiei 
Contemporanul, împreună cu Ion Vinea şi M.H. Maxy. Pe lângă Brâncuşi 
mai expuneau Jean Arp, Kurt Schwitters, W. Eggeling şi H. Richter, 
fruntaşi ai mişcării dadaiste, precum şi alţi artişti de seamă ca Paul Klee. 
Pictura românească era reprezentată de Marcel Iancu, M.H. Maxy, Mattis 
Teutsch, Victor Brauner, iar sculptura de Militza Petraşcu, fosta ucenică a 
lui Brâncuşi.  
 Lucian Blaga şi Ion Vinea au admirat, în această expoziţie, 
Pasărea Măiastră şi au scris fiecare un poem în cinstea ei. Acela al lui 
Vinea a apărut în numărul special consacrat de revista Contemporanul lui 
Brâncuşi, la care au colaborat şi Militza Petraşcu şi Marcel Iancu. * 

                                                 
* v. infra întregul articol; 
* Contemporanul, anul IV, no. 52, ianuarie 1925; 
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 N-am putut vedea această expoziţie, deoarece în septembrie 1924 
am plecat la studii la Paris, dar, prin scrisori, am avut ecouri despre vâlva 
pe care a stârnit-o în rândurile tinerei generaţii de pe vremea aceea. 
 Mişcarea de avangardă a rămas totuşi marginală 
 Neînţelegerea şi adversitatea faţă de sculptura lui Brâncuşi s-au 
manifestat din nou în 1928, cu prilejul Expoziţiei Jubiliare a Tinerimii 
Artistice unde erau prezentate Pasărea Maiastră, Domnişoara Pogany, 
Sărutul (sub titlul Iubirea) şi un Cap de expresie. Camil Petrescu scria în 
acest articol: „Puţine de tot sunt numele româneşti care se bucură azi de 
celebritatea lui Brâncuşi. I se dedică poeme, i se închină în străinătate 
numere speciale de revistă. E considerat de către germani şi englezi mai 

ales, drept creatorul sculpturii moderne.” ** 
Dar tocmai această „sculptură 

modernă” nu era acceptată pe atunci în 
România, după cum reiese limpede din 
atitudinea ostilă a lui Oprescu care scria în 
1935: „… la începutul secolului (Brâncuşi) a 
abandonat o manieră în care dobândise un 
mare renume şi a trecut brusc în rândul 
acelora care voiau să regenereze sculptura, să 
inspire un sentiment nou, să rupă cu trecutul. 
S-a apucat să simplifice, să concentreze, să 
reducă formele la figuri mai mult sau mai 
puţin geometrice. Aşa a început sculptura 

abstractă. Un ou, subliniat abil prin câteva trăsături, a devenit imaginea 
ideală a unui frumos cap de femeie. Aceste lucrări, bizare dar atrăgătoare 
prin simplitatea lor voită, au fost expuse la salonul Independenţilor. Pe 
urmă sculptorul, prea mândru pentru a-şi mai expune operele, n-a mai 
trimis nimic… s-a făcut vâlvă în jurul acestei arte. Dar, în definitiv, 
Brâncuşi nu aparţine sculpturii româneşti (s.n.).” *** 
 Colecţionarii de artă din România n-au arătat nici un interes pentru 
sculptura lui Brâncuşi. În afară de prietenii săi apropiaţi Victor N. Popp, 
Cecilia Cutzescu-Storck şi Frederic Storck, doar Al. Bogdan-Piteşti a 
înţeles valoarea excepţională a operei lui Brâncuşi şi i-a cumpărat mai 
multe lucrări. Anastase Simu, care cumpărase prima versiune a Sărutului, 
n-a mai vrut să achiziţioneze şi alte lucrări de Brâncuşi după 1908. 

                                                 
** Camil Petrescu: Sculptorul, Universul Literar no. 17 din 22.04.1928; 
*** G. Oprescu: L’Art roumain de 1800 à nos jours, Ed. J. Kroon, Malmoe, Suedia, 1935; 
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 În 1942 am primit de la doamna I. Darvari spre vânzare la Căminul 
Artei, un Cap de Fată cioplit în piatră de Brâncuşi. Timp de doi ani a stat 
în vitrina galeriei şi nimeni nu s-a interesat măcar de preţ, care era destul 
de modest. După bombardamentele din 1944, care au distrus vitrinele 
galeriei, am restituit doamnei Darvari această sculptură rămasă nevândută.  
 Ansamblul de la Târgu Jiu, ridicat în 1937-1938 ca un monument 
în cinstea eroilor din primul război mondial, care reprezintă o culme a 
creaţiei brâncuşiene, n-a fost nici înţeles, nici preţuit cum se cuvine în 
semnificaţiile lui adânci. În presa vremii, doar Claudia Millian a scris în 
noembrie 1937 un articol entuziast despre Poarta Sărutului fără a pomeni 
nimic de Coloana fără sfârşit şi de Masa tăcerii care făceau parte din acest 
ansamblu. * 
 Aceia care au pornit lupta pentru promovarea artei lui Brâncuşi în 
România, în deceniul 1930, au fost Petru Comarnescu, V.G. Paleolog şi 
Ionel Jianu. Această luptă a durat vreo cincizeci de ani, dar a fost 
încununată de succes. 
 Petru Comarnescu a publicat în revista Criterion din 1934 primul 
său articol despre Brâncuşi, urmat în 1944 de „Valoarea românească şi 
universală a operei lui Brâncuşi”, şi în 1945 de „Om, Natură şi Dumnezeu 
în plastica românească”, ambele apărute în Revista Fundaţiilor Culturale 
Regale.  
 În editura Ramuri din Craiova, s-a publicat în 1938 cea dintâi carte 
despre Brâncuşi de V.G. Paleolog, care în 1944 a tipărit „A doua carte 
despre Brâncuşi”, iar în 1947 un album în limba franceză intitulat C. 
Brancusi. Literatura brâncuşiană a fost astfel inaugurată de V.G. Paleolog, 
care are meritul de a fi lansat pe plan mondial primele cărţi consacrate 
acestui mare artist. 
 În toamna anului 1938, am publicat în Jurnalul Doamnei **un 
articol cu date biografice şi amintiri ale artistului, intitulat „Brâncuşi, o 
lecţie de artă, o lecţie de viaţă”, care se încheia astfel: „Brâncuşi a prins, 
prin minunea artei, pentru veşnicie, avântul şi graţia zborului. Am mai 
vorbit mult cu Brâncuşi. Despre lume, despre artă şi viaţă. Şi am înţeles de 
ce Brâncuşi e considerat astăzi ca unul din cei mai mari sculptori ai lumii.” 
 În primul număr al revistei Lumină şi Culoare din luna mai 1946, 
am publicat articolul „Mărturii: C. Brâncuşi”, iar în Revista Fundaţiilor 
Culturale Regale din acelaşi an, studiul „Legenda lui Brâncuşi”. 

                                                 
* Claudia Millian: Sinteză şi spirit românesc, Gorjanul, 08.01.1937; 
** 15 noiembrie 1938; 
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 Acţiunea pentru promovarea artei lui Brâncuşi a fost dusă cu şi mai 
multă eficacitate în a doua perioadă a răspândirii faimei sale în lume, care 
începe din 1950 şi se dezvoltă mai ales în deceniile 1960 şi 1970. *** 
 
 
  

                                                 
*** am păstrat ortografia autorului; textul reprezintă un fragment (în primă formă) din 
monografia pe care Ionel Jianu o pregătea în 1991 pentru o editură din S.U.A. 
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Artă românească 
în trei dimensiuni 
 
 
 
 

un eseu de Aurelian Titu Dumitrescu 
 
Iată ce numesc eu poezie în trei dimensiuni: „Porni luceafărul. Creşteau/ 

în cer a lui aripe,/ Şi căi de mii de ani treceau/ În tot atâtea clipe// Un cer de 
stele dedesubt,/ Deasupra-i cer de stele/ Părea un fulger neîntrerupt/ Rătăcitor 
prin ele.// Şi din a chaosului văi,/ Jur împrejur de sine,/ Vedea, ca-n ziua cea 
dentâi,/ Cum izvorau lumine;// Cum izvorând îl înconjor/ Ca nişte mări, de-a-
notul .../ El zboară, gând purtat de dor,/ Pân’piere totul, totul;// Căci unde 
ajunge nu-i hotar,/ Nici ochi spre a cunoaşte,/ Şi vremea-ncearcă în zadar/ Din 
goluri a se naşte.// Nu e nimic şi totuşi e/ O sete care-l soarbe,/ E un adânc 
asemene/ Uitării celei oarbe“. 

Nichita Stănescu mi-a atras atenţia asupra acestui fragment din 
„Luceafărul“, spunându-mi că avem de-a face cu o mare poezie. Am cercetat 
ani de zile strofele, şi, sub ochii minţii, ele mi-au părut a avea volum, corp, mi 
s-au părut a fi o poezie în trei dimensiuni. Tot poezie în trei dimensiuni 
socotesc a fi „La steaua“ şi fragmentul cosmogonic din „Scrisoarea I“ tot ale 
lui Eminescu. 

Înainte de a-l cunoaşte pe Nichita, îl studiasem pe cont propriu mai bine 
de şapte ani şi făcusem o adevărată obsesie pentru „Omul fantă“. În spiritul 
acestui text – pe care îl apreciez, de asemenea, ca fiind artă în trei dimensiuni – 
scrisesem şi eu – după ani de eforturi – trei poezii scurte ce dădeau senzaţia de 
spaţiu autonom, „Anotimp ascuns“, „Femeie dormind“ şi „Privighetoarea“, pe 
care le-am publicat în „Iubire de pietrar“, volumul meu de debut, apărut în 1982. 
Aceste poeme îi plăcuseră mai mult lui Nichita, când, tot în 1982, mă acceptase 
ca ucenic al lui. 

În 2013, pe când pregăteam pentru tipar cu maestrul Sorin Dumitrescu 
„Antimetafizica“, ediţia a V-a, acesta mi-a spus că „Omul fantă“ şi cele trei 
poeme scurte ale mele sunt necuvinte, că trebuie citite în spiritul volumului 
„Necuvintele“ al lui Nichita Stănescu şi că tocmai de aceea m-a acceptat 
ploieşteanul lângă el, că scriu şi eu necuvinte.  
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De prin 1980, recitesc, cam o lună pe an, în fiecare an, „Elegiile duineze“ 
şi „Sonetele către Orfeu“ ale lui Rilke, în traducerea lui Dan Constantinescu. 
Într-unul dintre aceste sonete, am găsit substantivul necuvintele.  

Nichita îl cunoaştea foarte bine pe Rilke, cartea sa „11 Elegii“ fiind o 
replică la „Elegiile duineze“. Probabil că Nichita şi-a dat seama de importanţa 
acestui substantiv şi a făcut din el un concept, şi, din concept, o viziune. 

Crezând că e imposibil să scrii numai cu necuvinte, Nichita împărţise 
poezia în două: în revelaţie (scrisă numai cu necuvinte) şi în arcul de 
amortizare a revelaţiei, scris în mai multe versuri şi din cuvinte apropiate ca 
intensitate metafizică de cele din revelaţie, însă altceva decât revelaţia, decât 
necuvintele. Versul sau versurile revelaţiei sunt şi ele poezie în trei 
dimensiuni, realizând un corp, un spaţiu autonom. 

După moartea lui Nichita Stănescu, am tot încercat să măresc numărul 
revelaţiilor şi al versurilor revelaţiei într-un poem, scăzând numărul versurilor 
arcului de amortizare. Îngrozit de lipsa de frumuseţe a versurilor arcului de 
amortizare, am scris şi poeme care conţin numai revelaţii, cum ar fi „Oratoriu 
de bărbat/ Clipă captivă, simt pe faţă vina mamei mele“, din Volumul „Trei 
tipare“, lăsând coerenţa versurilor pe seama şedinţelor colective de psihanaliză. 
Exersând astfel zeci de ani, am ajuns la „Noapte de ianuarie“, poem recent 
scris numai din revelaţii care au şi coerenţa formală, nu numai pe aceea a 
psihanalizei. Dar am ajuns la acest nivel după mai bine de treizeci de ani de 
viaţă morală, de post şi de rugăciuni, în care mi-am întărit spiritul. 

George Bacovia are o poezie aproape în totalitate cosmică, deci 
tridimensională. Este uimitor ce spirit puternic a avut acest om în aparenţă 
neajutorat! 

Lucian Blaga are şi el revelaţii tot mai lungi în versurile sale şi arcuri de 
amortizare tot mai scurte. Despre Blaga, Nichita spunea că, din punctul de 
vedere al compoziţiei, acesta este inversul lui Eminescu, deoarece la 
Eminescu primul vers este versul mare iar, la Blaga, ultimul vers este 
revelaţia, nu primul. Blaga ar începe, aşadar, cu arcul de amortizare. Scriind în 
„Pentru Patrie“ despre Bacovia, numeam arta lui poezia gravitaţională. 
Scriind, tot în „Pentru Patrie“, despre Constantin Brâncuşi, spuneam că 
fiecare lucrare a lui este un infinit integral spiritualizat. Dar Brâncuşi este 
inefabil, este antigravitaţional. În cultura română, Brâncuşi este calota de sus 
a sferei iar Bacovia este calota de jos.  

În muzica românească, infinite integral spiritualizate mai sunt în 
„Balada“ lui Ciprian Porumbescu şi în „Rapsodia a II-a“ a lui George Enescu. 

În grafica românească, infinite negre integral spiritualizate cuprind cele 
trei lucrări din ciclul „Încercare de înşurubare în real“ de Mircia Dumitrescu. 
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La fruntariile 
incertei 

posterități 
 

 

 

o cronică de Vasile Spiridon 

Cine este atent la tendinţele generale de pe plan european ale literaturii 
ajunge la concluzia unui evident declin al poeziei, accentuat prin manifestările 
antilirice decurgând din mizele de acum deja (iată!) vechiului program poetic 
postmodernist. Răzvan Voncu explică, la începutul cărții Poeţi români de azi (I) 
(Ed. Muzeul Literaturii Române, 2015), această îndepărtare de poezie a 
publicului larg. Este o îndepărtare creată tocmai din cauza înlocuirii, de către 
majoritatea poeţilor de acum, a lirismului cu o formulă „tehnică”, relativ facilă şi 
văduvită de emoţie, precum şi din cauza exercițiului critic nu neapărat preocupat 
de valoarea estetică şi predispus să refuze/accepte unele discursuri, doar pe 
criterii programatice, indiferent de autenticitatea experienţei literare conţinute. 

Din moment ce „vârsta de 30 de ani este, pentru cei mai mulţi, un prag de 
netrecut, dincolo de care dispar din viaţă sau dispar în viaţă” (p. 65), criticul 
bucureștean se ocupă în primul rând de analizarea cazului extrem și tragic, 
reprezentat de autorul Primelor iubiri: „Pur şi simplu, Nicolae Labiş este un 
talent născut prea târziu sau prea devreme. În orice caz, într-un moment literar 
complet nepotrivit./ Regimul comunist nu putea «rata» un asemenea talent” (p. 
12). Şi mai departe: „Nicolae Labiş, poet exponenţial, la un moment dat, al «noii 
literaturi», a murit, de fapt, ca autor interzis. [...] Din punctul de vedere al 
regimului, Labiş a murit la timp, adică înainte să înceapă să creeze cu adevărat 
probleme. Înainte să devină un caz. Tânărul tot mai incomod dispărea oportun, la 
numai 21 de ani, înainte de a crea în jurul său un cerc literar, o şcoală de poezie 
şi, mai ales, de a deveni un disident” (s.a.) (pp. 14–15).     
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  Într-o astfel de situație, repoziţionarea istorico-literară este cu atât mai 
dificil de făcut, cu cât posteritatea labişiană se confruntă cu probleme ce ţin de 
contexte istorice și de receptare diferite de momentul afirmării tânărului Labiş. 
Doar contextualizant îi poate fi citită corect opera neterminată şi străbătută de 
direcţii uneori divergente. Cert este că poetul a recuperat o bună parte din temele 
interzise de realismul socialist, refăcând contactul cu modelul eminescian, cu 
lirismul şi implicit cu poezia erotică, a naturii şi a reflecţiei filosofice 
(nemarxistă!, adaugă imediat Răzvan Voncu). Concluzia criticului sună în felul 
următor: ceea ce este important azi e că zeci de poezii ale lui Nicolae Labiş nu 
acuză eroziunea timpului, că auzim o voce poetică suficient de clară şi de 
distinctă, de autentică, chiar dacă nu pe deplin formată. 

Excepţiile de la ciclul biologic frânt prea devreme le reprezintă, desigur, 
Tudor Arghezi, Lucian Blaga şi Nichita Stănescu. Primii doi se remarcă prin 
asiduitatea cu care, la bătrâneţe, au trasat tuşele finale ale unui tablou schiţat în 
tinereţe, dar ei nu intră, cum este şi firesc, la cuprinsul cărţii de faţă. Ultimului îi 
este evidenţiată pe larg determinarea cu care, puţin timp înainte de a intra în 
„tunelul oranj”, a renunţat la o poetică recognoscibilă şi la confortul unei poziţii 
simbolice de prim rang în care se instalase, pentru a-şi reorienta încercările 
poetice înspre „epica magna”. Nichita Stănescu filtrase ca nimeni altul din 
modernitatea interbelică modalităţile prin care se va fi conturat mai târziu poetica 
neo-modernismului şi a postmodernismului.  

La o reevaluare critică, vastul poem, neîncheiat, din „operele imperfecte” 
stănesciene, reluat şi completat periodic, denotă mobilitatea formulelor adoptate 
şi asigură rezistenţa la uzura timpului, indiferent de mutaţii sociale, politice sau 
estetice. Privind la moştenirea ne-epigonică lăsată în contemporaneitatea imediată 
nouă, criticul îl vede pe Daniel Bănulescu a fi unul dintre cei mai autorizaţi 
continuatori ai unui „ultim Nichita”, prin cultivarea tragicului şi apropierea unor 
paradigme disociabile în principiu. De asemenea, Eugen Suciu este plasat între 
Virgil Mazilescu şi Nichita Stănescu (dar nu cel din O viziune a sentimentelor, 
nici cel din În dulcele stil clasic, ci acela din Noduri şi semne sau Oase 
plângând).  

 În privinţa predilecţiei avute de poeți pentru cultivarea anumitor formule, 
Răzvan Voncu remarcă faptul că poezia lui Gheorghe Tomozei şi-a păstrat 
nealterate puterea de seducţie şi capacitatea de iradiere semantică, în condiţiile în 
care poetul şi-a schimbat pe parcurs imageria, retorica şi metaforele obsedante. În 
schimb, criticul sesizează şi modul în care apariţiile editoriale postdecembriste ale 
Anei Blandiana intră în rezonanţă cu cele de dinainte, redimensionând o structură 
organică în jurul aceloraşi teme, mituri şi imagini. O situaţie similară se întâmplă 
şi cu Dan Laurenţiu, care este, structural, un poet de maturitate, ce şi-a identificat 
şi cizelat timbrul propriu în urma unor decantări succesive. De aceea, suntem 
îndemnaţi să-i citim opera de la poezia de maturitate creatoare înspre aceea de 
tinereţe. Numai așa ne vom putea da seama – ne asigură autorul – că poezia 
religioasă nu este o nouă etapă în evoluţia poetului, ci reprezintă însuşi obiectivul 
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său iniţial, de care s-a apropiat iminent, chiar când părea că se îndepărtează mai 
tare.  

O altă constantă evolutivă demnă de semnalat este în privința operei lui 
Gellu Naum. Chiar dacă Gherasim Luca și D. Trost se adresau, prin Dialectique 
de la dialectique, unei „mişcări suprarealiste internaţionale”, acest apel era 
iluzoriu, deoarece era făcut în 1946, atunci „când suprarealismul european era, 
cel mult, o cenuşă în care mai pâlpâiau câţiva tăciuni” (p. 102). Fapt ce nu l-a 
împiedicat pe Gellu Naum să rămână într-adevăr – și s-a mai spus asta – singurul 
nostru suprarealist veritabil. Și aceasta deoarece pentru poetul nostru 
suprarealismul nu este neapărat un model literar de urmat, ci un mod de a fi și de 
existență creatoare peste mode și timp. Fără îndoială că neîncremenirea într-o 
anumită experienţă creatoare îi asigură autorului Athanorului permanenta 
actualitate. 

În acelaşi spirit al actualității, este supus analizei discretul şi rezervatul 
faţă de grupurile de influenţă Horia Bădescu propune – nota bene: în spaţiul 
poetic francofon – o cale viabilă de reactivare a poeziei ca formă superioară de 
cunoaştere, rămânând (departe de a încerca resuscitarea desuetului lirism al 
modernităţii) un liric într-o epocă postmodernă de obicei prozaică. La rândul său, 
prolificul autor de arte poetice Marian Drăghici ştie să combine discursul „înalt” 
cu semnificaţiile transparente şi pe cel banal cu sensurile ascunse, tulburătoare, 
într-un arhitectonic joc de plinuri şi goluri, prin intermediul căruia este controlată 
şi întreţinută tensiunea lirică. Nu cu o aceeaşi consecvenţă întreţine tensiunea 
lirică Mircea Dinescu, care se află la vârsta celei de-a doua crize poetice (criză la 
care nu ajung decât cei longevivi estetic), şi pe care urmează să vedem dacă va 
reuşi să o depăşească. „Mircea Dinescu s-a jucat când şi când cu poezia, dar 
niciodată de-a poezia” (p. 84) – este notat judicios şi cu optimism într-o 
paranteză. În acest context, sunt amintite experienţe similare: trecerea lui Tudor 
Arghezi de la post-simbolismul Agatelor negre la modernismul Cuvintelor 
potrivite, abandonarea lirismului graţios pentru discursul din Epica Magna, la 
Nichita Stănescu, începerea experienţei postmoderne soresciene din ciclul La 
Lilieci.  

Un loc distinct şi un comentariu pe măsură îi sunt afectate lui Şerban 
Foarţă. Citind volumul Phoenix, cu muzica renumitului grup Phoenix în gând şi 
în urechi, lectura pasionatului de muzică Răzvan Voncu îi este influenţată de un 
astfel de sincretism sui-generis: „Pentru că, dacă rockul era exprimarea a ceva 
vechi printr-un limbaj nou, etno-rockul este alcătuirea acestui nou limbaj muzical 
din elemente... şi mai vechi, provenind, ca tot ce e folclor, din acel illo tempore al 
societăţilor tradiţionale. Tot aşa, dacă postmodernismul era căutarea poeticităţii în 
limbajul comun, a poeziei realului, demersul postmodern al lui Foarţă este 
caracterizat de căutarea unei structuri de comunicare poetică modernă (chiar pe o 
treaptă accesibilă), într-un limbaj atât de vechi, încât se cere, uneori, reinventat. 
Pe dos, deci: un soi de concept poetic, recesiv, cu feed-back, care produce oferta 
multiplă a textului” (p. 86).  
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Universitarul bucureştean nu speră să impună în postumitate un autor 
care, deşi a meditat îndelung asupra unei culegeri de versuri, nu a publicat-o. Însă 
este convins că poeziile teoreticianului literar Ion Vasile Şerban reprezintă o 
creaţie de certă calitate, diferită din punct de vedere discursiv de modalităţile 
curente din lirica ultimelor două decenii. Tot după două decenii de tăcere s-a 
cristalizat – sesizează criticul – într-un promiţător început de operă şi apariţia 
poetică a criticului literar Valentin F. Mihăescu, în urma unui traumatizant 
accident biografic. 

La aproape două decenii de la ecloziunea optzecismului, Răzvan Voncu 
își dă seama, odată cu alţi comentatori, că unele dintre observațiile prospective și 
pronosticurile emise la superlativ atunci nu s-au adeverit (în parte, din cauza 
presei postdecembriste, care a sedus şi acaparat mulți scriitori prin mirajul 
participării imediate la viaţa cetății). După momentul bilanţier întocmit unor poeți 
optzeciști reprezentativi – ajunşi să își asume acum o altă condiţie decât aceea de 
tineri scriitori, în care i-a situat critica încă din anii debutului şi din care nu au 
mai ieşit mult timp, ei devenind, cu sau fără voie, seniorii vieţii literare – vine la 
rând, la sfârșitul cuprinsului, generația tânără. Din şirul poeţilor noului val, sunt 
analizaţi şi doi poeţi atipici. Primul este Cosmin Perţa, pentru „anacronica” 
melancolie metafizică pe care o exprimă şi pentru nu mai puţin inactuala ataşare 
faţă de valorile universului tradiţional, ţărănesc. Al doilea este Vlad A. 
Gheorghiu, pentru replierea reflexivă asupra propriul univers de mituri, fantasme, 
obsesii şi trăiri manifestate în mijlocul unei foarte tinere generaţii în mare parte 
superficială şi verbioasă. 

Foarte lăudabilă pentru o carte intitulată Poeţi români de azi este prezenţa 
în interiorul ei a câtorva nume din Republica Moldova. Niciunul dintre cei care 
au fost recunoscuţi drept scriitori exponenţiali acolo nu a avut loc şi în conştiinţa 
literară naţională, așa cum a fost Grigore Vieru. Mai mult, în partea stângă a 
Prutului s-a scris şi un alt fel de literatură decât aceea care a glorificat satul, 
mama şi a limba română. Îi stă mărturie lui Răzvan Voncu poezia optzecistei 
Călina Trifan, care abandonează modelul eminescian – consacrat de Grigore 
Vieru după decenii de trecere a literaturii prin deşertul realismului socialist –, 
golindu-l de conţinutul iniţial şi reciclându-l benefic.  

 Bunăoară, Liviu Damian este aproape necunoscut în România, iar 
explicaţia dată este de ordin conjunctural, deoarece poetul s-a stins înaintea de a 
triumfa limba română scrisă cu alfabet latin, ce a impus conştiinţei publice 
româneşti alţi poeţi. Datorită exigenţei estetice de care a dat dovadă şi cochetării 
cu modernismul, el nu fusese integrat nici ierarhiei oficiale „moldoveneşti”, din 
perioada sovietică. Criticul bucureştean este convins că şi Dumitru Matcovschi, 
sincronizat, cu tematică şi modalităţi specifice, generaţiei noastre şaizeciste, 
merită o relectură, atât din perspectivă literară (pentru a se vedea ce rezistă dintr-
o operă clădită nu din considerente exclusiv estetice), cât şi din perspectivă 
morală (o analiză a dublei cenzuri suferite: ideologică şi naţională). Se are în 
vedere şi situaţia specială a cernăuţeanului Nicolae Spătaru, care, fiind strămutat 
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la Chişinău în contextul tulbure de dinaintea căderii comunismului, a fost 
etichetat de adepţii de atunci ai „moldovenismului” drept naţionalist şi i s-a 
întârziat debutul editorial timp de aproape un deceniu.  

Ajungând şi la optzeciştii basarabeni, Răzvan Voncu ne întăreşte 
convingerea că miza lor, la unison cu aceea a optzeciştilor din România, a fost 
schimbarea codului literar, a modului în care este scrisă şi înţeleasă literatura. 
Chiar dacă nu au avut aceleaşi repere teoretice şi aplicative (mişcarea Beat şi 
poezia americană le-au fost slab cunoscute), ei au reuşit să se îndepărteze de 
modelul acceptat atunci. Cap de serie este, desigur, situat Emilian Galaicu-Păun, 
un basarabean atipic prin tematică, imagerie şi recuzită stilistică, în pofida 
faptului că există ceva în poezia sa care se explică, parţial, prin formarea în 
Moldova sovietică: şi anume, locul pe care îl ocupă ludicul de factură lingvistică 
în poetica sa. Dar pare prin aceasta că „răzbună toată umilinţa la care a fost 
supusă limba română în literatura din Basarabia. [...] Totuşi, niciun poet român 
contemporan nu atinge complexitatea ludicului lingvistic din poezia lui Emilian 
Galaicu-Păun. Şi, mai ales, nu-i atribuie procedeului funcţia vizionară pe care i-o 
atribuie el” (p. 137). Pe acest drum personal şi inclasabil în spațiul basarabean, lui 
Emilian Galaicu-Păun i se găsește un singur precursor, pe Leo Butnaru, de care îl 
apropie decizia lucidă de a propune un discurs poetic deosebit faţă de ce s-a scris 
până atunci, precum și preocuparea pentru poezie ca act de limbaj şi interesul 
pentru avangardă.  

Răzvan Voncu are o reală capacitate de cuprindere și de înțelegere a 
fenomenului poetic postbelic. După citirea acestui prim volum din Poeți români 
de azi, avem încă o mărturie clară a faptului că, dacă este aplicată cu o viziune 
istorico-literară clară și cu un program bine conturat, critica de întâmpinare – așa 
cum o scrie autorul cărții de față – îl scoate pe practician din acea impresie de 
rătăcire descurajatoare pe care o lasă de multe ori urmărirea avalanșei de apariții 
editoriale, fie ea provocată și din partea autorilor foarte importanți.  
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Poeme de 
Vlad A. 
Gheorghiu 

 

 

în mare grabă 

incert mic plăpând 
bătut de vânt ca un ghiocel în ianuarie  
 
am crescut printre ei și ei  
erau cei care îi umileau pe toți cei ca mine 
îi strigau pe cei mai slabi fetița sau doar îi  
înjurau de mame și morți ne călcau pe șireturi 
la sport sau ne trăgeau palme peste ceafă  
peste ochi sau pumn la ficat a fost mult până  
ne-am prins că putem da și noi înapoi 
lovitură după lovitură puternică  
la fotbal sau genunchi în testicule când puneau capac 
la basket  
pe toți aceștia îi uram și noi și așteptam ziua în  
care o să ne ridicăm din pat și cu putere vom  
scuipa chiștocul de țigară pe care l-am mestecat toată  
noaptea, ne vom da jos de lângă supermodelele  
noastre cu pantalonii încă trași peste genunchi 
și nu vom lăsa bacșiș pentru livrarea rapidă 
deși el m-a salutat cu respecte  
 
incert mic plăpând 
bătut de vânt ca un ghiocel în ianuarie . 
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toată noaptea 
 

toată noaptea ai stat și ai scris 
 
ai acceptat termenele și condițiile și ai 
tranzacționat doc-uri online ca la bursă 
ai mai văzut și câte un video pe youtube când 
așteptai să ți se încarce paginile cu mâinile pline ai închis tot și 
ai mers să dormi 
femeia ta doarme de câteva ore și ți-a spus că nu te mai 
simte aproape că viața ei și viața ta sunt ca prăjiturile 
într-un galantar despărțite de un platou de ciocolată de 
casă dar tu ai treburi mai importante și 
ești convins că dragostea-i pentru toxicomani și pentru 
poeții bătrâni care au acumulat experiență prin rejecții 
frivole iar tu te întinzi pe pătură, tigrule cu blana încă 
moale și cald sub bărbie și când o să te trezești confuz 
de la mișcările ei drăgăstoase o să înțelegi ce-i dragostea și 
acasă o să schimbi hârtia roz cu cea albă din pachetul nou. 

 

gasoline 

“ I worry primarily about 
whether there are nightclubs in Heaven.” (Tom Waits) 

 
când a plouat și a fost frig la noi 
am scos cartela din telefon și 
din el a curs sânge când        am băgat-o  
înapoi  
 
m-am plimbat cu el prin casă până 
când hainele mi s-au lipit de corp 
ude în bucătărie două colege 
mișto, din noul val 
cu inimă Red Bull și 
plămâni Pall Mall 
își atingeau genunchii 
cu sutienele desfăcute și eu lângă ele 
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cu ochii mari făceam mișcări de dans 
și ele tot urcau 
cu mâinile pe ele 
și ele se tot atingeau și eu cu ele 
 
îmi treceam discret degetul prin gaura din pulover 
o gaură mică, făcută de o molie neîndemânatică 
încă în prima zi de 
muncă. 
 
 

când ai făcut prima oară 21 de ani 

 

am plecat de acasă pe la 8 
fără să-mi mai pun cureaua și cu șireturile desfăcute 
femeia de serviciu m-a dar eu nu eram 
atent și i-am zis că mă bucur să o văd pe drum 
am dat să-mi pun căștile și era cât pe 
ce să dea peste mine o fată frumoasă într-un 
BMW 320d Touring diesel 136 de cai am înjurat-o de 
morți m-a-njurat de mamă ne-am făcut din mână și 
ea a plecat la intrarea în librărie un câine se curăța de 
purici semn că aici trebuia să ajung 
am intrat și am cumpărat un exemplar din ”Doomed” de Pahlaniuk 
foi galbene, scris mare, ți-am lăsat  în interior o carte poștală cu ceva scris 
pe ea și poemul 
ăsta. când o să-l citești eu o să fiu la datorie dar tu 
știu că o să te lauzi în fața gagicilor de la litere cu ce prieten 
mișto ai, pentru că și-n tine o inimă scrie, 
și-n ea, una mai mică, întreprinzătoare, se pișă pe 
pereții celeilalte cu o precizie 
magistrală. 

miss january 1999 
 
doar picioarele tale lungi & subțiri  
intră prin podeaua tare din mall 
tu provoci deranj și mie 



Poesis 
 

 111 

mi se ridică pielea pe șira 
spinării și se usucă dar nu se 
rupe și nu cade cum ar fi firesc deși 
aș vrea  
în fiecare secundă să stau cu 
genunchii strânși lipiți de frunte 
și tu să mă strângi ca pe  
un ambalaj de cadou a  
doua zi după  
ziua  ta de naștere. 
 
 

dureri din care nu-ți mai poți reveni 
 
şi am adormit 
în aceeaşi piele ne făceam loc 
ca ultimele două albine 
într-un fagure 
în faţa geamului de 
unde Dumnezeu privea ca la un 
reality show şi cred că şi el se 
mira cum am rezistat în 
frigul ăla şi 
dormeam dar de fapt nu dormeam 
şi încercam să nu fac nici o mişcare doar 
să nu te trezesc când închideam ochii mă 
învârteam în jurul tău ca un melc pe 
o răzătoare electrică 
şi tot ce doream era ca acele clădiri hidoase 
din faţa noastră să sară atunci în 
aer să ia foc 
şi să te iau în faţa geamului 
 
şi acolo să te strâng în braţe din nou şi 
din nou ca şi cum asta ar fi singura mea 
plăcere ca şi cum aş putea 
trăi fericit cu o durere 
puternică în 
piept. 
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Inedit 
 

Ioan Alexandru către  
Calinic Argeșeanul 

 
 
 

Iubite Constantine, 
 
Mi-a făcut mare bucurie întâlnirea cu tine. Te ştiam neştiut şi iată că eşti 
ştiut. Eu voi pleca după toate semnele pe data de 19 ianuarie. Până atunci 
sunt aici acasă şi mi-ar face bucurie dacă ai trece pe aici, unde l-ai putea 
întâlni şi pe Părintele nostru Stăniloae. 
  
      
 

în nădejdea revederii 
     Te îmbrăţişez cu frăţie 

 
              Ioan Alexandru 

8 ianuarie 1970 
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Iubitul meu frate Constantin, 
A trecut o sfântă zi de Vineri şi două nopţi de când sunt din nou în chilia 
mea. Candela arde zi şi noapte vegheată de rugă şi liniştea garoafei lângă 
preaiubit chipul Mirelui nostru. 
M-am întors de acasă cu această sfântă candelă pe care îngerul meu păzitor 
mi-a trimis-o în noaptea dorului meu prin mâna frăţească a slujitorului 
Constantin. 
Încă nu s-a luminat de ziuă dar sunt treaz şi limpede şi mi-e dor de zorii şi 
Duminica mântuirii pribeag şi călător cum sunt lăsat aici pe calea 
pământului. 
Fii prea slăvit Tată Ceresc prin cetele îngereşti şi vecia ce vieţuie în 
sufletele noastre. 
 
O, miez de noapte, zori de zi 
O, linişte a toate ştiutoare 
Mirele bate cu un Crin 
La poarta sfintelor izvoare 
 
Pământul frate, nu-i decât 
O candelă tăcută şi amară 
Uleiul este veghea mea 
Şi a clopotului către seară 
 
Eu nu-s decât o candelă şi nu-s 
Decât o linişte-lumină 
Garoafă crin un trandafir 
Lumină lină din lumină lină. 
 
Iubite Constantine îţi doresc sfinţenie, linişte şi bucuria plânsului; îţi 
doresc să devii nevăzut, să te cureţi şi să creşti întru răbdare şi umilinţă. Să 
fi transparent ca îngerul izvorului şi curat ca roua crinului. 
Avem pilda mirelui celui fără de moarte.  
Te las cu bine în veghea candelei şi a clopotului întru înmulţirea pâinii şi a 
vinului şi a untdelemnului. 
     Cu îmbrăţişare sfântă, 
       Înlăcrimatul Ioan 
 
24 ianuarie 1970 
 Aachen 
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Iubitul meu Constantin, 
  
Ce mare noroc am cu lumina asta a 
Candelei! 
Drumul la Rohia în iarna asta a fost  
după candelă, după câte  se pare, după 
lumina asta în cutremur ce nădăjduie 
între cer şi pământ până ce uleiul e 
sorbit tot şi Mirele se arată. 
Acum în post o hrănesc mai bine cu 
uleiul curat din floare măslinie. Lumina 
nu-i în post niciodată şi când noi 
suferim aici şi ne înclinăm sub cruce, 
lumina arde mai biruitor şi slava ei e 
mai îmbucurătoare. 

Am avut un drum minunat în primăvara asta la Sfânta Sofia la C-nopol. O 
călătorie esenţială pentru viaţa mea la izvorul Bisericii şi luminilor noastre. 
Atâta slavă şi măreţie deşi biserica e pustiită, nu se poate imagina. Sfânta 
Sofia este însăşi Trupul Mirelui lăsat aici să-L vedem noi pieritorii. 
Sunt bolnav de iubire pentru acest Trup de Biserică blând şi milostiv 
împrăştietor de miresme şi veşnicie. 
Ți-aş putea vorbi până la moarte despre acest sălaş cosmic de la 
Constantinopol pe care l-am cercetat neîntrerupt o săptămână cu iubire 
arhaică şi înflăcărată şi pe care nu-l pot nicicum uita. Toate sunt divine în 
formă şi substanţă, o perfecţiune dulce şi vie a unităţii cum numai în el 
poate fi. Fără întruparea Logosului n-ar fi fost posibilă acest cuib ceresc în 
care harul vieţuieşte. 
O, cât îţi doresc să vezi o dată această maică preafericită. Nu trebuie decât 
să o vezi şi e de ajuns o viaţă. Ea e fiica şi Maica lui Ioan, patmosul vine 
aici şi se întrupează. Iubirea lui Ioan a clădit această preacinstită Mireasă a 
Fiului. 
O, Doamne, nu mă stinge înainte de aprinde îndeajuns lumina sufletului 
meu ca să pot intra luminat în slava cerească a Bisericii de pe urmă. Mila 
Ta să-şi sape vatră în piatra acestui nume lumesc lărgindu-i şi 
strălimpezindu-i  zidirea. 
Acum coboară noaptea Bunei Vestiri a Crinului divin lăsat de Înger pe 
planeta asta neroditoare. 
Un crin de sus a fost lăsat în floare pe pustiimea asta de pământ neroditor. 
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Ciulini şi bălării rodea această vale a suferinţei şi Crinul Mire înrourat, 
limpede şi nevăzut atât de prea fraged că zămisli din umbra lui Porunca 
veste a Părintelui, a fost trimis aici. 
Curăţenia, sfinţenia, e singura rodnicie în Univers. Nu rodeşte decât 
sfinţenia, celelalte roduri sunt doar vegetări biologice. Doar sfinţenia dă 
fruct şi rod în vecie. Astfel curăţenia fecioriei primi fecioria curăţeniei. 
Crinul rupt din pomul veşniciei şi din acesta miresme întrepătrunse se 
învrednici întregul univers de faţă sărbătorească. 
Rămâi cu bine bunule Constantine şi stăruie întru lăuntrică luminare şi 
sfinţenie prin cercetarea înălţimilor pline de miresme de pe celelalte 
tărâmuri. 
În clopotele Învierii se aude mereu curăţenia şi prea frăgezimea Crinului 
Bunei Vestiri. Clopotele sunt crini crescuţi în Sfânta Liturghie şi întăriţi de 
vânturi ca să rămână steaguri deasupra popoarelor. 
 
                                                                            Cu dragoste, 
                                                                          Ion Alexandru 
        25 martie1970  
              Aachen 
O carte de care mi-aduc cu drag aminte şi care îţi va face şi ţie bucurie, 
este Creanga de aur de Sadoveanu- de ai citit-o, reciteşti-o.  E mult 
spus acolo despre vechiul Constantinopol. 
           
 

 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

 
I.A. 
 
 M-am mutat. Ai adresa nouă pe plic. Rămâi cu bine. 
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Iubite Constantine, 
 Mereu mă gândesc la tine cu drag,  deşi nu am vreme multă să te 
caut prin scris. Acum a început şcoala şi am mult de lucru până la vară 
când voi fi iar mai liber. Poate îmi scrii două rânduri. Viaţa e muncă, şi 
credinţa, mai ales ea este sudoare. În sudoarea frunţii vă veţi câştiga 
pâinea, adică va trebui să credeţi şi credinţa e trudă.  
Omul înainte de căderea în ispită nici credinţă nu avea. Era el însuşi 
credinţa. Acum e om.  
 
 

     
 

De Sfintele Sărbători te îmbrăţişez 
     Cu bunătatea candelei mele 
     Întru Hristos a Înviat 
      Al tău Ioan 
 

22 aprilie 1970     
     Aachen. 

 
 
 



Inedit 
 

 117 

Iubitul meu Constantin, 
Hristos a Înviat! 
 
Aşa începe cred eu fiecare zi şi fiecare scrisoare adevărată de două mii de ani. 
Îţi mulţumesc mult pentru cele două scrisori ce mi le-ai trimes şi care au stat 
multe zile în preajma ochilor şi gândurilor mele. 
Anul trecut în Pădurea Neagră cam pe vremea asta stăteam lângă un râu în 
iarbă, în şopotul apelor şi citeam câte o frază din Toma al Câmpului cu ale 
sale De Imitatione Cristi care nu se ştie nicicând nici ale cui sunt cu 
certitudine şi asta e tare bine şi creştineşte; să te retragi, să nu fi fiind. În Iisus 
Hristos tot ce izvorăşte din iubire este binecuvântat, şi multă iubire arată a 
purta cel ce vieţuie neştiut decât de faţa prea curată şi netrecătoare a bunătăţii 
Eonului etern Trinitar. 

Ce-ţi pot eu spune? Tu ştii că trebuie să 
pierim cu totul pentru lumea aceasta, ca 
să putem fi pentru cealaltă. Că Hristosul 
nostru Cel Înviat nu împlini aici pe 
pământ decât să arate că noi nu pentru 
aici am fost trimişi,  ci doar că de aici 
să-L vedem în nevăzut. 
Nevăzut pe nevăzut nu se întâlneşte; de 
aceea a trebuit să devenim vedere ca să 
întâlnim nevăzutul. 
Îţi voi mai scrie şi spune mereu că totul 
este renunţare şi creştere în Iubire într-
atât ca să poţi zbura veşnic şi îngâna 
Imnul cel fără de moarte - osana! 
    
Noi nu suntem decât ceea ce vom                                                                                         
La Nunta cea de Taină. 
Totul pentru pregătirea acestei nunți 

Totul pentru bucuria acestei nunţi. 
Totul pentru veşnicia iubirii din Lumina netrecătoare a nunţii Mirelui. 
     
Cu sfânt Cuvânt Hristos  
Te îndrume şi păstreze în preaveşnicia Sa 
 
10 mai 1970 
   Aachen  
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Iubite Constantine, 
 
Nu numai chipul tău trimis din zăpezi îmi aduce mereu aminte de tine ci şi 
candela. 
Vremea zboară cumplit şi trebuie să mă grăbesc să termin ce am început 
aici ca la anul să vin acasă. 
Descopăr mereu lucruri minunare nu eu ci Duhul Sfânt ce ne ţine pe toţi şi 
ne poartă. 
Preacuratul Sfânt Trupul şi sângele Mântuitorului pe care trebuie să-l 
slăvim zi şi noapte şi să ne bucurăm că a fost şi a rămas între noi.  
Ce-am fi noi fără Hristos, ce-ar fi cei ce nu cred fără Hristos? Toată 
făptura îl poartă cu voie fără voie cu ştiinţă ori neştiinţă. Cât de luminaţi 
sunt însă cei ce-L poartă ca pe Lumina Lumii şi nu se ascund. 
Fii fericit în Hristos. Du-te în fiecare clipă la El şi apoi te arată oamenilor.  
Fără Hristos nu e nimic adevărat şi prietenia însăşi devine mândrie de sine. 
De aceea Mântuitorul ne-a poruncit cu iubire să-l iubim pe aproapele. Şi  
aproapele este fiecare întâiul om cel întâlneşti.  
În lumina Mântuitorului 
    Rămâi cu bine 
    Iubite Constantine 
      
     Ioan 

10 iulie 1970 
   Germania 

 
* 

 
Iubite frate Constantine 
Îţi mulţumesc în Hristos Iisus pentru scrisoarea trimeasă! 
Ce ne vei spune când vei veni, spui! 
Ce să-ţi spun iubite frate scump Constantine. 
O ştii de mult, poate! Că trebui să ştim şi să trudim cu o singură nădăjduire 
foarte sigură în Fiul Lui Dumnezeu Hristos. 
Culturile sunt frumoase şi sunt multe personalităţi pe aici. Toţi însă iau şi 
au luat din Evanghelie: unii recunosc alţii iau (fură) şi nu spun de unde 
vin. De când a venit Hristos pe lume nu se mai poate trece cu vederea 
peste această nebunie orbitoare. 
Evangheliile, renunţare la averi şi propria ta persoană, mulţumire cu puţin, 
abţinere, milă şi dragoste faţă de toţi oamenii, rugă şi veghe. Aşa au 
petrecut părinţii noştri de 2000 de ani aşa trebuie să trecem şi noi pe valea 
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aceasta întunecată. Eu a trebuit să viu aici în Europa să mă strădui, ca până 
la urmă să ajung tot de unde am plecat. În afara lui Hristos lumea e pustie 
şi obscură şi o nimica toată. 
Încredinţează-te luminii Evangheliilor întru totul şi toate vor fi cum se 
poate mai bine. De altfel o faci şi ai pacea lor îndeajuns şi fără umila mea 
strângere frăţească de mână şi puţin putincioasă. 
Acum un gând trist. Mama prietenului american Hughes are cancer. 
Prietenul care, săracul, a fost obişnuit ca toate să meargă bine e doborât. 
Am rugă să te rogi pentru mama lui care se cheamă Emma şi pentru el 
Hughes să le poarte grija şi cum ştii tu. El va trebui să plece acasă de pe 
aici. Pune acolo pentru cei necăjiţi şi pe biata lui mamă care e lovită de 
necaz şi va trebui să plece de aici curând. Roagă-te cu frăţie că aşa vrea 
Dumnezeu să ne purtăm necazul unul altuia. 
Iartă-mă de vorbele ce ţi le-am spus mai sus dar vin din iubire de frate care 
cearcă să vieţuie după porunca adevărului care este Hristos. 
Roagă-te şi pentru nevrednicia şi neputinţa mea. Te îmbrăţişez cu adânc 
gând creştin de frate, 
Ioan 
 

Paris, 9 august 1970 
 
P.S. sunt în Franţa până în octombrie, adresa de pe plic e valabilă până la 1 
septembrie. Dacă scrii scrie înainte sau scrie-mi în Germania unde voi găsi 
scrisoarea la întoarcere. 
 

I.A. 
 

* 
 
Frate Constantine 
Iţi adaug aici o chemare aici la mine pentru o lună de zile. Du-te şi cearcă 
să obţii paşaport. 
O asemenea chemare i-am trimis şi fratelui Iustinian. Poate veniţi 
împreună. 
Nădăjdui că pricepi iubite Constantine că frăţia adevărată nu e o poveste 
de prieteni de 2 de interes terestru, suntem mai mulţi fraţi aşadar. 
Înţelegeţi-vă împreună şi dacă puteţi veniţi în ianuarie, în preajma lui10-15 
ianuarie. După Bobotează aşadar. Acolo e adăugată şi hotărârea Poliţiei de 
aici de a vă primi. 
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Trebuie să vă lase. Nu-i nici un motiv de grijă. Şi nu vă lăsaţi respinşi cu 
una cu două întrucât este o călătorie curată în adevăr şi dragoste frăţească. 
Biletele de tren nădăjdui că vi le veţi putea plăti. Sunt o nimica toată de lei 
dus întors. Şederea de aici va cădea cu drag în grija noastră. 
Te îmbrăţişez cu frăţie şi te aştept cu drag 
Ioan 
     
 

     2 noiembrie 1970 
 

* 
 
Iubite Constantine, 
Iartă-mă că ţi-am amestecat numele cu al fratelui Iustinian. Semn că noi nu 
avem nici putere nici ştiinţă de a ne ştii pe numele etern. 
  Mă bucur mult că veţi veni poate până aici in ţara Rinului. 
Rândurile tale mi-au făcut mare bucurie.  
Să mă vestiţi din vreme cum merg trebile. Bine ar fi iubite Constantine 
dacă germana care o ştiai în parte să ţi-o sporeşti. Ţi-ar folosi mai mult 
şederii aici.  
  
 
Cu iubire frăţească şi aşteptare creştină  
        Ioan 
 
 

22 noiembrie1970 
      Aachen 

 
* 

Iubite frate Constantine 
M-am întors tocmai dintr-un drum lung şi greu şi mă grăbesc să-ţi doresc 
cu întârziere cele sfinte şi adevărate în anul început o dată cu Naşterea 
Domnului. 
Am călătorit printr-un ţinut minunat plin de mănăstiri pline şi ele de 
monahi şi călugăriţe carmelite de-o frumuseţe spirituală neasemuită. Eu  
cred că intenţia Sfântului Pavel de a trece din Italia în Spania a fost o 
realitate. 
Oamenii sunt săraci ca pe la noi. Castilia e o lume de piatră aspră picurată 
cu turme de oi şi măgăruşi şi câte-un măslin istovit şi ici acolo câte o 
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clopotniţă pustie. Călugării sunt numai os şi spirit, viaţa lor se petrece în 
liturghie şi rugă şi privaţiuni de tot felul. 
Sfântul Ioan al Crucii preotul poet din veacul al XVI-lea înseamnă foarte 
mult pentru nevrednicia mea în căutare. I-am văzut chilia şi manuscriptul 
imnurilor sale pline de har la Avila în Mânăstirea sfântă  de pe o câmpie de 
piatră. 
Apoi la Toledo un oraş cosmic medieval chilia altui zugrav ascet venit din 
Grecia El Greco. Chipul Mirelui Sfânt este scris în fiecare fiinţă; de la 
pelican până la garoafă, de la steaua uriaşă a dimineţii luceafărului de ziuă 
până la scoica pelerinului, de la Santiago de Compostella o mănăstire 
străveche ce poartă numele fratelui Domnului Iacob, nordul Spaniei. 
Am cunoscut apoi doi zugravi din veacul XVI-XVII-lea Ribera şi 
Zurbaran, doi prieteni ai vieţii monahale şi liturgice cu care mă simt adânc 
înrudit. O atmosferă de candelă şi garoafă de interioare tainice şi într-un 
colţ sângeră un crucifix ori chipul prea iubit. Din beznă se desprind câteva 
lumini negrăit de nemuritoare. 
Spania este o lume liturgică lăuntrică ce-a cunoscut adevărul nopţii 
solitudinii, acea conversiune pe întuneric fără multă spectaculoasă 
descriere. 
Nu e o lume teoretică şi autonomă ci vieţuind din Mila Nunţii. Mult vom 
povesti despre toate cele tainice şi adevărate de îndată ce vei veni cu 
fratele Iustinian pe aici. 
Se pare că la începutul lui martie va trebui să vă mut la Universitatea din 
Munchen, de aici, unde nădăjdui că va voi primi mult mai bine întrucât 
există cea mai mare Galerie de artă pe de o parte şi oraşul şi Universitatea. 
Dacă veţi veni la 1 martie va fi întru totul minunat. Dacă veţi veni mai 
devreme bine va fi şi aici. Să fiu doar anunţat din timp. 
Candela povesteşte la nesfârşit în inima casei.  
Acum trebuie să găsesc liniştea pe texte şi încă un an de trudă şi de 
Crăciunul viitor nădăjdui să fiu acasă adică în acel loc de unde clopotele se 
aud mai aproape de nuntă şi de Altarul sfânt al Mirelui prea iubit al 
nădăjduirii noastre. 
Lumea pe aici este foarte tristă. Maşinile, fumul şi fabricile ameninţă să 
înăbuşe totul. Un veac mai cumplit ca acesta nu ştiu să fi fost. Mi-e milă 
de oamenii care săracii sunt constrânşi să trăiască în acest infern comod 
dar înăduşitor. 
Lumi ca la noi sunt ultime paradisuri faţă de ce e aici.  
Înţelege aceasta că civilizaţia maşinii a adus mult mai multă mizerie decât 
eliberare. Dar cine va răbda până la urmă se va mântui. Este o mare probă 
pentru noi această lume din ce în ce mai greu de purtat şi suportat. 
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  Rămâi cu bine iubite frate C. 
    În Domnul suntem aproape şi împăcaţi. 
Să fii bun şi roditor şi nu păstrezi pentru tine duhul ce ţi-a fost dat ca talant 
spre înmulţire. 
Ai cartea, ai Epistola Sfântului Pavel şi mai ales Evangheliile în primul 
rând şi apoi în altă ordine mai modestă şi de departe frăţia mea înhămarea 
la cele cinstite şi nevăzute şi prea binecuvântate. 
 
Al tău frate, Ioan 

11 ianuarie 1971 
   Germania 

 
 
  

* 
 Iubit Constantine în Domnul 
 
 Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimeasă. Tocmai ieri am putut 
trimite o parte din medicamentele ce le căutai pentru maica ta. Într-o 
săptămână vor fi la Lidia fata Părintelui Stăniloae şi să faci cumva să le 
ridici de acolo. Sunt numai o parte pentru că unele nu se găsesc şi unele 
(unul) nu se dă decât pe reţetă.  
 Aşadar ai două cutii cu tablete peste o sută de bucăţi în fiecare şi 
nădăjdui să-i folosească la ceva.  
 Dacă vii la Munchen unde voi fi începând de pe 1Martie vom 
vedea dacă se va putea să se mai ia ceva. Cearcă să aduci o reţetă din 
partea unui medic. 
 Acum încheindu-mi treaba aici am multe de lucru. 
 Pentru medicamente scrie pe adresa:  Lidia Ionescu, str. Călăraşi, 
nr. 53, Bucureşti. 
 Îţi mulţumesc pentru Calendarul care îmi împodobeşte un perete al 
casei. Salutări dragi prietenului tău Latiş. 
 Scrie-mi tot pe adresa asta că îmi soseşte la Munchen plicul în caz 
că ţi-a venit veste despre paşaport. 
 Fratelui Iustinian fii-i îndemn şi drag şi sprijin în cele bune şi 
simple şi curate. 
      Cu frăţie te îmbrăţişez, 
        Ioan  
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 12 Febr. 1971 
 Aachen. 

 PS. Medicamentele sunt foarte scumpe şi-i prudent să te duci să le 
iei tu ori un cunoscut. Să nu-ţi fie trimise prin poştă. 
       Cu frăţie. 
 

* 
 
 Iubite Constantine, 
 
 N-am bucurie mai mare decât să-ţi spun Hristos a Înviat de departe.  
 De-aş avea un tulnic uriaş şi  voce nemuritoare un suflu de vulcan 
prin care să pot sminti Universul din ţâţânile lui scorţoitoare cu vestea 
aceasta grozavă. 
 A înviat cu adevărat, El este viu şi nu va mai muri, nu mai poate 
muri niciodată. 
 Din această realitate a Învierii se hrănesc toate făpturile din 
Univers, oameni ca şi păsări. Aştrii ca şi bezna beznelor. 
 Învierea ţine lumile să nu se năruie unele peste altele şi inima 
sângelui nostru să nu se împută în noi.  
 Din această Înviere se hrănesc toate lipitorile pământului care 
strigă în gura mare că nu-i nici o înviere. Dar săracii nu ştiu ce spun. 
 Bucură-te iubite frate şi iarăşi bucură-te. Domnul să te lumineze şi 
îmbrace veşnic în mantia sacră a preoţiei împărăteşti. Tu porţi cum puţini 
norocoşi pe planetă veşmântul de foc al celor aleşi. Ce n-aş da eu să am 
asemenea strai. Cât de sărac şi nimic sunt eu faţă de portul tău regesc de 
prinţ şi urmaş al Mirelui. De iubitor: „Mă iubeşti tu oare? Paşte oile mele.” 
 Păstor minunat bucură-te şi iarăşi bucură-te până la moarte şi până 
în nemoarte. 
Primeşte semnul tristeţii şi sărăciei mele de om de lume în strai de muritor. 
       Al tău frate 
          
        Ioan 

Munchen, Săptămâna Patimilor, ’71 
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Frate Constantine, 
 
 Te am mereu apropiat prieten frate scump şi de aceea pot să-ţi scriu şi 
mai târziu după ce mi-am împlinit multele obligaţii pe aici. Mi-e dor de lumea 
noastră mult, abia mai pot să-mi port zilele printre străini. 
 Curând, de Crăciun, voi fi acasă cu ajutorul Domnului şi ne-om putea 
întâlni şi vedea şi povesti despre cele netrecătoare. 
 Prietenia este frăţie şi frăţia certitudine că suntem pe drumul cel bun a 
cărui finalitate este comuniunea veşnică în iubirea sfântă a Mirelui nostru 
căruia-I suntem daţi cu toţii. 
 De trăim bine sau rău, de căutăm binele sau mai binele aproapelui, de 
suntem bolnavi sau prigoniţi sau ne sporesc toate ori toate ne dărâmă pe noi 
ca peste proorocii de altădată, toate sunt bine venite şi să le primim cu aceeaşi 
linişte cu care trebuie să primim moartea. 
 Ne depăşesc multe şi cele esenţiale nu ţin seamă de şovăielile noastre 
subiective. Căci evenimentul cel mare al Învierii s-a întâmplat fără noi şi n-am 
fost întrebaţi cum nu suntem nici astăzi. Realitatea dumnezeiască se întâmplă 
fie de vrem să luăm parte la ea fie că nu vrem. Căci dacă nu vin cei chemaţi 
sunt poftiţi cei de pe la răscruci şi de pe drumuri.  
 Bine-i să nu ne facem drumuri când suntem chemaţi pe un singur 
drum şi aşteptaţi într-o anume casă. 
 Aş dori multe să-ţi spun şi să-ţi scriu căci trebuie mult povestit şi 
repovestit în fel şi chip acelaşi lucru. 
 Şi mai ales când mă bucur să te ştiu frate al meu că nu te laşi furat de 
plăceri de tot felul, că eşti sever cu tine însuţi neîngăduind aplecărilor naturale 
ce se îmbulzesc în noi în fiecare să-şi facă pofta lor. 
 Nu-ţi pot spune câtă bucurie am la gândul că faci dreptatea 
dumnezeiască pe nevăzute, în întuneric, că nu te laşi purtat de părerea 
oamenilor despre fapta ta. Nu că nu trebuie să ţinem seama şi de părerea 
omului despre noi, dar mai întâi trebuie să facem lucrul Domului. Şi lucrul 
Domnului nu-l poţi face decât în ceasul în care ai început lucrarea asupra ta. 
Aş fi dorit mult să fiu monah şi preot dacă Domnul mi-ar fi dat semn 
timpuriu, dar se vede că sunt mai de folos în altă parte, ori n-am fost socotit 
vrednic pentru această nobilă cea mai sfântă dintre toate chemările dacă-i 
împlineşti cum se cuvine poruncile. Un monah şi preot ţine seama întâi şi-
întâi de Domnul şi toată fapta şi-o împlineşte cu o altă râvnă a firii lui. 
 Mult mă bucur să te ştiu departe de orice ameţeli cu băuturi de pahar 
şi beţie de cuvânt. Lasă-te doar în marele entuziasm al treziei şi în bucuria 
spiritului căci ştiu că la pahar se pun de obicei la cale toate nedreptăţile şi se 
cheltuieşte bănuţul văduvei şi al orfanului. 
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 Rămâi în lume, trăieşte şi suferă cu ea dar nu face nedreptatea şi 
nelegiuirea cu ea. Îndreaptă şi ajută, sfătuie şi te roagă căci a venit iarăşi 
vremea pildei personale şi a frângerii de sine. 
 Pricepi tu ce-ţi spun? Mai bine să suferi nedreptatea decât s-o faci, 
mai bine să rabzi şi ierţi şi să te rogi decât să-l sminteşti ori apeşi pe altul. 
 Sunt vremuri grele pretutindeni, oamenii îşi iau tot felul de libertăţi pe 
care nu le pot purta. Greul însă-i semn de iubire acolo unde omul îşi dă seama 
că-i vorba de greu. 
 Toate acestea sunt vechi de când a început adevărul să lucreze în lume 
dar ele sunt mereu noi o dată cu descoperirea lor. 
 Adevărul este al tuturora, el prinde fiinţă în fiecare în parte dar numai 
în comuniune el se vede pe sine însuşi cât de strălucitoare şi înaltă îi este 
fiinţa. 
 Ce s-ar alege de noi fără Domnul? Am fi cele mai nenorocite fiinţe din 
Univers. Nu numai că ne-am sufoca dar nici n-am fi de imaginat.  
 Toată cultura şi toate bucuriile acestei lumi într-o bună zi nu-ţi mai 
spun nimic şi atunci unde ai putea şi cum să păşeşti mai departe?  
 Te las cu bine frate drag Constantine. Cu dorul vieţii veşnic în 
preajma Mirelui celui sfânt. Te sărut cu buzele lui Hristos devenite carne şi 
sânge preacurat omenesc.  
 Această dragoste şi curăţenie numai Hristos ne-o poate da. 
 Rămâi cu bine şi primeşte rândurile acestea numai şi numai în Hristos, 
căci noi nu mai suntem ai noştri şi când am început să fim ai noştri nu mai 
putem unul cu altul comunica. 
 Mi-e limpede ca nicicând că fără Hristos nu există comuniune 
adevărată nici frăţie nici prietenie. 
 Du mai departe în lume dragostea lui Hristos, cheltuieşte cu lumea 
această dragostea dar în aşa fel ca ea să sporească şi tu să sărăceşti. Nu risipi 
ci dăruie-te şi nu te dărui decât cu greu şi după ce ai cercetat locul. Tu eşti 
răstignit dacă te uiţi cu stăruinţă la mâinile şi la picioarele tale pentru că toată 
suflarea e răstignită pentru a fi înălţată în slavă. 
 Beţia noastră-i Duhul Sfânt. Cântecul nostru şi suferinţa averea 
noastră-i Crucea, graiul nostru ni-i la Domnul. 
În pacea Domnului  
        Al tău frate 
        Ioan 
 

 Munchen, iunie 1971 
 Duminica dinaintea postului sfinţilor.  
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* 

Cu respectuoasă iubire 
Alexandri-i toţi  
În frunte cu prietenul Dumitale 
Ioan 
Care va sosi acasă pe 8 dec. 
După cum spune Telegrama 
Primită alaltăieri 
Te aşteaptă 
Mult mult 
Şi se bucură de  
Apropierea  
Dacă nu în spirit încă 
Măcar geografică 
 
         Ulvine 
 
  

* 
 Iubite Constantine, 
  
 Iată ceea ce am cugetat. Vrei tu să începem după Bobotează să 
învăţăm ebraică laolaltă? Eu am toate cele necesare şi cunoştinţe suficiente 
să păşim în această lume sacră. Cu tine şi cei care mai doresc. Aş veni eu 
însumi o dată pe săptămână la Căldăruşani să vă ţin 2 ceasuri de ebraică. 
Într-un an am putea face tot ce trebuie ca să poată fi citite textele originale. 
Sfătuieşte-te cu ceilalţi, dacă eşti doar singurul care vrea acest lucru atunci 
începem de îndată, cu întâia ta venire la noi aici în Bucureşti. 
 Nu-i vreme de pierdut. Ebraica este absolut necesară, mult mai 
necesară la ora actuală decât însăşi greaca. De altfel le putem face chiar pe 
amândouă dacă există voinţă. Primeşte această propunere ca o necesitate. 
Căldăruşanii să fie trudă pe texte şi apoi trudă pentru cele trupeşti. 
 Cu iubire în Hristos 
 Ioan. 
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Iubit frate Constantin, 
 
 Îţi mulţumesc mult pentru frăţeasca şi sărbătoreasca întâmpinare ce 
mi-ai făcut. 
 Mă bucur să te ştiu aproape.  
 Acum se apropie sărbătorile. De câteva zile mi-am început munca 
la Universitate şi voi trudi acolo pe texte cu drag scriindu-mi cărţile şi cele 
de cuviinţă. 
 Aş dori să vin a doua zi de Crăciun la Căldăruşani. 
 Dacă ai drum pe aici înainte de această dată vino pe la noi te rog. 
Telefonul umblă între 12-13 şi între 19-20 aici la noi şi dacă poţi anunţă-ne 
când vii dacă nu vino direct, eşti mereu primit precum iubitul frate. 
 
   Îţi mulţumesc şi cu frăţie te îmbrăţişez în Domnul 
                Ioan 
 

 18 dec. 1971 Bucureşti. 
 
 

* 
 
 Iubitului frate Constantin, 
  
 Iată că la o suflare unul de altul cerul ne ţine departe în truda 
noastră fiecare.  
 Cu drag şi din dor îţi scriu aceste rânduri ca semn de bucurie 
desăvârşită şi neîntreruptă ori de câte ori îmi aduc aminte de evlavia ta 
sfântă şi chipul tău întreg închinat Domnului. 
 Tu eşti ceea ce socot cu umila-mi putinţă că trebuie să fie tânărul 
monah al acestor pământuri nădăjduitoare după înalturi. 
 Frumos şi înalt şi limpede te-a alcătuit Dumnezeu cel Sfânt din 
pântecele maicii tale acolo în Moldova cea duioasă partea de suflet a 
neamului nostru. 
 Constantin Argatu. Binecuvântată fie ziua în care ai venit în lumină 
şi binecuvântată va fi ziua când vei deveni însuşi lumină străbătând vămile 
din slavă în slavă. 
 Acum lumina s-a aşezat pe lume iarăşi. Astăzi e ziua întâi după 
tocmeala stelelor, de primăvară. 
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 Prin apele acestea blânde şi străvezii de lumini paşnice întind braţul 
şi dau de coroana unui crin ce ţi-l atârn la fereastra ta monahală sfinţită de 
numele cel dulce şi netrecător al Mirelui preaiubit. 
 Cât ne este veacul iubit frate Constantine pe aici. Mi-e dor de faţă 
către faţă. Dar aici, de aici câtă înaltă şi slăvită bucurie. 
 Nimeni nu ne-o poate lua bucuria şi pacea. 
 Cu dulce cânt pe plantele luceafărului de ziuă îţi cânt un grai ce 
numai sufletele fraţilor îl cunosc. 
     Iubitul meu frate Constantin iubit 
       Ioan  

 21 martie 1972 
 

* 
 Iubit frate Constantin, 
 
 Mi-a părut rău că n-ai venit cu noi în Dobrogea. Însă neapucând să 
ajungem la Niculiţel acum locul cel mai de preţ al acestei părţi de ţară va 
rămâne când Dumnezeu va voi, poată încă în această primăvară să luăm 
trenul împreună poate cu Ştefan şi să păşim în preajma sacrului loc.  
 Am văzut într-o comună Basarabi din veacul al 6-lea o bisericuţă în 
calcar săpată într-un deal cu altar şi toate de cuviinţă de o mare frumuseţe; 
toţi pereţii erau brodaţi cu cruci în formă bizantină şi simbolul Domnului, 
pelicanul. 
 Apoi acolo mai sunt şi chiliile monahilor în preajma Sfântului Altar 
strâmte şi sfinţite de veghe şi nevoiri; apoi un cavou adânc unde cei 
adormiţi coborau nădăjduitori în aşteptare. 
 O bisericuţă unică în felul ei în lume; aminteşte de catacombele 
romane; dar aceasta a noastră mai frumoasă şi curată. 
 De acum sunt iarăşi truditor zilnic la cele de nevoie; prietenul poet 
a plecat după zile de neuitat, printre care cea de la Căldăruşani este la fel 
de sacră şi luminoasă. 
 Iubit frate iubit, Domnul cel viu în veac să-şi odihnească bucuria 
Sa mereu în toate faptele şi gândurile tale. 
 Aş dori să ne revedem şi de pleci în munţi scrie-mi unde, poate 
într-o zi vin cu Ştefan care-ţi este slujitor, să te vedem. 
 Cu iubire în Domnul 
 Ioan  

 19 aprilie 1972. 
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 Iubitul meu frate Constantin, 
 
 Plouă şi-i noapte şi mă gândesc la credinţa ta nestrămutată în 
sângele Învierii Domnului Iisus Hristos şi mă umplu de bucurie şi de pace 
că mai sunt încă ce-i gata de a fi robi Celui fără amurg.  
 Acest neam mai are un sens câtă vreme mai are închinători curaţi 
ce-şi ridică mâinile precum părinţii părinţilor lor spre acelaşi Răsărit al 
Luceafărului de ziuă. 
 E vorba de lumina interioară de lampa de taină a fiecăruia care 
trebuie să ardă în acelaşi întins ritm până la sfârşitul veacurilor. 
 Suntem o mână de ţărână grăitoare şi nu ne ştim ceasul când vom fi 
împrăştiaţi şi locul nu-l vor mai şti decât ochii nevăzutului. 
 Flacăra se va prelinge în ceruri şi cenuşa se va întoarce în măduva 
focului de origini. 
 Dar cât suntem aici zi şi noapte să nu uităm a-I mulţumi lui Hristos 
pentru toate. 
 Ştii tu iubit frate că noi suntem într-adevăr salvaţi, că Hristos ne-a 
eliberat cu adevărat? Ştii de bună seamă dar iată câtă bucurie îmi face să-ţi 
mai spun o dată şi eu cel înviat din morţi, căci într-adevăr aşa mă socot, că 
Domnul este de partea noastră. 
 Ce-am fi noi fără Hristos, Constantine! Nici nu ne-am cunoaşte, 
nici nu ne-am fi auzit graiul unul altuia, nici n-am fi ştiut că există frăţie şi 
comuniune liberă de interes şi dragoste nefăţarnică şi apoi am fi înnebunit. 
 Eu ştiu că oamenii de felul nostru fără Hristos înnebunesc, ştiu asta 
cu certitudine. 
 Au prea multă dragoste în fiinţa lor care trebuie înnăduşită şi prea 
multă bucurie fără răspuns. 
 Dar Domnul s-a milostivit. Iisus Hristos, Iisus Hristos, Mielul lui 
Dumnezeu, Stăpânul cerului şi pământului. 
 Harul înfierii şi al învierii să-ţi înnoiască şi împrospăteze fiinţa în 
fiecare dimineaţă ca toate să le rabzi şi porţi cu uşurinţă aşa cum le-a purtat 
Păstorul nostru ceresc. 
 Cu sărut nevătămat să sărutăm lemnul Crucii pe care suntem 
răstigniţi din libertate. 
 Fratele tău Ioan 

 18 iulie, 1972, Bucureşti. 
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 Iubit frate Constantin, 
  
 Prin aceste trei clopote desenate de Ştefan, iubit frate Constantin, te 
îmbrăţişez cu iubire în Sfânta Treime în noaptea naşterii Domnului Iisus 
Hristos împreună cu toată casa mea dăruită mie de Dumnezeu. 
 Frăţie şi pace 
 Ioan 
 20 dec. 1972 
 
 

* 
  
 Iubitului frate în Învierea Domnului Hristos, Constantin, 
 
 Din ziua în care te-am văzut şi auzit ca preot în divina liturghie 
frăţia noastră în Domnul a devenit şi mai eternă şi  nepământească. 
 Îi mulţumesc mereu lui Dumnezeu Cel Sfânt Care a întemeiat 
lumile şi a suflat Duh de viaţă în toate creaturile, pentru Domnul nostru 
prea curat şi sfânt, Iisus Hristos Nazareul, în lumina căruia creşte de două 
mii de ani tot ce-i frumos şi curat, măreţ şi minunat şi în Universul văzut. 
 Cât de frumos este un evlavios urmaş al Domnului Hristos, iubit 
frate Constantine! 
 Nici graiul nici închipuirea nu poate povesti o făptură mai de preţ. 
Un creştin care face din fiecare zi a sa, din fiecare ceas al vieţuirii sale 
sărbătoarea Învierii; căci a fi în lume iubit frate înseamnă în fiecare ceas a 
te socoti un înviat din morţi. 
 Iată suntem în aşteptare. 
 Astăzi este vineri şi poimâine într-un cuget strânşi laolaltă vom fi 
părtaşi acelei ploi cereşti în cascade de flăcări ce se va revărsa peste lume. 
Duhul Sfânt Mângâietorul va veni să ia Domnia asupra lumii – Duhul 
Învierii şi al Înfierii. 
 În puterea Duhului vom pleca apoi din Ierusalimul templu fiecare 
în lume să vestim anul Milei Domnului, fiecare vom păşi pragul trupului 
nostru ieşind în lumea devenită marea Biserică a lui Dumnezeu. Rusalii – 
Rusalim – Ierusalim – cât de frumos răsună în graiul nostru acest clopot de 
aur ceresc al Rusalimului etern pogorât şi în grai românesc. 
 Să te binecuvinteze Hristos cel Sfânt – iubit frate, Duhul cel Sfânt, 
aloia blândă, Mironul mireasmă, mierea de aur mirosind a Har să te ungă 
şi înveşmânteze pe veac iubit frate. Să-ţi pătrundă mădularele os cu os şi 
din creştet până sub picioare să te spele şi îmbălsămeze Focul Ceresc. 
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 Păstrează-ţi Harul şi Puterea Milei luptând zilnic împotriva 
întunecimilor acestei lumi cu sabia invizibilă a iubirii singura armă pe care 
trebuie s-o îmbrace eternitatea noastră înviată din morţi. 
 Beţia Duhului să te îmbete în fiecare dimineaţă şi să cânţi cu 
miliardele de clopote de rouă şi făpturi, unul pierdut în slavă, veşnică 
mulţumire Tatălui şi Fiului şi Focului divin. 
 Aleluia, aleluia, aleluia! 
 Amin. 
 Ioan 

 Vineri dimineaţa, 26 mai 1972. 
 Bucureşti.  

 
 
  

* 
 Dar tu Constantine, 
podoaba tinereţii mele, statura ta înaltă stă drept ca stâlp de smirnă şi 
tămâie subt bolta altarului şi mai mult decât sprijin înmiresmează sfântul 
cort pe drumul lui nesigur prin lumile acestea ce se pârguie cu voie, fără 
voie în lumina Domnului. Dar dacă ne vom slăvi unul pe altul iubit frate 
cum şi când îl vom slăvi pe Dumnezeu! Căci Lui şi numai Lui şi Mielului 
li se cuvine slavă  şi vorbele nu-s niciodată prea multe şi nelalocul lor 
vorbindu-L de bine pe Făcătorul vulturilor şi al cerbilor, al Cerului înstelat 
şi al aurului ce fulgeră osatura pământului. Să-l slăvim pe Dumnezeu iubit 
frate al meu Constantine, să-L slăvim din zori şi până-n seară şi iarăşi de 
seara până dimineaţa prin gând şi faptă prin cuvânt şi tăcere prin auz şi 
privire prin viaţă şi moarte. Evreii vechi se înspăimântau de moarte 
crezând că nu-l mai pot astfel slăvi pe Dumnezeu. Dar noi în Domnul ştim 
că şi murind aducem slavă că şi moartea ca biruită este un cântec de slavă 
adus lui Dumnezeu. 
 Ori de trăim ori de murim să fie viaţa ca şi moartea noastră 
neîntreruptă slavă şi mulţumire. Nu vezi tu iubit frate cum mulţumesc toate 
creaturile, cum se închină mărul plin de roadă evlavios pân la pământ oaia 
cum îngenunchează şi trandafirii cum se smeresc nu vezi tu cerul 
umilindu-se nu vezi tu arbori uriaşi cât de evlavioşi foşnesc în noapte n-ai 
auzit munţii prin ether cum trec sărbătoresc rostindu-şi mulţumirea  şi n-ai 
văzut apoi că şi-ntre oamenii unii cei mai falnici sunt ca şi pruncii murmur 
pe pământ. În toţi şi-n toate Duhul Înfierii sălăşluie şi se vesteşte-n veac. 
Nu înceta să cânţi iubite frate să cânţi cu toată viaţa ta căci cel ce ne-a 
trimis pe lume-i treaz şi vieţuieşte şi El ne-aude şi în vis şi El ne vede şi 
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aşteaptă. Cântecul este arma noastră de izbândă cântecul dragostei pentru 
Hristos. 
 Rămâi cu bine şi te sărut în Domnul Cel ce s-a dat pe lemnul hulei 
pentru noi. 
       Fratele tău Ioan 
 
 8 septembrie 1972 
 Bucureşti.  
Îţi mulţumesc mereu de cântecul scrisoare ce mi-ai trimis, din veşnicia ta.  
 
 
 
 

* 
Iubitului frate Constantin, 
 
 Astăzi treizeci decembrie am aflat că mâine când Biserica lui 
Hristos îi sărbătoreşte pe Sfântul Iosif logodnicul, pe David Psalmistul şi 
Împăratul şi pe Iacob fratele Domnului, tu nu te vei mai chema Constantin 
ci te vei adăuga neamului celui nou Israelul lui Dumnezeu sfinţit pe dealul 
Căpăţânii. 
 Ce veste minunată iubit frate astăzi pentru mine! Sărbătoare şi 
mulţumire astăzi când unul dintre cei mai frumoşi fii ai acestui pământ 
românesc din generaţia mea este ridicat pe cea mai înaltă treaptă 
duhovnicească din câte cunoaşte pământul. Tu iubit frate Constantin intri 
de acum în jugul cel greu al Sfântului Pavel, jugul crucii pe care va trebui 
să-l porţi prin puterea lui Dumnezeu, în ochii tuturor în aceste vremi 
binecuvântate pentru că sunt aşa de grele, să fii martiros (cu litere greceşti) 
al luminii lumii Hristos. Cât aş fi dorit eu însumi să fiu ca şi tine dar se 
vede că Dumnezeu îmi ştie slăbiciunile mai bine şi mi-a dat o cruce mai 
uşoară. 
 Să luminezi în aşa fel încât cine te va vedea să-l slăvească pe 
Dumnezeu, să-l întrebi pe Hristos în toate şi ce-ţi va porunci el să 
împlineşti mereu cu bucurie. 
 Fapta ta mă depăşeşte şi cuvintele rămân neputincioase. 
 Sunt fericit că aici la noi acum încă odată Hristos se preamăreşte 
prin urmaşii săi. 
 Dar fiindcă te încoronezi odată cu sărbătoarea Împăratului David 
lasă-mă să-l „slăvesc pe Domnul cu tine şi să înălţăm împreună numele lui, 



Inedit 
 

 133 

căci şi eu l-am căutat pe Domnul şi m-a auzit şi din toate necazurile m-a 
izbăvit” Ps. 3 
 
Adio iubite Constantine pe veci, acolo unde te duci, roagă-te pentru noi cei 
ce pribegim ca nişte călători ce suntem în căutarea unei Patrii mai bune. 
        Fratele tău 
   Ioan  
Cu casa lui de trei prunci şi unul izbind cu piciorul în pântecul maicii sale 
pe drum şi el spre aceeaşi slăvită Patrie. 
 

 Sf. Mc. Anisia, Cuv. Teodora 
 30 Dec. 1972 

 
* 

 
Frate Calinic, 
 
 Mi-e mai greu să-ţi scriu căci te-ai depărtat de mine iubit frate prin 
mila lui Dumnezeu; te-ai retras dintre noi ca să poţi veghea mai bine 
înaintea lui Hristos să poţi arde mai intens pentru Hristos. Încet te va 
orândui şi scoate în lumină cel de sus ca să luminezi şi pe alţii şi pentru 
alţii, acum trebuie să te întăreşti acolo unde eşti şi să-ţi aduni puterile. 
Mărturisirea ta în aceste vremi, ca monah tânăr şi vrednic are şi va avea în 
această vreme o mare semnificaţie. O mărturisire deschisă pentru Hristos 
astăzi este o mare podoabă şi tărie pentru acest neam. Prin renunţare numai 
prin asceză şi severitate prin suferinţă şi trudă dreaptă prin luptă se mai 
poate face ceva pentru noi toţi. Căci toate acestea, suferinţa şi lupta 
mărturisirea şi credinţa sunt izvorâte din dragostea lui Hristos pentru noi şi 
din bucuria noastră pentru Hristos cel înviat. Noi trăim după Înviere cu 
Hristos şi trebuie mereu să ne aducem aminte de acest eveniment. Biserica 
lui Hristos sunt oamenii cu suflare vie ce îl mărturisesc, gata ca Sfântul 
Maxim Mărturisitorul ce-l sărbătorim astăzi, să moară pentru Hristos sau 
să fie mutilaţi. Mărturisindu-l pe Hristos suntem oameni şi noi şi putem 
astfel face ceva pentru fraţii noştri loviţi de disperare pesimism, spaima şi 
reacţionarisme pământeşti. 
 Dragostea mărturisitorului de astăzi trebuie să fie mai mare decât 
altădată; dar dragostea trebuie purtată în luptă. Mărturisirea trebuie să 
îmbrace mantia profetică  şi truditoare îndelung consecventă. 
 Frate Calinic îţi revine o mare datorie în monahismul românesc de 
astăzi aflat într-o aşa de mare criză. Trebuie să-ţi iei misiunea istorică în 
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faţa lui Dumnezeu de-a redeştepta marile virtuţi, ale monahismului 
românesc. Porţi un nume revoluţionar în neamul nostru şi trebuie să-l 
sfinţeşti în fiecare zi. Nu-ţi cer eu nimic, căci eu în lumea graiului încerc să 
fac ceea ce-ţi eu ţie să faci în lumea monahală, ci Dumnezeul cel viu ne 
cere să fim mărturisitori. O viaţă eroică trebuie să ducem fiecare acolo 
unde suntem, sfinţind cu focul mărturisirii şi treziei Adevărul lui Hristos. 
Noi nu avem vreme de odihnă noi trebuie să lucrăm până este ziuă. 
Dumnezeu vrea totul de la noi şi noi trebuie să ne dăruim lui întru totul. 
Locul meu de luptă sunt textele celor vechi, scrisul zilnic în virtutea 
Domnului iar al tău drum este mai nemijlocit şi mai greu de-a naşte 
oameni noi aprinşi de unul singur pentru Domnul. La voi iubirea pentru 
Hristos trebuie să fie limpede şi absolută. Sunt fericit că am un frate 
monah şi că steaua lui o vede şi pe a mea. Să luminăm fiecare iubit frate 
cerul acestui pământ ce sângeră în noapte fără răsărit şi amurg, stele eterne 
pe cerul Hristos. 
Cu iubire în Domnul mărturisind cu evlavie şi chibzuinţă 
         Fratele tău 
    Ioan  
 

 Sf. Maxim Mărturisitorul 
 21 ianuarie 1973 

 Bucureşti 
 
 
 

* 
 
Iubitului frate Calinic 
 
 Frate sfânt ce mai rosteşte sufletul tău în nopţile de veghe şi-n 
zilele de trudă către nevrednicul tău frate. Am aşteptat să vii pe la noi 
odată măcar cu aceste mari zăpezi ce mi-au adus aminte de tine în pădurile 
Maramureşului cu căciula neagră într-o zi însorită. Iubit frate, zilnic îţi 
strigăm cu iubire numele spre înalturi din cuibul nostru de lut unde ne 
veghem pe rând puii până vor prinde aripi să-şi ia zborul în înalturi ca noi 
să ne putem întoarce în ţărna din care am fost slăviţi şi ridicaţi de 
Dumnezeul Atotputernicul. Acum sunt singur veghetor Ulvine-i dusă ca 
prin Mila Domnului să aducă încă un chip de om în cuibul acesta să prindă 
şi el puteri şi astfel să ne socotim împăcaţi când va fi ca să plecăm de unde 
am venit întru veşnica slavă a Tatălui ceresc. 
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 Tu iubit frate Calinic, rămâi în bucuria noastră cu sfinţenie şi 
luminoasă aducere aminte şi nădăjduitoare mereu frăţie şi comuniune. 
Încet ne apropiem de Buna Vestire şi iată toate se umplu iarăşi de bucurie 
şi lumină şi înţelepciune. Pământul ascultă în spaţiu Graiul lui Dumnezeu: 
Bucură-te Marie! 
 Cât de săraci suntem pentru aceste sfinte daruri şi cum ar trebui să 
ne bucurăm într-adevăr şi mereu. 
 Te-am dori printre noi să ne sfinţeşti pragul şi casa. Ştefan, Maria, 
Ioachim se alătură îmbrăţişării ce ţi-o trimitem din toată inima. 
        Fratele  
          Ioan 
 

 Sfântul Alexie omul lui Dumnezeu 
 17 martie 1973 

 
     Roagă-te pentru Ulvine şi cel ce se 
va naşte! 
 
 

* 
 
Iubitului meu frate în Domnul Calinic 
 
 HRISTOS A ÎNVIAT iubit frate! Trăim şi ne mişcăm în puterea 
Învierii Domnului întâmplată acum două mii de ani. Unii dintre noi ştim 
acest fapt alţii nu, toţi însă vieţuim pin Învierea aceasta Sfântă şi singura. 
Nici un cap de religie din lume n-are această pretenţie, nici-o filozofie nu 
s-a ridicat de pe pământ. Tot ce se naşte e sortit pierii. Tot ce s-a născut de 
la Adam până la mortul din clipa aceasta sau la morţii din acest ceas 
cunosc întoarcerea în ţărână. 
 Unul însă a ieşit pe veci din orânduiala morţii: iubit frate 
HRISTOS A ÎNVIAT. Moartea a fost biruită de către Iisus care înseamnă 
Dumnezeu eliberează, pune în larg, izbăveşte. Să ne bucurăm iarăşi de 
acest eveniment unic în lume pentru toate veacurile. N-avem ce face. 
HRISTOS A ÎNVIAT şi-i vai de capul nostru dacă nu ţinem seama de 
acest fapt. 
 Învierea Domnului este grea de purtat. Vremile sunt grele ca 
întotdeauna. Învierea Domnului este incomodă  este o povară pentru 
omenirea asta care ar vrea să-şi facă de cap singură, dar Hristos a  înviat şi 
trebuie să ţină seama de această nebunie. N-avem ce face iubit frate 
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suntem constrânşi de eveniment să-l vestim că fim martiri mărturisitori şi 
bucuria aceasta este grea este un jug greu este povara Crucii. 
 A mărturisi Învierea înseamnă a trece prin Săptămâna Patimilor. 
Nu se poate Înviere fără cruce, nu există Sărbătoare fără zile ponosite. 
Acum iubit frate de bine şi de greu îţi doresc căldura Duhului Sfânt, acea 
pace lăuntrică şi dulceaţă care bănuim noi că este de la HRISTOS cel 
înviat. Există în lume o bunătate există în noi înşine o nădejde şi o aşezare 
care ne fac să mărturisim: HRISTOS A ÎNVIAT. ADEVĂRAT, A 
ÎNVIAT! Cu absolută certitudine: 
        Fratele tău 
            Ioan 
 Aş dori de va vrea Dumnezeu cel sfânt a doua zi de Paşti să vin să 
te văd cu Ştefan iar pentru a treia zi te dorim în mijlocul nostru aici în casa 
noastră. Botezul îl amânăm pe ziua de 20 Mai când se vor sărbători Sfinţii 
Constantin şi Elena. 
        Iarăşi  
HRISTOS A ÎNVIAT 
 Sfinţirea Bisericii noastre în Toga ar cădea pe Duminica Sf. Toma. 
Ar fi de dorit să pribegim într-acolo. Aştept să-ţi răspund pe viu. 
        Adevărat c-a 
ÎNVIAT. 
         
 Ioan  
 

 Sfinţii Ierarhi Iorest şi Sava 
 24 Aprilie 1973 

 Bucureşti   
  

 
* 

 
Iubit frate Calinic 
 
 Am făcut ce am putut şi i-am dat fratelui tău Vasile Bălan 5.000 
lei, jumătate din cât ar fi avut nevoie spunând că se va putea într-un fel 
căuta şi cu atâta. I-am spus că într-un an să ţi-i trimeată ţie şi când vor fi 
toţi adunaţi sau cum va putea să vezi tu de treaba aceasta întrucât şi eu sunt 
la strâmtoare din pricina casei. Dar Mila Domnului, trebuie să ajutăm unde 
poate. 
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 Eu astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu plec la Codlea la copii şi mă 
întorc de va voi Domnul sâmbătă dimineaţa pe 14 iulie. Dacă ai nevoie de 
ceva scrie-mi la Codlea: str. 9 Mai nr. 17 Codlea-Braşov, Spitz Ernst pt. 
Ion Alexandru. 
 Cu iubire şi adâncă frăţie închei aceste rânduri îmbrăţişându-te în 
Domnul HRISTOS 
         Fratele  
           Ioan  

 7 iulie 1973 
 Ziua Sfântului Cuv. Toma 

 
 
 
 
 

* 
Iubitului meu frate Calinic 
 
 În amurg ieri cântam cu toată casa din cântecele sfinte ce le-am 
deprins de pe limba ta şi ni s-a făcut dor la toţi de frăţia ta iubit frate şi 
prieten sfânt al tinereţii mele. Cu iubire sfântă şi adâncă frăţie îţi scriu 
aceste rânduri vestindu-te că suntem sănătoşi cu toţi prin mila lui 
Dumnezeu şi ne purtăm zilele pe pământ cu mulţumire şi cuviinţă copiii 
cresc. Ioachim cântă şi el Lumină lină iar Rut Elena cu ochii ei albaştri 
râde tuturor celor ce se apropie de leagănul ei de sub mărul din grădină. Pe 
aici a plouat mult, din când în când am mai putut totuşi ieşi pe deal la 
lumina de seară. Trebuie să plec cu copiii singur eu la mare, cu Ştefan şi 
Maria. Ulvine alăptează încă. Nici eu nu m-am simţit prea bine vara 
aceasta după o răceală îndelungă am avut şi nişte crize la stomac 
neobişnuite. Poate că marea ne va fi de folos. Plec mai devreme pe ziua de 
opt acum şi ne vom întoarce pe 25 prin mila Domnului. Din 15 septembrie 
vom fi în Bucureşti cu toţi chemaţi de obligaţii  şi iarăşi în vatra noastră de 
veghe şi trudă. Te avem zilnic în graiul nostru de sărbătoare şi mulţumire 
adusă Tatălui Ceresc celui ce a făcut cerul şi pământul marea şi toate dintr-
însele. 
 Nădăjdui că te afli bine şi sănătos. Zilele grele or fi trecut şi peste 
cuvioşia ta întărindu-te în Domnul, ce este cuptorul, pentru aur este 
suferinţa pentru om, mijloc de limpezire şi întărire. Vai de cel neîncercat 
de Domnul prin suferinţe! Între 25 august – 3 septembrie voi fi de va vrea 
Domnul la Sinaia cu fratele Herbert. Spune-mi cine-i om de încredere  şi 
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deschis cu dragoste la Mănăstirea de la Sinaia căruia ne-am putea adresa, 
dintre monahi, când vom vizita acest aşezământ. Scrie-mi în Bucureşti te 
rog. Herbert şi Elena acum sunt la mare, au venit de curând iubitori  
adevăraţi ai României noastre sfinte. 
 Cu credinţa că Domnul te întăreşte zi de zi aş vrea să închei aceste 
rânduri îmbrăţişându-te în Domnul cu toată casa mulţumindu-ţi pentru 
scrisoare ce mi-ai trimis aici şi pentru toate. 
         Ioan  
 A şasea zi din Postul Sfintei Marii 
 Codlea  
 

* 
 
Iubitului frate Calinic Monahul 
 
 Cu iubire sfântă îmi port gândul către tine iubit frate şi prin cuvânt 
scris mulţumindu-i Domnului pentru frăţia şi dragostea ta şi prietenia 
noastră veche din tinereţe şi nouă mereu. Semnele tale de dragoste ce mi le 
dai sunt relicve sfinte pentru mine şi mă gândesc cu dor şi simplitate la 
chilia ta curată şi sfântă ca un cuib de pelican. 
 Noi suntem slavă Domnului Dumnezeu sănătoşi cu toţi şi truda 
noastră a început iarăşi pe texte şi cu studenţii şi cu copiii. Cu îmbrăţişare 
sfântă şi sărut duhovnicesc te las în pacea Domnului iubit frate. 
       Ioan şi familia sa 

* 
 
 Sfântul Dionisie Areopagitul 
 
 PS Pe ziua de 25 sept a fost susţinerea tezei cum ştii, un eveniment 
pentru noi toţi şi o recunosc a unei munci care ne poate ocroti de răul 
acestor lumi spre mai bine, să-i putem ajuta pe oameni să vieţuiască 
precum fraţii în comunitatea dragostei nefăţarnice. 
         
 I A. 
 
 
Iubitului meu frate Calinic, 
 
 Îţi transcriu acest Imn scris astăzi cu sufletul la Domnul şi la tine 
iubit frate 
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     Tânjesc după un frate să-i vorbesc. 
     Când vine fratele în omenie 
     Îl văd pe Sfântul Mire între noi 
     Înveşmântat în robă purpurie 
 
     Stă neclintit cu ochii într-ai mei 
     Gata să-i stingă de pe lume… 
     Dar frate tu apari între noi doi 
     Şi-astâmperi setea care mă răpune 
       _ ._ 
 
 Îţi mulţumesc în Domnul pentru Sfintele Cuvinte ce mi le-ai scris 
şi doresc din toată inima să-ţi aud cântecul sărbătoresc pentru Domnul 
iubit frate. Curând vor începe colinzile şi soarele va călca mai scurt pe 
pământ. Hai la noi înainte de-a cădea brumele! 
         
 Fratele Ioan 
 Sfânta Anastasia Ramona 
 
 

* 
 
Preasfânt iubit frate Calinic 
 
 Îţi sărut umbra monahală ce-n zorii fiecărei zi intră în altarul lui 
Hristos. Acolo unde chipul este Mireasa Domnului mă uit la tine 
înlăcrimat de bucurie. 
        Al tău frate 
       Robul lui Hristos 
        Ioan 

 Cuv. Macarie  
 19 ian 1974 

 
Iubit frate Calinic 
 
 Astăzi e ziua Bunei Vestiri. 
 Fata Maria din Nazaret este umbrită de Duhul Sfânt şi Dumnezeul 
Hristos Omul Se va naşte, oamenii vor afla drumul întoarcerii lor la Tatăl 
cel ceresc. 
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 Aseară la Antim cu toată casa mea ne-m bucurat de sărbătoarea 
aceasta sfântă începutul tuturor sărbătorilor noastre ascultând melodiile 
sfinte cântate înalt de Sfinţii Monahi. 
 Ieri m-am întors de la Braşov unde am fost să spun câte ceva 
despre cele ce rămân din fiinţa acestui neam, celor tineri. 
 M-am întors peste munţii noştri fulgeraţi încă de zăpadă pe creste 
şi întrerupţi de turle şi clopote. 
 Mă gândesc cu dragoste de frate şi-i mulţumesc mereu lui 
Dumnezeu pentru smerenia şi răbdarea ta în Domnul. 
 Aştept să ne vedem iarăşi şi să ne bucurăm împreună de Domnul 
Izbăvitorul. 
      Cu frăţie te îmbrăţişează 
           Ioan  
 Bunavestire 74 
 
 

* 
Iubit frate Calinic 
 
 Primeşte această ramură de măslin proaspăt sosită de la Ierusalim 
de pe muntele Eleonului 
      Cu iubire în Domnul 
         
 Ioan 
Săptămâna Luminată 1974 
 
 
HRISTOS A ÎNVIAT 
Frate Calinic 
Ioan  
            Izvorul Tămăduirii 
         
 Cernica  
 
 
Iubit frate Calinic 
 
 Cu frăţească şi veşnică dragoste îţi sărut obrazul blând şi mâna 
sfinţită în Domnul.       
 Ioan copiii şi Ulvina  
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 Mangalia  
 Schimbarea la Faţă 
 6 august 1974 
 
 
 
 
 În semn de iubire de pe această culme a cosmosului 
        Ioan  
 

* 
 
Iubit frate Calinic 
 
 Mi-e dor de cuvioşia ta şi zilnic te strig de pe dealurile acestea 
pline de lumină şi seninătate. 
         
 Ioan  
 Sf. Irineu 74 
    
Iubit frate Calinic 
 
 Din acest oraş cetate din veacul al X-lea plin de bisericuţe albe te 
îmbrăţişez cu frăţie. 
          
 Ioan  
 Pskov 30 mai 1974 
 
 

* 
 Cu iubire în Domnul Sfânt frate te îmbrăţişez de departe 
       Ioan Alexandru 
       De Sfântul Crăciun 
 
 

* 
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Iubit frate Calinic 
 
 Cu drag îţi doresc toate cele de cuviinţă de departe în zi de 
Duminică. 
 Moscova 26 mai 1974. 
 
 

* 
 
Iubit frate Calinic 
 
 Te îmbrăţişez cu adâncă şi frăţească dragoste creştină de Sfintele 
Sărbători. 
         
 Ioan  
 Sf. Ştefan 75 
 

* 
 
Iubitului meu frate Calinic 
 
 Preaiubit frate Calinic gândul spre tine este mereu o fericire pentru 
mine oriunde ai fi locul acela este sfinţenie şi sărbătoare. 
 Am vrut să-ţi scriu de pe unde am umblat în această vară dar n-a 
fost cu putinţă. 
 Acum te vestesc doar că m-am întors la Bucureşti sunt mai aproape 
de lacurile sfântului Calinic şi de pragul chiliei tale. 
 Iubit frate preaiubit! Domnul cel sfânt Mirele lumii şi a fiecărui 
suflet frumos în parte să te crească în pace spre veşnicele lăcaşuri! 
 Îţi sărut umbra mantiei tale de monah cu dragostea neprihănită 
dăruită tuturor celor ce vor s-o primească prin Duhul cel sfânt. 
      Iubit frate Calinic iubit 
     în Domnul ce veşnic viu 
       Aleluia 
 Sfântă Mărie 8 sept 1975 
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Iubit frate Calinic 
 
 Scrisoarea ta mi-a adus mare bucurie şi m-a însoţit în drumul greu 
ce am avut a-l face la Cluj unde am fost pus în faţa a 9 mii de tineri să le 
vorbesc şi să recit Imnul Transilvaniei de 30 de strofe. Prin mila Domnului 
am trecut cu mare succes această grea probă şi poemul citit, aseară a fost 
transmis prin televiziune peste toată ţara. E un eveniment întrucât prima 
oară am vorbit mulţimilor care un sfert de ceas au ascultat în reculegere 
cuvânt din adevăr prin dar fiind de faţă toate autorităţile judeţului inclusiv 
maramureşeni veniţi cu autobuzele la această întâlnire din sala sporturilor. 
Am vorbit întâiul înainte de-a veni muzica şi alte texte mai îndrăgite de cei 
prea fragili să poată înfrunta cuvântul puternic şi gol. Şi aceasta a fost o 
binecuvântare. 
 Apoi dimineaţa la catedrală Duminică, arhiplină am ascultat o 
predică de zile maria fratelui nostru vlădica Justinian. 
 La Topca zăpezile au înecat pământul în frumuseţe şi desăvârşire. 
Am fost fericit să pot sta o zi în satul meu. 
 Acum sunt acasă cu pruncii şi obligaţiile zilnice ce le împlinesc cu 
bucurie iar dragostea fraţilor îmi ţine de cald şi-mi este mângâiere. 
 După emisiunea de aseară am primit semne de încurajare de la 
oameni importanţi. 
 Toate însă întru slava Domnului şi a poporului român pe care se 
cuvine să-l slujim cu tot ce avem mai bun. 
      Te sărut cu frăţie în Domnul 
      iubitul meu frate din tinereţe 
 Cuv. Vucol 6 febr 76    Ioan Alexandru 
 
 
 Cu îmbrăţişare sfântă iubit frate Calinic îţi sărut mâna şi obrazul. 
         Ioan  
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Te îmbrăţişez cu frăţie din Caucaz prin marele poet al Georgiei de la 
poalele Araratului. 
         
 Ioan  
 Tbilisi  2 nov. 1976 
 

* 
 Iubire frăţească de la poalele Araratului 
         
 Ioan 
 5 Nov. 76 Erevan 
 

* 
 
Preaiubite frate în Domnul 
Calinic 
 
 Prunc nou s-a născut nouă în lume băiat sănătos şi voinic şi-l 
cheamă Ioan – Constantin. 
 Mulţumim Sfinţilor pentru rugăciunile lor curate şi ajutătoare. 
 Cu sfântă iubire frăţească. 
         
 Ioan  
 Sf. Ilie 1976 

* 
 
Iubitului meu frate Calinic 
 
 Sărutare sfântă în noaptea Naşterii Mântuitorului 
      Ioan 
 Ajunul Crăciunului  
    1976 
 

* 
Iubit frate Calinic 
 Mă aflu la conacul  lui George Enescu din satul Tescani cu copiii şi 
Ulvina până pe 11 august. Dacă ai drum în Moldova aş fi fericit să te văd. 
Te pot găzdui aici o noapte. Lucrez de zor la Imnele Moldovei. 
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 De Sfântă Mărie cu toţi pruncii nădăjdui să fiu acasă dacă nu la 
Cernica. Pe 16 August plec cu pruncii la mare de va voi bunul Dumnezeu 
şi înainte de asta aş fi vrut să te văd. 
       Cu frăţească dragoste 
în Domnul 
         Ioan  
 Sf. Maria Magdalena 22 iulie 1977 
 
 

* 
Iubite frate în Domnul Calinic 
 
 Să mă ierţi că-ţi răspund mai târziu decât s-ar fi cuvenit. Am avut 
multe pe cap în ultima vreme. 
 De bună seamă că vei face ascultare dacă ţi se va cere să pleci la 
Ierusalim. Dincolo de greutăţile legate de acest sfânt loc astăzi vei avea 
bucurii duhovniceşti care nu pot fi spuse de limba omenească aşa cum 
spune Sfântul Pavel despre Iubire în I Cor 13. 
 Am trecut zilele acestea prin Sinaia cu trenul în drum spre Braşov 
unde am avut o seară literară. Eram cu 2 prunci şi nu puteam întrerupe dar 
m-am închinat de departe. 
 Astăzi am primit primul exemplar din Imnele Moldovei.  
 După cea mai grea bătălie dusă de mine până acum iată cartea gata. 
Mulţumesc Tatălui Ceresc şi vouă fraţilor care prin ruga şi încurajarea 
voastră m-aţi ajutat. 
      Cu toată iubirea frăţească 
        Ioan 
Alexandru 
 23 febr.  
 Sf. Policarp  
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Iubite frate Calinic 
 Te-am văzut aseară acelaşi chip drag inimii mele de blândeţe şi 
răbdare şi evlavie cum te ştiu de atâta vreme. M-am luminat şi bucurat şi 
îţi scriu un cuvânt de bucurie iubit frate din miezul scrisului meu şi trudei 
mele zilnice aici unde sunt angajat cu toată fiinţa întru slujirea lui 
Dumnezeu şi a semenilor mei. 
Vroiam să-ţi aduc Imnele iubirii dar n-am apucat până acum. Voi veni cu 
voia lui Dumnezeu curând până la Cernica. 
    Cu dragoste curată şi neschimbătoare, 
      Al frăţiei tale 
       Ioan Alexandru 

 
Sf. Dimitrie 1983 oct 27 

Bucureşti  
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Poeme de  
Nicolae Corlat 
 
 
 
 
 
 

 

insula  
 
grea şi odihnitoare după-amiaza 
aşteptării 
petale de cuvinte aştern  
 
peste liniştea noastră 
curgerea cristalului 
 
ai fi vrut o insulă numai a ta 
să te trezească pescăruşii din somn 
sclipitor pe nisipul negru 
când noaptea pare un licăr al clipelor netrăite  
insula aceea se-nfiripă câte puţin  
în amintirea oricărui matelot  
plecat de curând pe mare 
când valurile aştern aerul amiezii 
  

memento 
 
iarăşi se-ntorc 
vânturi de august după schimbarea la faţă 
de pe munte coboară un licăr de lumină  
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peste feţele lor  
o adiere şi plopii încep să răsune din frunze  
precum ai învia un rozmarin  
precum o barză şi-ar întoarce zborul dinspre sud  
să ne trezească din întuneric 
 
pe chipul tău se aciua lumina   
fericit cuvântul ce laudă aduse  
şi îndurare întregii lumi 
asemeni crinilor se cuvine să taci   
acum şi pururea în desfătarea paşilor spre moarte 
 
mai adevărat cu o insulă din viaţa aceasta dăruită ţie  
te ştie vântul de august departe 
născându-te în lumina dăruită   
 
Ovidiu pe ţărm îşi împletea cu barbarii paşii  
cuvintele nespuse şi taina iertării 
aici departe/aproape  
gândul e aidoma înserării pe mare 
cu mâna îţi alungi vălul azi mai mult ca ieri 
suferinţele îţi trec pragul  
le alungi le strecori în penumbră în altă viaţă   
nimicul te rabdă tăcând 
vioara ce plânge a freamăt  a ropot de cal    
a dor sau a moarte 
îmi leagă de voi clipa 
 
voi arunca cenuşa trupului tău în genuni 
vântului care l-a răcorit dăruiască-se  
după arderi de tot 
 

pasărea Thoth 
 
patria ta e asemeni pădurii de piatră  
în care colţurile albe ale stâncilor cântă neîncetat  
ca sirenele munţilor înaripând trecătorii  
de pe coline umbra coboară în timp  
prin milenii în pământul cu slove  
peste culmi tronează arbori tăcuţi  
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îngemănaţi cu seninul.  
trecerea ta pe câmpiile sure  
absenţa în zile de vară  
e-o arşiţă sărutată la orizont 
iarna se cuvine să cânte violoncelul  
făcând aerul să tresară 
 
voi scrie în fiecare seară  
despre zborul păsării din inima mea  
în fiecare seară pasărea va zbura  
fâl fâl zborul păsării prin odaie  
fâl fâl pasărea cu aripa-i de cenuşă  
forma ei se confundă cu trecerea 
glasul păsării în zori se ascultă  
când tăcerea foşneşte adânc printre trestii 
 
de tristeţe cântă fata părăsită în noapte 
zgomot de paşi prin zăpezi aburinde 
plângi suflete să se-aştearnă lumina 
 
într-o grotă am ascuns un zeu 
mut ca o pasăre  
zeul se născu pre sine pasăre fără glas   
 

vânătoarea de seară 
 
deseori, când ies la vânătoare, mă urmăresc femei cu trupurile goale, 
învăluite în ceţuri, hrănind în mine trecutul. îmi strecoară în suflet un fel 
de miere culeasă din flori înmiresmate, din alte lumi. şi niciodată nu se-
ntâmplă să nu le observ. trupurile lor se strecoară prin sângele meu aidoma 
otrăvii. câinii mei albi îşi înmoaie boturile în vânt şi se-ntorc de fiecare 
dată cu un lătrat străveziu. icoane se-nvelesc în aur sub sclipirea ultimului 
asfinţit. las crucea să-mi lunece de pe piept. cu iscusinţă mă-ndrept spre 
licărul fierbinte. ea îşi întoarce capul cu părul hoinărind în vântul de seară 
şi cu ochii numai văpaie. dar pasul oprit din mişcare continuă spre alte 
zări. nici o urmă nu lasă. câinii mei albi cu o nară adulmecă vântul, cu 
cealaltă opresc razele lunii.   
pun primul ochi pe cătarea puştii asemuită cu o grea încercare. se-nnoadă 
pe sine ochiul şi-un întreg orient mă-ndeamnă să privesc îndărăt ca şi cum 
ziua de ieri s-ar întoarce oarbă spre a mă preschimba în ceva ce n-am fost. 
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numai bieţii câini se strecoară printre raze de lună. numai inima mea se 
despoaie de mine şi se-ntoarce fierbinte într-o altă clipă, într-un alt loc, 
într-o altă-nserare. ochiul drept mi-l îndrept spre văzduhuri înalte; ochiul 
stâng mi-l strecor în pământ, desenez cu el un cerc de-o perfecţiune aparte. 
timpul nu mai stă, nu mai pleacă. între doi clopoţei, unul la un capăt al 
pământului, celălalt la marginea clipei, sunete se-ntâlnesc desăvârşind 
liniştea.  
 

pasărea Thoth (II) 
 
e asemeni pădurilor în floare 
fiecare aripă se-acoperă cu flori de lumină 
de aceea nu lasă umbre în absenţa focului 
numai piatra i se aşază în loc de inimă 
ca un râu adulmecat de peşti 
pluteşte vag în realitatea imperceptibilă a fiarelor 
 
stea de cenuşă din închipuita boltă o obârşiilor 
nu cerne cuvinte nici sunete 
până la revărsarea zorilor  
mută splendoare  
mut orizontul ce-i va purta de-acum numele 
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“Ne-a brodit Dumnezeu pe 
amîndoi într-o lume dulce” 

 

Scrisori de la poetul Dan David (IV) 
 

În 2015 s-au împlinit 25 de ani de când poetul Dan David nu mai 
este printre noi. Cu acest prilej, în semn de omagiu pentru poetul care a 
trăit cu grăbire nici măcar  patru decenii ale secolului trecut, am început 
publicarea scrisorilor pe care le am de la el. 

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 ani înainte în presa literară cu versuri, era lăudat la 
superlativ de Cezar Ivănescu, Constantin Ţoiu, Eugen Barbu, Adrian 
Păunescu, Laurenţiu Ulici, 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.  

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 
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sa câteva cărţi de versuri despre care s-a scris mult: 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! 

De la el am circa 30 de scrisori, multe dintre ele adevărate poeme 
în proză. Le-am pus într-o ordine cronologică şi le voi publica. Amintiri cu 
el am şi mai multe. În câteva rânduri ne-am văzut la Slănic Prahova (nu 
am ajuns niciodată, din păcate, la Bertea lui dragă, deşi îşi dorea atât de 
mult să mi-o arate), ne-am văzut la mai multe ediţii ale Colocviilor de 
poezie de la Târgu Neamţ, am zăbovit cu el într-o noapte la Borca, la 
Aurel Dumitraşcu, a fost alături de mine în puţinele mele ieşiri la 
cenaclurile din Capitală.  

De remarcat în grupajul de scrisori din acest număr faptul că două 
din epistole (o carte postală ilustrată şi o scrisoare) sînt semnate 
împreună cu Aurel Dumitraşcu. (Nicolae Sava) 
 
 
*** 
1984, Gustar / Bertea – capitala evropei – dintr-un pod cu fîn –  
Dragul meu Niculiţel, 
 
Hai, hai, ce mai de bucurie pe mine că ai scos ochii la soare şi tu, oh, m-ai 
foarte fericit cu a ta mirabilă carte de poeme neorealiste şi sub formă de 
autobuz recuperat din anotimpul lui fluturar, unde privighetoarea înfloreşte 
şi liliacul cîntă (parafraza nu-mi aparţine!).  
Să fie într-un ceas cu cuc şi pupăză şi să cază flontal a doua carte, căci... 
gata!, ai spart gheţuşul, de-acu-ncepe frecuşul... O să-ţi ceară editura Carte, 
Manuscris! De-ai şti cît mă bucur că ai scos cartea, of, of, nici nu-ţi 
închipuieşti, bre Niculiţel! Pe chestia asta fac io cinste, dau o sticlă de 
wodkă. Cînd ne-om, cu drag, întîlni! Spune-mi dacă poţi trece pe la mine, 
atunci cînd mergi tu-n Bucuresci, ori dacă nu spune-mi cu ce tren apari ca 
să te aştept şi să te felicit cu tot omenescul şi cu tot paranoidul meu 
entuziasm! 
Carte frumoasă, cinste cui te-a debitat! E o carte absolut originală. Ai făcut 
o treabă bună, te felicit de o mie de ori! Acum s-o aşteptăm înfioraţi pe a 
lui Aurel Dumitraşcu, care este şi el un poet de excepţie! Te pup şi abia 
aştept să te văd. Vino la mine! D.D. 
Salutări lor: Daniel, Aurel, Adrian! 
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*** 
Carte poştală ilustrată, Soveja.  
Ştampila, 03.09.1984, Soveja (Numele destinatarului este scris cu carioca 
de Aurel Dumitraşcu) 
 
Niculiţel, dragul meu şi dragul nostru, ne-a brodit Dumnezeu pe amîndoi 
într-o lume dulce, calmă, boierească, pricină din care ţinem neapărat să-ţi 
trimitem răboj, în zorior de ziuă. Ce mai faci, bre? 
Te, aşa şi pe dincolo, pupăm! Dan David, Aurel Dumitraşcu. 
Trăiască Frank O Hara!  
 
*** 
Data poştei, 09.09.1984 (Epistolă cu două scrisori, semnate de Dan David 
şi Aurel Dumitraşcu) 
 
Dragul meu Niculiţel, 
Sînt într-o tabără de creaţie (la Soveja) cu Îngerul de Aurel Dumitraşcu 
(minunat om şi înger emerit al poesiei) şi ajung acasă prin 13 septembrie 
a.c.  
Deci... după 13 septembrie te aştept pe la mine, la Bertea, să dau o sticlă de 
wodkă în cinstea apariţiei cărţii tale. E o carte-briliant, dragule! Să nu faci 
ceva să nu cobori în Muntenia, căci tare-mi este dor de tine. Mult place-mi 
să ne vedem! 
Ţi-am scris puţine cuvinte deoarece nu mi-s inspirat în acest moment, în 
care şi natura s-a răsturnat; e cam frig... şi ce vreme dulce a fost pînă mai 
ieri. Te pup de o sută de ori şi-l las şi pe Aurel să-ţi zică două-trei rînduri 
în această zapisă, Dan David – savant în neorealismul din Alaska. 
 
Salut, boierule! 
Te-am mai salutat! V-am salutat pe toţi, venit aici pe neaşteptate! O dolce 
farniente care împlineşte azi venerabila vîrstă de 8 zile. Partidul are grijă 
de poeţii... dumisale. Voi pleca de aici dornic să mă întorc, deşi e cam 
inhibant (pentru scris) fundul ăsta de lume. E bine că-l am aici pe Dan 
David. E de-al nostru! Ceilalţi nu-s întotdeauna pe gustul meu. Citesc încă 
o carte a lui Paleologu (după “Alchimia existenţei”) şi ascult vîntul 
hălăduind prin cele vîrfuri de brad. Au ajuns pe aici şi Liviu Stoiciu şi 
George Stanca.  
Sper că voi avea post la-ntoarcere. Asta ar mai lipsi – să nu am! 
O veste: cartea mea e-n tipgrafie. Cred că Gabriela Negreanu a făcut deja 
prima corectură Poate că la începăutul lui octombrie voi şi eu bucuros. 
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Nu mai plec acum la Bucureşti. Pe 13 voi fi în Piatra Neamţ cu siguranţă. 
Am s-o sun azi pe Gabriela. Am cartea ta cu mine şi o citesc şi ceilalţi cu 
bucurie! 
Poate că-n toamna asta vom fi mai bogaţi şi ne vom vedea mai des! 
Te îmbrăţişez ascultîndu-l pe Mircea Vintilă!  
Aurel Dumitraşcu, 8 septembrie 1984 / Soveja 
 
PS. Poate mergem împreună în Muntenia, după 15 septembrie! Încearcă să 
fii pe 13 în Piatra Neamţ, cînd mă întorc eu! La Adrian mă cauţi! Aurel 
 
*** 
Data poştei, 03.04.1986, Slănic Prahova 
 
şi fiindcă mi-am repartizat o zi şi-o noapte pentru scrisori, ce mi-am zis io, 
în moralmentul  meu valpurgic, hai să le scriu şi bunilor (şi nebunilor) mei 
prieteni din Tg. Neamţ o epistolicvă de aici, din Caravanserai... şi, ah!, şi 
etc, şi aşa mai departe, că hîr cî mîr, etc, că m-am pus pe treabă! 
Dragul meu 
and 
Dragii mei, ce mai faci şi ce mai faceţi, bre, nordiştilor! Aurel în ce 
orchestră mai cîntă, tot magister honoris causa periculosso sporgersi? 
Daniel, ce fel de barbă mai are, îi atîrnă de pămînt? Adrian a debutat într-
un cvintet de coarde cumva pe la Iaşi, mi-a cam scris şi m-a cam anunţat 
despre kestie and trestie şi-am înţeles că-i posomorît; şi io care ascult Led 
Zeppelin, Emerson Lake and Palmer şi Wagner am un şoarice-n sînge, nu 
ştiu de unde s-a pripăşit şi mi-e cam dor pe şira spinării. Şi io cam atît am 
avut de spus. Al vostru, bolnav de cărăbuşerită, Pantagruel. 
 
P.S. Cît despre Nicolae Sava nu ştiu ce să vă spun; cred însă că 
manuscriptul său “Privighetoarea arsă” (demenţial titlu!) o să-mi placă 
foarte mult cînd o să beneficiez de privilegiul de a-l citi pe îndelete, recte 
în chip de carte. În ce an o să apară? Dumneavoastra voastră nu cumva 
ştie? Iar despre dan David nu mai ştiu aproape nimic. Am auzit că a scris o 
carte de bocete hard-rock, “Pe lîngă plopii fără plopi” şi că ar voi să o 
publice în anno domini 1999, an pe care dumnealui îl consideră... de 
graţie. În rest citeşte la nesfîrşire şi pînă la alean and posomorîre poieziile 
lui Cehov din a sa poietică “Un impresar sub divan” şi susţine că-i place 
foarte. Şi că l-ar mai citi, vezi Doamne, pe Gogol. 
Ce să vă mai spunem? 
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Că Biblioteca orăşenească Slănic vă invită la o întîlnire cu cititoarele în 
aprilie 27, duminică, ora 10 dimineaţa, voi veniţi de sîmbătă seara. Sau în 
mai 25, aşişderi. Cenaclul se ţine o dată pe lună, în ultima duminică. Să mă 
anunţaţi cu vreo săptămână înainte ca să fac afişul. Să bem pentru 
“Privighetoarea arsă” şi pentru celelalte cărţi din nord, a lui Daniel, a lui 
Aurel, a lui Adrian. Acum, lăsaţi-ne, că voim să ascultăm în continuare 
Led Zeppelin, Emerson Lake and Palmer, Wagner. 
Trăiască Republica Muzicii! D. 
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Marin Sorescu: un mare 
scriitor „cu o faţă luminoasă 

şi solidară” 
 

o evocare de Gheorghe Izbăşescu 
 
 

Fotografie inedită: decembrie 1974 
(Marin Sorescu, între Constantin Th. Ciobanu și Gheorghe Izbăşescu, 
împreună cu membrii Cenaclului municipal Junimea Nouă) 

 

 
Pe Marin Sorescu l-am cunoscut în anii mei de studenţie 

filologică din Bucureşti. Absolvise filologia ieşeană şi fusese repartizat la 
revista Viaţa studenţească din capitală (pe atunci cu sediul la Casa 
Scânteii), revistă la care eu colaboram. 

Eram în vacanţă şi abia mă întorsesem de la ferma din Zimnicele, 
împreună cu colegii facultăţii noastre, unde o lună de zile fusesem 
„muncitori agricoli”. Arşi de soare, pe batozele ce treierau grâul, 
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strângeam în sacii plini de praf pe care şoferii fermei îi cărau în camioane 
la magaziile de depozitare din Zimnicea, de pe marginea Dunării. 

Cum stabilisem cu secretarul de redacţie al revistei, încă înainte 
de plecarea noastră în aventura din Bărăgan, venisem cu reportajul promis, 
Sorescu era şi el prezent în camera spaţioasă. Adusese câteva pagini dintr-
un proiect ambiţios: o ediţie a Vieţii studenţeşti tradusă în Limba 
spaniolă, urmând ca exemplarele să fie trimise cu avionul la Madrid. 

Secretarul deja se apucase să-mi citească reportajul iar eu îi 
urmăream mimica feţei să ghicesc dacă-i plăcea textul. Se părea că da! 
Începuse să şi râdă, încântat. Sorescu făcuse ochii mari, observându-l. 

- Vrei să-l vezi şi tu? 1-a chestionat bossul, care  îi întinsese foile 
mele. 

Sorescu în câteva minute le-a şi citit, una-două. A venit la mine, 
mi-a strâns mâna, propunându-mi să-i aduc, în câteva zile, un articol 
despre studenţii bucureşteni, actori de teatru şi film. 

- Gata? se miră secretarul. L-ai şi angajat pe puştiul nostru? 
- Păi, merită. Uite cum i s-au înroşit obrajii, s-a emoţionat. Şi m-a 

arătat cu degetul. Este un semn bun! 
Fusese o zi fastă. Sorescu mă cântărise şi mă acceptase pentru un 

drum lung. Mă uitam la el: avea o faţă luminoasă şi solidară cu mine. 
Uite-aşa îmi combinam studenţia cu gazetăria. Aveam bursă, 

şedeam la cămin, dar confortul ăsta era sub semnul întrebării. Tata, 
funcţionar la primăria din Lăicăi, comuna noastră, era considerat „duşman 
al poporului” făcuse chiar câteva luni de închisoare la Craiova şi 
Câmpulung - Muscel. Temându-se, a cumpărat pe şoseaua Crângaşi două 
camere de la o bătrână, unde locuiau fraţii mai mari şi câte odată chiar eu. 

Adevărul e că gazetăria începuse să mă plictisească. În secret 
scriam poezii din care publicam câte una, foarte rar. Revistele preferând 
texte „patriotice”.  Colindam cenaclurile literare însă timpul liber era 
dăruit mai mult bibliotecilor, pentru că „experimentele mele lirice” doar în 
liniştea sălilor de lectură puteam să le exersez. 

Dar în viaţa mea venise un an de cotitură, rămăsesem stăpân pe 
cele două camere cumpărate de tata. Fratele mai mare, inginer constructor, 
se mutase în Moldova, la Oneşti, chemat de un coleg de facultate. Că 
oraşul devenise un cuib al celor năpăstuiţi, scăpaţi din puşcării, să-şi spele 
păcatele: profesori universitari, moşieri dâmboviţeni şi alţi vântură lume. 
Sora mai mare se căsătorise la Bucureşti şi-mi asigura cantina. Sora mai 
mică era elevă la un liceu din Câmpulung. Iar eu? Căzuse norocul 
nenorocit peste mine: un redactor de la Viaţa studenţească fugise peste 
graniţă, în Germania, 1a Radio Europa Liberă. Iar secretarul de redacţie 
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care răspundea şi de organizaţia de partid a revistei s-a gândit ca n-ar fi rău 
să mă angajeze pe mine cu jumătate de normă, în locul  transfugului cum 
se consfătuise şi cu Sorescu, bucuros de idee. Începuseră colaboratorii de 
la Filologie să mă atenţioneze: „Du-te urgent la Casa Scânteii!”. Că vuia 
facultatea de sinistra veste. Îmi venea să fug la Lăicăi şi să mă ascund în 
podul cu fân al casei învelite cu ţiglă. Vreo două-trei săptămâni mă 
prefăcusem că nu-mi parvenise mesajul odios. Dar filologii colaboratori, 
cum mă vedeau pe hol, gata cu poşta: Casa Scânteii! 

În sfârşit, m-am urcat în tramvai şi-am decolat în camera 
spaţioasă, unde secretarul, aprobat de Sorescu, m-a certat, dar zâmbind. 
Amândoi aveau feţe luminoase şi solidare cu mine. Ce puteam să fac? Îmi 
venea să plâng, dar m-am ţinut tare. Însă am răbufnit: 

-Domnu' secretar de redacţie, iată de ce n-am venit: ştiu că sunteţi 
din comuna noastră, Lăicăi. Părinţii dumneavoastră stau în cătunul Ogoară, 
sunt mai vârstnici decât tata, care e agent agricol şi colindă casă cu casă că 
răspunde de dările oamenilor. Aţi plecat de mic la Bucureşti, aţi fost 
vânzător de ziare, apoi aţi făcut o şcoală profesională şi aţi ajuns ceea ce 
sunteţi azi. Dar tatăl meu, funcţionar la primărie, este considerat „duşman 
al poporului”, că a făcut câteva luni de închisoare la Craiova şi Câmpulung 
- Muscel. Tămârjan, secretarul organizaţiei de partid al comunei, îl acuză 
pe tata că a fost legionar, el, fostul ospătar pe la toate restaurantele din 
ţară, dat afară că era hoţ şi fura. Şi-acum a luat magazia primăriei şi-a pus-
o în spatele casei. E vecinul nostru, şi-a zidit un grajd pe jumătate din 
poieniţa iazului care e a noastră. Ca veterinar face afaceri necurate. Dacă 
până acum n-a trăit în satul nostru, de unde ştia că tata a fost legionar? 
Tatăl dumneavoastră îi cunoştea prea bine cine a fost şi cine nu. Iar acum 
huzuresc bine-mersi. E adevărat că tata a făcut o prostie, când a fost 
rebeliunea la Câmpulung. Un învăţător basarabean şedea cu familia în 
gazdă la noi (că avem două case). El chiar era legionar. Cum tata fusese 
chemat la Camera agricolă de către inginerul Muscaliuc, la insistenţele 
învăţătorului s-a dus cu o zi mai devreme şi l-a luat cu el să mănânce la 
cantina legionarilor, gratis. Când poliţiştii şi jandarmii au făcut ancheta, 
agentul agricol, fricos şi sincer, a recunoscut că a mâncat la cantina 
buclucaşă, pe când cei îmbrăcaţi cu cămăşi verzi, luându-l pe „nu” în 
braţe, au scăpat. Iar acum nenorocitul de Tămârjan îl vânează pe tata şi-ar 
fi în stare să-l îngroape. 

Tremuram tot şi-am ţâşnit-glonţ la fereastră. M-am întors cu 
spatele şi mi-am scos batista să-mi şterg lacrimile. 

Secretarul de redacţie, un bărbat înalt, m-a luat în braţe şi mi-a 
lipit capul pe piept. 
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- Uite ce facem, a zis el. Deocamdată îi trimitem pe căile noastre 
tâmpitului de Tămârjan înştiinţarea, să vedem ce caracterizare îi face 
tatălui tău. Probabil, cum v-a trimis şi vouă la facultăţi. Dar încercăm. 
Dacă n-avem şanse tu te internezi la spitalul de neurologie iar eu voi lua 
legătura cu un membru al Comitetului Central, care-mi este prieten. Pe altă 
cale, punem în mişcare câţiva inşi de la Ministerul Afacerilor Interne, care-
mi sunt datori. Să vedem, ce şi cum. Dă-mi numărul de telefon al surorii 
tale căsătorite. 

I l-am dat şi seara l-am sunat pe Ovidiu la Oneşti, relatându-i tot 
ce ştiam. Câteva clipe el n-a zis nimic, apoi mi-a vorbit pe scurt: 

- În primul rând să nu disperi. O prostie ai făcut şi tu, când ai dat 
admiterea la Slavistică, dar acum totul e de domeniul trecutului. Dacă la 
revistă lucrurile sunt rele, încui uşile camerelor noastre şi vii la Oneşti. Mă 
anunţi telefonic când să te iau de la gară. Soluţii bune mai avem. Eu îl 
cunosc bine pe domnul Drăgulescu, fostul meu director al Liceului 
„Ienăchiţă Văcărescu” din Târgovişte. Soţia lui e sora lui Ştefan Voitec. 
Ne poate obţine transferul tău chiar în anul IV la Filologia din Iaşi. 
Continui acolo cursurile la „fără frecvenţă” dar iţi dai diferenţele la limba 
română. Astfel îţi îndrepţi greşeala. E clar? Bine, mai vorbim. 

Caracterizarea de la Lăicăi venind, secretarul de redacţie a văzut 
că Tămârjan a făcut tot ce ştia el să facă. Deci angajarea mea cu o jumătate 
de normă la revistă căzuse, nu se mai putea întâmpla. 

La Ministerul de Interne, lucrurile nu stăteau chiar pe roze. Eram 
în vizorul lor. Ceva-ceva bun tot se ivise. În listele cu legionarii din judeţul 
Muscel numele tatei nu figura. Însă prudenţa nu trebuia evitată. Varianta 
lui Ovidiu era mai înţeleaptă. Aşa că mi-am încărcat geamantanul, îmi 
notasem numărul de telefon al lui Sorescu şi aşa am devenit oneştean, „în 
cuibul celor năpăstuiţi”. 

Prin decembrie 1974,am hotărât împreună cu Constantin Th. 
Ciobanu, preşedinte la Comitetul de Cultură,să-1 invităm pe Marin 
Sorescu la Oneşti, în numele Cenaclului Junimea Nouă. Am organizat şi 
o şezătoare literară în holul Casei de cultură a sindicatelor. De-atunci 
există şi fotografia. 

De când venisem în Oneşti mă angajasem profesor suplinitor de 
1b. română la gimnaziile din comunele Târgu Trotuş şi Oituz (făceam 
naveta cu trenul şi cu autobuzul), până mi-am obţinut diploma de licenţa în 
1970. 

În vara anului 1975,Inspectoratul şcolar judeţean a organizat un 
concurs (cu juriu din Bucureşti),pentru ocuparea celor două catedre de 
cenaclu la Casele pionierilor din Bacău şi Oneşti. Avalanşă de concurenţi, 
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peste 40 de profesori, cu cinci probe. Departajarea, prin notele obţinute. 
Subsemnatul, cu o singură notă de 9 (nouă), restul de 10 (zece), la catedra 
din Oneşti. La cea din Bacău, nepoata primului secretar judeţean de partid 
(n-a stat decât un an şcolar, pentru că a fost propulsată, într-o funcţie mai 
înaltă). 

Aşa m-am titularizat, în cadrul catedrei întemeind cenaclul-şcoală 
„Zburătorul”, cu elevi din clasele V-XII (activităţi didactice, săptămânale). 

Cum eram prezent cu zburătoriştii mei la aproape toate 
concursurile literare din ţară, plus cele ale revistelor, obţinusem chiar 
câteva sute de premii, încât, prin 1980 (dacă ţin bine minte) Marin 
Sorescu, pe atunci redactor-şef la revista Ramuri din Craiova, mi-a dat 
telefon, puţin alarmat, că vrea să ne-ntâlnim neapărat la Festivalul Bacovia 
din toamnă, să-mi comunice ceva urgent. Şi ne-am întâlnit. 

Eram cazaţi la Hotelul Partidului, ne descălţam pe hol, să 
rămânem în ciorapi, covorul având pluş de două palme. La cantină era o 
vânzoleală de nedescris. Începuse foametea în ţară. Scriitorii veniţi 
cumpărau pe capete, ce puteau, de la alimentara Hotelului. La Bacău am 
stat câteva zile, că aveau loc o mulţime de şezători literare la liceele din 
oraş şi la gimnaziile din comunele apropiate, unde ne duceau cu autocarul. 
Sorescu mă ruga să urc mai repede, dar mai în spate, să-i ţin şi lui un scaun 
la fereastră, lângă mine, să putem conversa. 

Problemele„urgente” de care vorbea la telefon le rezolvam în 
singurătate, pe străzi, să rămână secretul nostru. Una dintre ele era 
presantă. Tirajul Ramurilor era prea mic şi nu se înţelegea cu „Tovarăşa” 
de la propagandă a Comitetului judeţean de partid Dolj din Craiova. 

- Eu sunt redactor-şef, mi-a zis el, şi nu mă pot certa cu ea. Ce 
zici? Cenaclul tău e foarte cunoscut, ai o grămadă de premii, presa te 
laudă, circuli prin toată ţara, poţi vorbi în numele lor, pe tine nu te-ar 
refuza. Să nu ţină seama de cititori? 

Ne-am aşezat pe-o bancă în parc. Se uita sfios la mine cu faţa lui 
luminoasă şi solidară. Zâmbea. Şi-a dat jos geanta de pe umăr, a deschis-o 
şi a scos volumaşul de parodii Singur printre poeţi. 

- Debutul meu, o carte veche, cred că n-o ai, a zis. E ultimul 
exemplar. Am răscolit toată biblioteca să-1 găsesc. Foloseşte-o la 
seminarul zburătoriştilor tăi. Cum vezi, nu i-am pus data. E o carte pentru 
totdeauna. 

M-a lăsat să-i citesc dedicaţia: „Prietenului Izbăşescu” 
„colaborator la Viaţa studenţească”„favorit al muzelor”, „cu dragoste, 
Marin Sorescu”. M-a luat de gât şi şi-a lipit obrazul de al meu. 

Târziu, m-am desfăcut din îmbrăţişarea lui şi, gândindu-mă, i-am 
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zis: 
- Cred că ar trebui să-i trimit o scrisoare convingătoare Tovarăşei 

de la propagande judeţeană. O să ticluiesc eu cu ce trebuie: că 
zburătoriştii mei apreciază revista Ramuri dar funcţionarii de la poşta 
oneşteană spun că în oraşul nostru abonamentele sunt limitate (Sorescu 
surâdea: „Aşa-i!”), iar când participăm la concursurile şcolare prin ţară, şi 
cerem la chioşcuri revista, vânzătorii ridică din sprâncene: „Ramuri? O 
revistă rară!”. 

- La fix, aplauda redactorul-şef, la fix! Propaganda trebuie să-ţi 
răspundă. 

Şi mi-a răspuns. Dar nu Comitetul judeţean, ci revista Ramuri. 
Care (surpriză!) mi-a publicat scrisoarea şi comunica faptul că tirajul a 
crescut. Sorescu era bucuros, iar Eugen Barbu, supărat, în Săptămâna. 
De-atunci vânându-mi versurile „optzeciste” la rubrica „Versurile 
Săptămânii”. (Sorescu jubila la telefon: „Cere-i lui Eugen Barbu, printr-o 
scrisoare, dreptul de autor, pentru versurile publicate. Nu-l ierta!”) 

În acelaşi an, enervat că nu debutasem cu volum, m-a chemat la 
Bucureşti, la Asociaţia Scriitorilor. Şi pe lunga masă de lemn din holul 
A.S.B.- ului mi-a scris o recomandare pentru o editură, la care mă voi 
duce, să-mi publice manuscrisul „Aniversarea principiilor”, cum se numea 

pe atunci „Viaţa în tablouri”. 
 „Gheorghe Izbăşescu este un poet înzestrat 
(prospeţime, imaginaţie, idei îndrăzneţe), 
care semnează de mai mulţi ani versuri prin 
revistele literare. Volumul „Aniversarea 
principiilor” demonstrează din plin talentul 
deosebit al autorului moldovean (profesor de 
limba română la Oneşti), meritând atenţia 
unei edituri. Părerea mea este că nivelul 
acestor versuri se situează cu mult peste 
nivelul obişnuit al unui debut editorial - ceea 
ce justifică urgentarea publicării. Aşa se 
explică şi recomandarea mea călduroasă, 
numărându-mă printre cei care urmăresc 

evoluţia acestui poet cu deosebit interes. 
 

Marin Sorescu 

1 sept. 1980” 
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Orgolios, textul de atunci însă nu l-am folosit, dar cum se vede, l-

am păstrat. 
Ce-aş mai putea să spun? În septembrie 1987 mi-a dat 

Recomandare pentru intrare în U.S.R. pe care am folosit-o abia în 
ianuarie 1990, după Revoluţia din decembrie 1989. 
 
 
„Recomandare  Text inedit 
 

 

Subsemnatul Marin Sorescu îl recomand pe poetul Gh. Izbăşescu 
să facă parte din Uniunea Scriitorilor. Publicând volumele de versuri 
„Garsoniera 49” („Junimea” 1985 şi „Viaţa în tablouri” („Albatros”, 
1984). Gh. Izbăşescu s-a dovedit a fi un poet care are voce personală, este 
exigent cu propria creaţie, serios şi inspirat. Debutul relativ târziu faţă de 
colegii de generaţie pledează pentru graba lentă şi greutatea pe care o 
acordă cuvântului,  cântărit cu multă grijă. Critica a remarcat calităţile 
versurilor sale. Susţin călduros primirea sa. 

       Marin Sorescu  

sept. 1987” 
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Cum intrasem buimăciţi într-o stare nouă, pe care nu o mai 
cunoscusem, încet-încet începem să ne obişnuim cu ea. Şi pe 21 ianuarie 
1990, împreună cu cenacliştii mei, am întemeiat Liga culturală - 
Zburătorul. Iar în martie, acelaşi an, am tipărit primul număr al revistei 
„Zburătorul”, odată cu echinocţiul de primăvară. În întâmpinarea revistei 
ne-au trimis saluturile 22 de scriitori. Primul dintre ei a fost, desigur, 
Marin Sorescu. Redactorul-Şef al revistei Ramuri. Cel cu faţa luminoasă 
şi solidară cu mine. Iată-l: 

„Zburătorul poate apărea iată de unde nici nu te gândeşti. El îşi 
păstrează aura misterioasă şi cum de fiecare dată apariţia lui s-a dovedit 
benefică în toate sensurile suntem siguri că şi în acest caz poate provoca 
acele tulburări şi nelinişti creatoare din care se poate naşte ceva. 

Este un timp al promisiunilor şi noi le luăm pe toate de bune. Îi 
urez noului Zburător, ale cărui aripi au început chiar din acest moment să 
crească, spaţii vaste şi şansa întâlnirii cu nişte talente adevărate. Mai mult 
ce i-aş putea dori? 

 
                                            Bucureşti, 25 februarie 1990 

                                                  Marin Sorescu” 
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În marja 
fanteziei 
poetice… 

 

 

 

 

un eseu de Codruţ Radi 

          Pentru că tot ajung să-mi însuşesc imaginile-simboluri din universul 
înconjurător, de ce nu le-aş căuta, mai înainte, conferindu-le, pe lângă 
motivaţie, cheia de verificare a acesteia. 
Trecând, invariabil, prin lumea simţurilor, cea care ne uneşte cu natura, 
într-o repetabilă afectivitate, înşelătoare uneori, ca simţurile în contrariile 
lor, ori deplasându-ne percepţiile spre extremele înţelegerii.  
         Ştiinţele exacte, chiar şi filozofia, abordează caracterul finit, 
determinat, al spaţiului vecin omului, ca formă, dimensiune, eventual 
moduri de interacţiune, sub incidenţa legilor fun 
damentale ale naturii.  
          Depăşind percepţia senzorială, ar trebui să se producă iluminarea, la 
nivelul la care insuficienţa simţurilor declanşează intelectul, dincolo chiar 
de filtrele şi reprezentările raţiunii. 
Recunoaştere –reflectare –percepţie, o triadă senzorială într-o permanentă 
interschimbabilitate, care, încet –încet, îndepărtează efectul de cauză, până 
la identificarea efectului în sine, cu promovarea interpretării în procesul de 
conştientizare şi, evident, în cel privilegiat al creaţiei. 
          Diversificarea percepţiei, personal sau nedeterminat, în acest proces 
al creaţiei deschide noi căi, nu neapărat de cunoaştere, cât de exprimare 
imagistică, până la sublimare. Este cazul poeziei nespuse, ceea ce s-a 
suprimat din capul locului, s-a omis, ori n-a încăput într-o imagine poetic 
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creată. Care va fi receptată, în funcţie de starea de polarizare a senzorului, 
a cititorului, în speţă, într-un mod mai mult sau mai puţin complex, poate 
doar formal. 
          Nu este nici o regulă în a te adresa cuiva anume  atunci când vrei să 
transmiţi un mesaj artistic, el va fi supus, categoric, interpretării. El vine  
să deschidă universul cunoaşterii, chiar dacă  prin alte întrebări cărora nu 
ştiinţele exacte le vor da răspunsuri. Şi pentru asta trebuie să conţină 
imagini care pot fi vizualizate, care să ne arate nu drumul poetului, uneori 
sinuos, alteori  încâlcit, cât, mai ales, drumul cunoşterii prin poezie. 
          Limpezirea  gândurilor  pentru conştientizare, prin descifrarea 
sensurilor poetice, poate fi rezultatul  înţelegerii noastre, dar şi revelaţia 
interpretării. Un efort individual care nu implică temporalitatea, amintirea 
ori predicţia, ci, mai degrabă, regăsirea spirituală ca necesitate patologică. 
Poezia, disciplină a minţii şi a sufletului, are privilegiul, faţă de suratele ei 
muzica şi pictura, de a putea fi reconstituită. Ascultată sau privită, citită 
sau scrisă, asupra ei se poate interveni permanent, schimbându-i forme şi 
sensuri, fundamental, fără contraziceri. 
           Creaţia se poate produce şi în cadrul, echivoc oarecum, al 
imaginaţiei inconştiente, dar nu şi receptarea  ei, cel puţin nu a poeziei. 
Dacă imaginile universale adastă individual, într-un spaţiu gol, el însuşi 
inert, fără a fi ataşate sau asociate oricărei percepţii, atunci va interve 
ni poetul ,,nestrivindu-le corola de minuni”, dar reconstruind o altă lume, 
care să trezească simţurile amorţite. Inerţia respectivă poate fi rezultatul 
ciocnirilor întâmplătoare, de cele mai multe ori, dar şi dirijate  spre zona  
energiilor  sensibile, care pot vlăgui de  esenţe, instantaneu,  întreg  
spectrul  vizual. 
          Numai  legile nescrise  ale creaţiei artistice pot regla aceste 
disfuncţionalităţi, subordonându-se, la urma urmei, celor universale, de 
refacere prin sine a nesfârşitului. Refacere posibilă în acea ,,marjă a 
fanteziei” de care poezia are parte, printr-o eliberare condiţionată a 
spiritului. Pentru că, în plan metafizic, rămâne prizonieră intelectului 
responsabil ce re-crearea vizualului. 
          Cotiturile experimentale, împinse până la fluidizarea continuităţii, 
vor asigura progresia în lumea creaţiei. Ruperea legăturilor universale, în 
perspectiva cauzală a înstrăinării, a negării, a retragerii controlate, a 
insuficienţei, având ca efect imediat repausul, în sens motric, dar şi 
detaşarea, desprinderea dintr-un echilibru existenţial, nu poate fi , în nici 
un caz, soluţia reală, particulară, de rezolvare a contradicţiilor noastre cu 
lumea înconjurătoare. Nu vom reuşi, din această stare, să modificăm ceva 
în ordinea prestabilită universală, chiar având percepţia acesteia, conştienţa 
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măsurii ei nu ne va permite nici o acţiune personală în această direcţie. 
Este necesară schimbarea noastră în consens cu  evoluţiile  macrocosmice, 
adaptarea la mişcările continue din jur, evident mai puţin dezordonate 
decât ale noastre, ca indivizi şi ca specie. 
          Regăsirea ,,centrului de forţe” trebuie să fie principala noastră 
preocupare, într-un spaţiu în care gravitaţia ne împinge, ne deviază chiar, 
spre tenebrele pământeşti. Întâlnirea cu poezia, în atari condiţii, un 
adevărat nucleu de forţe energetice şi senzoriale, nu poate fi decât salvarea 
sufletului într-un corp sleit de mişcări închise şi inutile.  Să ne eliberăm, 
aşadar, de toate aceste erori sistematice existenţiale , prin poezie, 
descoperind  sau redecoperind Eul universal. 

 
                              (Din volumul în pregătire ,,Eseuri în favoarea poeziei”)   
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Când nu ajungi 
acasă 

 

o schiță de Adrian G. Romila 

Privea lumina ecranului de la mobil, care suna, insistent. Îl avea 
de mult în mână, îl scosese cam de când se refugiase după colț și înțelesese 
despre ce e vorba acolo, jos.  

Mai aruncă o privire spre gang, cu grijă, să nu fie observat. Nu vedea 
decât scările și intrarea. Se auzea înfundat undeva, înăuntru, plânsul sacadat al 
fetei și mormăiturile unuia dintre bărbați, amestecate cu gemete repetate. Nu 
se distingea ale cui. Și niște râsete se auzeau, cu ceva cuvinte, prea departe ca 
să fie clare. Nu-l putea vedea nimeni fiindcă nimeni nu ieșise din pasaj, 
fiindcă nimeni nu apăruse în curtea din dos și fiindcă ceasul arăta ora 
două.Era preatârziu sau prea devreme, ca să umble cineva pe străzi. Dimineața 
se lăsa așteptată, rar apărea câte un taxi, luminat vag de stâlpii stradali, când 
trecea cu viteză. Sus, stelele atârnau indiferente deasupra orașului. Se lăsă pe 
vine, râșcâind zidul cu spatele, și apăsă tasta de răspuns. Vocea de la capăt era 
veselă, pe fundalul muzicii și al mulțimii de glasuri de la petrecere. 

- Ai ajuns acasă, băi, ce faci? Ești bine? 
- Nu. 
Răspunsurile lui erau șoptite, cu pauze înainte. 
- Ce nu? Unde ești? 
- Aproape. 
- Pe bune! Ai ajuns sau nu? 
- Nu. 
- Da´ ce puii mei ești așa secretos? Vorbește mai tare! Unde ești? 
- La pasaj. 
- Cum la pasaj? Păi de când ai plecat, unde-ai mai fost? Te-ai întâlnit 

cu Marta, cumva? E-n mașină, cu tine? 
- Nu... sunt singur...am plecat pe jos... 
- Bă, tu-ți bați joc de mine? Ce dracu´ faci acolo, unde ești? 
- Nu pot vorbi.... te sun mai încolo... tre´ să-nchid... 
- Băi... 
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Închise peste vocea de la celălalt capăt. Strânse telefonul în pumn, îl 
strânse tare. Se întoarse și privi încă o dată peste muchia colțului, prudent. 
Acum fata striga ceva, gâtuit, iar cele două voci răspundeau, nu se știe ce, se 
amestecau în ecourile din gang. Poate că tonul conversației de acolo era 
violent, dar asta nu se putea spune, cu siguranță. Cert era că vorbeau. Văzu, în 
sfârșit, o siluetă urcând scările. Era unul dintre bărbați. Înalt, solid, chiar gras, 
poate tânăr sau la a doua tinerețe. Își încheia cureaua de la pantaloni și își 
băga în ei cămașa, meticulos. Celălalt, mai subțire,poate mai în vârstă, urcă 
peste câteva minute, cu aceleași gesturi. Vorbeau ceva, nu se ascundeau, dar 
nu se distingea ce, nici siluetele lor nu erau prea vizibile. Nu le deosebea 
chipurile, abia conturul corpurilor decupau în întuneric două prezențe. Fata nu 
se mai auzea, rămasă acolo, jos. Bărbații începură să se uite cu atenție 
împrejur. Se retrase, se ridică și se ascunse după mașina albastră, prima 
parcată în gangul care ducea la depozitul de butoaie metalice, în spatele 
restaurantului. Așteptă un timp, cu mobilul în mâini. Plasticul și sticla 
telefonului erau umede de transpirație, erau calde, deveniseră catifelate, ca o 
parte a propriului corp. Strânse aparatul în continuare, fără să-l bage în 
buzunar,și-și încordă auzul. Simți că cei doi trecură mai departe, în fugă, 
plăvrăgind între ei. Așteptă până ce pașii nu se mai auziră. Îndrăzni să iasă de 
după mașină, traversă culoarul dintre clădiri și ajunse la marginea scărilor. 
Ascultă. Ceva mișcare se auzea, jos, în pasaj. Coborî, încet, ținându-și 
rucsacul în mâna stângă. Se opri de două ori, cu respirația oprită. Nu era 
nimeni în jur. Când ajunse în gura pasajului, distinse la câțiva metri fata care 
se ridicase în picioare și-și aranja hainele. Plângea, cu spasme, nu putea vedea 
în întuneric altceva decât că plângea, își băga tricoul în blugi și se uita pe jos, 
după poșetă. Pasajul nu era luminat, sau fusese cândva, dar becurile erau 
sparte. Înaintă, cu ecranul mobilului îndreptat spre ea, ca s-o lumineze. 

- Nu vă speriați, vreau să v-ajut! Sunteți bine?  
Fata se opri brusc din aranjatul hainelor și țipă scurt. Se retrase câțiva 

pași, cu poșeta pusă în față, ca un scut. O auzea cum plângea, în continuare, 
smârcâia din nas și gemea, ușor, ca o tânguire funebră. Mergea cu spatele, 
speriată, spre cealaltă ieșire, lumina de acolo începuse s-o descopere, treptat, 
de sus în jos. Aștepta s-o vadă în întregime, ca să vorbească cu ea, nu știa cum 
arată, în ce stare e. 

- Am văzut ce... adică eram aici, aproape.... aveți nevoie de ceva? 
Vreți să sun la 112? Ăia au plecat, nu mai sunt pe-aici, stați liniștită... 

Când fata răspunse, cu gura îngălată, ”da, vă rog, sunați!”, izbucni și 
el în plâns, plânse cu ciudă, formând numărul pe taste. Repetă mecanic: 

- Sun, stați că sun, sun acuma, o să vină, o să vină cineva... 
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Pe baricade anti-eretice 
cu părintele Ioanichie Bălan 

 

meditații de Vasile Andru 
 

În noiembrie 1994, m-am reîntâlnit cu părintele Ioanichie Balan, la 
Sihăstria. Trecuseră trei ani de la precedenta noastră întâlnire. Trei ani care 
au creat între noi distanțe amare.   
        Înainte de revoluție, eram răsfățatul părintelui Ioanichie. L-am vizitat, 
atunci, la Mănăstirea Bistrița, satul Viișoara; după felul cum mă primea, 
cred că dînsul vedea în mine un posibil ucenic mirean, care-i trebuia. Sau 
măcar un „purtător de cuvânt” spre lumea albă.    
        Îl bucurasem cu cartea Viață și semn (1989), unde vorbean și despre 
cartea sa Convorbiri duhovnicești, și mai vorbeam despre homo religiosus 
într-un veac ateu. Se mirase că am reușit că contracarez rigorile cenzurii și 
să public Viață și semn. S-a deschis în fața mea, despre atelierul său, ba 
chiar mi-a cerut sfaturi scriitoricești.    
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         Apoi... Cred că a simțit o frustrare că n-am mai venit la chilia sa. 
Acum se bucura că am venit, mai ales că avea și un sac de reproșuri, care 
trebuia golit. 
         Constat că e la curent cu viața mea postdecembristă, cu Cercul de 
optimizare umană pe care-l coordonam. 
        Zice: 
        -Aveti o influență asupra tot mai mulți tineri. Vă ascultă, am văzut la 
Casa Studenților. Mulți tineri vă ascultă! Ce duhovnic aveți? 
         -Părintele Manole de la biserica Cărămidari, din Bucuresti.V-am 
spus și data trecută. 
        - Mi-ați spus! un admirator! Unul care vă citește cărțile... Ăsta nu-i 
duhovnicul potrivit! Vă trebuie un duhovnic aspru, căruia să-i știți de 
ascultare! 
        Am surâs cu subînțeles. Cred că ar fi vrut să mă spovedesc la dînsul. 
Dar mie îmi plăcea să-l citesc, nu să-i stau sub patrafir. Îmi plăcea 
scriitorul. Un mare scriitor filocalic. El voia să fie mare și-n ipostaza de 
avva. Voia să joace un rol.  Nu-și punea problema că, în veac, cărțile sunt 
mai importante decât rolul. (Eu însumi m-am abătut de la scris, de la 
singrafia, de vraja rolului, într-o vreme. Dar un avertisment al neantului 
m-a re-așezat.) 
        Ziceam, pe pr. Ioanichie îl îndrăgeam ca pe un scriitor filocalic.  
Singrafia bătea isihia, la el.   
          După revoluție, în vara lui 1990, mi-a dat de știre că se află în 
București, într-o cameră de oaspeți a patriarhiei, am venit repede să-l văd 
și chiar atunci m-a pus la treabă: am început să diortosim o traducere 
veche din Viețile Sfinților. Voia să înnoiesc limbajul vetust, iar el stătea de 
veghe ca înnoirile mele să nu fie totuși avangardiste, ci să păstrăm 
hieratismul graiului nostru. 
       N-am colaborat mult. Doar bună parte volumul I, cu sfinți din luna 
septembrie. Apoi, viața mea a avut zborul ei, s-au deschis granițele, am 
ieșit din țarcul țării. Am primit trei burse în străinătate, în trei ani la rând, 
și am dispărut de la orizontul patriei. 
      În 1994, am reapărut la chilia sa (la Sihăstria). Zice:   
     - Să vedem dacă vom cădea de acord. Vreau să știu ce faceți, unde 
sunteți acum... 
     Îi spun: La „Viața Românească”.   
     Îi dau ultimul număr al revistei, nr. 7-8. 
     Zice: Mai există o viață românească? Vorbesc și la propriu, și la 
figurat... Românismul suferă! Știu, eu sunt un fanatic. Așa că voi spune tot 
ce gândesc, ca un fanatic... Ce-i prin București? 
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     Îi zic ce este și ce lipsește. 
     Îi dau cartea Noaptea împăratului, edția II, apărută la editura militară. 
      Zice: Editura militară mai rămâne? 
     Zic: E ca și falimentară... Ca multe edituri centrale... Apar edituri noi, 
private; puzderie. Descentralizare. 
     Zice: Faliment economic. Dar și faliment moral: se scrie dar nu se 
citește... Cauza? S-a schimbat mentalitatea? Sau e din cauza sărăciei? 
Omul nu mai iubește nici cărțile neamului, nici istoria neamului.  
     Apoi zice, ca o un reproș: 
     - Ați semnat în revista „Arhetip”! 
     Zic: Eu chiar am girat revista „Arhetip”! Ca să o poată înregistra, cei 
doi manageri aveau nevoie de girul oficial al unui scriitor legitimat, 
membru al Uniunii Scriitorilor. Și cei doi s-au gudurat pe lângă pe mine, și 
le-am dat girul, la pripeală. Abia după aceea aveam să descopăr 
moralitatea lor îndoielnică. „Nu te prinde lor tovarăș!” De altfel, revista și-
a încetat apariția pe la numărul 11. Dar nu mă dezic de ce-am semnat în 
revistă. 
      

Dușmanii ortodoxiei 
        

 Zice: Sunt mulți dușmani ai ortodoxiei, la ora actuală. Vor să 
nimicească ortodoxia. Printre aceștia, uitați-vă, triunghiul: Pucioasa - 
Vladimirești - Ghelasie. Asta, cumva dinlăuntrul creștinismului. Iar 
dvoastră îl susțineți pe Ghelasie! Susțineți Vladimirești! Păi știți ce 
înseamnă asta? Mii de tineri... se țin după dvoastră! Mii! 
     Zic: Tineriilor care vin la mine, eu le fac demarcațiile necesare. În 
primul rând, triunghiul de care spuneți nu are trei colțuri... Maica Veronica 
de la Vladimirești nu intră în aceeași oală cu ceilalți. Care ar fi dușmănia 
ei? A fost condamnată la zece ani de închisoare de comuniști, exact pentru 
rezistența ei ortodoxă... Altceva, ce-ar fi? Etapa sa cu Văsîi a fost nefastă, 
a umbrit-o. Dar s-a separat categoric de Văsîi în 1980! După 1990, 
Vladimirești devine o mănăstire model. Și, să știți, maica nu are nici o 
legătură cu călugărițele turbulente care se dau drept „vladimiriste”. Cineva 
le manipulează. Așadar, triunghiul anti-ortodox nu are trei unghiuri... nu 
mai e triunghi. 
        Părintele Ioanichie nu spune nimic. Tace, neconvins. Eu continui: 
        - Iar lui Ghelasie de la Frăsinei, eu i-am zis că  ceea ce scrie nu are 
acoperire filocalică. Sunt mai degrabă reverii mistagoge... Chiar așa i-am 
zis.  
        Pr. Ioanichie zice: 
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            - Ghelasie e fiul dvostră spiritual. Este produsul dvoastră. L-ați 
publicat la „Arhetip” și la „Axis mundi”. Știți cine-i „Axis mundi”! Radu 
acesta e român? 
      Zic: Nu mi-am pus întrebarea. A fost managerul efemerii edituri, vă 
spuneam că l-am girat (pripit, e drept), ca să-și poată înscrie revista și 
editura. Probabil e român, că altfel nu dădea faliment!  Am publicat prima 
carte a lui Ghelasie, dar prima lui carte era promițătoare. Era jurnalul unui 
aspirant.  
       Zice: I-ați dat drumul în lume, și aveți o răspundere foarte mare.  
     Zic: Tocmai am avut o discuție cu Ghelasie, la Frăsinei. M-a întrebat de 
ce nu i–am recenzat nici o cărticică despre isihasm. I-am zis că ceea ce 
scrie el nu-i isihasm, și le numește impropriu isihasm... Oricum, duc o 
luptă  cu el. 
     Zice:  Nu se vede lupta. Se vede, până acum, că l-ați publicat... L-ați 
încurajat. Ghelasie – un incult, nu știu dacă are liceul. Din ce scrie, se vede 
că-i incult. Are liceul?  
       Zic: Are liceul, dar n-are talent. Scrie încâlcit și afectat. El a făcut și o 
școală tehnico-sanitară de doi ani. A și lucrat vreo 4-5 ani la spitalul din 
Abrud, ca asistent de laborator...  
      – Si apoi, sa-și limpezească situația lui cu stiliștii! Vine ca „frate” la 
Frăsinei, după ce era călugărit la stiliști! Știați? 
Acum aflu acest lucru. 
         (Notă din 2015. Pe atunci nu știam că pr. Ghelasie era popit la stiliști. 
Abia după moartea – prematură – a lui Ghelasie s-a publicat un 
curriculum, de către stiliști, și de acolo am aflat un lucru surprinzător: 
Timp  de 21 de ani, Ghelasie Popescu și-a ascuns preoția primită la stiliști 
!  În tot acest timp, el trecea în ochii tuturor ca simplu trăitor în Mănăstirea 
Frăsinei, ca „Fratele Gheorghiță”. Dar cred că și-a ascuns-o din defensă, 
nu din rea credință.)  
     Zic: Nu știam de situația lui cu stiliștii. Îmi pare rău că mi-a ascuns 
niște lucruri. Știam doar că, în practică, el e mai bun decât în teorie. 
     Zice: E bolnav de mândrie! Publică fără trimiteri din Biblie. Fără 
ierarhul care validează. Cine validează? Pe coperțile cărților sale este 
blazonul masonic. Peste înger, ochiul – simbol al Vechiului Testament; și 
alte semne masonice.   
     Zic: Da, e multă amețeală și automăgulire în ce face. I-a lipsit un 
îndrumător care să-i canalizeze teologic tatonările. Mi-a spus că a apelat la 
pr. Benedict Ghiuș de la Cernica, dar acesta l-a refuzat. I-a cerut părintelui 
Benedict binecuvântare să facă isihasm, iar părintele l-a reufzat, motivând: 
„Am dat-o câtorva, dar n-au ținut-o, de aceea am hotărât să n-o mai dau.” 
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     Zice: Dați o dezmințire, dacă ziceți că nu-l susțineți. Să se vadă că nu-l 
susțineți. Mii de tineri vă ascultă!     Nici n-ați știut pe cine susțineți, n-ați 
știut că Ghelasie nu și-a rezolvat încurcăturile cu stiliștii, dar stă la 
Frăsinei!   
     - De-acum știu. 
        Trece la al treilea „unghi”, Pucioasa: 
       - Și cei de la așa-zisul „Noul Ierusalim” de la Pucioasa sunt stiliști. Ei 
sunt plătiți, știm noi de cine, sau  bănuim. Sunt plătiți și lingușiți (banul și 
mândria) ca să distrugă ortodoxia! 
       -De altfel, cred că nu stilismul e marea problemă ci  derivele lor, 
regula lor, vedeniile lor. 
       Marian Zidaru m-a întrebat odată, la un Bookfest, unde ei aveau 
închiriat un spațiu, m-a întrebat: „De ce pe stiliștii de pe Athos îi 
considerați corecți și sfinți, iar pe noi, stiliștii din România ne considerați 
greșiți?” I-am răspuns: pentru că stiliștii de pe Athos nu se consideră mai 
buni ca noi, gregorienii, și nu fac ostilitate față de noi, gregorienii; pe când 
stiliștii din România se consideră mai buni ca noi ceilalți. 
      
 

Amenințare cu afurisenie 
      

Părintele Ioanichie zice că problema Ghelasie, alături de Pucioasa 
și de Vladimirești, vor ajunge la Sinod. Și va merge până a propune 
afurisenia în biserică, timp de 40 de zile, să se citească în bisericile 
României, un text cu afurisenii, împotriva celor ce lovesc ortodoxia. 
 
           Lista părintelui Stăniloae. Părintele Dumitru Stăniloae, cu câteva 
luni înainte de a muri (oct.1993), i-a spus părintelui Ioanichie Bălan: 
„Avem în biserica ortodoxă 7 cazuri care se îndepărtează de ortodoxie: - 
Vladimiresti cu toată mișcarea sa;  - Mișcarea de la mănăstirea Recea; - 
Gherasim și Arsenie de la mănăstirea Cocoș;  - Visarion și visarioniștii; - 
Ghelasie de la Frăsinei; - Pucioasa soților Zidaru. Biserica trebuie să ia 
măsuri.” 
          Părintele Ioanichie a preluat și eventual completat această „listă”. Ea 
plutea în aer. Cuvântul erezie a fost folosit rar, cu prudență. Mai curând: 
„cazuri” , tulburări, „fenomene”. Cioran zicea: „Câtă vreme mai produce 
erezii, o religie este vie, viguroasă.” Dar, în cazurile de mai sus, sunt mai 
potriviți termeni precum: controversă, tulburare.  
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      Mai aflu că radicaliștii oficiali nu vedeau cu ochi buni „cultul” 
părintelui Arsenie Boca. Mi-o spusese și preotul Bunescu de la biserica 
Draganescu. Mi-o spunea și pr. Ioanichie. 
         
     Părintele Ioanichie insistă:  
     -Trebuie să vorbiți public, să vă delimitați de aceștia. La televizor, în 
presă. De Vladimirești, Pucioasa, Ghelasie. 
     Zic:. Eu acum am avut o discuție cu Ghelasie, aș vrea ca turnura să vină 
de la el. 
     I. B. Prea târziu! Prea mulți tineri sunt derutați. Să arătați mai multă 
fermintate. Să dați o declarație publică scrisă, că vă separați de acest 
Ghelasie. Cine-l plătește pentru publicarea cărților? Vedeți, este 
irecuperabil! Veți avea un ecou bun asupra credincișilor dacă dați o 
declarație că vă separați de el. Tineretul vă ascultă.  
        -Cred că dacă aș reconstitui și aș publica acest dialog al nostru, ar 
valora cât două declarații. Dar încă nu poate fi publicat tot ce am vorbit. 
       -Mai bine ar fi să dați cu biciul în cei ce lovesc ortodoxia.  
 

       Trădarea intelectualilor 
       

 Zice: Intelectualii nu-s cu biserica! Stau în espectativă.  
Superficiali! Au probleme proprii! Și sub comuniști erau așa! Țara 
NIMĂNUI. Doar țăranii mai sunt cu Țara și cu biserica. 
     Zic: Țăranii sunt pe cale de dispariție. Dar  biserica slăbește nu de la 
oameni, ci de la capete. Vreau să spun, de la unele capete ecleziaste. 
     Zice: Da. Dacă slăbește trupul și capul slăbește! Unii se dau dascăli de 
duhovnicie. Iar cei pur religioși sunt ocoliți!  
      
      Îmi numește și alte „fenomene” care tulbură azi ortodoxia. Pe lângă 
acele lovituri îngrijorătoare, care sunt chiar din sânul ortodoxiei 
(obsedantul triunghi!), mai sunt loviturile din afara ortodoxiei: yoga, 
asaltul asiatic păgân.  
     Zice: Puteți interveni, la viitura dinlăuntru. Aveți destulă influență ca să 
loviți toate aceste 4 fenomene eretice. (Al patrulea fiind yoga). Adică să 
loviți în grupul MISA. Public. 
      Zic: Părinte, dacă aș vorbi despre ei, dur, aspru, le-aș face publicitate. 
Mario Sorin Vasilescu (tot yoghin, dar din cei legiuiți; că și-n India se face 
o distincție fermă între cele două feluri de yoga: dharma și adharma, adică 
legiuită și nelegiuită), așadar Mario l-a atacat în presă și la radio pe „guru” 
misa, l-a atacat dur, cu argumente profesioniste. Rezultat: invers decât cel 
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scontat. Ăia abia așteaptă să se vorbească despre ei, abia așteaptă să 
pozeze în victime, în persecutați. Le crește tupeul, decenzurarea, libidoul. 
Ei se hrănesc din asta, din publicitatea negativă. Soluția este alta cu acest 
gen de oameni. Un grup de părinți l-au dat în judecată pe șeful misa. Ei 
speră să-l vadă în cătușe. Juridic se rezolvă asta.  
        -Ar avea urmări bune intervenția dvoastră. Sunteți altcineva decât 
Mario Vasilescu. O intervenție  a dvoastră ar avea efect bun asupra 
studenților care vin să vă asculte.  
        -În grupurile mele, vorbesc asta. Mai ales că mi se pun întrebări. Dau 
răspunsuri adecvate. 
      Revenire la lovituri dinlăuntrul ortodoxiei:  
        Zice : 
      -Stiți că și mari ierarhi, și monahi, fac parte din masonerie? 
        Știam numai de Andrei Scrima; îmi spusese Mihai Rădulescu, 
profesor la Teologie. Când i-am îngrijit  cartea despre „Rugul Aprins”. În 
cartea sa, Rădulescu lovea tare în Andrei Scrima. Și l-am rugat să elimine 
atacurile la o personalitate atât de proeminentă. I-am cerut să scoată 
atacurile la Andrei Scrima, nu din amor pentru masonerie, ci din admirație 
pentru mintea minunată a acestui călugăr, savant și misionar.  
         -Lasă mintea minunată! Depinde ce faci pentru dreapta credință cu 
mintea asta! zice pr. Ioanichie.  
      (Mai târziu, în 2009, cînd eram consilier editorial la Paralela 45, am 
supervizat cartea Masoneria și clerul, un dicționar. Îngrjitorul 
dicționarului, A. Fabian, spunea că a primit manuscrisul de la pr. Ioanichie 
Balan; e posibil, dar Ioanichie Bălan murise (2007) și nu aveam cum să 
verific. Oricum, dicționarul, este corect făcut, bine  documentat, însoțit de 
un argument anti-masonic avizat; și știam din discuții mai vechi, că 
Ioanichie ținea să-i desconspire pe clericii masoni. În dicționar, sunt 
atestați doar cei care nu mai sunt în viață.) 
 

       Nu ascunde o anume frustrare: 
      

  -Faceți isihasm cu mase mari de oameni. Iar pe noi, 4000-5000 de 
călugări, nu ne întreabă nimeni, nu ne cheamă nimeni! 4-5000 de călugări 
cât are România, nu ne cheamă nimeni să facem isihasm! 
     Zic: Ceea ce fac eu, la Cercul de ishasm pe care l-am fondat, nu este la 
competiție cu cei 5000 de călugări, care au rostul lor, mare. Eu n-am o 
parohie, ci un cerc de studiu și practica Filocaliei. Și iată, vin cu bucurie la 
Sihăstria, la povață! 
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     Zice: Bine că ați venit! Dar veniți cam rar! La Bistrița vă vedeam mai 
des. 
     (Aici simt un gen de reproș patern,  ca tata când spune că vin rar pe 
acasă!). 
 

       Invazia păgână 
       

Alt reproș: - Ce să mai zic de legăturile dvoastră cu cercurile 
yoghine! Acele discuții publice despre yoga și creștinism! Ați văzut, m-am 
ridicat și am ieșit din sală atunci, la „Grigore Preoteasa”, când ați dezbătut 
tema asta! 
     Zic: Nu, nu v-am văzut. Chiar trebuia să-mi dați de știre ca sunteti în 
București. V-aș fi invitat urgent la catedră. Eu aveam atunci nevoie de 
aliați puternici, iar dvoastră, cel puternic, nici nu-mi dați de veste că 
sunteți în București! Nu am știut că sunteți în sală. 
      Zice: Nu m-ați văzut în fundul sălii? 
     Zic: Aula este mare, 600 de locuri, eu cu dioptriile mele nu văd până în 
fundul sălii. Am văzut la un moment dat că au intrat în aulă trei călugări, 
dacă aș fi stiut că sunteti dvoastră vă chemam prompt la tribună. Era chiar 
o mândrie pentru mine. Îmi pare rău că nu m-ați vestit. Încercam să împac 
lucrurile. Am crezut că am destulă diplomație ca să stau între cele două 
„tabere”: ierarhii și îndrumătorii yoga. Acolo eu nu făceam „paralelisme”, 
ci un balans! Aveam lângă mine la catedră și câțiva ierarhi, Înaltul 
Bartolomeu Anania de la Cluj, Înaltul Daniel de la Iași; și mai erau  
parintele Galeriu... Sorin Dumitrescu... Paul Credevia care a făcut 
Piteștiul... 
      - Au vorbit cu mănuși...  Diplomație... Pe mine dacă m-ați fi chemat, aș 
fi vorbit de se cutremurau șovăitorii... alegeam oile de capre.   
     - Chiar aveam nevoie în seara aceea de un Sfântu Ilie. Îmi pare rău că 
nu v-ați vestit că sunteti acolo. 
      - Iar studenții s-au obrăznicit în sală. Au vorbit fără respect pentru 
fețele bisericești. 
       - Da. A vorbit și acel „guru”, penibil și ridicol. Citea un text lung și 
anodin, nimeni nu-l putea opri. Nici părintele Galeriu nu l-a putut opri, de 
două ori a încercat să-l oprească, nu era chip. Aveți mare dreptate, fețele 
bisericești au vorbit cu mănuși. Întâlnirea trebuia pregătită, balansată. 
Altfel, ea apare ca o confruntare pugilistică inegală.  
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Drama căilor paralele 
          

Zic - În acest timp, treptat, s-au accentuat dramatic „căile paralele”, 
clerul și intelectualitatea.    
     - Din naivitatea intelectualilor! zice. 
     - Poate din inadecvare! zic. Cele două categorii, fie se ignoră, fie se 
evită. Se privesc cu trufie sau cu indiferență. Din vina cui? 
     - După 50 de ani de comunism, intelectualii nu fac nimic pentru 
salvarea neamului! Nimic! Politica e o desfrânată cu 7 fețe. Sectele 
împuțesc România. Cine dă o replică?   
       Aspru: „Mână străină. Lovituri străine. N-au putut să ne sugrume prin 
comunism și acum ne sugrumă trimițându-ne pe cap mormonii. A fătat 
România mormoni! Bătaie de joc. Sugrumă ortodoxia. Asta vor! Și 
distrugând ortodoxia, distrug neamul! 
     Patetic: „Avem o țară ca un fagure de miere. Ei aruncă toți scaieții în 
potirul nostru. Am ajuns lada de gunoi a Europei! 
       Acuzator, emfatic: „Condeiele, de ce nu apără cinstea neamului? Ei, 
străinii, văd că-i o țară liniștită... Și tot vin... Floarea studenției noastre ne-
o iau străinii! Fetele sunt mai căzătoare ca băieții. Degradarea socială 
începe de la fetele noastre! Și urcă până la cei mari...” 
 

     Cazul Ioan Alexandru 
    

  -Am ținut la Ioan Alexandru mai mult decât la cei 9 frați ai mei. 
Că am 9 frați! Tare am ținut la Ioan Alexandru. Și după 89, s-a vândut. L-a 
bătut Dumnezeu în public! (Aluzie rugoasă la comoția cerebrală care l-a 
prăbușit pe marele poet, în timp ce predica, la Arad, în fața a 1000 de 
participanți; îl avea alături și pe astronautul american Duke jr.) S-a dat cu 
evanghelizanții. După vizita aia în America, a venit alt om. L-au 
cumpărat? L-au flatat? Alt om. 
         Zic: Eu cred că i-au oferit un public „pe tavă”. Poetul iubea băile de 
mulțime. I-au oferit auditoriu, suflete... De aceea a trecut la ei. 
        Zice patetic si crunt:  
        -Domnu Andru, eu pe Ioan Alexandru l-am smuls din inimă, cu jale. 
Vă spun acum... Cred că și pe dvoastră o să vă scot din inimă... E drept,  
Ioan n-a mai venit pe la mine, a fugit de noi. E drept, dvoastră mai veniti 
pe la mine... Ați fost la indieni... India îți sucește mințile... 
        Am simțit lovitura, în plin. Zic: 
       -Chiar dacă am fost în India, nu e cazul să produc prin asta doliu 
național... Aici, la Sihastria, eu vin la două legende. Cleopa și Ioanichie... 
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Chiar dacă, poate, mă veți scoate din inimă... să știți că eu nu vă scot 
nicioadată din legendă... 
      

      Totul a fost zis 
       

Totuși, notez și finalul întîlnirii. Zice, ca și la adio: 
     - „Pe cât vă stă în putință, că lucrați cu mulți oameni, să salvați 
tineretul. Dacă puteți să-l salvați: de asaltul porno, de yoga. Stau tineri în 
spirale la yoga! Stau zeci, sute, în spirale. Ce face gorila aceea cu ei? Îi 
hipnotizează? Vegheați la tineri!  Dacă nu-i puteți îndrepta spre salvare, 
măcar feriți-i de valul diavolesc, lasați-i la simplitatea lor românească. 
        „Isihasmul... să nu-l faceți la oraș. Luați-i pe cei mai buni cu care 
lucrați și duceți-i la pustie! Numai acolo se face isihasm. Dalles nu-i chiar 
o pustie...  
        „Și mai chemați-ne pe noi, dacă vreți calea asta. Sunt 4000-5000 de 
călugări, dar nu ne întreabă nimeni!  
       „Aveți pe mână studenți! Eu studenților nu le pot vorbi. Nu mă 
cheamă nimeni. Iar la t.v. nu vreau eu să merg. Căci ecranul t.v. este 
spurcat de atâta porno și politică... Așa, de vreo două ori, m-au dat la viața 
spirituală.” 
     Îmi cere încă o dată să dau o dezmințire în ziar și să vorbesc cu 
fermitate, la televiziune, despre cele 4 primejdii. Să fac o delimitare a mea 
de ceilalți.    
     Îmi dă binecuvântarea și ies. 
  

      Masa la trapeză 
       

Masa copioasă: ciorbă de legume dreasă cu ou și smântână; pâine 
de casă, coaptă de dânșii. Sarmale cu mămăligă. Felul trei: pește prăjit cu 
mămăligă. Carafa cu vin roșu, excelent. 
        Părintele Ioanichie a stat în capul mesei. Era senin și hâtru, a spus 
fraze spirituale; fără nici o referire la discuția noastră de la chilie, căci mai 
erau la masă și alte persoane. Ziceam, era phronimos, spiritual, un 
amfitrion perfect. 
          A doua zi am plecat la București. 
 

        După ani  
         

În biroul meu de la redacția „Viața Românească”, m-a căutat un 
călugăr de la Sihăstria. M-am bucurat să-l văd. Îmi cerea un sfat, într-o 
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problemă a sa. Mi-a adus și un ziar local, în care era un interviu cu 
părintele Ioanichie Bălan. Călugărul se scuza că nu mi l-a adus mai 
devreme, dar monahii nu pot pleca din mănăstire când ar vrea ei.  
        Am citit. Regăseam acolo tematica sa anti-eretică, și cârtelile sale. O 
parte din interviu se referea la Vasile Andru, la isihasmul cu mirenii. Își 
arăta o neliniște obsesivă, dacă nu cumva sunt alogen, străin. 
        Nu, nu sunt alogen. Iar dacă aș fi, același aș fi.  
 
        L-am privit pe călugărul care venise la mine, și care voia să plece 
într-un pelerinaj. Avea o neașezare, se temea că m-a indispus acel interviu. 
I-am spus că, dacă cineva îți pricinuește o neașezare sufletească, să repeți 
de câteva ori acest verset din I Tes,5: Pantote hairete, adialeptos 
proseuchesthe, en panti euharistete. Adică: „Bucurați-vă întotdeauna, 
rugați-vă neîncetat, întru toate mulțumiți.” 
        Nu știu alții cum sunt... dar eu, când repet versetul acesta, mi se 
schimbă spontan starea de spirit... se schimbă în împăcare cu lumea, în 
iertare cu semenul, în protimie, în lumină lină. Are un efect uimitor de bun 
amintirea cuvintelor: En panti euharistete: „Întru toate -  mulțumire.”  
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Drum în noapte 
(fragment) 

 
 
 
 
 

o proză de Doina Popa 
 

-Haide, îi zice și o ajută să se săpunească de parcă ar fi un copil, o 
clătește cu dușul, îmbracă-te, repede, acum, hai, vine noaptea. 

Ea se echipează supusă, pasivă și toropită, lipsită de voință. Pleacă 
amândoi în goană, coboară repede scările, se instalează în mașină. El 
pornește, tace, ajunși în afara orașului apasă pe accelerație, plopii defilează 
halucinant într-o parte și-n alta, îl simte încruntat crispat, cu mâinile 
strânse pe volan. Vrea să murim, îi trece prin minte Carminei și o pace 
plăcută i se instalează în creier, uite că până la urmă o să fim împreună, 
gândește ea, ațipește pe banchetă zgâlțâită din când în când de denivelări. 
Viața anostă de zi cu zi își lăsase asupra ei amprenta, parcă rămăsese tot 
undeva în oraș, departe, confuz, dormea percepând vag în creier, huruitul 
mașinii, ușoara trepidație a carcasei metalice. La un moment dat se trezi. 
Lăsă geamul în jos. Mașina staționa. Se aflau într-o pădure, de undeva de 
aproape venea un miros plăcut de apă. Era noapte. 

-Astă seară n-aș fi reușit să mai plec, spuse bărbatul fără să o 
privească. Așteaptă un pic aici. 

Se îndreptă către han, avea mersul unui om obosit, nici măcar nu se 
pieptănase, el, pedantul… Carmina observă că un colț al gulerului de la 
cămașă stă răsucit peste haină. Ovidiu pășea pe pietrișul care-i scrâșnea 
sub tălpi, parcă nu mai era el. Intră în raza puternică a unui bec, fixat 
deasupra ușii într-un grătar de sârmă forjată. În jurul luminii foiau țânțari 
și fluturi de noapte, se mișcau mici, zglobii, nepăsători în fața bărbatului ce 
șovăi înainte să apese pe butonul soneriei. Câtă pace, își spuse Carmina, 
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cât timp stopat, ireal. Ovidiu dispăruse în interiorul hanului. Din pădure se 
auzeau glasuri răzlețe de păsări. Îl urmări pe bărbat străbătând înapoi aleea 
de pietriș. Ovidiu deschise portiera, se aplecă spre ea. 

-Am închiriat o cameră la primul etaj, cu balcon. Din păcate nu ne 
poate servi decât cu o conservă de peste, pâine și bere. Haidem! 

Era încântat. O ducea de umăr. Pietricelele scrâșneau sub tălpile 
lor, făceau un zgomot asurzitor în liniștea nopții. Mirosea plăcut a beznă și 
a apă. Urcară trei trepte sub formă de semicerc. Acum erau sub cupola de 
lumină, punctată de gâze de noapte, împingeau ușa grea din stejar. În hol îi 
aștepta un bărbat scund și voinic, cu fața umflată de somn, Carmina își 
spuse că, desigur, omul acel avea probleme serioase cu rinichii, un început 
de chelie se arăta în creștetul capului, ca o insuliță rozie. Bărbatul urca 
împreună cu ei scările de lemn care scârțâiau prelung în tăcerea nopții, 
avansară de-a lungul unui hol slab luminat, le deschise o ușă. În fața 
ochilor li se arătă o cameră mochetată în albastru, cu draperii groase, tot 
albastre, două paturi, două scaune, o masă acoperită cu mătase albastră. 
Imediat lângă intrare o ușă care ducea, desigur la baie. Bărbatul se retrase 
din prag mormăind. 

-O să vă aduc ceva de mâncare. 
Ovidiu o conduse pe Carmina de-a lungul camerei, deschise ușa de 

la balcon, o trase afară. Femeia avu pentru o clipă sentimentul că el 
cunoaște bine locul, că mai fusese pe acolo, exact în camera albastră. Ceva 
din comportarea lui îi stârni bănuiala. Balconul dădea undeva în spatele 
hanului. În întuneric, foarte aproape de ei, se vedeau copacii, o masă 
neagră, compactă. 

-Știi pe unde suntem? O întrebă Ovidiu și la negarea ei mută, 
continuă: lasă, e mai bine așa. Ai dormit tot drumul. Erai foarte liniștită și 
calmă. Am condus cu o sută cinzeci de kilometri pe oră. La viteza asta 
puteam avea un accident mortal. Știai? Ai? 

Ea aprobă mut. Știa. Poate chiar sperase să se întâmple așa. Când a 
închis ochii deja era împăcată cu ideea, i se părea singura rezolvare 
posibilă. Așa nu mai puteau continua. 

-Nu ți-a fost teamă? Ai atâta încredere în mine? 
-Îmi era indiferent, Ovidiu, ce mi se întâmplă, spuse și zâmbi trist. 
Era și asta o soluție de a rămâne împreună mereu… 
El se lăsă într-un fotoliu de răchită și o trase spre el. 
-Astă seară n-aș fi putut pleca, îi repetă el, nu mă întreba de ce. N-

aș fi putut, asta-i. Mă bucur că sunt aici cu tine. M-am cam săturat să tot 
fiu ținut din scurt, să fac slalom printre interdicții. 
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Undeva în adâncul pădurii se auzi un strigăt de animal. Cine știe 
câte drame se petreceau la un pas de ei, acolo, în pădure. 

Să vă servesc aici pe terasă? Se auzi vocea cabanierului. Ședea în 
pragul ușii cu tava în mână, cu ochii pe jumătate plecați. 

-Da, da, vă rog. 
Omul așeză tava în mijlocul mesei de răchită, fără nici o 

ceremonie, se îndreptă de șale. Nu-i prea plăcea să fie trezit din somn 
noaptea. 

-Vă doresc poftă bună. 
Le adusese două conserve, un cuțit, o lămâie, câteva felioare de 

costiță, ridichi de lună și bere. 
-O cină pe cinste, se entuziasmă Ovidiu la vederea bucatelor. Chiar 

îmi era foame. 
Reveniră acasă a doua zi, spre seară. Intrară în apartament braț la 

braț. Carmina se gândea din când în când la serviciu, ce va spune oare, nu-
și scuzase absența nici măcar cu un telefon. Dar toate i se păreau așa de 
îndepărtate, parcă trecuse un veac! 

-Acum sunt liniștit, îi spuse Ovidiu, astăzi ai fost cu mine, nu mai 
am nici un dubiu, dar mâine, mâine ce vei face? 

-Mâine o să fie o zi ca oricare alta. 
-Mâine ai să te gândești din nou să te lepezi de mine, ai să vrei, 

cum ai spus tu oare, să-ți reorganizezi viața, ce tâmpenie, nici nu-ți 
închipui. Ce tâmpenie crasă! 

-Mie mi se pare un lucru, la urma urmei, firesc. Așa nu facem decât 
să ne sfâșiem unul pe altul. Asta nu-i viață. E hărțuială. 

-Atât, atât înțelegi tu din ceea ce se întâmplă între noi, oare numai 
atât? 

-Cam atât și este. M-ai avut cu tine, sub ochii tăi, zi de zi și ce-ai 
făcut? Mi-ai dat cu piciorul. Acum ceea ce pretinzi tu ține de domeniul 
absurdului. 

Continuară să se tachineze, să-și spună cuvinte amare. Un joc 
instaurat între ei care îl înnebunea. Hărțuiala făcea parte integrantă din 
actul lor amoros, nici nu mai era firească, erau căutată, provocată anume, 
era deja viciu. Carmina se lăsa de fiecare dată învinsă de-o voluptate 
halucinantă ce dispărea odată cu plecarea bărbatului, fiind înlocuită de-o 
stare de pace și relaxare totală, când mușchii și neuronii se destindeau, ca 
după o încordarea supremă, încununată cu succes. 

La început revenirea lui Ovidiu o consternase, o lăsase fără replică, 
mai apoi o copleșise vanitatea, crezuse că repurtase o victorie împotriva 
Larisei, apoi, treptat când senzualitatea lua proporții și părea a fi de durată 
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(între timp Larisa născu un băiat și, după cum spunea Ovidiu, n-avea de 
gând să se oprească aici, era, după părerea ei foarte pozitiv să ai copii) 
Carmina începu să se împotrivească, să se gândească la trecerea timpului, 
la faptul că era o amantă ca oricare alta ce așteaptă, flămândă, ziua când 
cealaltă femeie, soția, sătulă fiind, pierde din vigilență și astfel poate și ea 
să se bucure de puțină dragoste, pe furate, la adăpostul unor minciuni 
banale, incitată de bucuria de a gusta din fructul oprit. După o vreme 
Carmina realiză că pentru ea timpul trece ireparabil, că nu era bine să se 
mulțumească nu acel rol minor și își ceru libertatea, voia să se liniștească, 
să termine povestea, protestă la început vehement apoi, pe măsură ce se 
adânceau în acea voluptate fără de seamăn, din ce în ce mai șovăielnic, 
până când realiză că, pentru ea, Ovidiu devenise o stare de necesitate 
sufletească, trupească, că începe să-i fie dragă până și căldura pe care o 
lasă în plapumă după ce pleacă, că ea începe să o caute prin țesătura 
cearceafurilor cu palmele, cu genunchii, ca să mai aibă câteva minute 
senzația că mai sunt împreună. Devenise acum covârșitoare clipa, bucuria 
de a exista împreună cu el, fie și numai pentru o secundă, chiar dacă, după 
secunda aceea urma să vină, fără îndoială, scadența. 
 
 
 

(fragment din romanul   
Ca frunza-n vânt în curs de apariție la Editura Junimea) 
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Trei poeme de 
 Elisabeta Isanos 
 
 
 
 
 
 
 

Legende 
 
Nici un Titanic nu se mai întoarce, 
şi toţi se poartă ca şi cum ar şti-o, 
îşi flutură frisoanele de-adio, 
luându-şi bun-rămas în fel şi chipuri, 
pe reveniri nu-şi irosesc plecarea, 
pentru că orice ţărm e periferic, 
iar capitala lumii este marea, 
hazna cu sori ascunşi în întuneric, 
vărsând în ritm surplusul pe nisipuri,  
cu poalele mişcând în mii de ape, 
cu vârfu-n jos se răsturnară munţi, 
mai singuri decât gloria pe ringuri, 
oriîncotro se duc, ei dau în miezuri 
ca o ninsoare lungă de seminţe, 
adâncurile sunt un cor de Crezuri, 
cârceii uzi încolăciţi pe frunţi 
sunt laurii rămaşi din biruinţe,  
ei spun mereu că pleacă doar spre alte 
ţinuturi de pe margine de pleoape,  
ca să-i lăsăm pe mările înalte, 
copii grăbiţi din ancore să scape. 
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Surghiun 
 
Din sute de puternice cuvinte, 
te rog, alege dulce-njurătura, 
ca în grădini să mă trimiţi cu gura, 
pe unde lumea încă stă cuminte, 
şi totuşi i se dau, deşi nu cere, 
lumini de zori ce vin precis la oră, 
şi umbre ce se culcă-n auroră, 
tăceri de-o incredibilă putere, 
spre paradis te rog să-mi faci un drum, 
trimite-mă c-o vorbă în exil, 
alungă-mă într-un mai blând surghiun, 
încât să mă trezesc din nou copil, 
dar nu m-aş supăra de m-ai trimite 
şi mai în urmă, până-n marea mare 
ce ţine-n mijloc luciu-n solzi de soare, 
din contră, în ajun de bucurii, 
la ţărmul unde totul stă să-nceapă, 
cu buze noi, de bine te-aş vorbi.  
 

De Milo 
 
Întreagă a ieşit din sânul mării, 
la fel a coborât pe ţărm din scoica 
împinsă-ncet cu grijă şi cu graţii 
de-un peşte blând, precum îi plimbă doica 
pe prunci, păzind de rău nevinovaţii, 
când ura frânge braţele iubirii 
şi marmura se scutură de resturi, 
îndrăgostiţii vin să-i împrumute 
mai proaspete, întinerite gesturi, 
ca să-i repună braţele pierdute, 
şi să nu-şi prindă cârje-n subţiori, 
nici ramură cu ghimpi ca trandafirii, 
ci mângâieri, înlănţuiri şi strângeri, 
când păsările-i pun la umeri îngeri, 
în glorie-o preface înariparea, 
când braţele de marmură se frâng, 
abia atunci învie-mbrăţişarea. 
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De la Petru citire 

(fragmente) 
 

 

 

un roman în pregătire de Vasile Iftime 

7. 

La 15 ani, în sufletul lui Petru, șarpele și-a făcut cuib. Reptila a coborât 
din mărul biblic: foame, mușcătură, nesaț. Șarpele, sferă rostogolită într-o 
gravitație a sângelui deșirat fără capete. Șarpele, sfoară deşirată dintr-o mie de 
noduri peste un miez de inimă. Șarpele, rouă și brumă în vene. Veninul! Alerga 
şarpele prin măduvă precum trenul slobod de pe șine peste stepele caucaziene; 
urca șarpele în tâmpla stângă, în tâmpla dreaptă munții îl gâdilau pe Dumnezeu la 
tălpi; cobora șarpele la rădăcina fântânii, secau izvoarele, se stafideau norii. 
Adormea șarpele într-un mugure de floare, mormânt în tulpina mușcatelor.  

Este Dragoste!  

Șarpele încălzit la piept, perpetuu destin biblic. Lași o fereastră deschisă 
și Adam se va întoarce în propria coastă; bați în cuie fereastra, Adam va putrezi 
în intenții; însemnat cu pecetea mușcăturii eterne, nu se va întregi niciodată. Cu 
cât mai multe ferestre închise, cu atât mai inutil episodul în care Eva își va afișa 
complicitatea. Este îndeajuns să treci pur și simplu prin livada fructului oprit și 
vei fi învinuit de indiferenţă. Suntem sclavii lui Dumnezeu însemnați cu fier roșu.  

Este Dragoste!  
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Fiecare primeşte după mărimea cocoașei, dar niciodată îndeajuns; fiecare 
primește după preaplinul și nu după preagolul din suflet. Viaţa începe şi se 
sfârşeşte sub însemn.  

Nu este Dragoste! 

Uneori semnul este superficial, o amprentă epidermică, aproape 
insesizabilă, o polenizare în luna aprilie, puful păpădiei peste frunza de brusture, 
crater săpat în lumina ochilor. Doamne, ajută-mă să cuprind cu sufletul și dincolo 
de lăbărțarea luminii! Craterele se cicatrizează toamna, desfrunzire cu 
desfrunzire, până când viaţa devine o rană închisă, un ser vegetativ, o moarte în 
emisfera nordică a inimii. Viața într-o cicatrice, dulce lehamete. Trăieşti şi mori 
cu aceiaşi ochi, trăieşti şi mori cu aceeaşi inimă. Șarpele, generos, nu şi-a 
împrăştiat tot veninul, nu a însemnat semnul: în podul palmei nicio urmă; în 
coastă, viţa de vie așteaptă foarfecele.  

Nu este Dragoste! 

Petru, cel dintâi strănepot al laşităţii lui Noe şi ultimul fiu al lăcomiei lui 
Adam, singurul moştenitor al păcatului. Păcatul – transfigurarea crucii într-o 
piatră de moară, păcatul – târâșul ademenitor deasupra mării, păcatul – poartă 
deschisă în cer sub fiecare grindă. Petru a murit moartea: a trăit, a sângerat și s-a 
descompus în acel semn; pe mormânt – nicio crustă. Petru a trăit moartea între 
două nedefiniri. 

Este Dragoste! 

Crucea putrezeşte sau dă în muguri, piatra se desface nisip sau încolţește 
floare, grinda sugrumă razele lunii sau odihnește zborul. Semnul șarpelui, foame 
și sete deopotrivă. Nedefinit ești, Doamne, în intenții! Cu mană ai hrănit evreii 
izgoniți din Egipt. Cum se cheamă poama ceea ce-mi lasă gust de lumină și 
întuneric în cerul gurii?  

Este Dragoste! 

Moare apa în setea de nor, moare pâinea în foamea de păsări, moare 
Dumnezeu în nostalgia icoanei. Cine este mai singur: cel ce a inventat 
singurătatea sau cel îngropat în ea? Petru repeta nedefinirile:  

Fericiți cei flămânzi și însetați de necuprins, că acelora le vor crește 
brațe până în cer.  

Nu este Dragoste! 

La 15 ani eşti munte şi fântână, şi floare, şi cal… La 15 ani în suflet 
creşte o câmpie, pe câmpie îngerii culeg păpădii coapte pentru a împleti lună 
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nouă și stele perechi… La 15 ani adormi sub un măr și te trezești Greuceanu 
strunind căpăstrul unui armăsar nărăvaș, ce înfulecă jeratic din podul palmei. La 
15 ani, pe vreme de secetă, te trimite mama tocmai în capătul satului să aduci o 
găleată cu apă, iar tu, puiul mamei, o iei la deal pe firul izvorului până în cer și te 
întorci seara cu buzunarele pline de nori, cu sânul plin de nori, și aduci ploaia în 
bătătura ei și în bătătura vecinilor, și în bătătura întregului sat. La 15 ani îți pui 
bocanci în picioare, rucsacul pe umeri, fotografia în buzunarul din dreptul inimii 
și începi să urci, să escaladezi, să te înalți pe cel mai înalt munte, SUFLETUL. 
Sufletul are culoarea florilor de cireș, cireşii pocnesc de lumină, lumina se 
despletește din candelă și se face dimineață, dimineața urcă în icoană, bat 
clopotele a liturghie, liturghia coboară peste ape, apele au duhul Iordanului la 15 
ani.  

Este Dragoste!  

El – 15 ani, ea – 15 ani:  

Dumnezeul meu de la circ, ridică cortina! 

8. 

Într-o lume confuză, doi copii își definesc reciproc semnele. 

– Tu parcă ești poarta ce dă spre grădina cu flori. Pe când trăia mămuța, 
în gardul dinspre livadă, decupase vreo șapte porți. Pentru fiecare nepot câte o 
trecere. ,,Eu când o să mor să nu bateți drumul până la cimitir, puneți sub cireș o 
lumânare aprinsă și mămuța o să vă vadă din cer. Pentru fiecare lumină aprinsă o 
să-l rog pe Dumnezeu să desfacă un mugure. Dragii mămuței, numai voi o să 
aveți un copac plin cu flori în grădină.” ,,Lențucă, ce dar să-ți fac de Sfinții 
Împărați? Mâine este 21 aprilie?” ,,Iacove, mai fă o fereastră la odaie, spre drum, 
să văd primăvara cum urcă…” Ești ultima fereastră săpată de bunicul: privesc 
prin ea spre dealul cu mușuroaie, mămuța a uitat drumul spre casă. 

– Tu parcă ești roata caruselului de la răscrucile drumului. Se învârtea 
doar în ziua de hram. Sfântul Dumitru purta la brâu cheile. Niciodată secretarul 
de la primărie nu a reușită să i le fure. Sfântul descuia lacătul, copii plonjau în 
văzduh ca într-un râu limpede. Anul trecut, Ilie a lui badea Vasile și-a dezlegat 
cureaua. Ilie a zburat în cer și nu s-a mai întors. Nu, am greșit, tu parcă ești 
scaunul pe care a stat Ilie înainte să-i crească aripi. 

Semnele copilăriei – amprentele lui Dumnezeu: fiecare atingere – rană 
deschisă, fiecare mângâiere – hartă. Poate durerea va trece hotarul și se va 
împrăștia printre rădăcini de brusture, prin burți sterpe de stele; poate se va 
cuibări în alte semne; poate nu va trece. În toate există un început și toate se 
sfârșesc în scutecele botezului: fântânii când îi vine sorocul se retrage în izvor și 
moare; muntelui când îi este de somn se desface nisip pe fundul mării și doarme 
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într-o burtă de scoică; firul de iarbă, în tâmpla bunicului, repetă un cântec de 
lagăr. 

Semnele copilăriei, un coș plin de pietre – ai cu ce strivi umbra. Goliat 
amenință în fiecare intenție, Goliat crește din stâncă. Toarce iarba munților, 
răsucește funie groasă și înhamă-l la oiștea Carului Mare! Goliat răsare din florile 
câmpului. Blestemă tot ce vegetează împotriva firii! Va crește deșert și-n 
ghiveciul mușcatelor. Nu uita: ai cu tine un coș plin cu pietre! Poți strivi umbra 
sau poți zidi cetate mai înaltă decât îngenuncherea sfinților. Lovește sau te înalță!  

Două cetăți creșteau ținându-se de mână. 

9. 

Anii 80. Și ei perseverau în învățături precum apostolii, și ei luau masa 
împreună, se adunau la rugăciuni împreună, se dădeau în spectacole împreună. 
Epistolele: canoane, legi, lozinci decupate parcă dintr-o biblie scrisă cu cerneală 
roșie. Desfătare: lapte, miere, vin, pâine (euharistică, albă, dulce pâine pe vatra 
partidului). Spectacole: circ în sticla cu lapte, în brațele mamei, în cureaua tatei 
lată de două degete, în rugăciune. Circ în numele fricii de a gândi, de a întinde 
mâna, de a-ți aștepta rândul, de a da și de a primi din nimicul altuia, în timp ce 
nimicul tău îl ții pentru zile negre. 

Anii 80. Și ei se despăducheau reciproc în piața publică. La 7 ani, sângele 
păpușilor din drapel se deșiră nu din rochița scufiței:  

Pionerii de azi, uteciști de mâine îți aduc omagiu, țară de ploșnițe! 
Pufoaica ta peticită, pufoaica ta sleioasă, cu căptușeala ruptă, cu buzunarele 
pline cu firimituri de pâine, cu mânicile zornăind a lanțuri, pufoaica tovarășilor 
de la partid – insigna la reverul din dreapta, carnetul în buzunarul de la inimă; 
pufoaica milițienilor cu epoleți și vipușcă – închisă într-un singur nasture; 
pufoaica roasă a profului de matematică – prea multe rădăcini pătrate într-o 
câmpie cu numere; pufoaica părintelui tatu – microfonul, evanghelia, pistolul, 
crucea și îngerul (dacă te mai rabdă imaginația) sub poalele popii; pufoaica lui 
tata duhnind a secărică și a sudoare de animal obosit (iarna, ca o ultimă grijă 
arunca pufoaica peste șalele calului uitat ore bune în fața cârciumii); pufoaica 
scoaptă la soare necheză și acum în vreme de secetă. Pufoaica ta, țară de 
ploșnițe, ne adună precum o cloșcă cosmică, piu, piu, piu… patrie, piu, eu sunt 
pui, eu sunt vierme… Priviți, am învățat mersul târâș la ce bun să te imaginezi 
fluture? 

Anii 80. Și ei își spălau reciproc creierele. Asta da sfințenie! Duminica, la 
primărie, se da anafora pe cartelă. Binecuvântarea clasei muncitoare o rostea 
tovarăşul prim, secretarul citea omagiul conducătorului iubit, directorul ţinea un 
spici despre neprihănita inimă a statuilor, părintele Tatu binecuvânta sfânta 
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virilitate, erecțiile lui Vladimir Ilici Lenin ridicau mausoleul în fiecare an cu un 
metru deasupra pământului.  

– Să reformulăm un pic creștinismul, tovarăşi! spunea președintele de 
consiliu. Mici nuanțări, pe ici, pe acolo (în fond și el este o doctrină socialistă). 
Dacă știm să-o exploatăm bine, dacă facem niște retușuri, în scurt timp, 
evanghelia va fi cartea de căpătâi a proletariatului, roșie va fi evanghelia și pe 
copertă, în icoană, portretul Fiului iubit. Mici reliefări tovarăși: popii vor purta 
sutană cu epoleţi, steaua roșie deasupra bisericii, arhanghelul Mihail, în mâna 
dreaptă, cu un ciocan de lăcătuș, Gabriel, la cingătoare, în loc de cruce, o seceră. 
(Statuia libertății, învelită într-un cearșaf, ascundea orice obsesie – dacă îngerii nu 
aveau sex, nici sâni nu trebuia să aibă.)  

Precum floarea castanilor, ciuma bolșevică s-a scuturat peste creştet. 
Plumbul mausoleului s-a topit şi s-a împrăştiat ca o pecingine de nerostire. Frica 
purta insignă în piept, curajul scrijelea stâlpii de telegraf, tovarăşii, exfoliau 
sinapsele ca pe nişte ouă fără bănuţ. Ogorul patriei, precum un Eden roşu pregătit 
pentru al XVIII-lea congres. Patriarhul a convocat toate puterile cereşti la sinod. 
(Partidul avea nevoie de un suflu nou.) 

Anii 80, în Copou, parcă decupaţi din altă lume, doi copii (un băiat şi o 
fată) repetau fericirile. 
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Poezii de 
Teodor Sandu 

 
 
 

 
 
 

Stingheră ca o primăvară frumoasă 
  
Stingheră ca o primăvară frumoasă 
fără culori tragice 
doar cu cele două nuanțe 
naștere și moarte 
fugind prin ploaie 
și dansând vals pe furiș la braț cu inocența 
speriată și știind că este păcat 
să-și părăsească domiciliul forțat 
asemănător cu al păsărilor oarbe care zboară obligatoriu 
în cercuri largi pe lângă sensuri superioare 
pe lângă cuib, pe lângă gânduri 
se oprește  
culegând gânduri de prin toate părțile 
pentru a fi în rând cu lumea aceasta 
uneori dezamăgitoare de la facerea ei încoace 
se interesează  
după colțuri întrebând pe la tarabe  
dacă mai sunt iubiri de cumpărat 
și află uluită că cele mai vechi 
sunt și cele care s-ar putea să reziste 
nu sunt certitudini, nu au termen de garanție, ci sunt doar 
ca un vin vechi și scump 
pe cale de dispariție, căutat 
precum pietrele prețioase ce sunt 
șlefuite doar de timp și care 
ca orice iubire, nu sunt de vânzare… 
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Îmbrățișare 
 
    
Nimic 
parcă nu mai încape între brațele deschise larg 
ce cuprinde timpul din preajmă 
cu toată distanța de lângă noi 
de la tine 
până în vârful degetelor mâinii stângi 
și de la mine până la vârful degetelor mâinii drepte 
și de la noi la toată lumea 
până la vârful degetelor ce se despart odată cu 
vindecarea mâinilor desfăcute 
către toate drumurile atât de lungi deșirate ce respiră rar 
a pietre și praf    
pentru plata unui sărut ce merită tot efortul 
și valorează cât o viață 
de la pasăre la pasăre întâmplătoare 
din vârful aripilor până în înaltul necesar 
al cerului de pe pământ 
unde te-am găsit 
te-am prins 
și te-am rugat, dacă tot ai venit    
să rămâi... 
 
 
 

Privirile celor cu suflet frumos 
 
Seara se sprijină 
de umerii copacilor goi 
îmbătrânite parcă cu atâtea umbre de stele 
care-i curg din negocierile cu răsăritul 
nu înțeleg 
pe unde se ascunde speranța 
pe care o văd dintotdeauna 
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agațată de cozile cometelor 
ce zboară de ani lumină 
după toate căutările 
înghițite de găurile negre 
am început să o țin în mână de ceva timp 
cu toată neîncrederea că n-ar putea exista 
îmi spune că nu trebuie să-i plătesc nimic 
pentru că ea știe că nu trebuie să zboare 
și își caută cuibul doar în palmele desfăcute 
care nu se despart 
dă-mi drumul să zbor , îmi spuse 
pentru că eu sunt o pasăre rară 
ce nu a stat niciodată în vreo colivie 
ci în privirile celor cu suflet frumos 
și cu inimi ce bat în același ritm 
al serii care care se sprijină de umerii 
copacilor îmbătrâniți doar de stelele 
care-i curg… 

 



Conta nr. 22 (ianuarie-martie 2016) 

 

 194 

Adrian G. Romila vă recomandă 
 

Patimă și desfătare. Despre lucrurile 
mărunte ale vieții cotidiene în societatea 
românească. 1750-1860 (Humanitas, 2015) e ultima 
lucrare a Constanței Vintilă-Ghițulescu. Avem în ea, 
deopotrivă, ochiul ager al istoricului de vocație și 
pana evocatoare a scriitorului de talent. Nu e ușor să 
pui în pagină, de fiecare dată, fluent și captivant, 
”poveștile” adevărate pe care le descoperi în uitate 
documente de arhivă și să redai, astfel, tabloul viu al 
unei lumi care a generat, în mod fundamental, etosul 
României de azi. Mecanismul de naștere a 
”poveștilor” despre mărunțișurile care, adesea, scapă 

marii istorii (bucătăria și obiceiurile legate de hrană, modurile de 
socializare, igiena, peterecerea timpului, bolile, peisajul citadin, moda, 
practica morții), e foarte aproape de poetica literaturii. Și nici nu putea fi 
altfel, de vreme ce a trebuit să lucrezi nu doar cu date concrete, luate direct 
de la variatele ”izvoare ale cotidianității” (memorii, scrisori, acte de 
cancelarie, manuscrise, cărți românești și străine la subiect), ci și cu unele 
imaginare, improvizate pornind de la ce se știe despre o anume paradigmă 
a cotidianului.  

Așadar, fascinante ”scene de viață cotidiană” avem, în cartea 
autoarei, o lume colorată, parfumată și zgomotoasă, cu personaje, peisaje 
și obiecte, desprinse, parcă, din poveștile cu boieri, domnițe și servitori, cu 
străini, țărani și orășeni, cu țigani de curte, funcționari, militari, spițeri, 
guvernante, ambasadori și domnitori. Asistăm la ritualul meselor încărcate 
de bucate și la servitul cafelei în ibrice și ceșcuțe, trecem prin fumul 
ciubucelor și inspirăm visătorul afion, vizităm cămări aromate și odăi 
decorate oriental, ne plimbăm cu trăsura, pe strada mare și-n împrejurimile 
pitorești ale Bucureștiului de altădată, mergem la baluri, dansăm la 
zaiafeturi, trândăvim și bârfim, citim gazete și calendare ortodoxe, întinși 
pe divanuri și pe canapele, îmbrăcați după felul celor care au dictat 
gusturile valahe. Nu sunt ocolite aspectele mai puțin plăcute, căci, nu-i 
așa?, viața le conține pe toate, iar ”patima și desfătarea” atrag și ”obidă”, 
nu numai bucurie. Profund balcanică și abia amușinând Occidentul, lumea 
românească de la granița veacurilor al XVIII-lea și al XIX-lea reprezintă în 
grad maxim contrastul, în cele spirituale, în cele materiale, în cele sociale 
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și-n cele ”politicești”. Public sau privat, românul sfârșitului de eră 
fanariotă se desprinde greu de înapoiatele habitudini turco-grecești, pentru 
a păși, timid, în zonele limitrofe ale civilizației occidentale.  

Veritabilă ”fereastră către trecut”, cartea Constanței Vintilă-
Ghițulescu se citește ca un roman de epocă. Documentată, doldora de 
detalii picante și de informații inedite, lucrarea arată cât de literară poate fi 
o carte de istorie a vieții cotidiene. Din nou, vedem cât de importantă este 
imaginația, inclusiv în științele care se revendică de la cele mai precise 
surse.  

 

Solenoid (Humanitas, 2015) e un 
roman dispus să refacă, intelectual și estetic, 
orizontul unui public dezobișnuit de marile 
experiențe de lectură. Mircea Cărtărescu a 
realizat, în el, fără exagerare, cel mai complex și 
mai copleșitor obiect prozastic al ultimilor ani de 
literatură românească. În condițiile în care 
masiva trilogie Orbitor părea, cumva, ”ultimul 
cuvânt” al unui autor care și-a mitologizat la 
maxim biografia, visele, orașul natal și condiția 
de scriitor, Solenoid duce la proporții 
surprinzătoare spectacolul baroc al unor 

halucinante povești interconectate, care se resorb una-n alta prin amploare, 
densitate simbolică și implozie onirică. 

Construit ca text testimonial, ca manuscris care trebuie terminat 
din rațiuni mistic-existențiale, romanul dezvoltă raportul între două euri 
antitetice, plasate într-un București greu recognoscibil, ca oraș real. Și 
banalul profesor de română de la o școală generală de cartier, a cărui viață 
nu iese din orizontul cenușiu al prezentului comunist, și scriitorul celebru 
care dă autografe și ia premii literare explorează topografii fantastice, în 
confruntarea cu limitele claustrante ale unei lumi aparent limitate 
tridimensional. De o parte sunt clădiri obișnuite și spații convenționale, la 
prima vedere (fabrici părăsite, școli aglomerate, cantine, spitale, turnuri de 
apă, blocuri, case), dar care ascund neașteptate incinte suprarealiste sau 
temple ale unor zeități moderne (cea a Damnării, care patronează Morga, e 
numai o fațetă a unui ramificat panteon post-modern), cu tronuri obținute 
din scaune stomatologice și complicate instalații cifrate. De cealaltă parte 
avem subterane fantastice și înspăimântătoare, cu hale imense, cu uși, porți 
și tuneluri prevăzute cu treceri codate. Personajele (părinții naratorului, 
elevi, studenți, profesori, învățătoare, portari, muncitori, medici, milițieni, 
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securiști, membri ai unor misterioase secte și organizații secrete, 
bibliotecari, femei frumoase, dar și savanți sau scriitori cunoscuți ai 
culturii universale) alcătuiesc o lume colcăitoare, prinsă, inextricabil, în 
firele unei povești care, așternută apăsat pe hârtie, caută nu fragila glorie 
literară, ci salvarea omenirii. De aici și oscilația între două figuri centrale 
puse-n oglindă, într-o specifică (și cărtăresciană) proiecție a gemelarității - 
scriitorul împlinit, arhicunoscut, și profesorul de literatură ratat, anonim. 
Există o parabolă des invocată în roman, cu o casă în flăcări, din care poți 
salva un copil sau un tablou celebru. Ghicitoarea e semnificativă: viața e 
cea care contează, nu arta, deci copilul e cel care trebuie ales. Acesta e 
sensul protestelor și al pancartelor revendicative pe care le afișează, 
uneori, personajele. Strigătul de ”ajutor” al omenirii, deloc sacralizată prin 
artă, dar decimată de milenii prin suferințe, nedreptăți și moarte, justifică o 
soluție și așteaptă un profet. E punctul de intersecție al tuturor 
ramificațiilor epice din Solenoid, care descind dintr-un viguros trunchi 
metaliterar, cu multiple dezvoltări: un manuscris rar, cu o ascendență 
fascinantă, ascuns și dezvăluit strategic de un funcționar șters al unei 
biblioteci mărunte; un poem citit la cenaclu, care a ratat definitiv cariera 
literară a naratorului și i-a prescris încă din studenție ”căderea”; texte 
profetice în limbi necunoscute, venite ”de dincolo” de orice posibilitate 
fonetică și denotativă; diaristica primilor ani de viață și a copilăriei, cu 
câteva concrete obiecte intime (dințișorii de lapte, micul ciot din buric). 
Toate se întrepătrund într-o carte care, pe măsură ce ”se scrie”, pe măsură 
ce topește ”în stil” realitățile fatale ale celor trei dimensiuni, o caută pe a 
patra. Ea devine, astfel, un hintonian ”tesseract”, un obiect 
multidimensional incredibil, care, asemenea mesagerului ”flatlandei” din 
utopia lui Abbot, străbate suprafața lumii cu mesajul salvator al unui 
”dincolo”. 

Dincolo de anduranța lecturii (romanul are, totuși, peste 800 de 
pagini, cea mai consistentă carte de ficțiune a autorului), Cărtărescu a 
forțat din nou fragmentarium-ul său biografic, făcându-l să se dizolve într-
un text care ambiguizează la maxim eul auctorial (eul, în general). Se 
încearcă aici mai mult ca-n oricare altă parte ieșirea definitivă din 
literatură și, totodată, salvarea prin ea. E vorba de efortul de-a totaliza 
universul într-o carte, de-a decanta existența într-un text indefinibil, ca 
gen, de-a crea o crisalidă, o ființă textuală care să-l reprezinte profund pe 
autor. Regăsesc aici amplificate în grad ultim toate temele recurente ale 
prozelor anterioare (incursiunile sub pielea realității, intimizările, dublul, 
Bucureștiul, bestiarul fantastic, sexualitatea, uterinul, scrisul testimonial 
etc.), fixate într-un uriaș covor de lexeme și referințe care devin, 
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concomitent, literatură si metaliteratură, jurnal si ficțiune, psihanaliză și 
joc pur cu imaginația. Oricum am considera-o, Solenoid e o carte mare, la 
propriu și la figurat. 

 

Fetița fără părinți din Kinderland(2013) 
pare că s-a maturizat deplin în Imperiul fetelor 
bătrâne (Cartea Românească, 2015) N-o mai cheamă 
Cristina, ci Rafira Sic, e studentă, trăiește într-un 
cămin, alături de alte colege, și visează la bărbatul 
care s-o ia. Desigur, e un fel a spune că noul roman al 
Lilianei Corobca trece, tematic, de la inocența unei 
copilării însingurate la experiența feminității ”în 
așteptare”. Un elogiu al potențialității erotice, acesta e 
miniromanul în cauză, un amestec de proză, 
fragmentarism diaristic, versuri, pseudo-amintiri și 
ceva inserții fantastice (mai ales în partea a doua, 

pusă, semnificativ, sub un citat din Cântarea Cântărilor). Adesea, 
discursul epic capătă valențe de imn, de incantație, de rugăciune și de 
pamflet. Nu lipsesc autoironia, cinismul și intertextualitatea subtilă. 
Literatura erotică e parodiată crud până la limita kitsch-ului, iar parabola 
geo-politică basarabeană e transparentă prin schimbarea câtorva litere din 
substantivele proprii. 

Nu se întâmplă aproape nimic, în ”romanul sentimental” care 
parazitează, cu voia autoarei, Imperiul fetelor bătrâne. Pretenția 
sentimentală e dată, probabil, de forma lungului monolog bovaric care 
alcătuiește substanța cărții. Personajele duc o viață obișnuită, de cămin 
studențesc. Gătesc în comun, își împrumută obiecte, pălăvrăgesc vrute și 
nevrute (bărbații sunt în centrul discuțiilor), citesc, beau ceai, teoretizează 
tipologii masculine și feminine, își amintesc de excursii la mare și la Paris, 
învață în parc și pândesc ocazii matrimoniale. Unele dintre evenimente 
capătă, în imaginația lor fierbinte, proporțiile unor întâmplări marcante. E 
cazul zilei în care un băiat a dormit într-o cameră din cămin și l-au putut 
admira fără ca el s-o știe, când o promițătoare pianistă a fost părăsită de 
iubit și a murit stupid într-un accident sau când au văzut pentru prima dată 
un prezervativ. Halucinațiile provocate de singurătatea erotică duc, adesea, 
spre autoflagelare, spre nebănuite intensități refulate sau spre osanale 
aduse virginității și bărbatului fără chip. Admirația platonică pentru un 
tânăr pictor, văzut în parc, deschide un intermezzo idilic, într-o existență 
tulburată de fantasmele unei purități amoroase când repudiate furios, când 
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dorite cu dispreț. Aventura cu puii de lupoaică e o proiecție psihanalitică a 
unui eu sfâșiat de tendințe contradictorii, căci lupoaica blândă 
întruchipează o ființă ambiguă, a cărei agresivitate specific masculină s-a 
ascuns subit sub recunoștința maternă pentru salvarea puilor. În fapt, o 
femeie ”fără testicule”, așa cum se imagineză eroina, la un moment dat, 
poate fi la fel de bine un bărbat castrat, ceea ce complică și mai mult 
panoplia psihică a acestei cărți despre suflete simultan ingenui și perverse.  

Romanul Lilianei Corobca pare o poveste despre ciudățeniile 
singurătății feminine și despre alteritatea profund confuză a virginității. I-a 
reușit și de data asta un text literar greu încadrabil, ca stil.  

 

 

Subiectul călătoriilor e generos nu doar 
geografic (ce teritorii sunt preferate, cum arătau 
atunci) sau social (ce categorii de oameni 
călătoreau, cu ce mijloace se făcea călătoria), cât 
mai ales antropologic și imaginar. Confruntarea cu 
alteritatea spațială provoacă celor care ies din 
arealul familiar un șoc existențial și civilizațional. 
Inevitabil, avansul sau, dimpotrivă, regresul politic, 
social și cultural întâlnit aduce cu sine termeni de 
comparație cu locul de plecare și lărgește benefic 
orizontul experențial al călătorilor. Pur și simplu, 
cel care ”a fost” și ”s-a întors” nu mai este același 

cu cel care ”a plecat”.  
Pus sub semnul mitic al expediției argonauților, cartea recentă a 

lui Mircea Anghelescu documentează nu doar protagoniștii itineranți și 
textele lor mărturisitoare (de la anonimii boieri care merg la Țarigrad, 
cândva, pe la 1822, de la relatările unor Asachi, Golescu, Codru-
Drăgușanu, Kogălniceanu și Treboniu Laurian până la generația unor 
Mihail Sebastian, Mircea Eliade și Petru Comarnescu, care și-au povestit 
experiențele în anii 1940). În Lâna de aur. Călătorii și călătoriile în 
literatura română (Cartea Românească, 2015) e vorba mai ales de 
taxonomia reacțiilor pe care autorii relatărilor de drum le au în fața 
Occidentului și a Orientului. Fie că se merge în Levant, în Țara Sfântă sau 
în Egipt, fie că se aleg marile orașe europene (Roma, Veneția, Berlin, 
Paris, Madrid, Londra) sau americane, călătorii certifică ”o expediție 
aproape mitică de aducere acasă a ceva care ne lipsește”: modele, exemple, 
rețete, deopotrivă ideologice și practice. Dezvoltarea dorinței ”de a ieși din 
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bârlog, de a călători, de a cunoaște lumea și a învăța din experiențele ei” 
este contemporană, spune autorul, cu expansiunea sentimentului național 
în cultură și în viața politică. Altfel spus, românii au călătorit nu numai ca 
să îndeplinească varii scopuri diplomatice, obligații comerciale sau 
școlare, ci  și ca să constate cum s-ar putea folosi ”la ei” ceea ce au văzut 
”la alții”, pentru un spor de civilizație. Dacă ne gândim că, de la pașoptiși 
până la interbelici, sentimentul național românesc e mereu în construcție și 
reconfigurare, putem explica ușor de ce textele analizate în carte ocupă un 
așa de larg cadru temporal și tipologic. Între secolele XIX și XX, practic 
România primește un remarcabil aport cultural prin cărțile, foiletoanele și 
jurnalele de călătorie ale celor care au simțit, asemenea breslașilor sași, că 
a ști înseamnă nu doar a acumula variate informații prin auzire sau lectură, 
ci și a ieși din spațiul natal și a vedea cum arată lumea, în alte părți, a lua 
contact cu oameni diferiți, a respecta norme de viață străine. Asumând 
pericolele (sau măcar ineditul) unui drum cu vaporul, pe mare, sau pe 
nesfârșite parcursuri cu trăsura ori cu trenul, călătorii români au admirat 
arhitecturi, au lăudat obiceiuri, au vizitat muzee, au văzut practici și 
instituții, au întâlnit oameni simpli sau personalități politice și culturale. 
Dacă Orientul a reprezentat mai degrabă concretizarea unei fantasme 
apropiate geografic (mă refer la Constantinopol, nu la Alexandria sau 
Ierusalim), dar complexe și greu de valorizat definitiv, toți au cuvinte de 
laudă pentru realitățile occidentale, de care sunt copleșiți. Oriunde ar 
merge, însă, adesea cei mai mulți își manifestă adeziunea față de țara din 
care vin și pe care ar vrea-o la același nivel cu acelea pe care le-au vizitat. 
Pe acest joc de amintire și de potențare a amintirii, pe această mișcare de 
avansare dincolo de și de recul înspre origini mizează eseul lui Mircea 
Anghelescu, în încercarea de a arăta că românul care călătorește, indiferent 
că e aristocrat, diplomat, comerciant, gazetar, profesor, scriitor sau simplu 
aventurier, cară cu sine, în valiza de voiaj, țara neînsemnată din care vine.  

Jurnale de călătorie, memorii, articole, rapoarte, toate alcătuiesc 
un gen specific, prezent în cultura română, între 1820 și 1940. Despre 
acesta e vorba, în cartea lui Mircea Anghelescu, iar importanța lui în 
evoluția literaturii române e, de acum, imposibil de neglijat. 

 
 
Cercetătorul literar ieșean Șerban Axinte și-a extins pasiunea 

pentru o mare prozatoare. Monografia Gabriela Adameșteanu (Tracus 
Arte, 2015) cuprinde o privire asupra întregii opere de până acum a 
autoarei în cauză, de la proza scurtă din Dăruiește-ți o zi de vacanță și 
Vară-primăvară, trecând prin romanele-i atât de cunoscute (Drumul egal 
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al fiecărei zile, Dimineață pierdută, Întâlnirea și Provizorat), până la 
jurnalistica ”efemerității” din Obsesia politicii, la memorialistica ce 
”verifică circularitatea temelor” din Anii romantici și la confesiunile din 
câteva relevante interviuri. E, am zice, un portret critic complet, în volute 
foarte ample și ramificate. Hermeneutica textelor literare (cu tot cu anexa 
unei scurte antologii comentate, confruntate cu alte opinii din mainstream-
ul autohton și occidental) e completată de poziționarea civică a unei 
scriitoare ce a decupat un spațiu ficțional și atitudinal distinct, în cultura 
ultimilor zeci de ani românești.  

Asumând poziția unui interpret work in 
progress, Șerban Axinte riscă și o abordare 
împotriva curentului. În opinia sa, de pildă, proza 
Gabrielei Adameșteanu nu poate fi redusă la 
Dimineață pierdută și nici nu poate fi delimitată 
între un ”înainte” și un ”după” acest roman (deși nu 
exclude dimensiunea lui generativă, de sumă a unor 
prezenturi care se dezvăluie, treptat, în cărțile 
următoare). Toată literatura autoarei afirmă o 
coerență ce trece din povestiri în romane, în ciuda 
faptului că există cezura lui 1989. E vorba de o 
coerență care ”conduce către o reconfigurare 

ficțională a realității”, de o viziune originală și cuprinzătoare asupra unei 
lumi care, sfâșiată de istorie (intrarea, respectiv ieșirea din comunism), se 
recompune de fiecare dată altfel, într-o uimitoare mobilitate a raporturilor 
dintre cadrele proprii și elementele care le compun, în interior. Această 
mobilitate face ca proza în cauză să fie compusă din anticipări și reveniri, 
astfel încât nuvelele anunță romanele, personajele migrează dintr-un text în 
altul, iar cititorul poate observa cum un destin aparent abandonat revine, 
surprinzător, printr-un rol important într-o neașteptată intrigă viitoare. 
Acest fapt conferă operei un caracter deschis, caracterizat în primul rând 
printr-o tipologie umană personală și printr-un univers cu mai multe intrări 
și ieșiri. Ceea ce înseamnă că avem de-a face cu o istorie în mișcare, cu o 
”reflectare prismatică și polifonică a realității în sens clasic/modern”: 
realitatea și ficțiunea se întrepătrund, în lupta pentru dominația (și 
reflectarea) reciprocă. 

Cartea lui Șerban Axinte rămâne, deocamdată, cea mai bună 
lucrare despre autoarea Dimineții pierdute. Originalitatea ei rezidă în 
coerența unei viziuni asupra unei opere complexe și, deopotrivă, în 
folosirea documentelor cu libertatea criticului exersat. 
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Da, un soi de pelerini urbani 
sau pelerini de secol XXI 

sîntem cu toții 
 

 

Corina Bernic în dialog cu Andrei Zbîrnea  
(interviu despre poezie, generația pierdută & FILIT) 

 
 

Andrei Zbîrnea: În cîte stații oprește de obicei trenul tău? Și cu ce 
diferă o stație poetică de o altă stație poetică?  

Corina Bernic: În general oprește tot prin Europa, în orașe în care am 
început să mă simt ca acasă. Nu doar în interviuri în ultima vreme am tot avut 
parte de întrebarea: unde locuiești tu de fapt?. Și mi-e greu să răspund. Pot să 
spun că locuiesc parțial la Berlin, parțial la București, de vreo doi ani şi parțial 
la Iași. Sînt stații şi atît, iar dacă îmi vine să scriu, mă apuc și scriu dacă este și 
timp. Dar nu mă gîndesc că mă duc în orașul X ca să scriu un număr de texte 
pentru volumul Y. Niciodată nu mi s-a întîmplat asta. În cîte stații? Habar n-
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am. Unde mă duc viața și proiectele, unde am cu cine să lucrez, unde sînt 
oameni OK, unde mă așteaptă o echipă să continuăm sau să începem un 
proiect nou.  

AZ: Dar buletinul unde l-ai făcut?  
CB: Buletinul e de București.  
AZ: Cătălina Bălan scria în Observator Cultural despre cel de-al 

doilea volum al tău, Stații (Pandora M, 2014). Corina Bernic îşi ia cu ea 
liniştea în lungile sale călătorii, în care singurătatea reprezintă un partener 
nepretenţios şi agreabil: „Ai linişte/ atunci cînd îţi şuieră/ direct prin inimă/ 
trenurile de acasă“. Liniştea şi resemnarea sînt ţinute în frîu, bine 
strunite.(http://www.observatorcultural.ro/Poezia-Corinei-Bernic.-Distanta-
de-la-Casa-scarilor-la-Statii*articleID_31640-articles_details.html). Cum 
reușești să împaci liniștea cu singurătatea în peregrinările tale? Pot să le 
numesc peregrinări, nu?  

CB: Un soi de pelerini urbani sau pelerini de secol XXI sîntem cu 
toții. N-aș zice singurătate. E cumva vorba despre liniștea drumului. Cînd 
merg prin țară, merg foarte mult cu trenul şi îmi place să lucrez și să scriu în 
timpul călătoriei. N-aș vorbi de singurătate, pentru că îmi place să spun și să 
cred că sînt un om care are destui prieteni alături. Țin legătura și cu cei care 
nu mai sînt în țară. Unii sînt la Berlin, la Oxford, la Viena, alții la New York, 
din America de Sud pînă în Noua Zeelandă. Bineînțeles că mă simt uneori 
singură, dar, When you take the road, you take it with you… E dintr-un blues 
vechi ca un fel de bagaj obligatoriu. Ştii, eu sînt în general un om destul de 
agitat și plin de energie, încerc să-mi educ liniștea și calmul. E un soi de 
exercițiu.  

AZ: Ascetism...  
CB: N-aș zice așa, în nici un caz. Mă educ să fiu mai calmă și să am 

răbdare să nu încerc să vreau totul deodată. Asta poate să însemne că mă 
maturizez în sfîrșit.  

AZ: Putem să trasăm o bandă galbenă și să punem un citat din Corina 
Bernic, pe care să-l postăm pe Facebook. Corina Bernic: Mă educ să fiu mai 
liniștită.  

CB: Da (rîde). Încerc să-mi educ propria liniște.  
AZ: Cînd scrii? Cum scrii? De ce scrii? Și mai ales unde scrii?  
CB: Ultimul volum de poezii s-a concretizat fără să vreau, fără să-mi 

dau seama. Scriam pur și simplu, uneori n-aveam liniște noaptea, mă simțeam 
singură în Berlin încercînd să mă adaptez la o altă locuinţă proaspăt închiriată 
sau alteori îmi veneau tot felul de imagini în cap și simțeam nevoia să scap de 
ele în măsura în care le puneam pe hîrtie. Cîte o fotografie a unei stări, a unei 
imagini, a unui sunet, a unei situații în sine, un soi de disecare a unei stări care 
nu te lasă în pace dacă nu e scrisă. Mai scriu cînd sînt pe drum. Și cînd 
prieteni m-au provocat la scris pe messenger sau pe internet. Am avut în 
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ultimul volum fragmente dintr-o corespondență cu Vasile Leac, bun și vechi 
prieten. Aşa s-au concretizat unele texte, la bază fiind discuţii între prieteni 
care se provocau reciproc la scris şi echilibrau cumva. Din altele au ieşit alte 
idei concretizate fie în texte, proiecte, expoziţii, depinde de ce a făcut fiecare 
cu ele.  

AZ: Să înțeleg că se dezvoltă o literatură a rețelelor de socializare?  
CB: Nu reiese neapărat asta, pentru că nu sînt discuții publice. Dacă 

nu existau reţelele de socializare cred că unii ne-am fi descurcat şi cu 
telefonul.  

 
Sîntem o generație care a trebuit să-și ia ranița în spate 

 
AZ: Vorbește-mi puțin despre ilustrațiile care însoțesc ambele volume 

de poezie publicate de tine pînă în prezent (Casa scărilor, CDPL, 2011 și 
Stații, Pandora M, 2014). Cît de mult contribuie grafica la construcția, dar și 
la decriptarea volumelor tale?  

CB: Nu merg pe ideea că artele nu pot comunica între ele, pentru că 
altfel am sta fiecare în pătrățica noastră şi ar fi mare păcat că am vedea numai 
pereţi. Eram curioasă să văd cum se traduce un text sau o imagine a textului 
meu prin ochii unui artist. Și în cazul primului volum am avut noroc. Am 
invitat-o la joacă pe Anca Adina Cojocaru. Noi am fost colege o vreme la 
Institutul Cultural Român (ICR), tot lucrasem înainte împreună şi multe dintre 
cele mai bune afişe şi proiecte grafice de la ICR au purtat semnătura ei. Apoi 
a fost iarăși un noroc cu Daniel Bălănescu, foarte bun prieten și extraordinar 
de bun artist, care a plecat acum cîțiva ani din țară și trăiește cu familia la 
Oxford. Daniel are o serie de lucrări aș spune, dar nu numai lucrări care se 
numesc Attitudes şi un alt proiect pe care l-a avut, cu cîteva mii de bilete de 
metrou, Emotion Tickets, oameni în continuă mişcare, drumul sintetizat în mii 
de poveşti singulare. S-au potrivit foarte bine cu textele mele, în ambele 
situaţii fiind cumva vorba de drum. Nici eu și nici Daniel Bălănescu nu am 
pornit cu ideea că vom colabora la vreun volum. S-a întîmplat, am realizat că 
oarecum comunică textele cu imaginile şi am zis de ce nu? Eu am ales din 
lucrările lui Daniel pe cele care mi s-au părut mai apropiate de text, el mi-a 
mai trimis şi în funcție de textele mele și m-a lăsat să aleg. Am dat nume 
unora dintre lucrările lui, care apar în carte. Habar nu am dacă am fost 
influențată de lucrările lui Daniel Bălănescu sau ale altor prieteni artiști, sau 
dacă drumul a fost invers. Ne traducem fiecare cum putem mai bine ceea ce 
dorim să exprimăm. Eu în scris, Daniel în grafică, alți prieteni în muzică, în 
jazz, în dans sau teatru.  

AZ: Cum ai reușit să convingi totuși editorii să adauge ilustrațiile în 
cel mai recent volum al tău? De multe ori, și o spun chiar din propria 
experiență, costurile cresc la tipar și sînt destul de reticenți unii editori să 



Conta nr. 22 (ianuarie-martie 2016) 

 

 204 

adauge desene sau fotografii în cartea tipărită. Mai ales că poezia nu prea se 
cumpără în România. Sau, cel puțin, informația asta se vehiculează mai tot 
timpul în spațiul public.  

CB: Depinde și cum se promovează, depinde cîte evenimente se fac, 
cum se fac. N-am avut probleme de felul acesta. La primul volum, cu Casa de 
Pariuri Literare, pe atunci chiar n-au fost. În al doilea caz, Svetlana Cârstean, 
care coordonează colecția Cercul Poeților Apăruți de la Pandora M, parte a 
editurii Trei, chiar a primit cu bucurie ideea. Costurile nu sînt foarte diferite 
pentru că este.. tot alb-negru.  

AZ:  istoria noastră merge mai departe pe internet  
viețile  
își văd de ale lor  
se pune praf peste pixeli  
lași și  
ferestrele deschise  
când îți cauți  
cuvintele  

(știri 8 (niște copii)) Ne putem imagina începutul zilei de lucru fără cafea & 
facebook? Și cum spuneam și mai devreme, crezi că putem deja să vorbim 
despre o literatură a rețelelor sociale?  

CB: Am încercat un mic experiment, și anume să deschid cît mai 
tîrziu posibil laptop-ul dimineața: nu intru pe mail pînă nu fac duș, prima 
cafea. Dacă de exemplu mă aflu în alt oraș, la hotel, iau micul dejun, discut la 
cafea planurile zilei și apoi, cît mai tîrziu posibil, laptopul. Viețile noastre o 
iau razna în felul lor pe internet în funcție de cum e căutarea în Google sau 
cum apari pe un site sau altul, cum te prezintă X sau Y pe tine, iar tu nu poți 
controla cursul ei acolo, chit că viața ta e cu totul alta.  

AZ:  copiii cernobâlului se pierd  
an după an  
în mlaștina asfaltului topit –  
cu cheia de la gât ei,  
cireșarii,  
scobesc trotuarele,  
căutând o nouă  
rachetă albă.  

Cum ți se pare că s-a dezvoltat Generația Cernobîl la aproape 30 de 
ani de la respectivul eveniment istoric? Nu am putut să nu remarc acest poem, 
fiind născut în 1986. Și au fost trei lucruri relevante pentru mine în anul în 
care m-am născut: Cernobîlul, Cupa Campionilor pentru Steaua și melodia 
trupei Europe The Final Countdown.  

CB: O fi mai specială că e radioactivă. Acuma, serios, chiar vorbeam 
asta recent cu foști colegi de liceu și de gimnaziu şi ne întrebam dacă s-a 
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întîmplat şi în cazul altor generaţii să se spulbere mai toţi în cele patru zări. 
Eu sînt născută în ҆81, eram cea mai mică din clasă. Nu știu cum mereu mi s-a 
întîmplat să fiu cea mai mică din clasă. Poate pentru că am fost dată la cinci 
ani jumătate la școală, iar fratele meu este cu unsprezece ani mai mare ca 
mine și m-am învîrtit într-o lume cu oameni mai mari. În 1986 aveam cinci 
ani, cînd a apărut acel anunţ la radio referitor la Cernobîl și mi s-a spus că nu 
e voie să mai stau să mă joc afară, chiar dacă era destul de cald deja şi eram 
prin curte pe la bunicii din dealul Copoului. Final Countdown se auzea într-
adevăr destul de des în acel an şi îmi amintesc că taică-miu și alți prieteni de-
ai lui s-au uitat la meciul Stelei. Deci se leagă. I-am zis acum cîţiva ani în 
glumă The Lost Generation, dar asta la Konstanz, în ani de studenţie pe cînd 
ascultam acolo odată Alexandru Andrieş şi ne întrebam cîţi dintre noi vor 
reveni acasă. Am fost printre ăia doi-trei care s-au întors în țară. Au plecat 
foarte mulți și dintre colegii de liceu și școală generală. Între 10 și 18 ani am 
cîntat în corul de copii al Radio-Televiziunii, studioul teritorial Iași. Angeli se 
numea. Ne-am reunit acum și încercăm să dăm o șansă copiilor să aibă o 
copilărie frumoasă, cum am avut și noi. S-a fondat deja o asociație în Iași în 
acest sens, ne-am reîntîlnit cîţiva dintre foştii corişti în această vară şi voi 
vedea cum pot da şi eu o mînă de ajutor. Cu această ocazie am remarcat iarăşi 
că mai toți sînt plecați din țară. Sîntem o generație care a trebuit să-și ia ranița 
în spate, neavînd de ales profesional mai ales din cauza salariilor crunte, dar şi 
a nepotismului, corupţiei, dar aici e alt subiect mult mai mare de discutat 
poate altă dată. Adică, eu știi ce aveam de ales? Trebuia poate să aleg meseria 
de profesor, care mi-ar fi plăcut. Pe cînd eram la masterat, cînd m-am întors 
puțin în România, am predat la „plata cu ora” germană pentru studenții la 
Drept și Filosofie, de la Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași. Am primit 60 de lei 
salariul pe lună, nu îmi ajungea nici să fac cópii xerox pentru studenții cărora 
le predam. După aceea mi s-a oferit acest post de plată cu ora în anul 
universitar următor, dar fără plată şi amînarea unui doctorat pentru cînd va fi 
loc. Am plecat şi eu definitiv din zona academică. N-ai cum să reziști, este 
inuman, trist și jignitor să împrumuți de la părinți peste vîrsta de 25-26 de ani 
ca să fii tu în stare să muncești. Foarte mulți prieteni trăiesc în alte ţări pentru 
că n-au avut de ales. Stresul ăsta enorm financiar te erodează. Cu toate astea, 
eu mi-aș dori să rămîn în țară. În ultimii ani stau cam șapte-opt luni pe an în 
Germania și după opt luni mi se pare că nu mai pot să respir, iau avionul și 
vin la București.  

AZ: Îți iei trei bilete de obicei, nu?  
CB: Nu îmi iau de obicei decît dus. După aia văd eu ce se întîmplă.  
AZ: Asta ca să mergem pe ideea enunțată de Svetlana Cîrstean pe 

coperta a IV-a, care spunea că există mereu un bilet dus, întors și apoi iarăși 
dus.  

B: Depinde de unde pornești.  
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Aș vrea să rămîn să iubesc Berlinul ca turist cumva, să nu încetez să îl 
descopăr, poate şi de aceea mă tot reîntorc în București și nu vreau să 
rămîn definitiv în Berlin, chit că-l cunosc mai bine pe rețeaua de S-Bahn 
decît cunosc Bucureștiul  

AZ:  Sunt 2600 de vulpi  
în berlin  
una  
a ronţăit  
o hârtie pe care  
eu am aruncat-o  
prin  
kreuzberg  
acum 874 de zile  

Cum arată Berlinul Corinei Bernic, cum arată Berlinul cultural & 
poetic și cum sînt festivalurile la Berlin în comparație cu ce s-a realizat la noi 
în ultimii doi, trei ani?  

CB: Berlinul are foarte multe feţe, înseamnă de fapt o grămadă de 
orașe şi stări laolaltă. Pentru mine Berlinul e în primul rînd Europa, nu e 
neapărat Germania. Berlinul meu ca student, cînd am ajuns prima dată în 
2001 și am stat acolo aproape două luni, la Humboldt, unde am avut un curs 
chiar de Istoria Berlinului și aveam doar 20 de ani, însemna libertate, 
prietenie, o mulţime de culturi diferite, mai toţi colegii fiind adunaţi de pe 
toate continentele. Atunci am descoperit Berlinul cu Love Parade, pe cînd mai 
exista, cu concertele U2, Rammstein, cu cluburile nebune din Kreuzberg, din 
Friedrichshain. Berlinul acela nu mai există acum, decît în anumite zone. 
Prenzlauer Berg și Kreuzberg au devenit încet, încet burgheze. Nu prea îți mai 
permiți să fii boem pe acolo pentru că chiriile au crescut de aproape zece ori. 
Se mută mai spre periferie zona mai boemă. Între timp, cum m-am mai 
maturizat și eu, Berlinul meu a devenit mai degrabă cel de vest, 
Charlottenburg, zona Schöneberg, Berlin Mitte (centrul), acolo unde sînt 
birourile Literaturfestival Berlin, cu care colaborez de aproape trei ani deja. E 
LiteraturHaus Berlin, e Wannsee, acolo e Literarisches Colloquium Berlin, 
unde am beneficiat de cîteva rezidențe de traducere. Și așa am putut să traduc 
mai multe cărți, să am liniște pur și simplu. Pe de altă parte sînt locurile unde 
mă duc dacă vreau să citesc un ziar sau să mai lucrez, cafenele care nu apar în 
ghiduri turistice, și cred că e mai bine așa, simple, accesibile şi cu poveştile 
lor prin Kreuzberg, Prenzlauer Berg Café M din Schöneberg, unde în anumite 
zile pare că eşti înapoi în centrul decadenţei anilor 70-80 şi te aştepţi să intre 
oricînd Lou Reed sau Nick Cave iarăşi pe acolo. Aș vrea să rămîn să iubesc 
Berlinul ca turist cumva, să nu încetez să îl descopăr, poate şi de aceea mă tot 
reîntorc în București și nu vreau să rămîn definitiv în Berlin, chit că-l cunosc 
mai bine pe rețeaua de S-Bahn decît cunosc Bucureștiul. De foarte multe ori 
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am luat S-Bahn-ul fără vreo direcţie. Coboram fără vreo adresă anume. 
Mergeam pe străzi ca să respir, să fac cunoştinţă cu alte bucăţi ale puzzle-ului 
numit Berlin. Din 2001 de cînd tot revin în acest oraş, au apărut alte cartiere, 
altele s-au transformat cu totul, altele s-au renovat doar, se spune că e un oraș 
plin și un șantier, pentru că oriunde te vei afla, întotdeauna va fi o macara pe o 
arie de maxim un kilometru. Berlinul pe care l-am cunoscut eu în 2001 nu se 
mai aseamănă cu cel din 2015. E un oraş care îţi va aminti întotdeauna că 
timpul trece. Dacă lipseşti o vreme, îl regăseşti şi pe el schimbat. Oricum, 
acum cînd îţi povestesc începe să îmi sune în cap cîntecul lui Marlene 
Dietrich, Ich hab' noch einen Koffer in Berlin, am totdeauna un bagaj la 
Berlin. Și chiar am, pentru că tot primesc cărți. Mi le tot trimit în România dar 
continui să am cîteva zeci de cărți lăsate pe la prieteni la Berlin. Şi nu numai 
cărţi.  

AZ: Ce mai traduci acum?  
CB: Traduc doar de plăcere puțin, nu mă mai implic deocamdată pe 

romane sau altceva. Chiar zilele acestea am terminat de citit o carte minunată, 
Adorno’s Noise, scrisă de doi poeți și scriitori americani foarte interesanți, 
Carla Harryman și Barrett Watten. Și mi-a venit să traduc cîteva fragmente, 
după care am zis că volumul merită să fie scos fix așa cum e, în acelaşi format 
grafic chiar. Am discutat cu ei şi vom vedea ce şi cum facem. Am început să 
învăț încet și alte limbi străine, silabisesc și încerc să văd cum ar ieși anumite 
texte. Mai traduc și cîțiva tineri poeți din Germania, care nu prea sînt 
cunoscuți la noi.  

 
A fost un semnal de sprijin internațional foarte puternic 

pentru free literature 
 

AZ: Deși acest interviu este dedicat în special poetei Corina Bernic, 
nu pot să nu te întreb de două proiecte în care investești foarte multă pasiune 
și timp. Primul dintre ele, Grupul de Acțiune Banat, a beneficiat de un 
volum deosebit apărut la Polirom în 2013, La început a fost dialogul. Grupul 
de Acțiune Banat și prietenii. Al doilea proiect, FILIT (Festivalul 
Internațional de Literatură și Traducere) Iași. Și voi începe cu acesta din 
urmă. Toți cei care folosim mai mult sau mai puțin Facebook sau citim presa 
online cunoaștem povestea ediției a treia, care nu va mai avea loc sau va fi 
organizată într-o formulă restrînsă. Pe 10 iulie 2015, la J´ai Bistrot din 
București am avut plăcerea să fiu parte a lecturilor publice pe care le-ai inițiat 
pentru a sprijini spiritul FILIT. Au citit foarte mulți autori importanți ai 
momentului. Voi enumera doar cîțiva: Răzvan Țupa, Claudiu Komartin, Jean 
Lorin Sterian, Svetlana Cârstean, Emanuela Ignățoiu-Sora, Radu Nițescu, 
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Mugur Grosu ș.a. De asemenea, au fost prezenți și o serie de autori din 
străinătate. De ce ecouri a beneficiat lectura respectivă?  

CB: Eu îmi permit să cred că acum s-a schimbat ceva în mentalitate. 
Noi ne-am dorit foarte mult să formăm și un public, pentru că a fost un pariu 
pe care echipa FILIT l-a făcut cu sine în primul rînd acum doi ani, cînd am 
inițiat acest proiect. Pînă la lectura de la J´ai Bistrot şi #readandletread, cred 
că trebuie amintit începutul FILIT, cîte puţin din funcţionarea acestui mare 
proiect şi de ce a fost nevoie de lecturile for free literature, de ce FILIT se va 
mai face în acest an doar în formulă restrînsă… La începutul lui 2013 
Institutul Cultural Român era într-o stare deplorabilă, căzînd victimă în jocuri 
politice fără sens. Știam că erau blocate programele de finanţare a traducerii 
din autori români, bursele pentru traducători și, de fapt, cam tot Centrul Cărții 
pe care l-am considerat o vreme copil de suflet, după ce în 2006 m-am 
încumetat să îmi iau inima în dinţi şi să îi prezint lui Horia-Roman Patapievici 
o propunere de structură pentru o astfel de instituţie după modelul celor din 
Polonia, Germania, Franţa... Doream să avem şi noi în România aşa ceva, iar 
în 2007 s-a început o poveste minunată la care am avut bucuria să contribui 
alături de Catrinel Pleşu şi echipa pe care am reuşim să o construim în 
următorii ani. Povestea FILIT-ului este legată cumva şi de Centrul Cărţii: era 
ianuarie 2013, deşi plecasem de la ICR de aproape 3 ani, unele edituri din 
străinătate se încăpăţînaseră să îmi trimită în continuare cărţi pe adresa 
Centrului Cărţii şi, proaspăt revenită în ţară, trecusem pe acolo să le iau. După 
ce am văzut cu ochii mei ce se petrecea acolo, ce atmosferă era, revăzusem 
foşti colegi şi aflasem de noi şi noi blocaje, stăteam amărîtă cu cărţile mele în 
taxi şi mă întrebam dacă mai are vreun sens să mai încerci un proiect de 
anvergură aici, dacă nu totul este sortit eşecului. Fix atunci m-a sunat Lucian 
Teodorovici și mi-a spus că e împreună cu Dan Lungu și Florin Lăzărescu şi 
că au o idee mare de tot, dar au nevoie de ajutorul meu şi de experienţa pe 
partea internaţională. Mi-a amintit de cîte ori la festivaluri literare şi tîrguri 
internaţionale de carte ne-am tot gîndit şi visat la cum ar fi să avem şi noi în 
România aşa ceva, un festival de literatură de top, comparabil cu ce se 
întîmplă în Europa de Vest. Și voiau să-l facă la Iași. Am zis că e o nebunie, 
una bună şi am acceptat imediat. Pariul era să atragem, dar în acelaşi timp să 
şi formăm public, știindu-se că literatura în sine nu este ceva foarte 
spectaculos, iar tradiţia lecturilor şi dezbaterilor publice în România ca şi 
inexistentă. Am contactat toţi colaboratorii şi prietenii din străinătate, 
parteneri pe proiectele desfăşurate în ultimii ani în Europa, iar apelul făcut a 
dat roade, am primit sprijin de la editori, agenţi literari, directori de 
festivaluri, instituţii literare europene, jurnalişti din presa internaţională. L-am 
rugat pe Ulrich Schreiber de la Literaturfestival Berlin să vină, să dea un sfat, 
să critice orice e posibil. Să recomande şi altora. Au venit traducători, mulţi 
dintre ei foşti beneficiari ai burselor de traducere ale Centrului Cărţii. Și i-am 
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invitat să critice, să ne spună ce este de făcut pentru ediția a doua, iar la ediţia 
a doua pentru ediţia a treia.. Cifra de vizitatori unici la festival a fost de 
60.000, ceea ce pentru literatură este ceva extraordinar. Ne-am reunit în staff-
ul FILIT şi am votat toţi suspendarea ediţiei din acest an din cauza unor 
presiuni de neacceptat la care am fost supuşi. Au fost chiar amenințări, 
presiuni de toate felurile. Anumite ziare sau fițuici de scandal ne-au atacat și 
personal fără niciun fel de motiv justificat, ne-am trezit în bătaia puștilor, într-
o luptă politică la care nu am vrut să luăm parte. Ca să nu mai spun și că nu e 
ușor să convingi să vină un jurnalist de la Le Figaro, Frankfurter Allgemeine 
Zeitung sau El País. Un astfel de jurnalist nu poate fi cumpărat, vine dacă te 
cunoaşte şi te respectă şi scrie despre eveniment ce va dori el sau ea să scrie. 
Este ciudat şi absurd să te trezeşti cu cronici foarte bune şi felicitări de la cei 
mai buni profesionişti din domeniu şi din presa internaţională, iar în propriul 
oraş să fii atacat. Unii oameni nu pot fi cumpărați. Asta ar trebui să înțeleagă 
cei din Iași, care au încercat presiunile pe FILIT și să tragă de acest festival 
aproape pînă la rupere. La Iaşi s-a încercat un soi de hijacking de brand, de 
fapt.  

AZ: V-ați gîndit și la o variantă în care o parte din bugetul festivalului 
să vină din mediul privat?  

CB: Ne-am gîndit și la acest lucru. Eu am vorbit deja de principiu cu 
partenerii străini și problema de 300.000 de euro nu ar fi una foarte mare. Se 
pot face pe următorii ani parteneriate pe dosare de finanţare şi rezolva dacă ne 
înscriem, de exemplu, pe plaforme europene prin Creative Europe alături de 
alte festivaluri cu care deja lucrăm. Există şi instituţiile culturale străine, 
există crowdfunding, şi sponsori. Problema nu ţine neapărat de bani, problema 
știi care este? Politica, fie ea locală sau nu care poate îngropa orice. Şi nu e 
valabil doar petru Iaşi, e valabil pentru toate oraşele din România. Poţi să vii 
cu bani, poţi să ai sprijin internaţional, dar tot nu ajută dacă nu comunici bine 
cu tot ce înseamnă autoritate locală sau, mai bine zis, dacă nu ai sprijin de la 
ea, nu poţi derula proiectul.  

AZ: Revenind la lectura din J’ai Bistrot, care au fost totuși ecourile 
interne și externe?  

CB: A avut un impact în primul rînd internațional, dar, din cîte am 
înțeles, a fost ceva și pe plan local. Am avut sprijin de la Word Alliance. 
După ce staff-ul FILIT a dat acel comunicat, a primit pe loc sprijin de la Word 
Alliance, de la prieteni din InterNations. Word Alliance este o alianţă 
internaţională a celor mai bune festivaluri şi iniţiative literare din toată lumea 
care funcţionează şi ca umbrelă în caz de probleme, se aliază partenerii şi se 
sprijină cum pot. L-ai cunoscut pe Robert Max Steenkist care a fost de mare 
ajutor în organizare, diseminare pe partea internaţională de presă şi, împreună 
cu Svetlana Cârstean, la moderare. Robert este unul dintre partenerii noştri pe 
America de Sud, unul dintre cei cu care am reușit să organizăm World Wide 
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Readings for Armenia, care a însemnat peste 400 de lecturi concomitente în 
21 aprilie 2015, proiect coordonat de Literaturfestival Berlin. Au mai venit 
autori din New York, din Detroit la evenimentul din J´ai Bistrot. A fost 
voluntariat şi un semnal de sprijin internațional puternic pentru depolitizarea 
culturii şi literaturii libere de presiuni politice de orice fel. Îi voi aminti pe toţi 
cei care au participat la această iniţiativă şi cărora le mai mulţumesc astfel o 
dată: Eli Bădică, Cătălina Bălan, Ciprian Burcovschi, Svetlana Cârstean, 
Silviu Dancu, Mugur Grosu, Oana Gruenwald, Carla Harryman (SUA), Florin 
Hălălău, Diana Iepure, Mihai Iordache, Dikran Kapoyan (Armenia), Simona 
Kessler, Claudiu Komartin, Clara Mitola (Italia), Radu Niţescu, Simona Sora, 
Robert Max Steenkist (Columbia), Jean-lorin Sterian, Marius Surleac, Horia 
Şerban, Emanuela-Ignatoiu Sora, Răzvan Ţupa, Barrett Watten (SUA).  

 
Sînt texte foarte bune care mai sînt încă de exploatat și 
traduceri extraordinare care sînt prea puțin cunoscute 

 
AZ: Și acum să vorbim despre celălalt proiect drag ție. Ce mai face 

Aktionsgruppe Banat? Cînd ne vom bucura de o nouă antologie?  
CB: E o problemă strict legată de timp. Şi de energie. Da, ar urma să 

apară o nouă carte, eu sper să reușesc să o concetizez. Ştii? Tare aş avea 
nevoie şi în acest caz de o echipă, de finanţare.. proiectul este de amploare, 
sînt sute şi sute de pagini care mai trebuie cercetate în amănunt, iar aici nu mă 
refer doar la manuscrise ale autorilor, ci şi la dosarele pe care le-am analizat şi 
copiat de la CNSAS… Cum ai văzut, primul volum, La început a fost 
dialogul. Grupul de Acțiune Banat și prietenii, nu l-am publicat singură. Am 
beneficiat de ajutorul lui Ernest Wichner, traducerile au fost semnate de Nora 
Iuga, Alexandru Șahighian, Michael Astner. Eu singură nu puteam să public 
un asemenea volum. De asemenea a fost foarte important și aportul lui Andrei 
Ujică, care a acceptat să folosim şi o parte dintre traducerile lui. Fiind 
implicată în foarte multe proiecte, îmi dau seama că anul acesta (2015, n.r.) nu 
va mai apărea un alt volum din această serie. Dar există plan şi structură 
pentru două volume cel puțin. Poate că la anul, în vară sau în toamnă să apară 
un volum nou legat de Grupul de Acțiune Banat. Sînt texte foarte bune care 
mai sînt încă de exploatat și traduceri extraordinare care sînt prea puțin 
cunoscute.  

AZ: Ce urmează? Ce ne poți dezvălui din proiectele tale aflate în 
lucru?  
Ştii că tocmai m-am întors de la Baia Mare, asta după ce de cînd am revenit 
de la Berlin, am participat la lecturi mai prin toată ţara, la Bucureşti, la 
Suceava, la un proiect minunat de la Borsec, festivalul Inside Zone, au mai 
urmat drumuri iarăşi la Iaşi, Cluj… Baia Mare va candida pentru titlul de 
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Capitală Culturală Europeană şi am fost invitată acolo să văd în ce măsură se 
poate face ceva… Au fost zile pline, multe întîlniri, discuţii, am realizat un 
prim studiu de impact privind opţiunile de proiecte care s-ar putea derula, 
posibile parteneriate internaţionale pe toate artele, pe partea academică, m-am 
sfătuit cu parteneri de la Berlin, cu colegi manageri culturali europeni din 
reţeaua fundaţiei Robert Bosch, mulţi dintre ei foşti curatori de capitale 
culturale europene în ultimii ani. Acolo se poate miza pe ospitalitate, se poate 
învia spiritul de la începutul secolului trecut şi derula o serie de rezidenţe pe 
toate domeniile artei, dar e nevoie de muncă enormă, de training pentru 
formarea unei echipe care să poată derula asemenea proiecte pe cel puţin 6 ani 
de-acum încolo, trebuie ajutate instituţii să se înfiinţeze… Training for 
trainers.. Iar asta lucrînd strîns cu profesionişti europeni, transparent şi serios, 
este enorm de recuperat şi reparat. E greu, aş zice că în majoritatea oraşelor 
din România care candidează la acest titlu e cam aceeaşi situaţie: lipsă acută 
de profesionişti, imixtiunea prea mare a politicului în zona culturală, dezastru 
pe partea de colaborare public-privată, trebuie recîştigat spiritul civic şi 
evitată corupţia care pîndeşte prin mai toate birourile autorităţilor locale de 
orice culoare politică. Va fi de văzut măsura în care se poate implica ajutor 
internaţional serios şi pe termen lung. Aş fi preferat să fac aşa ceva pentru 
Iaşi, dar cum pînă şi FILIT are probleme acolo, nu pot decît să mă abţin 
pentru că nu este bine să ajuţi cu forţa. Alt proiect care se va derula la 
începutul lui octombrie şi al cărui concept s-a născut la prima ediţie FILIT din 
2013 este International Literature Festival Odessa pentru care festivalul de la 
Berlin s-a aliat cu cel de la Leukerbad, cu Pro Helvetia. Am făcut anul trecut o 
serie de cereri de finanţare şi parteneriate internaţionale care vor face posibilă 
o primă ediţie în acest an. Eu mă voi ocupa de partea de promovare şi voi fi la 
Iaşi pentru micul FILIT care va avea loc în aceeaşi perioadă. Micul FILIT, 
pentru că va fi o ediţie foarte restrînsă în care voi participa voluntar pentru 
că… nu pot să fiu departe cînd are loc, să nu revăd colegi şi prieteni, poate 
facem şi ceva mai underground, tot voluntar ca în cazul lecturilor de la J'ai 
Bistrot, cine ştie… Mai sînt proiecte literare şi nu numai, de povestit cînd vor 
fi să fie.  

AZ: Ți-ai ales un traseu destul de anevoios, foarte mulți kilometri.  
CB: Nu l-am ales, n-a fost să fie altfel. Dar e aici în Europa, chiar aşa 

de mulţi kilometri nu sînt...  
 

26 august 2015 
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Vasile  
(sau Vasîlea) 

 
 
 
 
 

 
un text de Laurențiu Istrate 

 
Am deschis uşa, mâţa nu ştia dacă să iasă afară sau nu, a ieşit, ciorile 
sporovăiau în cârâieli orgiastice, afară.   
Vasile avea timp liber şi alerga după rădaşte, zburau chiorâş prin aerul 
noptatec, clămpănitul cleştilor care scoteau sunete de spadă, credea, povestea 
când ajunse în casă, le spunea ălorlalţi că ăştia se cheamă gândaci- rinocer, 
aşa văzuse el în cărţi că arată, ăilalţi ziceau că unde ai mai văzut rinoceri care 
zboară, sunteţi proşti, spuse, plecă.  
Vasile este liber mai tot timpul, se înţelege de la sine, un copil nu are altceva 
de făcut decât să alerge după rădaşte noaptea şi multe altele, vine de la 
grădiniţă cu ţeasta doldora de cucuie, mă-sa i le numără şi stabileşte 
diagnosticul şi după diagnostic, bocetul şi după bocet, urletul şi după aia, 
rareori, pedeapsa.  
Vasile iese din casă. Mă-sa fierbe fasole în sufragerie, îi zice să nu iasă din 
casă, se plictiseşte, nu mai are chef să stea cu cărţulia de colorat în mână şi să 
se plimbe pedant prin casă şi să pălăvrăgească în faţa unor elevi nevăzuţi şi pe 
deasupra şi proşti, crede el, nu mai vrea să audă fornăitul patetic din 
sufragerie, nu se aude nimic, sunt doar nişte motive inventate de Vasile ca să 
iasă cât mai repede din casă.   
În cele din urmă, după multă tocmeală cu el însuşi şi cu cel care scrie cartea 
asta, imaginaţi-vă o carte de dimensiuni mici, ca o carte de colorat, cu scris 
cât roata carului sau, mai actual, cât roata de tractor, (vezi balaurul cât roata 
de tractor care a băgat în boale Dobrogea), după multe negocieri şi gângureli, 
mai mult nu putea să facă, ieşi afară, se întâlni cu cei de toate zilele, cu care se 
ia de păr în fiecare zi, dar asta nu contează, se împacă bine, buni tovarăşi în 
toate.  
În depărtare, motorul unui Aro se aude horcăind, horcăiala este încă departe 
de urechile lor şi Br se postează în mijlocul drumului, simulează un dans 
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balcanic din buric, un obicei de prin partea locului, se retrage patetic pe 
trotuar. Vasile, văzând lipsa de bărbăţie a lui Br, vrea să arate că maşina, aşa 
mijlocie cum e ea(Vasile clasifica maşinile în mari, mijlocii, mici, bicicletele 
şi căruţurile intrau în alte categorii, la fel şi aeroplanele pe care nu le băga în 
seamă de fel), va opri la barieră - propriul trup. Bariera, pe cât de rudimentară, 
pe atât de eficientă, făcu într-adevăr să oprească motorul gâfâind al maşinii, 
din Aro, şoferul care nu ţinu la glumă, coborî şi scuipă pe gură câteva 
înjurături care ţinură loc de nacazanie, ele fiind de prisos le vom exemplifica 
între paranteze (pizda mă-tii, în pizda mă-tii, du-te-n pizda mă-tii, şoferul nu 
se dovedi întocmai productiv în înjurături, ceea ce îl nemulţumi pe Vasile, la 
fel şi că era lipsit de simţul umorului), după care plecă şi dus a fost, la iaz, 
credea Vasile, până acolo mai trebuia să treacă de o barieră, de data aceasta 
una fără inimă şi cap, aşa cum pretindea Vasile că are.  
Dacă în ceea ce-l priveşte pe Vasile, existenţa inimii, nu mai vorbim de cap, 
ridică unele dubii, în cazul mamei sale nu poate fi vorba de aşa ceva, căci îi 
sări inima din loc când auzi toată comedia asta de la una din tovarăşele de 
joacă ale "ficiorului" ei, pârâcioasa de C, zise Vasile în gând, mai târziu 
maică-sa îl va contrazice, că nu ea a fost turnătoarea, ci un anume C, tot C, 
care avea să se mute cu câţiva ani după într-un sat de catolici care se pare că e 
numit Sprânceana, undeva pe un deal, în fine fu pârât, fu bătut şi certat, pentru 
prima dată în viaţă, nu că ar fi fost prima boacănă, ci pentru că îi sărise mă-sii 
inima din loc şi rămase pentru o clipă fără milă, după care şi-o culese repede 
de pe jos, din smoala ce stătea încolăcită ca o viperă pe trotuarul din spatele 
blocului. De altfel, lui Vasile i se rupea de toate cele întâmplate, avea el să 
mărturisească mai târziu, că şi atunci când maică-sa îl pocnea peste cap, căuta 
nişe printre palmele lui ţinute strajă, alcătuiau un fel de mască a unui mutilat, 
măcar că nu se putu numi aşa nici măcar după ce mă-sa, după câteva fente 
şăgalnice, îi rase una undeva, nu ştim unde, oricum nu se sinchisi prea mult. 
Totul trecu ca şi cum n-ar fi fost, ca şi cum n-ar fi timpul.  
Asta e una din întâmplările scrise în cartea lui Vasile, zis şi Vasîlea, aşa cum 
şi proorocul Hagai mai era numit Agheu şi mulţi alţi prooroci care aveau două 
nume, întâmplare care i-a rămas în minte şi acuma, în mintea pe care şi-o 
scăpase pe undeva, nici el nu ştie unde, şi multe alte întâmplări, masturbările 
lui Vasile şi modalităţile ingenue prin care se realizează procedeul cu pricina, 
care nu au cum să încapă în cartea asta de colorat, cu litere cât roata carului, 
aşa cum am descris-o de la bun început, sau de la mijloc... 
 

Laurențiu Istrate (n. 1992) este masterand al Facultății de Litere a 
”Universității Alexandru Ioan Cuza”. 
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Portret de cărturar 
 

 

Profesorul Petru Ursache sau 
modelul intelectualului,  

„într-o Românie profundă” 
 

Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan C. Teșu 
   

Profesorul Petru Ursache s-a născut la 
data de 15 mai 1931, în comuna Popeşti, 
judeţul Iaşi. În vremuri grele, și cu o origine 
socială modestă, a frecventat cursurile 
Liceului Naţional Iaşi, pe care l-a absolvit, în 
mod strălucit, în anul 1951. Între anii 1952-
1956, a urmat cursurile Facultății de Filologie 
a Universităţii "Al. I. Cuza", devenind 
licenţiat în limba şi literatura română. 

A profesat, mai întâi, ca bibliotecar la 
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi" (1956 – 
1958), și, fiind remarcat pentru calitățile sale 
intelectuale și morale, pentru pasiunea 

cercetării, a fost angajat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 
mai întîi la Catedra de Literatura universală,condusă de Prof. Al.Dima,apoi 
la Catedra de Literatură română condusă de Prof. Const. Ciopraga,  unde 
a parcurs, nu fără piedici, toate gradele didactice; din 1997, a trecut la 
Catedra de literatura comparată şi estetică, pentru a fi recunoscut ca 
Profesor emerit al aceleiași universități.  
Debutul literar l-a făcut la revista  „Scrisul bănăţean", în anul 1958. 

În 1971, obţine titlul de Doctor în Filologie.  
Dintre volumele publicate, amintim :„Şezătoarea" în contextul 

folcloristicii (1972) – teza de doctorat; Poetică folclorică (1976); 
Prolegomene la o estetică a folclorului (1986); Eseuri etnologice (1986); 
Titu Maiorescu, esteticianul (1987); Camera Sambô. Introducere în opera 
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lui Mircea Eliade (1993); Etnoestetica (1998); Mic tratat de estetică 
teologică (1999); Cazul Mărie. Sau despre frumos în folclor (2001); 
Sadovenizând, sadovenizând... Studiu estetic şi stilistic (2005); Înamoraţi 
întru moarte. Eros.Poesis la Cezar Ivănescu (2006), Antropologia, o 
ştiinţă neocolonială (2006), Etnosofia (2006 ), Camera Sambô, 
Introducere în opera lui Mircea Eliade, ediţia a doua, revăzută şi 
dezvoltată (2008); Istorie, genocid, etnocid (Conta, 2010); Omul din 
Calidor (2012);  Mioriţa - dosarul mitologic al unei Capodopere (2013). 
Postum, Seria ETNO: Etnosofia, ed. Eikon, 2013, Etnoestetica,  ed. Eikon, 
2014, Etnofrumosul sau cazul Mărie, ed. Eikon, 2014, Antropologia, o 
ştiinţă neocolonială, ed. Eikon, 2014, Gastrosofia sau Bucătăria vie, ed. 
Eikon, 2014, Mioriţa. Dosarul mitologic al unei Capodopere, ed. Eikon, 
2015.  

La acestea, s-a adăugat publicarea a numeroase articole, studii şi 
eseuri în periodicele principale din Iaşi, între care „Convorbiri Literare” - 
revistă de suflet a sa; și s-a îngrijit, alături de distinsa sa soție, Magda 
Ursache, la rândul ei o voce accentuată a literaturii românești 
contemporane, de apariția a peste douăzeci de antologii şi ediţii critice, 
consacrate unor opere fundamentale ale culturii românești.  

Pentru aceste merite, a fost recompensat cu numeroase premii, între 
care:  Premiul de Excelenţă al Uniunii Scriitorilor Filiala Iaşi (2001), 
Premiul Opera Omnia, acordat de Revista „Convorbiri literare", Premiul 
Opera Omnia, acordat de Biblioteca „Vasile Voiculescu", Buzău, 2001, 
Premiul „Daniil Sandu Tudor” pentru volumul Istorie, genocid,etnocid , 
acordat de Directia pentru cultura a judeţului Neamţ, în octombrie 2010. 
   Opera sa științifică și literară s-a desfășurat pe mai multe 
coordonate. Una dintre ele a constituit-o punerea în valoare a unor lucrări 
și personalități de primă importanță ale culturii și literaturii românești, pe 
nedrept obstrucționate și ostracizate de ideologia totalitară. Între acestea se 
remarcă: Titu Maiorescu, Nichifor Crainic, Mircea Eliade, Paul Goma, dar 
și întregul filon al creației noastre populare.  

O a doua dimensiune a constituit-o lărgirea și îmbogățirea culturii 
naționale prin aprofundări de marcă și contribuții personale de valoare. 
Profesorul Petru Ursache este cel care a creat noi domenii, de graniță sau 
de frontieră și le-a lărgit pe altele, așa cum este cazul etnoesteticii, al 
esteticii teologice, și nu numai.  

Întreaga sa activitate l-a consacrat ca etnolog, estetician și istoric 
literar, dar, mai presus de toate, ca profesorul de Etnofrumos, cum îl 
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considerau cei cunoscători și apropiați. În lucrarea sa, sprijin desăvârșit i-a 
fost soția,  Doamna Magda Ursache. Îmi aduc aminte că, într-un dialog cu 
Părintele Dumitru Stăniloae, considerat cel mai mare teolog al veacului 
trecut, omul de cultură Sorin Dumitrescu l-a întrebat dacă, odată ce a 
vorbit în tratatele sale teologice atât de frumos și de înalt despre îngeri,  a 
văzut unul în mod real, un înger adevărat. Iar Părintele Stăniloae a spus că, 
în întreaga sa viață, i-a fost dat să vadă un singur astfel de înger și nu i-a 
trebuit nimic mai mult, iar acela a fost soția sa, Doamna Preoteasă Maria 
Stăniloae, chip al iubirii și al bunătății, al blândeții și al iertării. 

Tot astfel, pentru distinsul om de cultură Petru Ursache, Doamna 
Magda i-a fost înger păzitor, împărtășind și împărțind împreună nu doar 
frumoșii ani de căsnicie (cincizeci), ci și bucuriile sau încercările, emoțiile 
și trăirile.  
 

Petru Ursache - destin martiric și vocaţie teologică 
 Întreaga sa activitate și viață fac din el un destin martiric și o voce 
a conștiinței noastre românești, chemând neobosit la descoperirea, 
păstrarea și transmiterea valorilor noastre spirituale, într-o lume a 
globalizării și, paradoxal, a izolării și atomizării, a înstrăinării de tot ceea 
ce este specific, pe fondul împrumuturilor străine spiritului nostru 
românesc.  
 Destinul său martiric s-a făcut simțit încă din tinerețe, din liceu, 
atunci când, în ciuda originii modeste, s-a remarcat prin setea sa de 
cunoaștere și prin calitățile sale intelectuale și morale, însă cele mai multe 
și mai grele încercări i-au fost prilejuite de colegii de catedră, în cadrul 
universității ieșene, fiindu-i respinsă plecarea în străinătate nu mai puțin de 
zece ori (în SUA, Olanda, Franţa, Germania, etc), în ciuda faptului că 
Ministerul Învățământului îi confirmase valoarea și îi aprobase aceste 
mobilități didactice, oferite, însă, unora care au compensat lipsa meritelor 
academice cu o dexteritate specială a compromisului moral și intelectual. 
Într-adevăr, ceea ce nu te dărâmă sau nu te omoară, te întărește sau, cum 
frumos spune o vorbă de duh: „Pe unii necazurile sau încercările îi 
sfărâmă; pe alţii îi șlefuiesc; depinde din ce material este alcătuit 
sufletul”. Pe Profesorul Petru Ursache l-au șlefuit și îmbogățit spiritual, 
motivându-l și mai mult să adâncească munca sa sisifică, lăsându-ne, 
astfel, opere remarcabile, fundamentale, pentru cunoașterea ethosului și a 
spiritului nostru românesc.  
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 În profunzimle sufletului, Petru Ursache a purtat o vocaţie 
teologică profundă. Apropiații știu, din mărturisirile sale, că a intenționat 
să urmeze cursurile Seminarului Teologic „Veniamin Costachi”, dar, 
întrucât acesta fusese mutat din Iași, la Mănăstirea Neamț și neavând 
resurse materiale, s-a înscris la Liceul Național. Această vocație teologică  
s-a exprimat permanent, în viața și opera sa, în primul rând, la modul 
teoretic, prin abordările făcute unor teme și personalităţi ale spiritualităţii 
creștine. S-a simțit irezistibil atras de operele patristice, în mod special de 
scrierile lui Dionisie Areopagitul, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul 
Maxim Mărturisitorul, Fericitul Augustin, Toma d”Aquino, dar și de cei 
mai apropiați de vremurile în care trăim noi: Berdiaev, Nichifor Crainic, 
Nae Ionescu, Dumitru Stăniloae, Petru Ţuţea, pentru a-i menționa pe cei 
mai importanți dintre ei. 
 În mod suprinzător, ca teolog, am rămas surprins de fiecare dată 
când l-am citit pe Petru Ursache, nu doar de cultura vastă, cu privire la 
domeniul său de cercetare și de competență, nici de cunoștințele sale în ce 
privește filosofia antică, literatura veche, ci în ce privește teologia creștină. 
După cum, am fost mereu surprins de metoda sa de cercetare, atât în 
domeniul său fundmental, cât și în explorările sale teologice. Aceasta este, 
în fond, metoda patristicii creștine sau a Sfinților Părinți, care pornește de 
la cunoașterea înaltă și se adâncește în trăirea profundă. Cu alte cuvinte: 
prin știință, spre credință. Catafaticul se transformă în apofatic, 
exprimabilul în negrăit, cuvintele în lacrimi.  
 Mai mult chiar, după o perioadă din evoluția cercetării, în care s-a 
crezut că esențialul îl constituie insistența, până la epuizare, a subiectului 
cercetat, Profesorul Ursache ne suprinde, „avant la lettre”, cu perspectiva 
sa holistică sau întregitoare, inter și transdisciplinară. La el, filosofia se 
îmbină cu literatura și cu teologia, etnicul cu universalul, specificul cu 
generalul, cunoașterea cu trăirea. Platon, Aristotel, Dionisie Areopagitul, 
Ioan Hrisostom, Maxim Mărturisitorul, Crainic, Stăniloae, par a fi 
contemporani unii cu alții, întregind actul cunoașterii și al desăvârșirii 
umane. 
 Pe de altă parte, în Micul tratat de estetică teologică, ne oferă 
pagini de un farmec și o valoare deosebită în  ce privește vocația Bisericii 
și a slujitorilor ei, în luminarea morală a Neamului nostru. Îi plăcea să 
repete mereu sintagma „forţa formatoare a modelelor” referindu-se în mod 
particular la misiunea Bisericii de a fi „lumină a lumii” și „sare a 
pământului”.  
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 Însă vocația sa teologică s-a manifestat mult mai concret, în mod 
practic, ca fiu devotat al Bisericii noastre. Pe tot parcursul vieții și-a 
păstrat credința sinceră și curată din satul său natal, credință insuflată de 
părinți, de preotul satului şi de învăţător.  

În ciuda cunoștințelor sale extrem de bogate, privind teologia și 
spiritualitatea ortodoxă și românească, participa la Sfintele Slujbe cu o 
sfială aparte, o „cumințenie a pământului” proprie. Dacă te uitai la el, chiar 
și în treacăt, observai o sclipire specială în ochii săi, ca și cum ar fi 
descoperit cele tainice și ascunse ochilor fizici, un zâmbet de bucurie 
curată, datorat întâlnirii cu Dumnezeu și companiei cu îngerii și cu sfinții, 
prezenți în mod tainic.  

De altfel, vorbind despre structura „dramei liturgice” sau despre 
Sfânta Liturghie, ca „inimă a credinței noastre” și „cer coborât pe pământ 
și în sufletele noastre”, „Bătrânul” spunea că, la Sfânta Litughie, „urechea 
spiritualizată aude (numai) cântarea de sus a cetelor îngerești, așa cum 
Beethoven percepea sunetele divine ale nemuritoarei simfonii” (Micul 
tratat..., p. 246).  Și mai nota un lucru asupra cărora trebuie să fim toți cu 
luare aminte. „După sfârșitul Liturghiei, credincioșii își poartă biserica în 
lume, pentru că reprezintă membrele prelungite și vii ale ei”, arătând, 
astfel, că, de fapt, Biserica suntem toți și fiecare dintre noi are o chemare 
specială în a face lumea aceasta mai frumoasă și mai bună.  
 Petru Ursache a crezut neabătut în frumusețea ființei umane și în 
posibilitatea acesteia de a se ridica din căderile cele mai grele, în ciuda 
meschinăriilor și micimii sufletești la care a fost supus. A crezut în om și 
în oameni, în Neamul său, ca sumă a semenilor săi. Convins ferm în 
renașterea morală a acestui neam și intuind pericolele globalizării fără 
discernământ, a contrapus acesteia cunoașterea autentică, păstrarea și 
transmiterea spiritualității românești, atât de bogate și înalte. A crezut 
neabătut în afirmarea „României profunde”, o Românie a moralității înalte 
și a iubirii curate. Se bucura că, într-o vreme în care marile catedrale ale 
Apusului se golesc și sunt pustiite, la noi tinerii se reapropie de credință. 
Socotea însă că aceasta nu trebuie să fie „la nevoie” sau din formalism, ci 
din convingere adâncă. 
 Era emoționat până la lacrimi de faptul că românul și-a păstrat 
dintotdeauna „omenia”, ospitalitatea și generozitatea, dar se mâhnea 
constatând că tehnologia tot mai avansată duce la regres moral, la izolare 
și la slăbirea comuniunii și a legăturii interumane. 
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 Viața era înțeleasă de „Bătrân”, ca un dialog între Dumnezeu și 
om, o „Liturghie cosmică”, idee împrumutată de la cel mai mare teolog 
creștin - Sfântul Maxim Mărturisitorul. Mai mult chiar: moartea însăși nu 
era privită cu tragism, spaimă și angoasă, ci ca partener de dialog. 
„Moartea, spunea el, ontologic vorbind, nu înseamnă decât un accident 
uman de ordin secundar; pentru posteritate, eroul continuă să trăiască în 
planul sentimental și în cel al valorilor”. Într-adevăr, Domnul Profesor 
trăiește cu adevărat veșnic, în lumea ideilor înalte și a valorilor nealterate! 
 
  

Petru Ursache - iubitor al frumosului și sublimului artistic și 
moral, chip filocalic al bunătăţii și smereniei 
 Oricine se apleacă asupra operei omului de cultură care a fost Petru 
Ursache constată că, dintre categoriile estetice analizate, frumosul și 
sublimul sunt cele preferate. Deși a vorbit și despre comic, ba chiar despre 
estetica urâtului și lucrarea răului, a fost un neobosit apologet al binelui și 
frumosului natural și moral. Dumnezeu, considera el, într-un glas cu 
Dionisie Areopagitul – este Frumosul Absolut, Izvorul și Sursa tuturor 
frumuseților din lume, iar noi, oamenii, suntem reflecții ale acestui Frumos 
supraființial, chemați să îl lărgim în lume. Iar calea întrupării acestui 
frumos o constituie virtuțile sau faptele bune, prin care ne asemănăm tot 
mai mult lui Dumnezeu. 
 Dar, în același timp, prin viața și prin opera sa, Profesorul Petru 
Ursache este un exemplu de bunătate, blândețe și smerenie creștină, forme 
ale iubirii sale curate. 
 La el și cu el, se poate observa un lucru extrem de rar întâlnit în 
lumea intelectualilor de marcă. Dacă Blaise Pascal, celebrul autor al 
pariului privind existența lui Dumnezeu, spunea că „Sunt rari savanţii 
pioși”, cu „Bătrânul” a pierdut acest al doilea pariu (Bine că l-a câștigat pe 
cel dintâi, cu toți!). La Petru Ursache, cunoașterea discursivă, teoretică se 
întregește în cea experimentală, fiinţială, se probează și se desăvârșește în 
viaţă, prin smerenie sau modestie.  
 Vasta cultură pe care a dobândit-o, spiritul său livresc nu l-au 
îngâmfat, ci, ca o marcă a valorii sale intelectuale și a probității morale, au 
făcut din el un model de știință și conștiință, de cunoaștere și experiență 
sau trăire. Am putea spune un model filocalic de înaltă viețuire.  
 Sfântul Ioan Scărarul, autorul celebrei Scări a raiului, numea 
smerenia a fi „veșmânt dumnezeiesc, pentru faptele noastre omenești”. 
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Această definiție se potrivește desăvârșit „Bătrânului”. Avea bucuria 
creației, spiritul descoperirii lucrurilor fundamentale și esențiale ale vieții, 
dar nu a îngăduit niciodată viermilor trufiei să le otrăvească. Considera, în 
spirit paulinic, că și atunci când am descoperi lucruri capabile să schimbe 
fața pământului și a lumii, nu trebuie să ne infatuăm, ci să spunem și noi, 
ca Apostolul Pavel: „Slugă nevrednică și păcătoasă sunt, pentru că nu am 
făcut decât ceea ce eram dator să fac”. 
 

Petru Ursache sau modelul intelectualului integral, într-o 
„Românie profundă” 

Fiecare dintre cei care ați avut bunăvoința de a mă urmări, sunteți 
întreptățiți să vă puneți, la final, întrebarea: la ce vă pot folosi toate aceste 
cuvinte de elogiu despre viața și opera Profesorului Petru Ursache. 
Răspunsul îl puteți găsi singuri, fiecare, în gândurile personale. Îl mai 
subliniez și eu, încă o dată: Ne ajută prin ceea ce a fost și a făcut, prin 
ceea ce a realizat și însemnat, deopotrivă intelectual, cât mai ales moral. 
Iar modelul pe care ni-l oferă este cu atât mai important, cu cât trăim într-o 
lume zbuciumată și în vremuri atât de frământate.  

A fost un om integru, fără jumătăți de măsură sau compromisuri 
intelectuale ori morale. Or, de astfel de caractere este nevoie astăzi, mai 
mult decât oricând.  

Un om de cultură, preocupat de obiectul cercetării sale și de 
integrarea lui în sfera largă a vieții umane. Pasionat de cunoaștere, dar mai 
ales de aflarea modalităților de întrupare a acesteia, de împropriere, astfel 
încât cultura sporită să ducă și la o viață morală îmbunătățită. În existența 
sa nu a fost, așa cum se observă la mulți alții, o fractură între cunoaștere și 
experiență, ci o continuitate. Fiecare adevăr nou aflat conducea la 
întruparea lui în fapte concrete de iubire și bunătate, în virtuți creștine.  
El este o voce și o conștiință trează, de pază la susținerea „României 
profunde”, în pofida tuturor împrumuturilor, tentațiilor, atacurilor la adresa 
ființei sale și a integrității culturale, religioase și spirituale.  

Însă, mai presus de toate, el este și va rămâne ca OMUL, 
ROMÂNUL, SAVANTUL și CREȘTINUL, EXEMPLU SUBLIM și 
MODEL INTEGRAL de știință și credință.  

La mai bine de doi ani de la mutarea sa dintre noi, ne dăm seama 
cât de mult ne lipsește, pentru luciditatea și discernământul său, ne este dor 
de bunătatea și distincția sa morală. Evenimente precum cel de astăzi, însă, 
ne alină golul și ne arată cât de adevărate sunt cuvintele Sfântului Issac 
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Sirul, autor al celei mai frumoase scrieri privind valoarea încercărilor în 
viața noastră. În scrierea sa intitulată „Cuvânt despre sfintele nevoințe”, 
Sfântul Issac spune că „dragostea este mai dulce decât viaţa și mai tare 
decât moartea”, iar pilda „Bătrânului” îi demonstrează, încă o dată, 
adevărul.  

Gabriel Marcel spunea, în mod asemănător, că „A-i spune cuiva: 
„Te iubesc!” înseamnă a-i spune: „Tu nu vei muri niciodată!”, pentru că 
ești parte din mine, ești parte din noi, precum și noi suntem fărâme din 
tine. Petru Ursache este parte din sufletul românesc autentic. 
Și, nu în ultimul rând, sunt demne de amintit cuvintele marelui Nicolae 
Iorga, care considera că, în lumea și în viața aceasta, nu contează cât trăim, 
ci cum o facem și cât de groasă este dâra sau urma faptelor noastre bune, 
căci secretul este simplu, considera el: să lași, la plecarea ta, lumea puțin 
mai bună decât ai aflat-o, când ai intrat în ea.  

Petru Ursache a înfrumusețat lumea în care a trăit, a înnobilat 
sufletele celor ce l-au cunoscut și prețuit, a îmbogățit cultura și 
spiritualitatea „României profunde” în care a crezut și, prin aceasta, ne-a 
împodobit conștiința tuturor. 

Cred că, opera sa, pe măsură ce va fi tot mai mult editată și 
republicată (Tot înainte, Doamnă Magda!), își va demonstra nu doar 
valoarea și actualitatea, ci va oferi adevărate puncte cardinale sau de reper, 
într-o lume și o societate tot mai frământate și la cât mai multe suflete 
iubitoare de frumos și adevăr. 

Am convingerea că „Bătrânul” se află acum în lumea „ideilor pure” 
și a „prezențelor sacre”, în dialog de iubire cu Dumnezeu, despre sine și 
despre Neamul său, cântând dimpreună cu cetele îngerești, în acea 
Liturghie cosmică, despre care care, într-un glas cu Sfântul Maxim, a 
vorbit atât de înalt. Că s-a așezat în „lumina lină”, alături de ierarhiile 
cerești, primind de la ele iluminarea, pe care ne-o transmite și nouă, prin 
inspirația și dragostea de frumos, ce decurg din lectura operelor sale și din 
urmarea exemplului său sublim. 
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Inconsistenţa unui zeu 
 

o cronică de Petru Pistol 
 

Văzând cum Sisif îi salvează pe muritori 
încălcând noima morţii şi ameninţând cu 

depopularea Infernului, Thánatos revendică şi 
obţine pedepsirea acestuia. Dar nu un bolovan de 
rând înalţă Sisif şi nu pe un povârniş de restrişte. 
„Este ora la care soarele de vară târzie apare ca 

bolovanul incandescent al lui Sisif învingător 
deasupra muntelui maiestos”, p.416. 

 
Dumitru Augustin Doman adună, într-o 

toamnă timpurie, recolta, Opera omnia, de Proză 
scurtă contemporană, sub titlul: Sâmbătă, 
duminică şi alte singurătăţi, Tipo Moldova, Iaşi, 
2015. 

Volumul – un lung poem despre moarte. Nu prohod, ci liturghie 
(lucrare publică, în ascendenţă semnificantă) a morţii. Alegorie a dragostei de 
viaţă. Joc de cuvinte, descântec apotropaic. Filtru al iubirii. Teoreză despre 
moarte ispitind entuziasmul vital. Adevăruri grave, blând relativizate. Norii 
lui Petru Creţia într-o hârjoană sumbru – luminoasă. Denunţ al adevărului 
disipat în „vorbe în vânt”. 

Vorbind astfel ne dăm seama câtă îndreptăţire conţine afirmaţia: o 
operă impune stilul propriei prezentări. Orice prezentare se ipostaziază în 
metatext. Neavând „un chip propriu”, precum oglinda lui Gheorghe Grigurcu 
faţă cu eternitatea (p.152), ea ar deveni, în logică platoniciană, copie de grad 
unu. Altfel spus, şi nu oricum, ci cu distincţie: „Experienţa de decodificare 
devine deschisă, procesuală şi prima noastră reacţie este să considerăm că tot 
ceea ce orientăm asupra mesajului se află, de fapt, conţinut în el” (Umberto 
Eco, Structura absentă, apud Ion Predescu, Stil, scriitură, sentiment livresc, 
Scrisul românesc, Craiova, 2014, p.32). 

Volumul se deschide în eşantioane, decupări din canavaua vieţii, care 
ne arată ce este / nu este viaţa. E.g.: un tânăr merge la film şi se aşază cu 
dezinvoltură, într-o sală cvasi goală, lângă o tânără, de parcă şi-ar turna din 
cornet seminţe în pumn, decorticându-le într-o degajare de stratosferă. Dar 
Varvara, deşi pare a-i cânta în strună, îl contrazice. Varvara are culoarea vieţii 
care, ca s-o înţelegi, trebuie citită de-a îndărătelea. O farfara! 
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Un altul, om în toată firea, e convins că viaţa e zidită şi nu poate fi 
urnită din tabieturile şi stilu-i propriu. Zidită pe vecie, indestructibilă în 
miresmele care o satisfac. Apare însă, ca o părere încăpăţânată, halena morţii, 
variantă neluată în calcul până atunci a vieţii. 

Augustin Doman se joacă cu personajele sale, este tatăl lor,  pater 
familias, le dă bacalaureatul pe gratis, dar le ia liniştea domestică, le predă, nu 
arareori drastic, ius vitae necisque. Le zideşte din pământ pieritor, tălpile lor 
din cărămizi greoaie le asigură aderenţa telurică. Sunt printre noi, nu au sosii, 
nu dedublări onirice. Greşeala nu le e străină, cu prisosinţă greşeala specifică 
tinereţii, „că de asta e tinereţea, să fie plină de greşeli, să ai de ce trage mai 
târziu” (p.19). 

Nuvela Sfârşitul epocii cartofilor are prea mult gustul vieţii (sapit 
vitae, Iuvenal) pentru a nu provoca recunoaşterea. Dacă lucrurile se vor 
schimba, ea va câştiga în ficţiune, iar truculenţa dialogului, ca tehnică 
narativă, se va roda, păstrându-şi însă vioiciunea gentilică. 

Invazia şobolanilor. Semn rău. Presagiu: molimă ori cutremur. Îşi 
intrau în rol. Era partitura lor în avanscenă, preludiul căderii dictatorului: 
„Muşcau din cartof, apoi se jucau cu el prin curte în faţa asistenţei … Sfidând 
totul din jur” (p.132). Ş-apoi muştele – bocitoarele, într-un mediu fetid. Se-
mbăloşaseră cartofii. Şi oamenii. Şi vremurile. Ca să nu te-atingă răul, să nu te 
molipsească, trebuia să fii nebun. 

Circulă pe internet imaginea unui orb care-şi „luminează” calea cu o 
lanternă aprinsă. Fasciculul de lumină este, bineînţeles, negru ca lumina 
ochilor lui. Moartea nu poate fi înţeleasă atâta timp cât nu e cunoscută din 
interior (etimologic: intus legere > înţelegere, „citire din interior”). Omului 
nu-i este dat să cunoască decât surogatele contingente ale morţii, reflexele ei 
meteorice, precum se dezvăluie măruntaiele pământului prin fenomenul fizic 
care i-a permis lui Schliemann descoperirea Troiei. Apropo de cetatea cu 
destin funest (bun suport evocativ al morţii): regele Filip al V-lea (p.150) din 
Regii blestemaţi are un prototip troian (logica modelului); Ulise (cel din 
Odiseea), coborând în Infern, se întreţine cu Ahile care-i mărturiseşte: decât 
Ahile în Regatul Umbrelor, mai bine cel mai mărunt dintre muritori pe ţărmul 
luminii. 

Un inspirat exemplu de sorit ne oferă p.151-152. O răstălmăcire a 
panseului epicurian: fiinţa nu are atingere cu moartea, cât timp exist eu, 
moartea nu există, când există moartea, nu mai exist eu.  

Prozele scurte „ilustrative” pentru meseria de a muri se prelungesc 
într-un răgaz de gândire care încalcă regulile genului. Fragmente precum 
Moartea unui pinguin, scurtisime, într-un limbaj şi o sintaxă simplisime, 
convertesc citirea semnului de carte din locul în care a sfârşit lectura în locul 
de unde ea începe cu adevărat.  
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Alteori, citirea are savoarea vinului „roşu–negru puţin acrişor”. 
Tradiţionalul sistem binar vinul şi femeia suferă o destructurare, cel de al 
doilea termen fiind subminat de „citate, pasaje, versuri, pilde din Proust, Poe, 
Camus”, ca o revanşă a livrescului, în credinţa că „nimic nu există dacă nu-l 
găseşti într-o carte” (p.160). Cartea bate viaţa, adevărata viaţă e în cărţi. Viaţa 
este o reproducere a ceea ce transcende: cartea. Autorul este demiurgul, 
arhitectul vieţii adevărate, în timp ce insul o multiplică în copii efemere. 
Trăim viaţa cărţilor, biblioteca fiind crama vinurilor noastre roşu–negre puţin 
acrişoare. 

Acordul se rupe însă uneori sub presiunea unei vieţi lipsite de orizont, 
căutându-şi, într-un sfârşit, punctele cardinale (Solstiţiul de iarnă), într-o 
atmosferă în care doar câinele se mai bucură, de parcă el l-ar citi pe Sabato, în 
timp ce toţi ceilalţi sunt prinşi cu umplutul caltaboşilor. 

Augustin Doman citeşte cu creionul în mână: bis legit qui scribit, 
ziceau romanii, semn al conştiinţei morţii, scandează Augustin Doman. E 
normal să asistăm la „ancheta” autorului printre cugetările notorii în căutare 
de consens. E normal ca timbrul sentenţios să-l viziteze şi pe autor. Iată trei 
stări, trei climate ale umanului, patologicul, metafizicul, esteticul, în expresie 
gnomică: „A te pierde în tine însuţi şi a uita de tine e o boală. A reveni din 
când în când şi a-ţi trece în revistă aceste călătorii e meditaţie. A reuşi să 
descrii câte ceva – într-un fel sau altul – din ce-ţi treci în revistă, e artă” 
(p.179). 

Postulatul democratic îl evocă gândirea stoică comună şi limba 
greacă; împăratul roman şi sclavul roman au scris în greceşte: „ideea, un 
teritoriu cât se poate de democratic: aici se pot întâlni în condiţii de perfectă 
egalitate de pildă un sclav precum Epictet cu un împărat ca Marc 
Aureliu”(p.187-188). 

Expresia metaforică vascularizând stenic tărâmul gândului: „În viaţă 
am pierdut tren după tren. Legate unul după altul, trenurile pe care le-am 
pierdut ar deveni un monstru pe două şine care ar strânge Pământul de jur 
împrejur ca un uriaş şarpe metalic; l-ar strânge, l-ar strangula până i-ar risipi 
în cosmos oceanele şi munţii şi pădurile” (p.183). 

Prozatorul, autorul de texte creative, împrumută din sobrietatea 
criticului dedicat discursului ordonat, străin histrionismului conceptual.  

Cititorul chestionează retorica redistilării textului (precum a licorii cu 
miros de pământ). Ca o poveste dedusă dintr-alta. Scriitură în palimpsest. 

La inventarul operei lui Augustin Doman răspund câţiva morţi, câţiva 
pierduţi, neidentificaţii sorţii, uitaţii destinului. Noi înşine. Este un adevăr. Un 
adevăr din care reţinem un Socrate desculţ pe magistrala cu sens unic. 

Puţin supărat rămâne Urmuz: atâta tevatură ca să prindă şi el, acolo, în 
oraşul lui, un coltuc de stradă unde să-ţi depună icrele neuitării. 
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N-are a se plânge moartea că autorul nu-i acordă consideraţia 
cuvenită. El inventariază chipuri ale morţii în expresia lor naturală, 
sedimentară a firescului, de la abordarea fonematică („Smrt, aşa se numeşte 
moartea în limba macedoneană … Smrt, un cuvânt închis într-un sicriu de 
patru scânduri / consoane mai moi sau mai dure”, p.503), la moartea – omagiu 
(„Omagiu oamenilor nebărbieriţi de pe strada Vlad Ţepeş care mor neştiuţi de 
nimeni, în zori, fără să deranjeze pe cineva”, p.505). 

Oricât de tristă, de urâtă, un dram de demnitate tot se regăseşte în 
moarte. Măcar atât cât să pervertească fiinţa umană, ca să nu rămână pe lume 
nimic nepervertit. Probabil că din decenţă, din pudoare faţă de moartea 
noastră cea de toate zilele, autorul a făcut să uite degradarea sufletului mai 
gravă decât moartea însăşi. „Îmi este plăcută miasma cadavrului duşmanului 
meu”, spune Vespasian. Tot el, „Banii n-au miros”. Două trepte ale concepţiei 
vespasiene de viaţă, pe care poporul le-a taxat, vespasiană însemnând closet, 
privată. Aici l-a dus pe Vespasian intimitatea cu scatologicul, la acest titlu de 
„admiraţie” conferit împăratului benemerenti. (N.B. Din arhiva „imperial” 
resentimentară a cititorului.) 

Deşi indenegabilă, cea mai reală dintre realia, persistă un gen de 
nedreptate ce i se face morţii, genul literar: „Dacă aş trăi în tărâmul tinereţii 
fără bătrâneţe şi al vieţii fără de moarte, aş scrie doar cărţi despre moartea 
noastră cea de toate zilele. Unde m-ar încadra criticii şi istoricii literari? 
Probabil că la autori SF” (p.531). 

Cărţile gen Arta de a muri, operaţie a morţii pe cord deschis, 
vivisecţie, se situează în avangarda vieţii. Dacă Ovidiu în loc de Ars amandi 
ar fi scris o Ars moriendi, ar fi murit în Roma lui dragă. Recitesc Moartea 
noastră cea de toate zilele după câţiva ani. Îi descopăr şi alte virtuţi (v. 
Banchet funambulesc, în Critice şi ipocritice, Tiparg, 2011). Cum presimt 
ispita seducţiei, o împing discret spre un raft hic sunt leones! Empatic fiind, 
nu risc o a treia lectură. Căci autorul nu va plânge, pentru că – ne spune el 
însuşi (p.570) – ştie că moartea există. El ştie, iar eu pun în practică ştiinţa lui. 
Bună afacere! 

Moartea noastră cea de toate zilele, un text frumos curgător (şi urâtul 
morţii îşi are esteticul lui), cu fulguraţii ale cugetului, nu butaforic, cu simţul 
adevăratei cacofonii: „via viaţă (ce cacofonie!)”, p.599. 

 
 

 



Conta nr. 22 (ianuarie-martie 2016) 

 

 226 

Ce-mi puteţi face  
dacă vă iubesc!? 

 
un comentariu de: Dan D. Iacob 

  
Anul 2015 ne- a adus pe rafturile librăriilor 

şi  eseul confesiv despre Ioan Alexandru, semnat 
de criticul literar Dan C. Mihăilescu. Îi datoram 
aproape dureros această carte, nu doar dinspre 
începutul anilor '90, când era (încă o dată şi tot 
mai sălbatic) ţinta ironiilor şi neînţelegerilor 
multora („ce caută acesta cu crucea în 
Parlament?!”) - şi când puteam, în sfârşit, spune 
totul-, ci tocmai dinspre finele anilor '70 ai 
veacului trecut. Rândurile de acum se vor inclusiv 
o penitenţă. Una tardivă şi fragilă, e drept, dar nu 
mai puţin sinceră şi încercănată sufleteşte.  

 Cei doi se ştiu din anii studenţiei criticului literar (poetul fiind născut 
în anul 1941, iar Dan C. Mihăilescu în anul  1953), cursul Eminescu şi 
seminariile de ebraică ale lui Ioan Alexandru fiind un havuz de credinţă, 
cultură şi înţelepciune.  
  În lumea filologică, afirmă Dan C. Mihăilescu, Ioan Alexandru a făcut 
pentru (mistică şi) religie cât Noica pentru filozofie, Rohia lui şi a părintelui 
Nicolae (Steinhardt) fiind vecină de misie, destin, harismă şi anvergură cu 
Păltinişul lui Noica. Pe de altă parte, în cursurile de la universitate, amintite 
mai sus,  Eminescu se înfrăţea cu Hölderlin via Heidegger, Biblia şi lecţiile de 
ebraică se împleteau cu patristica, istoria culturii şi ideile lui Mircea Eliade. 
Volumul de debut în poezie (1964), poartă titlul Cum să vă spun, urmat de 
Viaţa deocamdată (1965), Infernul discutabil (1966), Vămile pustiei (1969), 
volum ce introduce în lirica lui Ioan Alexandru, pe lângă preluările biblic-
vizionare şi suflul „apocaliptic”, dimensiunea psaltică, ce se va desăvârşi în 
Imnele bucuriei (1973), volum apărut la Editura Cartea Românească, în 1020 
de exemplare, o carte de o împărătească frumuseţe, cu miez ameţitor, eufonii 
sacrale, mesaj eminamente creştin şi copertă brâncovenească de Ion Miclea.  
 După studiile filologice începute la Cluj şi continuate la Bucureşti, 
după bursa Humboldt, în Germania (1972), după îndrăgostirea de Ulvine, 
viitoarea soţie, Ioan Alexandru îşi regăseşte, aşa cum mărturiseşte într-o 



Lecturi 
 

 227 

scrisoare adresată prietenului Ioan Cocora,  credinţa pierdută în Dumnezeu, 
cu adevărat şi până la moarte. E cea mai puternică lumină ce s-a stârnit în 
sufletul meu  vreodată: am devenit un altul şi mă voi strădui să rămân în Crist 
cu toate puterile. E singura salvare şi mediul cel mai favorabil cunoaşterii 
adevărate: Iubirea pentru altul, învingerea eului şi acceptarea luminii divine 
să lucreze prin tine. Timpul meu s-a umplut de sensuri şi profunzime. Agonia 
a încetat. Sunt în miezul lucrurilor slăvind dumnezeirea. (…) Sunt numai 
iubire şi dor după dumnezeu. Totul este miraculos.  

Îşi susţine doctoratul,  cu teza Patria la Pindar şi Eminescu.  
Noua rostire poetică a lui Ioan Alexandru, începând cu volumul 

Imnele bucuriei,  este una eminamente liturgică, ce avea  să devină filtrul 
absolut, grila grilelor pentru noua lui suflare poematică. 

Lumea criticii literare din acea vreme (aproape sută la sută estetizantă 
şi raţional-iluministă, atee, agnostică şi ignorantă religios), a fost prinsă pe 
picior greşit, încercând să minimalizeze noua vârstă poetică a autorului de 
Imne. Firesc ar fi fost, afirmă  Dan C. Mihăilescu, odată cu Imnele bucuriei, 
opera lui poetică să ia sfârşit, dar, din păcate, au urmat Imnele Transilvaniei, 
Imnele Moldovei, Imnele Ţării Româneşti, Imnele Putnei, Imnele 
Maramureşului, simple ecouri ale mirificei simfonii de clopote cu care 
„Imnele bucuriei” ne-au binecuvântat văzduhul poeziei. Făptura poematică, 
palpitând strălucitor şi ataşant până acum, se ofileşte şi parcă devine o sumă 
de dosare adunate la registratura care pur şi simplu bifează subiectele, 
topografia sacralizată a ortodoxiei româneşti, odată cu onomastica ei 
istorică. (…)După „Imnele bucuriei”, poezia cedează în faţa doctrinei, iar 
poetul se livrează definitiv vocaţiei misionare, activismului biblic, rostului de 
factor coagulant al energiilor ortodoxe.  

De prin toamna lui '85, spune Dan C. Mihăilescu, ne-am despărţit de 
Ioan Alexandru, care le fusese ca un părinte, ca un frate mai mare (martor la 
căsătorie), cu care se vizitau des; aveau să se „întâlnească”, pentru ultima 
dată, în primăvara anului 2006, în faţa mormântului său de la mănăstirea 
Nicula.  

În cele mai impunătoare istorii ale literaturii române de după anul 
2000, observă Dan C. Mihăilescu, imnograful Ioan Alexandru este invariabil 
strivit, dar criticul literar este de acord cu aprecierea lui Edgar Papu, 
exprimată în anul 1982, într-un articol din revista Flacăra: Ioan Alexandru 
este poate cel mai mare poet imnic din întreaga istorie a literaturii noastre. Şi 
adaugă: nu doar „imnic” ci de-a dreptul religios, în sensul larg, de o 
anvergură superioară chiar celei argheziene.  

Ultimii zece ani din viaţa poetului sunt cei mai controversaţi, după 
1990, Ioan Alexandru angajându-se şi în activitatea politică (deputat şi senator 
din partea Partidului Naţional Ţărănesc), susţinând conferinţe, în timpul uneia 
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dintre ele, la Arad, în anul 1995, suferind un atac cerebral care-l ţintuieşte 
într-un scaun cu rotile.  

Alunecare lui spre protestantism, afirmă într-un articol Costion 
Nicolescu, a fost evidentă şi, cred eu, regretabilă din toate punctele de 
vedere, pentru toţi cei apropiaţi, inclusiv pentru el. Avea nevoie de mulţimi 
cărora să le adreseze cuvântul său înflăcărat, misionar. (…) Cel mai bine i-
au înţeles nevoia şi s-au gândit să i-o exploateze neoprotestanţii, oferindu-i 
spre predicare săli de spectacole, la îndemâna oricui dorea să-l asculte. (…) 
Fusese sedus de manifestări în mare parte de faţadă, precum Micul dejun cu 
rugăciune, cu participarea preşedintelui Statelor Unite. 

Într-o fotografie din anul 1983, poetul ne apare într-o poziţie extatică, 
cu braţele întinse, cu privirea ridicată spre fulgii mari de zăpadă, ce-l troienesc 
din cer, pe buze având strigătul victorios: Ce-mi puteţi face, dacă vă iubesc!?, 
un strigăt triumfător, care l-a locuit încă din tinereţe, de pe vremea când, cu 
Biblia în desagă, în tot felul de cămăruţe de prin mansarda Filologiei 
bucureştene, le citea prietenilor, între care s-a numărat şi Dan C. Mihăilescu, 
traducerea din Cântarea Cântărilor, ori le făcea istoria Luminii, a Chipului, a 
mânii care binecuvântă, plecând de la vreun album de autoportrete 
Rembrandt.  

Imnele bucuriei conţin şi poemul Lumină lină, a cărui forţă de impact, 
consideră Dan C. Mihăilescu, face pereche în literatura noastră, numai cu 
eminescianele  Răsai asupra mea şi Rugăciune:  

 
Lumină lină leac divin 
Încununându-l pe străin 
Deasupra stinsului pământ 
Lumină lină logos sfânt. 
 
De dincolo de lumi venind 
Şi niciodată poposind 
Un răsărit ce nu se mai termină 
Lumină lină din lumină lină. 

 
Anul acesta, de Crăciun, când Lumina lină a coborât pe pământ, trup 

de rob luând, Ioan Alexandru ar fi împlinit 75 de ani. 
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Pentru o înțelegere mai bună 
a operei sculptorului  

Ion Irimescu 
 

o prezentare de Constantin Tomșa  
 

În anul în care s-au împlinit 10 ani de la 
trecerea în veșnicie a marelui sculptor de La 
Fălticeni Ion Irimescu (27 februarie 1903-28 
octombrie 2005), a apărut la Editura 
„Mușatinia” din Roman (manager scriitoarea 
Emilia Țuțuianu) o lucrare de excepție, 
„IRIMESCU demiurgul de tăceri” semnată de 
cunoscutul și apreciatul profesor și scriitor 
Gheorghe A. M. Ciobanu din Roman „ediție 
îngrijită și coordonată, concepție grafică, 
realizare album și copertă Emilia 
Țuțuianu”;traducere în engleză Mihaela 
Gheorghe, traducere în italiană, pr. Eugen 

Răchiteanu. 
Cartea a apărut cu sprijinul: Muzeului de artă „Ion Irimescu” din 

Fălticeni,(director Gheorghe Dăscălescu) Consiliului Local Fălticeni, 
primarului orașului prof. Gheorghe Cătălin Coman;Asociația Italienilor din 
România-RO .AS. IT. Suceava – prof. Ioana Grosaru;Fundația Culturală Ion 
Irimescu, Fălticeni și artistul plastic Ion Grigore. 
V olumul de acum, o monografie-album sentimentală asupra vieții și 
operei celui pe care Corneliu Baba l-a caracterizat succint și concludent într-
un argumentînsoțit de portretul sculptorului, pe care autorul î-l așază în fața 
cărții sale, este o sinteză a tot ceea ce Gheorghe A. M. Ciobanu a scris și a 
publicat de-a lungul anilor, avem în vedere „cronicile” din ziarul „Opinia 
fălticineană”, volumul „Irimescu statornicie și zbor”(2000, Editura Crigarux 
din Piatra-Neamț) și în alte publicații. Totodată, cartea este rodul unei 
cunoașteri amănunțite și al prețuirii deosebite de care s-a bucurat atât opera 
cât și personalitatea marelui artist din partea lui Gheorghe A.M.Ciobanu. 

Textul propriu-zis al monografiei-album se deschide cu câteva pagini 
în care se realizează un adevărat poem în proză dedicat artistului, portret ce va 
fi completat în toate componentele alcătuitoare pe întregul parcurs al lucrării, 
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și cu câteva precizări referitoare la:„eroul dominant al plăsmuirilor sale” pe 
care-l consideră a fi „omul în diversele ipostaze ale vieții acestuia” sau „acest 
superlativ al vieții – Omul”, precum și „fațeta inedită a creației sale” 
constituită din „subiectul renascentist al femininului matern„ şi „convertirea 
vibraţiilor curgătoare în încremenirea sculpturalului”, ,,tema devenirii”, dar şi 
,,simbolul neiertătoarei clepsidre”. 

De altfel, portretul realizat de Gh. A. M. Ciobanu este unul de 
excepție, pe măsura personalității căreia îi este destinat, argumentele 
scriitorului fiind decupate cu o știință aparte din creația artistică a marelui 
sculptor și prezentate eventualului cititor într-un limbaj ce trădează o 
cunoaștere aprofundată a artei sculpturale în general și o cunoaștere 
amănunțită a operei celui portretizat. 

Dar, această monografie-album nu este doar o înșiruire de date sau 
prezentări ale unor opere din creația sculptorului, ci, mai ales o analiză pe 
baza înțelegerii fenomenului artistic și realizată cu profesionalism de către un 
cunoscător în varii domenii ale artei care este Gheorghe A.M. Ciobanu, 
analiza fiind punctată cu sublinieri asupra unor culmi ale artei maestrului 
precum „cea mai mare „cochetare”…/ imponderabila artă a Muzicii…/” 
concretizată în multe sculpturi:„Muzică”, „Cântecul mâinilor” , 
„Trio”,Flautist”, „Concert”, „Fata cu lira” ș.a. Deloc de neglijat este și 
sublinierea faptului că în creația sa „acest sensibil „Cavaler al 
Ordinului…Dalta”,a lăsat pentru privitorul operelor sale o deschidere în 
interpretare spre „mâine”. 

Probabil, pornind de la ideea de a veni în sprijinul potențialului 
vizitator al Muzeului de la Fălticeni și pentru a contribui la o mai bună 
înțelegere a operei lui Ion Irimescu, Gheorghe A. M. Ciobanu propune 
cititorului acestei cărți o abordare tematică a creației puse în discuție, având în 
vedere mai multe categorii tematice grupate în capitole și subcapitole: om-
timp, timp, loc, demiurgie, om-cer, har,atingeri,evadarea,ș.a. Tot tematic sunt 
și reproducerile care întregesc prin ilustrare eseul monografic: alegoricul, 
fantasticul, artă monumentală, mitologicul, femininul, masculinul, filosoficul, 
istoricul, iubirea, maternul, muzicul, nudul, portretul, religie, varia. 

Această nouă contribuție la bibliografia lucrărilor de referință privind 
opera sculptorului și graficianului Ion Irimescu semnată de Gheorghe A. M. 
Ciobanu va fi în timp un reper de neocolit pentru toți cei care vor veni în 
contact cu opera maestrului de la Fălticeni, întru înțelegerea acestei vaste 
creații. 
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Autorii de lîngă noi 
 
 

Constantin Ardeleanu: 
“Obliteraţii” - II - 

 
          La un de la apariţia primului volum de “Obliteraţii”, scriitorul 
Constantin Ardeleanu continuă publicarea întîmplărilor din jurul creaţiilor 
literare a peste 160 de scriitori români născuţi în perioada 1894 – 1933. 
Pentru cititorii nefamiliarizaţi cu termenul de “obliteraţie” redăm 
explicaţia autorului: obliteraţia este, în sensul ales de el (autor; n.n.), 
anularea unui timbru prin aplicarea unei ştampile, operaţie prin care 
valoarea unui timbru, fie şi numai cea de circulaţie, se reduce la intimitatea 
clasorului. Ce face autorul cărţii de faţă: adună, în urma unor masive 
lecturi făcute în aproape jumătate de secol, isprăvi memorabile, mai mult 
sau mai puţin cunoscute, din viaţa autorilor români. Evident, cele mai 
multe cu haz. Fac obiectul obliteraţiilor sale “cumetrii / duşmănii, 
anecdotică / paradoxuri, destin / improvizaţii, adulaţii / interdicţii, curente / 
farse, morţi premature, debuturi mult întîrziate, salamalecuri la mărimile 
vremilor / pamflete, cenaclişti / cerchişti, cafenele / cîrciumi, triumfuri / 
căderi, premii / închisori, civism / moralitate” etc. “Şi dacă pare prea 
orgolioasă afirmaţia că doritorii care vor să cunoască povestea literaturii 
vii a românilor o vor putea face doar citind “Obliteraţiile” (avînd de fapt 
un autor colectiv, slujitorii ei de peste jumătate de mileniu) n-am nici o 
îndoială că scriind această carte n-am făcut umbră degeaba literelor 
române” – conchide autorul într-un “Avertisment”, afirmaţie la care 
subscriem cu reverenţa de rigoare. A se reţine faptul că cel care semnează 
această carte este autorul a 3 cărţi de poezie, două de parodii, 12 cărţi de 
proză, una de teatru, 5 volume de carte sportivă ş.a. 

Din cele cîteva mii de obliteraţii din volum, care are aproape 400 
de pagini, am ales, aleatoriu,  doar cîteva mai ilustrative. Una despre Petre 
Ţuţea: “În 1977, lui Ţuţea i s-au confiscat circa 1000 de pagini, din cauză 
că Europa Liberă a presupus că filosoful semnase apelul lui Goma. Ion 
Coja, umbra sa (de aici bănuiala că acesta ar fi fost securistul urmăritor) a 
făcut apel la CC ca să fie păstrate aceste file, dacă nu restituite. Ţuţea va 
comenta evenimentul. – Mare serviciu mi-au făcut ăia de la securitate. 
Cele 1000 de pagini le-am concentrat în doar 300. Prea mă lăţisem ca 
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pomana ţigănească. Mă făceam de rîs dacă nu intervenea securitatea. E o 
instituţie foarte utilă”. Una despre Al. Rosetti: “Aţi intrat în partid din 
convingere, domnule profesor Rosetti? – În anii 50 m-am trezit acasă cu 
Iorgu Iordan şi un colonel de la securitate. “La poartă sînt două maşini, 
una pleacă la Canal, cealaltă la Academia Română. În care doreşti să te 
urci?” - Şi în care v-aţi urcat? – Păi, domnule Florescu, în maşina 
Academiei. Am făcut un mic ocol însă pe la Raionul de Partid “I. V. 
Stalian” din Piaţa Amzei, unde am semnat adeziunea de intrare în PMR şi 
mi s-a înmînat carnetul de partid. Nu puteam merge toţi intelectualii la 
Canal, era mare aglomeraţie”. Alta despre Tudor Muşatescu: „Tudor 
Muşatescu stătea la un pahar de vorbă cu un prieten din copilărie. După 
mai multe sticle de vin, Tudorică şi-a scos din buzunarul de la haină 
portofelul şi a început să-l cerceteze cu atenţie. – Ce studiezi acolo? 
Tocmai mă uitam dacă mai poate să ne fie sete”. Şi una despre Ion Barbu: 
„Poetul Ion Barbu era mare crai, savurînd în a-şi povesti aventurile. Odată 
a ratat o frumuseţe ravisantă, pe care a condus-o acasă cu automobilul. 
Soţul, rănit, a somat-o:  Ori o rupi cu Barbu, or te las. Crohmălniceanu 
mimase mirarea: - Şi cum, maestre, a fost în stare să-l prefere pe nespălatul 
ăla în locul dumitale? – Dragul meu, răspunse oftînd poetul, ce vrei... 
Lancea de treizeci şi lancea de şaizeci de ani!” În sfîrşit, una despre 
Călinescu: “Un student i se adresase lui Călinescu. – Dumneavoastră, 
maestre, care studiaţi delirele onirice, aţi putea să-mi daţi un sfat. Cum în 
somn deseori visez că sînt profesor, ce aş putea să fac ca acest vis să 
devină realitate? Divinul crtic îl aduse repede cu picioarele pe pămînt: - 
Soluţia e să dormi mai puţin, tinere”. 

Inteligenţa disociativă, observaţia asupra amănuntului, acuitatea 
observaţiei, eleganţa stilistică sînt doar cîteva din calităţile care ies în 
evidenţă la acest autor polivalent. Supleţea comentariului la cele mai multe 
din isprăvile literare povestite dovedeşte că autorul nu este numai sedus de 
vraja textului dar şi de cel care e în spatele lui, scriitorul. Constantin 
Ardeleanu este un autor care îşi iubeşte eroii textelor sale, fiind în aceeaşi 
măsură entuziasmat sau jenat de situaţiile narate. Ludic şi spiritual, ironic 
deopotrivă, el nu se sfieşte să dea jos masca de saltimbanc de pe faţa 
multor scriitori simandicoşi prin definiţie. Fineţea cu care atacă tot ce este 
de atacat îi permite acest lucru. Pentru că o face cu talent şi acribie de 
cercetător. Aşteptăm cu aceeaşi bucurie sosirea pe piaţă şi a celorlalte 
volume de obliteraţii. 
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Constantin Bostan:  
“Trecute vieţi de autori şi cărţi, 

ziare şi reviste” 

 
          Constantin Bostan revine în atenţia cititorilor cu întîmplări (unele) 
inedite ale ultimelor două veacuri, rod al cercetărilor sale prin arhive şi 
biblioteci. Cel care şi-a propus (şi a reuşit, deocamdată parţial, proiectul 
fiind programat pe o mai lungă perioadă de timp) să îl aducă în deplină 
lumină pe cel care a îmbogăţit Biblioteca judeţeană “G. T. Kirileanu”, cu 
vreo 20 de mii de volume, îşi completeză bibliografia cu o nouă carte de 
referinţă. Propuse a fi publicate în mai multe volume (cel de faţă, “Trecute 
vieţi de autori şi cărţi, ziare şi reviste. De la romantism la proletcultism”, 
volumul I, Editura “Timpul, “Iaşi”, 2015), însemnările autorului despre 
personalităţi care au marcat istoria culturală sau politică a României stau 
nu numai sub semnul ineditului, ci şi al spectaculosului, semn că gazetarul 
care a fost Constantin Bostan nu şi-a uitat uneltele şi stratagemele 
meseriei. Cu toate acestea, fie că scrie despre abecedarele lui Creangă, 
peripeţiile revistei “Şezătoarea” a lui Artur Gorovei, haiducul Florea sau 
tribulaţiile unor scriitori de a intra în graţiile partidului comunist, 
Constantin Bostan păstrează aceeaşi notă de echilibru în aprecieri sau 
comentarii, în spatele fiecărei note din volum aflîndu-se un bogat sumar 
bibliografic.  Cele 16 capitole ale volumului cuprind portretele unor 
personalităţi care, fie că au avut sau nu contacte directe cu judeţul Neamţ, 
prin faptele lor au influenţat pozitiv sau negativ istoria acestui loc sau chiar 
a întregii ţări. Două din capitolele volumului fac notă distinctă, în ele fiind 
invocate întîmplări din viaţa unei reviste, “Şezătoarea”, de care aminteam, 
şi din ziarul “Timpul”, pe care l-a făcut celebru unul din jurnaliştii săi, 
Mihai Eminescu. Din cea de-a doua publicaţie, aflată în arhiva Bibliotecii 
judeţene “G. T. Kirileanu”, autorul cărţii selectează partea cea mai 
nesemnificativă jurnalistic, cea a publicităţii private, pentru ineditul ei. 

Sînt însă de reţinut din volum portretele a două personalităţi mai 
puţin cunoscute publicului larg, a autorul francez A. Vaillant, la noi fiind 
în calitate de turist îndrăgostit de meleagurile româneşti şi oamenii de aici, 
şi a evreului ieşean (de origine) Eugen Relgis, un scriitor care a emigrat 
din 1947 în Argentina şi apoi Uruguay de frica bolşevicilor care veniseră 
la putere. Interesant este portretul Elenei Alistar, unica femeie din Sfatul 
ţării, din ale cărei memorii (“Amintiri din anii 1917/1918”) aflăm 
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informaţii inedite despre celebrul haiduc nemţean Florea, cu care s-a 
întîlnit prin pădurile Văratecului în iulie 1898. Două dintre capitolele cărţii 
îl au erou central pe G. T. Kirileanu, în unul din ele fiind redate scrisorile 
pictorului Octav Băncilă către acesta (cei doi împrieteniţi fiind încă de la 
vîrsta adolescenţei, cînd erau liceeni la Iaşi), scrisori care scot în evidenţă 
ajutorul neprecupeţit pe care i l-a acordat bibliotecarul regal Kirileanu 
pictorului. Epilogul acestui capitol este, însă, cutremurător. O scrisoare a 
lui Kirileanu către Băncilă, pe care îl ajutase toată viaţa: “Dragă Octav / 
Întîmplarea făcînd să ne întîlnim aseară, pe cînd tu, marele social-
democrat, urcai bine îmblănit în automobil, iar eu, păcătosul ţăran 
burghezit, mă luptam, bolnav şi pedestru, cu ninsoarea viforoasă, şi fiindcă 
m-ai întrebat cam în rîs de ce n-am venit la expoziţia ta, trebuie să-i dau 
răspunsul aici, neputîndu-ţi-l da acolo, în stradă. O parte din legăturile 
inimii mele s-au rupt cînd mi-ai respins rugămintea din urmă a bătrînei şi 
sfintei tale mame de a te duce s-o vezi... (...) A doua împietrire a inimii tale 
m-a îndepărtat şi mai mult. Am rămas uimit cum ai putut să nu te duci să-ţi 
vezi sora, o femeie sfîntă şi curată, nici atunci cînd a fost lovită de cea mai 
cruntă durere pentru inima unei mame – pierderea fiicei sale...” 

Cele din urmă capitole ale cărţii cuprind istorii inedite din viaţa 
unor scriitori români cunoscuţi (Mihail Davidoglu, Zaharia Stancu, Eugen 
Jebeleanu) în perioada stalinistă, cîteva însemnări ale lui Kirileanu despre 
“Istoria...” lui George Călinescu din 1941 (utile şi interesante) şi noi 
informaţii despre un personaj malefic al istoriei României, Silviu Brucan, 
aflat la cîrma ziarului “Scânteia” la reapariţia sa din septembrie 1944, în 
calitate de secretar general de redacţie. 

Riguros în tot ceea ce face în planul cercetării literare şi mînuind cu 
dexteritate o limbă română perfectă, avînd şi reale calităţi de povestitor, 
Constantin Bostan ne dezvăluie prin această primă carte din seria “Trecute 
vieţi de autori şi cărţi...” că încă mai există prin arhive şi biblioteci pagini 
necunoscute şi întîmplări controversate din istoria culturală şi politică a 
României care merită aduse la lumină.  
 

Nicolae Sava 
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Nicolae Boghian 
- la aniversare 

 
 
 
 

 

“În personalitatea tatălui meu se 
contopeau misterul, bunătatea, fantezia, 

starea de visare” 
 

-  Ai copilărit într-o comună din Neamţ. Cu ce ai rămas din 
acea perioadă? 

- La Ghigoieşti, unde am văzut lumina zilei, lumea copilăriei era 
aidoma celei descrise de Creangă. Asta m-a făcut să înţeleg mai târziu că 
marea reuşită a unui scriitor este legată de felul în care ştie să extragă şi să 
ridice specificul la nivel de universalitate. O bună parte din cărţile citite în 
copilărie şi în adolescenţa timidă îşi aveau reprezentarea în spaţiul de la 
Ghigoieşti. Casa Moromeţilor exista şi la noi, o soră a vecinului nostru din 
deal era exact ca sora lui Ilie Moromete, aleile cu tei ale lui Turgheniev se 
iveau impunătoare în faţa conacului boieresc, unde am făcut clasele 
gimnaziale. Bunicul meu dinspre mamă luptase la Mărăşeşti şi, după ce 
dădea pe gât câteva măsuri cu rachiu, recita mai elocvent ca un actor 
poeziile lui Coşbuc şi Goga. Tata cântase în tinereţe la clarinet, dar îşi 
pierduse braţul stâng la Cotul Donului, aşa că îşi imita instrumentul cu 
vocea. Personalitatea tatălui meu m-a influenţat pregnant în conturarea 
unei tipologii în care se contopeau misterul, bunătatea, eroismul, fantezia 
şi, mai ales, starea de visare. În romanele mele tata e un personaj multiplu 
care se reconfigurează în funcţie de remanenţa celor trăite alături de el în 
copilărie. Bunicul dinspre mamă era fierar. Am petrecut mult timp în 
preajma lui, urmărind cum potoveşte caii, cum modelează fierul, cu o 
exactitate care îmi stârnea admiraţia. Dar cel mai mult mă fascina lucrul 
pentru construirea unei căruţe. Aici meseria devenea artă, iar bunicul meu 
trecea într-o stare de transfigurare pe care, mai târziu, citindu-l pe Rene 
Guenon, am desluşit-o în simbolistica sa constructivă, unde roata 
reprezintă un simbol al lumii iar făurirea unui car semnifică, în mic, 
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realizarea unui model cosmic. Spaţiul copilăriei a fost populat de repere 
arhietipale care, mai târziu, în timpul scrisului, îşi activau acele resorturi 
care iniţiază “darea focului”, ca să folosesc un termen militar, adică acea 
sclipire pe care noi o numim inspiraţie. Am în minte aproape permanent 
starea pe care am trăit-o în biserică, atunci când razele soarelui, trecând 
prin vitraliile unei ferestre au scăldat într-o lumină nemaivăzută 
iconostasul în timp ce preotul, în faţa uşilor împărăteşti, ridicase braţele cu 
palmele împreunate pe crucea de argint rostind “Sus să avem inimile” cu 
atâta vibraţie şi ardoare încât s-a cutremurat carnea pe mine. Acel moment 
îl retrăiesc de fiecare dată când mâ închin şi sper ca, în clipa cea din urmă, 
cu această imagine să cadă cortina. Universul copilăriei se compune din 
imagini care combustionează, dezvăluindu-se apoi cu sensuri mereu 
diferite şi mereu surprinzătoare. Sunt acele imagini despre lucrurile 
învăluite în mister, pe care atunci nu le înţelegi, dar tocmai această 
inefabilitate a lor le dă o forţă imaginativă uriaşă. Mergeam cu tatăl meu în 
pădure, după lemne sau după ciuperci. Mi s-a întipărit profund acel mers al 
căruţei prin colbul gros al drumului (mai târziu am transpus în versuri 
“cum toacă roţile pe osii”), felul în care foşneau, de o parte şi de alta a 
drumului, lanurile de in, aura inconfundabilă pe care praful ridicat în urmă 
o aşeza deasupra livezilor de nuci; şi apoi nemărginirea întunecată a 
pădurii în care intram ca într-o cetate uriaşă şi plină de închipuite vietăţi, 
mirosul înţepător de ferigă sau de cocleală plăcută al ciupercilor, mirarea 
dureroasă la loviturile de topor în trunchiul orbit de sevă. Astăzi, toate 
acestea nu mai există. Pădurea e doar o pată, ca o podoabă capilară cu 
rarişti dese, livezile au fost demult arate, oamenii s-au rărit şi ei. Prisaca nu 
mai este, casele bătrâneşti au dispărut în spatele unor vile greţoase, nu trec 
pe drum decât maşini, satul a plonjat parcă spre o apă murdară şi fără 
liman. Tot ceea ce am trăit în copilărie, întreagă acea lume fabuloasă a 
rămas doar în lumina minţii şi a ochilor mei şi, parţial, în paginile pe care 
am reuşit să le scriu 

- Ce te-a determinat să alegi o carieră militară? Cum s-a 
împăcat poetul din tine cu viaţa la ordin? 

- Eram prin clasa a cincea când am citit cunoscutul, pe atunci, 
roman al Cellei Serghi, "Cantemiriştii", o frescă bine romanţată a vieţii 
dintr-un liceu militar. Eu păşteam vaca pe malul şanţului la Ghigoieşti, iar 
ceea ce se întâmpla în cartea aceea mi se părea ceva fabulos. Aşa că, 
imediat ce s-a ivit ocazia, am pornit ca din puşcă spre liceul militar, 
ignorând sfaturile mamei, ale unui unchi care fusese ofiţer de carieră şi ale 
unei colege de şcoală căreia îi scriam versuri în orele de limba rusă. 
Paradoxal, în toată perioada în care am făcut studiile militare nu am 
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regretat libertatea pe care aş fi avut-o în mediul civil, ci absenţa fetelor, 
faptul că nu aveam cui să mai trimit bileţele cu versurile mele şi să 
împărtăşesc gândurile despre dragoste şi idealuri înalte! Acum, dacă mi s-
ar pune întrebarea ce aş face dacă aş mai fi din nou pe malul şanţului cu 
"Cantemiriştii" în mână, aş  urma fără ezitare sfaturile mamei, ale 
unchiului şi ale colegei de clasă, despre care am scris în romanul "Limita 
singurătăţii", că avea ochii atât de mari  încât toată faţa ei era numai ochi. 
Şi asta chiar dacă acum liceele şi academiile militare sunt pline de fete. 

- Cum au convieţuit poezia cu milităria în viaţa ta? 
- N-au convieţuit deloc! Ca poet eram în afara vieţii cazone, în 

sensul că nu luam în seamă ignoranţa, îngustimea gândirii, aroganţa 
tembelă şi agresivitatea maladivă de care sufereau aproape toţi cei care 
aveau atunci în mâini destinele soldaţilor. De la repartizarea, în 1968, ca 
locotenent, comandant de pluton la Regimentul din Piatra Neamţ, şi până 
în 1980, când am reuşit să ajung redactor la revista „Viaţa militară”, am 
trăit într-o lume care mi-a secat energiile tinereţii, mi-a arătat chipul 
schimonosit al unei generaţii de cadre inculte şi pervertite de puterea ce şi-
o exercitau discreţionar asupra subordonaţilor. Comandantul meu de 
batalion (care ar fi fost bun de gardian), atunci când a auzit că am făcut 
patru ani de şcoală militară s-a înnegrit, exclamând: Păi, dumneata ai stat 
patru ani la pension! De aceea n-am lăsat cazarma să-mi intre în poezie şi 
nu m-am remarcat la regiment decât ca un protector al soldaţilor şi ca un 
nebănuit zeflemist la adresa inepţiilor văzute şi trăite. Cât despre amintiri, 
îmi vin în minte multe scene hilare, absurde... 

- Cum a fost viaţa literară în Bucureşti, unde ai lucrat şi locuit 
peste trei decenii? Merită să fii „scriitor de Capitală”? 

- Am trăit viaţa literară din Bucureşti la  nivelul unor evenimente 
care îmi suscitau direct interesul. Nu am legat prietenii, deşi purtam 
discuţii interesante cu scriitorii care colaborau la revista "Viaţa militară" 
unde am lucrat, Dumitru Radu Popa, Nicolae Ciobanu, Costin Tuchilă, 
Gheorghe Istrate, Corneliu Ostahie, Titus Vâjeu. Nu am frecventat 
cenaclurile în vogă atunci, iar la restaurantul Uniunii intram ocazional, de 
fiecare dată certându-mă cu Dumitru Micu. De fapt, ceea ce m-a atras în 
Bucureşti a fost, ca şi la Piatra Neamţ, lumea teatrului. La teatru mi-am 
încărcat bateriile, trăind stările unice pe care actorii le creau cu atâta 
intensitate. Acolo simeam adevăratul puls al ideilor ce săgetau platoşa 
neagră care ne apăsa atunci pe toţi.. Desigur, viaţa în Capitală este o 
plămădeală ce "creşte" mult mai uşor, având afânători de tot felul. Dar nu 
poate fi, în nici un caz, un motiv pentru a deveni un scriitor mai bun. Cred 
că destinul scriitorului este dat în acea compoziţie alchimică ce amestecă 
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emoţii, zguduiri interioare, drame sentimentale, aspiraţii şi alte multe trăiri 
pentru a scoate grăuntele de aur al unicităţii exprimării artistice a acestora. 

- Care dintre criticii literari „te-au citit” mai bine? 
- Cel mai receptiv la cărţile mele a fost regretatul critic Nicolae 

Ciobanu. El a sesizat cel mai bine tensiunea interioară a scrisului meu. La 
fel de intuitiv mi-a receptat, în special poezia, criticul Cristian Livescu, ale 
cărui cronici literare mi-au dat, de multe ori, tăria de a ieşi din zăbăvnicie. 

- Ce face un scriitor proaspăt pensionat de la serviciu, proaspăt 
membru USR, nou locuitor al municipiului Piatra Neamţ? Planuri? 

- Îmi place să rememorez clipele plăcute din viaţa mea, fără a 
cădea în paseism. Refac, imaginar, ceea ce aş fi putut realiza dacă perioada 
trăită la regiment nu ar fi fost atât de absurdă, de dură, sufocantă uneori. 
Acum, îngrijesc o mică livadă ce creşte sub ochii mei şi caut să-mi 
imaginez cine va mai tresări citind volumul meu de versuri " A doua 
venire", la care lucrez.  

- Aminteai că ai atâtea amintiri hazlii din viaţa de cazarmă. 
Povesteşte-ne, la final, măcar câteva dintre ele. 

- Eram comandant de pluton la “terişti”. Un comandant de-al meu, 
fost copil de trupă, făcând inspecţie într-o zi, aşa, pe la sfârşitul 
programului, mi-a dat ordin să încolonez de “indisciplinaţi” şi să-i duc la 
tuns. Frizeria era cam prin locul unde este acum biserica din cartierul 1 
Mai din Piatra Neamţ. M-am conformat şi le-am spus băieţilor să fie 
rezonabili, să accepte o tunsoare decentă, ceea ce au şi făcut. (I-am avut în 
subordine pe poeţii Corneliu Ostahie, Victor Teişanu, Lucian Strochi, pe 
actorul Paul Chiribuţă şi pe mulţi alţi intelectuali, cu care m-am comportat 
aproape frăţeşte, înţelegându-i şi menajându-i pe cât îmi stătea în putere). 
Ne-am întors în cazarmă, am aliniat subunitatea şi l-am anunţat pe locţiitor 
că ordinul a fost executat. Dar a început circul. A făcut inspecţia, la sfârşit 
a dat din cap, a ţâţâit din buzele groase şi m-a trimis din nou cu ei să-i tund 
după regulament. Care regulament zicea că militarul trebuie să fie tuns 
scurt, 2 cm mi se pare, dar nu menţiona nimic despre părul de la ceafă. Aşa 
că i-am încolonat din nou pe terişti, dar am ocolit frizeria şi le-am dat voie 
să intre în cofetăria de alături pentru un suc, o prăjitură, apoi i-am 
prezentat din nou  la control. Am fost trimis din nou la frizerie... De data 
asta n-am mai ascultat comanda. Am luat soldaţii şi i-am dus la sala de 
studiu, fără să mă mai uit în urmă. Dar ca să nu fiu numai în nuanţă gri cu 
amintirile, voi rememora o întâmplare petrecută prin 1977, pe când am 
primit eu un premiu pentru poezie oferit de revista “Viaţa militară”, la care 
colaboram asiduu. M-a chemat şeful Casei Armatei şi m-a anunţat că 
premiul îmi va fi oferit în cadru festiv de poetul aviator colonel Adrian 
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Mierluşcă (fie-i ţărâna uşoară!). L-am întâmpinat pe colonel la gară, apoi l-
am condus la Hotelul “Central”, unde îi rezervasem o cameră. S-a aranjat 
şi, strălucind în uniforma lui de aviator, s-a înfăţişat cu mine (sau eu cu el) 
în sala de festivităţi a Casei Armatei, unde erau adunate “cadrele”. Mă rog, 
au urmat spiciuri, eu am spus o poezie, colonelul mi-a înmânat o diplomă, 
strângându-mi mâna. Mă aşteptam să-mi dea şi plicul cu premiul (vreo 
3000 de lei, echivalentul pe atunci al unei solde de maior), dar mi-am zis, 
în gândul meu, că poetul Mierluşcă vrea să mi-l ofere într-un cadru mai 
discret. Eram ameţit şi fericit, aşa că, după, l-am invitat pe poetul aviator la 
restaurantul “Ceahlău”, unde am făcut o consumaţie de zile mari. Nu 
aveam decât o sumă modestă în buzunar, dar mă bazam pe plicul ce urma 
să mi-l înmâneze colonelul. Chelnerul se cam învârtea în jurul mesei, 
pentru că venise vremea notei de plată. În cele din urmă, observând 
frământarea mea, Adrian Mierluşcă mi-a ţesut o poveste încâlcită, ce mi s-
a părut cusută cu aţă albă, din care rezulta că, în tren, cineva îi furase plicul 
din buzunarul uniformei. A căzut “Ceahlăul” pe mine, dar am ieşit din 
încurcătură graţie faptului că eram un client vechi al restaurantului şi 
chlenerul m-a păsuit până a doua zi, când i-am achitat consumaţia. Cât 
despre plic, aveam să aflu mai târziu, poetul tocase toţi banii la vagonul 
restaurant al trenului cu care venise de la Bucureşti la Piatra Neamţ... 

- Cea de-a doua întîmplare?  
- Da, e vorba de o întâmplare hazlie de acum 50 de ani, petrecută 

pe străzile municipiului Piatra Neamţ. Murise un fost comandant de 
regiment şi urma să fie înmormântat cu toate onorurile. Am fost chemat de 
un locţiitor al comandantului (fost copil de trupă) care mi-a ordonat să mă 
ocup de unele amănunte: să fac cu soldaţii o ghirlandă lungă din cetină de 
brad, să înrămez portretul etc. Totodată m-a numit şef de maşină pentru 
camionul cu care urma să fie transportat sicriul la cimitir. Am stat, 
bineînţeles, până seara târziu, executând toate cele ordonate. Locţiitorul a 
venit să controleze şi m-a făcut de tot rahatul chiar în faţa subordonaţilor 
(aşa se obişnuia pe atunci) pentru că... ghirlanda nu era bine împletită. Am 
tăcut, am desfăcut cetina şi iar am împletit-o. Peste vreo două ore a venit 
din nou să controleze şi iar m-a umplut de lături. Mi-a ordonat s-o refac. Ei 
bine, n-am mai refăcut-o. Când, aproape de miezul nopţii, a venit iar, a 
sesizat probabil că ghirlanda era la fel. Şi atunci a început jocul absurd 
care a durat până dimineaţa: el ordona s-o refac, eu cu soldaţii nu mişcam 
un deget. Şi tot aşa, că am văzut cum turbează de furie. Dar nimic nu 
rămâne nepedepsit pe lumea asta. A doua zi, pe când convoiul funerare 
urca spre cimitir, eu aflându-mă în dreapta şoferului ca şef de maşină, am 
simţit cum motorul camionului începe să dea rateuri. Pâc, pâc, pâc şi a 
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stat! Eram prin dreptul Liceului „Petru Rareş”. Bietul soldat s-a făcut alb 
ca varul. I-am spus să fie calm şi să vadă ce-i cu motorul. Iar eu îmi 
imaginam ce scenă de film se închipuia acolo, cu convoiul mortuar oprit 
pentru cine ştie cât timp, cu soldatul ce ridicase capota stând cu fundul în 
sus deasupra motorului şi cu locţiitorul cioclu făcându-se şi mai negru de 
furie. În cele din urmă motorul a pornit, mortul a ajuns la destinaţie, dar în 
urma acestei tărăşenii locţiitorul fusese şi el făcut albie de porci de către 
comandant... 
 
 

interviu consemnat de Nicolae Sava 
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Viața cultural-educațională și 
mișcarea sionistă a evreilor 

târgunemțeni  
în secolul al XIX-lea 

 
 

o cercetare de prof. Emanuel Bălan 
 
 

Despre o şcoală evreiască se spune că a fost construită în aceeaşi 
perioadă cu sinagoga. Din 1792 a funcţionat neîntrerupt şcoala de tip 
Thalmud Thora, care aduna şi câte 200 de copii săraci. O astfel de şcoală a 
funcţionat neîntrerupt din 1829, fiind frecventată de numeroşi copii. 

Până în secolul al XIX-lea educaţia s-a realizat în cadrul 
hadarimului, dar trecerea spre educaţia modernă din cadrul şcolii israelito-
română a fost grea şi anevoioasă. Această trecere lentă a fost cauzată şi de 
conservatorismul din cadrul obştii dar şi a reticenţei epitropilor de a 
susţine financiar aceste şcoli. Într-o lege din 1803, Alexandru Moruzi, 
domnul Moldovei nu făcea deosebire de etnie spunând că „după cum 
pământeni, şi pe cei străini ucenici primim, căci revărsând noi darul, nu 
oprim nici pe unul dintre aceia ce vor să se împărtășească de dânsul.ˮ  
Regulamentul Organic  pentru Moldova avea o prevedere asemănătoare: 
„în şcolile publice pământene vor fi şi copiii jidovilorˮ, însă aceștia 
trebuiau să poarte hainele celorlalţi copii „fără vreun fel de deosebire.ˮ. În 
legea pentru învăţământul public elaborată de domnitorul Alexandru Ghica 
în 1851, se prevedea că „învăţătura publică e gratuită şi slobodă pentru tot 
locuitorul din Moldova, fără deosebire de religie.ˮ Şi legea instrucţiunii 
publice elaborate de Cuza în 1865 se prevedea gratuitatea educaţiei fără 
deosebire de religie, prevedere întărită şi de legea lui I.C. Brătianu din 
1867. Această gratuitate s-a menţinut până în 1897, când s-au impus taxe 
pentru elevi evreii cu condiţia să rămână locuri după ce s-au înscris toţi 
elevii creştini. Acesta a fost momentul înfiinţării de şcoli evreieşti 
moderne. 

În 1861, Epitropia comunităţii adresează o cerere Ministerului 
Cultelor şi Instrucţiunii Publice de a se institui o taxă pentru susţinerea 
şcolii evreieşti. În statistică şcolilor publice din Moldova anului 1862, sunt 
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menţionaţi şi elevi evrei în aceste şcoli. La şcoala primară de fete erau 8 
eleve evreice, iar la cea primară de băieţi, 2 elevi evrei. În 1866, evreii din 
oraş au înfiinţat o şcoală particulară de băieţi, care putea cuprinde 60 de 
elevi. Învăţătorii care predau aici în limba idiş, trebuiau să facă dovada că 
ştiu să scrie şi să citească şi româneşte fiind obligaţi să predea şi în limba 
română. Unele dintre aceste şcoli nefiind acreditate, au funcţionat 
sporadic. 

Nevoia unei şcoli moderne a făcut comunitatea să desemneze în 
cadrul unei şedinţe din 16 iunie 1890 un comitet al şcolii format din M. 
Ipcar, Dr. Schwartz, A, Weinrauch, Schneiberg, A. Gharas, Lupu 
Wechsler şi alţii. Director al şcolii a fost ales M. Birnbaun. Totodată s-a 
decis şi înfiinţarea unei şcoli de fete. Graţie eforturilor lui Is. Astruc şi a 
filantropilor Arnold şi Charlotte Weinrauch, în 1897 s-a deschis Şcoala 
Israelito-română. Weinrauch a donat imobilul şi s-a angajat să susţină 
anual şcoala cu o sumă de bani. 

Şcoala a devenit renumită, astfel că în 1901, preotul din oraş 
Haralambie Marcoci, cere ministerului să predea limba română în cadrul 
şcolii. Răspunsul ministrului a fost unul extrem de dur, motivând că prin 
fapta sa ar „dezonora altarul.ˮ 

În 1897 se deschidea Şcoala lui Arnold şi Charlotte Wainrach, iar 
şcoala condusă de Haim Acherman şi Osias Cracaner funcţionau in casele 
lui Iancu Văleanu. Graţie intervenţiei Jewish Colonization Association, în 
1898 este înfiinţată şi la Târgu Neamţ o şcoală. Dintr-o situaţie întocmită 
de şeful poliţiei Târgu Neamţ, la 28 iulie 1897, aflam că pe raza oraşului 
era 12 şcoli particulare, din care doar una a fost acreditată, cu autorizaţie 
pentru acel an şcolar, având şi un local propriu spaţios. Situaţia era 
următoarea: 

 
Numele şi prenumele 
învăţătorului 

Adresa Nr. băieţi Nr. 
fete 

Dacă este 
autorizată 

Iosub Iancu Stada Veche, 265 8,  - Nu  
Arnold Weinrach Muntele, 314 76 - Din 1896 
Herşcu dascălu Răţişanu, 918 15 6 nu 
Moise Leiba dascăl Răţişanu, 928 15 10 nu 
Şaia Leibovici Răţişanu, 928 14 - nu 
Herman Cohn dascăl Stada a II-a, 639 19 7 nu 
Haim Acherman Strada a II-a, 640 8 4 nu 
Ştrul Chelariu dascăl Strada a II-a, 685 8 10 nu 
Iţic Beer Prundului, 553 16 7 nu 
Mendel dascăl Strada a II-a, 693 8 - nu 
Şmil Ronar dascăl Strada a II-a 8 9 nu 
Osicas Cracaner Abatorului, 715 9 4 nu 
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Situaţia este semnată, de către Şmil Ronar ca director, care 
răspundea probabil de toate şcolile particulare evreieşti. Acreditarea se 
făcea prin verificarea spaţiului de şcolarizare de către revizorul şcolar 
împreună cu medicul oraşului, pentru ca acesta să corespundă spaţial dar şi 
igienic şi didactic. 

O problemă a acestor şcoli era încadrarea cu personal specializat, 
iar autorităţile deşi legiferau predarea materiilor din programa statului de 
către români, măsură rămâne fără urmări. Însă atunci când în 1901, preotul 
Haralampie Marcoci cerea să predea limba română la şcoala israelito-
română, ministerul de resort, îi dă un răspuns deosebit de dur, acela că 
„prin  intenţia sa, dezonorează altarulˮ. 
Printre personalităţile celei de a două jumătăţi a secolului al XIX-lea îi 
amintim pe  doctorii Marcus Schapira, Mauriciu Moscovici, G. Fleshlein, 
farmacistul I. Cohn, doctorii Herman Ferester şi Lazăr Văleanu. Aceştia au 
fost şi oameni de cultură sprijind apariţia unor ziare şi reviste, precum dr. 
Mosocivici cu Anuarul Israelit sau Herman Ferester, care s-a dovedit un 
fin umorist, remarcat de B.P. Haşedeu pentru piesa Margharita acută. La 
sfârşitul secolului, în 1887, este amintită tipografia lui Lupu Eisenstein. 
 
 

Mişcarea sionistă 
 

Pentru perioada avută în vedere în acest caz, se pot enumera cauze 
politice, economice şi sociale. Situaţia evreilor era înăsprită prin legile care 
le restrângeau mijloacele şi îndeletnicirile pentru agonisirea traiului. Criza 
economică declanşată pe fondul unei recolte agricole slabe din anul 1899 a 
favorizat emigrarea evreilor de la noi din ţară. 

Restricţiile impuse evreilor – chiar când aceştia nu erau direct 
menţionaţi în cuprinsul actelor care le impuneau – şi-au găsit expresia în 
mai mult de 200 de legi şi dispoziţii, aparţinând unor diverse domenii 
(economic, şcolar, militar, juridic ş.a.). 

Unele meserii legate de activităţi economice tradiţionale au fost parţial 
interzise. Astfel, interdicţia vânzării, de către evrei, a băuturilor spirtoase, 
ridicată în 1878, a fost reintrodusă în 1880, ea fiind extinsă şi la micile 
oraşe, într-o vreme când acest comerţ era în plină înflorire. 

Legea burselor şi a comerţului din 4/16 iulie 1881 a interzis evreilor 
practicarea activităţilor de agenţi de schimb şi de bursă, iar legea 
comerţului ambulant dată la 17/29 martie 1884 a interzis evreilor 
activitatea din acest domeniu. Alte legi, precum aceea a Camerelor de 
comerţ şi industrie din mai 1886, i-au exclus pe evrei de la luarea de 
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decizii în probleme comerciale şi industriale sau dintr-o serie de servicii 
publice, prin legea serviciilor vamale din 1882 sau a vămilor generale din 
1905, din serviciile căilor ferate prin legea serviciului căilor ferate din 
februarie 1899. 

Prin legea loteriei din 1883, evreii erau eliminaţi din acest domeniu, ca 
şi cel vizat de legea comerţului cu produse de drogherie, din 1886. Legea 
monopolului tutunului, din 28 februarie 1887, îi excludea pe evrei din 
comerţul cu tutun şi din activităţile monopolului. 

Guvernul român a dat asigurări, în 1902, că articolul 4 al legii de 
organizare a meseriilor nu-i viza şi pe evreii indigeni, căci aplicarea 
acestuia ar fi împins mii de meseriaşi evrei într-o situaţie disperată; 
articolul respectiv prevedea, fără altă precizare, că străinii care intenţionau 
să practice o meserie în România trebuiau să ateste că în ţările de origine 
se acordau şi românilor drepturi echivalente. Legea pentru încurajarea 
industriei, din 1887, prevedea că la 5 ani după deschiderea fabricii exista 
obligativitatea ca două treimi din angajaţi să fie români. Prin noua lege a 
oganizării meseriilor din 27 ianuarie 1912 s-a prevăzut expres că străinii 
care nu se bucurau de nicio protecţie erau exceptaţi de la prevederile 
articolului 4. Astfel, legea sindicatului ziariştilor din aprilie 1900 îi 
excludea din rândurile acestui sindicat. Articolul 2 al legii din 1884, 
privind exercitarea ocupaţiei de avocat, interzicea evreilor nenaturalizaţi 
practicarea acestei profesiuni în toate instanţele de judecată. Evreii 
nenaturalizaţi au fost excluşi de la practicarea medicinei de orice fel. Atât 
legea sanitară din 3 aprilie 1885, cu modificările ulterioare, cât şi legea 
sanitară din 20 decembrie 1910 închideau toate posibilităţile de angajare a 
evreilor nenaturalizaţi ca medici, agenţi sanitari, moaşe, agenţi veterinari, 
infirmiere, farmacişti, chimişti, în diferite genuri de servicii publice şi 
chiar private, exceptând doar cazurile în care lipseau alte persoane, numai 
pe bază de contract şi temporar. 

Şi legislaţia militară a inclus prevederi care creau discriminări pentru 
evreii necetăţeni. O lege mai veche, din 11 iunie 1868, prevăzuse înrolarea 
militară ca datorie atât a românilor, cât şi a străinilor fără cetăţenie. Deşi s-
a recunoscut participarea meritorie a evreilor pământeni la campania din 
1877-1878, legislaţia militară ulterioară a evoluat însă într-o direcţie 
discriminatorie. Până în 1882 s-a încercat excluderea evreilor din armată, 
iar după aceea, restabilindu-se obligaţia serviciului militar şi pentru ei, se 
prevedea că datoria respectivă decurgea din calitatea lor de locuitori ai 
ţării, calitate pe care nu o aveau ceilalţi străini, fiind supuşi ai altor state. 
Această prevedere a supravieţuit şi ea modificărilor legii militare, până la 
primul război mondial, păstrând, de asemenea, prevederea ce oprea accesul 
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evreilor la gradele militare de orice fel. Măsurile de expulzare sub acuzaţia 
de vagabondaj au atras şi ele atenţia, încă din 1879, dar mai ales după 
intrarea în vigoare a legii asupra străinilor, din 6/18 aprilie 1881. Între 
1880 şi 1894 se estimează că au fost expulzate 859 de persoane, dintre care 
163 erau evrei, iar între 1894 şi 1904, 6.529 persoane, dintre care 1.177 
evrei. Expulzările din zonele rurale au continuat şi ele şi chiar s-au 
intensificat spre sfârşitul secolului al XIX-lea. 

Acest cumul de cauze a dus la alegerea emigrării ca o soluţie spre o 
viaţă mai bună, pentru o parte a evreilor români de la sfârşitul secolului al 
XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. 

Valurile de emigrări a cuprins şi pe evreii din Târgu Neamţ, însă 
numărul acestora nu a fost foarte mare ca în alte comunităţi. Idealul sionist  
a fost promovat şi prin intermediul unor societăţi care au susţinut o presă 
activă. În Târgu Neamţ activau trei societăţi sioniste Soc. Halwumen, 
fondată în 1898, Soc. Choiwewe Zion, Buchor Zion, Aguadas Choiwewe 
Zion , Bnei Zion, Soc. Alianţei Junimei Israelite şi Societatea Ajutorul.  
Comitetul societăţii Aguadas Choiwewe Zion ales în 1899 era condus de I. 
Moscovici, societatea numărând 120 de membri.  

Societatea Bnei Zion, alcătuită din tineri meseriaşi şi fondată în 1898, 
era condusă de Iosub Stern. În 1899 era fondată Buchor Zion, condusă de 
Eliezer Iosubas, care a organizat şi acţiuni caritabile pentru ajutorarea 
săracilor.   

Presa sionistă a fost repezentată de Sekelul-1906, Piatra Neamţ, Haor 
(Lumina)-1909, Roman, săptămânal, Zerei Zion-1910, Piatra Neamţ şi 
Hamekitzn (Deşteptătorul)-1910, Piatra Neamţ.  

Societăţile de emigrare încercau să-i sprijine financiar şi material pe 
cei care plecau spre America sau Palestina, organizând colecte, baluri sau 
serbări. Din Târgu Neamţ emigrările au început în 1882, spre Palestina, dar 
în număr mic (câte una-două familii), la fel şi spre America. Prima familie 
care a emigrat în 1882, a fost cea a lui Marcu Leib Satinover. Impactul 
despărţirii a fost aşa de mare, încât la plecare, familia a fost condusă cu 
lacrimi în ochi chiar de stareţa Evghenia de la Mănăstirea Agapia, care i-a 
oferit soacrei lui Satinover, 10 galbeni în dar. În 1884 unele familii au 
decis să plece în Cipru, 25 de familii care s-au îmbarcat la Galaţi cu 
destinaţia Cipru. În 1885, 26 de familii, adică 128 de persoane au luat 
calea Ciprului. În 1900, alte 100 de persoane au plecat spre Hamburg cu 
ajutorul lui M. Wahrmann, de unde s-au îmbarcat spre America. 

Societăţile de emigrare încercau să-i sprijine financiar şi material pe 
cei care plecau spre America sau Palestina, organizând colecte, baluri sau 
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serbări. Astfel Soc. Bnei Zion a organizat o loterie de 20.000 lei, pentru a 
cumpăra lemne săracilor. 

La Adunarea Generală a Societăţilor Sioniste din România, 
desfăşurată la Galaţi în 1901, a participat şi I.H. Ellmann reprezentând 
comunitatea din Târgu Neamţ.În anul următor, la Congresul Sionist de la 
Focşani, a participat şi D.H. Lazarovici. 
Imigranţii au scos şi publicaţii ocazionale prin care încercau să strângă 
bani dar şi să popularizeze ideile sioniste. Astfel de publicaţii ocazionale 
au fost: 
„Apelˮ-mai 1900, Piatra Neamţ, al grupului de emigranţi pe jos. 
„Adio Româniaˮ-30 mai 1900, Piatra Neamţ, al grupului Lew-Echod 
condus de M. Wahrman. 
„Steaua Israelităˮ-iunie 1900,Piatra Neamţ, număr unic pentru familiile de 
emigranţi. 
„Bistriţaˮ-iunie 1900, Piatra Neamţ, număr unic, tipărit în pentru grupul de 
emigranţi Montefiore. 
„Ecoul Pribegilorˮ-1 iunie 1900, număr unic, editat de evreii din Piatra 
Neamţ. 
„Daţi ajutor drumeţilor pedeştriˮ-Piatra Neamţ, al grupului de 62 de 
drumeţi pedeştri. 
„Rămas bunˮ-4 iulie 1900, Piatra Neamţ, al grupului de 58 tineri emigranţi 
Montefiore condus de Carol Friedman. 
„Adio Româniaˮ-11 iulie 1900, Piatra Neamţ, al grupului familial Haim 
Faibiş, compus din 56 de drumeţi. 
„Vocea pribegilorˮ-22 iulie 1900, Piatra Neamţ, al grupului Don Isac 
Abrabanel. 
„Fraţi evreiˮ-1900, Piatra Neamţ, redactat de un grup de 62 de pribegi. 
„Emigranţii Romanuluiˮ-1 iunie 1900, Roman. 
„Strigăt de disperareˮ-iunie 1900, Roman. 

Toate aceste aspect e arată o vie activitate cultural și educațională, 
parte a unei vieți comunitare atestată în aceste locuri încă din secolul al 
XVII-lea. 



Interferențe 
 

 247 

România de la capătul gândului 
 

Noi şi ei 
un eseu de Dimitrie Grama  

De când au intrat în UE, românii sunt foarte mulţumiți şi mândri 
că, în sfârşit, sunt cetăţeni ai Europei, de parcă înainte de aderare România 
ar fi fost o ţară din America Latină, Africa, sau Orientul Îndepărtat! Dar, 
după anul 2000, am fost "acceptaţi" de restul europenilor şi, această 
favoare, această îngăduinţă a fraţilor noştri latini, francezi, italieni, 
spanioli, portughezi, dar mai ales faptul că am fost acceptaţi de triburile 
germano-slavo-scandinave, ne-a zăpăcit de fericire! 

Ţăranul din munţii Banatului şi văduvele din Moldova sau Oltenia, 
mă întâmpină cu fală şi, cu privirea pierdută-n zări străine, îmi spun: "sunt 
mai sărac ca înainte, n-am nici măcar 100 de euro pe lună, dar sunt mândru 
că-s european!"  

Rămân mut; ce să le spun? Că eu sunt „european” din 1969 şi 
încerc, cu disperare, să-mi păstrez puţinul românism balcanic care-mi 
aduce aminte de o altă lume? Sau poate doar melancolia copilăriei, cu 
capacitatea ei de memorie selectivă, mă face să gândesc cum gândesc? 

Întâlnesc mulţi români aici, în Vest; unii sunt oameni de excepţie, 
profesionişti de elită, alţii lucrători cu ziua, căpşunari, chelneri şi bucătari. 
Vorbesc cu ei şi ei se bucură să intre în vorbă cu mine. Se miră şi mă laudă 
că vorbesc încă bine româneşte, după aproape 50 de ani de pribegie. 
Românul are o căldură naturală, spontană şi o generozitate aproape 
jenantă, căldură şi generozitate pe care, neamţul, francezul, scandinavul 
sau englezul, nu le au. E vorba de ceva genetic, dar bunătatea şi 
ospitalitatea pot deveni un handicap în occident. Până şi ţiganul român, 
lăutarul de la colţ de stradă, este aşa. 

Din ce vorbesc, la o bere, cu fraţii mei europeni (ei considerându-
mă grec), îmi dau seama că atât românii cât şi grecii, bulgarii, balcanicii, 
în general, sunt o rasă aparte, ce reprezintă o povară pe umerii europenilor 
get-beget. Încerc să le aduc aminte de civilizaţia greacă, dar cine mai ştie 
azi de Homer, Platon, Arhimede, Pitagora sau Aristotel. N-a fost oare 
Alexandru cel Mare turc sau persan? 

Mă gândesc cu ce au greşit balcanicii, cu ce am greşit noi, românii, 
de-a lungul veacurilor. Am greşit că am fost un scut împotriva invaziei 
turco-musulmane şi nu am fost "politic corecţi" acum 500 de ani? Am 
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greşit când am oferit refugiu şi protecţie ţiganilor şi evreilor, pe când alte 
naţii au colaborat, mai mult decât era nevoie, cu fasciştii de rasă 
superioară? Unii spun că din Maramureşul ocupat de unguri, sau din 
Basarabia ocupată de fascişti ucrainieni şi germani, au fost trimişi evrei, 
ţigani şi alţi „dizidenţi” în Germania, în lagărele de muncă forţată şi 
exterminare. Ce vină are românul şi de ce este tratat ca şi când ar fi fost 
antisemit atunci, în acele vremuri când ungurul, italianul, spaniolul, 
francezul şi austriacul au colaborat cu avânt, cot-la-cot cu neamţul, să 
cureţe Europa de aşa zisele rase inferioare? 
         Îmi aduc aminte că  evreul Baruch, antrenor naţional de atletism, 
evreul Loevenfedt şi Samuel Weis, mi-au spus, prin anii '60 că, fiind 
"înregistraţi" la Reșiţa, Timişoara şi Bucureşti, ei şi familiile lor au scăpat 
de Auschwitz.  Şi ţiganii mei de la Ilidia, slugile noastre de mai bine de o 
sută de ani, au fost oare deportaţi, asemenea fraţilor lor indo-europeni, spre 
a face nemţii săpun din ei, după ce şi-au terminat experimentele medicale 
sau militare pe pielea lor? Când s-au întâmplat toate aceste oribilităţi 
inumane? În trecutul întunecat al istoriei, încât nici nu ştim dacă-i basm 
sau adevăr? Le iertăm nemţilor toate astea, pentru că undeva încă ne mai 
bântuie gândul că sunt "rasa superioară", nu-i aşa? Mercedes Benz, Audi, 
BMW! Acceptăm ca ei şi alţii să se uite la noi cu dispreţ; oare nu merităm 
aceasta fiindcă suntem slabi de înger, umili, miloşi şi laşi? De ce să ne 
sinchisim, când neamţul strigă după noi: tzigoiner!  

Bine, aroganţa şi imbecilitatea bazate pe lipsa de cunoştinţe istorice 
şi de conduită umană, nu ar fi deranjante, daca n-ar fi periculoase. 
Triburile germanice (includ aici şi pe francezi), au fost cauza unor războaie 
devastatoare în Europa şi în restul lumii, dintre care amintesc doar cele 
duse de Napoleon şi războaiele mondiale. După un genocid, după 
distrugerea ordinii social-politice, din cauza nemţilor aflaţi sub conducerea 
lui Hitler, ruşii au putut pătrunde şi impune sistemul comunist în ţările 
Europei de Est. Mulţumim camarazilor germani şi ruşi, conducătorilor 
iubiţi, Hitler şi Stalin! SUA, care şi acum ne „bombardează” cu filme 
eroice şi care, retoric, critică fascismul, a acordat, după război, credite 
uriaşe Germaniei şi Japoniei, iar pe noi ne-a vândut ruşilor, pe bani 
mărunţi, fără să-şi asume răspunderea faţă de ceea ce urma să se întâmple 
în Europa de Est sub cizma rusească. Şi ei ştiau bine ce se va întâmpla!  
Nouă ne-au dat "Vocea Americii" şi iluzia anilor 1950, care, în şoaptă, 
picura în creierul neghiobilor: "Vin americanii!" Americanii n-au venit, 
pentru că, de fapt, ei nici nu prea ştiu unde-i România, Ungaria, Bulgaria, 
Cehia, sau Lituania. Habar n-au şi chiar dacă ar şti, când nu pot profita de 
aceste locuri îndepărtate, de ce să-şi bată capul cu ele? Da, americanii i-au 
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ridicat pe nemţi şi pe japonezi, i-au ridicat tocmai pe cei ce sunt 
răspunzători de cel mai mare genocid din timpurile moderne.  Nimic rău în 
asta. The show must go on! Spectacolul (Circul) trebuie să continue! Poate 
că,  astfel, au fost evitate alte conflicte grave ce ar fi putut duce la alte 
tulburări, în anii "războiului rece". Poate că, la nivelul conştiinţei, 
americanii se identifică cu nemţii şi japonezii, fiind  răspunzători de un 
genocid feroce: exterminarea aproape totală a populaţiei băştinaşe din 
America de Nord. Sunt experienţe comune, memorii de conştiinţă care cer 
ajutor şi suport reciproc.  Poate că doar aşa aceste naţii sfidau umanitatea, 
considerându-se un exemplu de conduită morală, îngăduindu-şi să fie 
poliţia internaţională şi, mai ales, să dea lecţii de "democraţie".  

Mă gândesc, adesea, cum să mă adaptez la conceptul "political 
correct". În această Europă nu mai ai voie să critici, să faci satiră, să 
dansezi, sau să te îmbraci cum vrei, deoarece rişti să jigneşti pe cineva: o 
etnie, o structură social-politică, o feministă, o religie...... Toate aceste 
"atitudini şi ieşiri" necontrolate, care insultă, în fond, controlul total al 
libertăţii, pot şi sunt pedepsite de lege! Ajunge acolo o scrisoare anonimă, 
o declaraţie falsă de viol, o pulpă de porc uitată pe verandă, lângă veranda 
vecinului musulman, o opinie cu privire la noii imigranţi şi rişti să te 
trezeşti cu un proces şi ani de puşcărie. Asta după ce ai fost dat afară din 
slujbă din toată UE. Stau şi mă gândesc: din comunism, am fugit…unde? 
Unde am ajuns?  Am impresia că merg în cercuri, sau...... 

 

Gibraltar 15/3/2016 
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Cât cântărește o viață 

 

Cât cântărește o viață 
Uneori la fel de grea ca  
momentul în care ai scăpat trupul 
rece al mamei tale în pământ  
Mai greu ca sărutul de piatră pe 
care i-l dai înainte să-i închizi ochii de tot 
Și îngropi povara memoriei când îți reiei  
obiceiurile vieții 
când o voce îți spune să 
speli pământul de pe coaja pepenelui  
înainte să îți tai o felie 
Așează tomatele cu partea coaptă în sus și 
aruncă verdeața în apă numai după ce a fiert. 
 
Îți amintești că cineva ți-a spus odată că toate mamele sunt nebune 
Și că este o rezolvare pentru toate  
Dacă copiii trebuie să aibă mame  
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trebuie să existe un ritual pentru a îngropa cordonul ombilical  
Cu bătăi de tobă și flăcări  
Până când corpul tău se ridică în transă  
și reapare în lume cu voința  
himerei și pe neașteptate își scoate aripile 
și zboară crescând și rotind picioarele 
Tu apari cu abandonul nopții pe fața ta  
ca și cum memoria nu ar fi existat niciodată 
ca și cum nu ai fi aparținut niciodată unei insule pierdute 
și nu ai fi lins toată apa  
din crăpături și alte spații închise  
dintr-o insulă care nici nu mai există și care 
probabil nici nu a existat 
Și tot ce contează acum  
Într-un loc îndepărtat  
În mișcarea lină a unui hamac  
Acolo unde îți auzi toracele foșnind  
Și inima ta se ridică peste coroana copacilor de cocos          
Și femeia coolie îți aduce un bol de orez și dhal  
Cușca se închide și nuca de cocos se izbește zgomotos de pământ 
când auzi munca din picioarele ei goale 
rezonând cu pașii bunicii tale și îți amintești 
de casa ei și întrebi cât moloz trebuie să aduni 
să o refaci din bucați aruncate peste tot 
sau doar să o lași străinilor care locuiesc în ea acum 
și care în stranietatea lor seamănă cu rudele tale  
întinse pe terasă în nopțile de august și zboară cu fiorul  
unei stele căzătoare  
Și e suficient să simți hamacul cum te îmbrățișează  
ca pe un prapur când te uiți la norii nomazi pregătiți 
tot timpul pentru o revărsare de apă fără formă 
pe care vrei să o prinzi într-o găleată care să-ți 
amintească de propria-ți natură torențială 
și de dulceața pielii tale găsind echilibrul între  
realitate și memorie 
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Între bucurie și singurătate  
viața e ușoară când nu te aștepți  
la începutul dragostei nebune  
când prietenii îți zâmbesc și te ating  
deschizând și umplând goluri care te pun pe gânduri  
Câte vieți ai trăit sau dacă identitatea ta e o singură viață 
sau mai multe vieți care se uită la tine cu o mie de ochi  
Și noi suntem stele care ardem în noi  
Și ne intoxicăm  
Și începem să ne gândim cine ne vede cine ne ascultă 
Și poți doar să închizi ochii și să stingi focul 
Abandonând trupul rece fără amintri.  
 

Decembrie 2004 
 
 

traducere de Vlad A. Gheorghiu 
 

Stephanos Stephanides (n 1949) este un poet cipriot de limbă engleză. Predă literatură 
universală și comparată la University of Cyprus, Nicosia. 
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Geneviève Damas 
     

  

            

Scriitoarea belgiană de expresie franceză Geneviève Damas apare pentru prima 
dată în spaţiul cultural românesc prin intermediul traducerii acestei proze, în fapt un 
microroman intitulat Râul interzis (titlul original, Si tu passes la rivière). Din informaţiile 
de care dispunem, aflăm că este vorba de primul său roman, domeniu în care s-a 
aventurat după publicarea, la editura „Lansman”, a unei treimi din producţia sa de piese 
de teatru şi care însumează până în prezent vreo cincisprezece lucrări dramatice. Pentru 
una din ele, STIB, a fost recompensată cu Premiul literar al Parlamentului Comunităţii 
franceze din Belgia, în 2010. Pentru o persoană afirmată în lumea teatrală, ca actriţă şi 
regizoare, producerea de texte dramatice rotunjeşte, desigur, o vocaţie profesională. 
Surpriza vine de la faptul că, încă de la cea dintâi încercare în spaţiul colateral al 
creaţiei, în proză, autoarea se face remarcată între colegii de breaslă francofoni şi obţine 
pentru primul său op, apărut în 2011, la „Casa de editură Luce Wilquin”, prestigiosul 
Premiu al celor cinci continente ale francofoniei, ca laureată a OIF pe anul 2012.
 Recunosc că acestui ultim fapt datorez în principal curiozitatea de a face 
cunoştinţă cu lucrarea în chestiune şi apoi, cucerit de virtuţile sale, am fost ispitit  de a 
transpune cartea în româneşte şi a o face cunoscută publicului cititor de la noi, amator 
de noutăţi literare provenite din arii culturale diverse. Nu atât vreo stridenţă de ordin 
postmodern singularizează această scriere printre sutele de producţii ale momentului, ci 
virtuţi care şi-au demonstrat de mult timp şi în decursul timpului valabilitatea.  

 

Râul interzis 
...Luasem cu mine câteva rămurele de păducel, nişte unelte de lucrat 
pământul şi mă îndreptam spre cel de-al patrulea drum din sat, cu inima 
bătând în piept ca un ciocan, iar când am deschis poarta cu zăbrele a 
locului de veci şi le-am văzut înşirate în linie, de parcă m-ar fi aşteptat, 
mormintele desigur, am simţit cum în inimă mi se petrece un nu ştiu ce. 
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Citeam ce era înscris pe pietrele mormintelor, pe ici pe colo vedeam şi 
fotografii, iar asta zău că-mi dădea fiori, nelămuriţi, recunosc, şi când am 
citit Martin şi am văzut şi crucea pentru cel micuţ, mort a treia zi din viaţă, 
Cyril Martin, şi înmormântat în aceeaşi dimineaţă cu părinţii săi, Benoît şi 
Camille Martin, mi-am zis „ E o poveste tristă, toată chestia asta”, iar când 
am ajuns la zid, peste care se înşira iedera, şi am citit Jean-Paul Sorrente, 
mi-am dat seama că ajunsesem la locul căutat. În jurul crucii de fier 
crescuseră bălării care se înălţau mai s-o acopere, dar acolo, şi nu 
altundeva, era locul unde dormea fratele meu, şi înainte de a o căuta pe cea 
care-mi dăduse viaţă – fiindcă nu trebuie să te avânţi prea tare, căci de te 
năpusteşti aşa ca un zănatec, ţi se smuceşte inima din piept; fiecare lucru 
important trebuie lăsat să apară încetul cu încetul, precum bobul de grâu pe 
care îl culegi cu băgare de seamă din tina ogorului, că de nu îţi scapă 
printre degete în ţărână şi nu te alegi cu nimic în gură – am hotărât să curăţ 
mormântul gospodăreşte. Să aranjez ţărâna nelalocul ei, râcâind-o, să 
smulg buruienile care nu-şi au loc acolo, să ajustez marginile revărsate ale 
dreptunghiului. Drept e că mi-a luat o droaie de timp lucrul ăsta, dar mă 
străduiam să-l fac cu ochii strânşi,   pironiţi pe dunga aceea de pământ, 
pentru a-i redeschide aproape holbaţi când voi fi terminat şi doar apoi să-
mi odihnesc pupilele îmbrăţişând pe cea care mă adusese pe lume. Când 
am sfârşit ceea ce-mi propusesem de făcut, mormântul era frumos ca un 
pat care te îmbie la odihnă. Am îndrăznit să privesc şi pe latura din 
dreapta, dar era un mormânt însemnat cu numele Ghislaine Dusecours; 
neîndoios că nu acesta era numele mamei mele, n-avea cum. De partea 
cealaltă se afla Jérôme Manfrou, preotul căruia îi succeda Roger, dar acolo 
totul era în ordine, nimic de zis. Mi-am luat hârleţul şi grebluţa de fier şi 
am luat-o călcând rar pe alei pentru a o găsi pe măicuţa Victorine, dar 
parcă intrasem într-un joc de-a v-aţi ascunselea în care ştii dinainte că o să 
pierzi, pentru că era tot atât de greu de aflat numele de Victorine pe cât de 
sigur că nu vei găsi o balenă în coteţul păsărilor. Nu mai înţelegeam nimic 
din toate astea. Rămăsesem ca năuc, ţeapăn, pe prundişul aleilor. Poate că 
maică-mea fusese atunci îngropată în afara satului, sau poate că de-a 
binelea neîngropată niciunde, ceea ce-mi apărea ca şi mai rău, fiindcă 
atunci când rămâi neîngropat, după cum se vorbeşte prin lume, sufletul îţi 
rătăceşte bezmetic peste câmpuri şi peste ierburile care se frâmântă în 
bătaia vântului. Nimeni nu ştie unde să vină pentru a te plânge iar tu, 
niciodată tu nu-ţi mai afli odihna. Numai gândindu-mă la aşa ceva, 
simţeam cum umerii mă apasă către pământ, iar picioarele mi le simţeam 
grele şi întristate, dar ele voiau să ştie sigur cum stătea treaba, picioarele, 
zic, ţineau morţiş să-şi liniştească sufletul, şi atunci m-au purtat fără preget 
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acasă la Roger, pe care l-am aflat la el în curte despicând lemne de foc, şi 
cum mânecile cămăşii îi erau suflecate, îi vedeai vinele ieşite în relief pe 
sub pielea braţelor. Din când în când, îşi aranja peste cap o şuviţă de păr, 
cu încheietura mâinii, şi de n-ai fi zărit la gâtul lui crucea pe care o poartă 
prelaţii, n-ai fi putut să-ţi imaginezi ce ocupaţie avea în viaţă, Roger.  
Era cu spatele către mine, aplecat, iar când l-am strigat, a sărit în sus ca un 
ţap speriat, într-atât era de uşor de băgat în boale, şi mi-a amintit de ziua 
morţii lui moş Maheu, când l-am făcut să se zbată între buruienile cât un 
stat de om ca pe o sălbăticiune pe care o înhaţi prin somn, şi după acest fel 
de a fi sperios grozav se vedea că venea de undeva de la oraş, şi că nu se 
va obişnui nicicum cu regimul vieţii de la ţară. Dar după ce şi-a venit în 
fire, mi-a zâmbit ca pentru a-şi cere scuze că a tresăltat în aşa hal şi m-a 
poftit înăuntru, la o bere, ca între bărbaţi. O bună bucată de vreme n-am 
deschis niciunul vorba, iar Roger care nu-şi lua privirea de la mine, cred şi 
eu, a întrebat cu o voce blândă şi moale, dar după minute bune de tăcere, 
„Ce mai faci, François? Măi, să ştii că nu-i deloc acătării treaba asta.” Iar 
timp de câteva secunde, n-am priceput ce anume voia să spună cu vorbele 
astea din urmă, apoi mi-a căzut fisa şi i-am răspuns „Ei, asta e”, adică 
despre Fanny şi frate-meu Arthur, daraveră în care nu mai era nimic de 
făcut, darmite de zis. El însă, Roger, ţinea să discute despre caz şi să 
pomenească o sumedenie de lucruri, şi dă-i şi dă-i cu de-alde astea, însă eu 
pricepeam că nu atât către Arthur şi Fanny abătea el vorba, nu asta îl 
interesa pe el, cât cealaltă femeie, cea îmbrăcată în negru, femeia pe care o 
pierduse, şi cu ea şi pruncul, că uite sunt momente în care nu ştii ce şi cum 
să faci, să dregi, că tu vrei una şi totul iese pe dos, şi nu că nu că nu  s-ar fi 
putut  şi altfel, însă... . Eu, cum naiba să-mi dau cu părerea în de-astea, cu 
toate că le ştiam bine, chiar dacă pe ascuns, dar mi-am zis că mai bine tac 
şi o s-o fac pe tolomacul: nu mă pricep, nu mă bag. Aşa că am cârmit-o în 
altă parte: „Am fost s-o caut pe mama la cimitir, şi ioc.” A tresărit cu 
nedumerire. 

– Ce-i cu maică-ta? 
– Vreau să ştiu în care groapă este, dacă nu este aici. 
– Maică-ta? 
– Da, maică-mea, Victorine Sorrente. 
– Păi, asta a fost înainte de venirea mea aici. Dar o să văd, există 

registre parohiale, poate că e trecut acolo. Dar când anume a decedat 
maică-ta?     

– Nu ştiu sigur. Însă după ce m-am născut eu, de vreme ce sunt pe 
lumea asta. Oricum, nu mult după asta, că despre ea nu-mi aduc aminte 
nimic. 
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– Dar tu, François, când eşti născut? 
– Acum şaptesprezece ani, Roger, când este noaptea cea mai 

scurtă. 
– Adică în iunie? 
– În iunie, aşa e. 
S-a dus să caute în nişte terfeloage încărcate cu un scris foarte 

îngrijit, care se înşiruia peste toate paginile, s-a oprit la anul naşterii mele 
şi a dat foi şi înainte şi în urmă. Când a ajuns la ziua la care venisem eu pe 
lume, şi puţin mai încolo când am fost botezat, mi-a citit totul: că Sorrente 
François Marie s-a născut la Saint-Paul-des-Eaux la data de 21 iunie, ca fiu 
al lui Jacques Marie Sorrente, fermier, şi al lui Victorine Ghislaine Dufour, 
casnică. Pe aceeaşi pagină, mai era trecut şi Martin Cyril Marie, şi mi-a 
venit în gând că puţin ar fi lipsit – căzând sorţul alături – ca să fiu eu cel 
care fusese prăjit ca un purcel la frigare în incendiul de la ferma podului. 
Am mai răsfoit încolo pagini şi iar pagini, dar nimic, nimic, nimic, nici 
urmă de Victorine Sorrente. Ne-am întors, Roger şi cu mine, cu vreme în 
urmă, cu mult înainte, într-un alt catastif, şi am găsit că ea existase, maică-
mea, de vreme ce se născuse la o dată de 16 decembrie, Dufour Victorine 
Ghislaine, fiică a lui Louis Marie Dufour, factor poştal, şi a lui Bernadette 
Marie, copil găsit, fără identitate parentală. Şi parcă am resimţit ceva în 
mine când Roger a citit astea, închipuindu-mi în mintea mea pe factor şi pe 
copilul părăsit.  

– Nu mai găsesc nimic nicăieri, făcu Roger în cele din urmă. E un 
adevărat mister.    

– Să fie oare cu putinţă ca ea să nu fi murit încă, Roger? 
– Posibil şi asta. Totul este oricând posibil, ca preot, eu o ştiu prea 

bine.   
– Şi cum să aflăm adevărul în cazul ăsta, Roger? 
– Asta... Îmi închipui că taică-tu şi fraţii tăi or fi având ceva de 

ştire. 
– Nu ştiu dacă ei... 
– Cum adică, nu se ştie, nu ştiţi? 
–Singura dată când l-am întrebat pe tata unde este mama, 

dumnealui mi-a tras o scărmănată ca să-mi piară cheful să-i mai pun 
întrebări de astea.  

– Dar acum nu mai eşti copil, François. Eşti bărbat. Gata cu teama 
de ce o să-ţi facă taică-tu. Ca să nu mai zic că ştii şi să citeşti de-acuma.  

– Nu îndrăznesc. 
– Cum adică să nu îndrăzneşti, François? 
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– Aşa cum îţi spun, părinte. Mă apucă bâţul numai la gândul că... 
Păi taică-meu, parcă văd că se face vânăt la faţă, negreşit. 

– Uite, o s-o fac eu în locul tău, dacă eşti de acord. 
– Cred că nu eşti sănătos la cap, Roger. 
– Mie unuia nu mi-e teamă de taică-tu. 
– Nu-i o idee prea bună, Roger. Atunci când a fost cu Maryse, şi ai 

venit la noi, n-a ieşit nimic acătării, adu-ţi aminte. 
– Asta a fost o altă poveste. Nu-ţi mai face griji, François. Mâine, 

uite, o să merg să stau de vorbă cu el. 
De îndată ce a fost pomenit numele lui Maryse, mi-a venit dintr-o 

dată  să-l întreb despre ce fel de „poveste” era vorba, însă tărtăcuţa mi-a 
şoptit un „şşşt, căci tăcerile nu e bine să le umpli pe toate deodată. Aşa că 
m-am întors acasă cu nasul afundat doar în întrebări. 
  

traducere şi prezentare: Mihai Botez 
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Lucian 
ALECSA 
(1954 - 2016)  
 

          

 

 Poetul şi prozatorul Lucian Alecsa a încetat din viaţă vineri, 5 
februarie 2016. Lucian Alecsa sa născut în localitatea Mihăileni, judeţul 
Botoşani, la data de 31 ianuarie 1954. Poet, prozator, publicist, Lucian 
Alecsa a absolvit şcoala primară şi gimnaziul în comuna natală (1961-
1969), Liceul Teoretic Siret, jud. Suceava (promoţia 1973). A frecventat 
Cenaclul literar „Mihai Eminescu” din Botoşani, condus de scriitorul 
Lucian Valea. Din 1993 devine membru al Uniunii Scriitorilor din 
România Filiala Iaşi. Dintre volumele publicate amintim: Oraşul de gips, 
poezii, Iaşi, Cronica, 1992; Ars apocalipsis, poezii, Botoşani, Axa, 1996; 
Recurs la Joc secund, roman, Botoşani, Axa, 1999; Asupra căderii, poezii, 
Cluj, Dacia, 2002; Deasupra căderii. A doua geneză, poezii, Botoşani, 
Axa, 2003; Judecătorul, roman, Iaşi, Timpul, 2005; Ţinutul Klarei, poezii, 
Botoşani, Dionis, 2005; Nelegiuitul amant, roman,  Paralela 45, 2008; 
Iluzionista Babette, poezii, Editura Vinea, 2008, De veghe în lanul cu 
moroi, versuri, Limes, 2009; Klara, Babette şi alte iluzioniste, Tipo 
Moldova, 2011, Viaţă mahmură şi neagră, Brumar, 2011, Moartea e bine 
mersi, roman; Paralela 45, 2012, Femeia fără zâmbet, Editura Eikon, 2015; 
Umbra, agent dublu, Editura Junimea, 2016.  

          Redactor şef adjunct al revistei culturale Hyperion, editorialist la 
publicaţiile Evenimentul de Botoşani şi Botoşăneanul, realizator TV, 
Lucian Alecsa a desfăşurat o bogată activitate publicistică, colaborând cu 
versuri şi recenzii la revistele: Ateneu, Baaadul literar, Caietele Oradiei, 
Conta, Contact internaţional, Convorbiri literare, Cronica, Curierul, Gazeta 
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de Botoşani, Hyperion, Luceafărul, Monitorul de Botoşani, Nord literar, 
Orizont, Poesis, România literară, Ţara de Sus, Viaţa Românească ş.a. 
Pentru activitatea sa, Lucian Alecsa a primit Premiul pentru debut, poezie, 
acordat de Asociaţia Scriitorilor din Moldova, 1993, premii acordate de 
Filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România, 1993, 2009; 2013, Premiul 
APLER şi Premiul pentru construcţii romaneşti acordat de revista 
Convorbiri literare, 2001. Figurează în antologiile de poezie Nord 
(Botoşani: Axa, 2009) şi Cina 12+1/Vecernea 12+1 (Moscova: Vest – 
Konsalting, 2010). Opera sa a fost tradusă în limbile engleză, franceză, 
persană şi rusă. Lucian Alecsa va rămâne o pagină vie în literatura română. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace!  

 

 

Dicţionarul morţii 
 

Lui Lucian Alecsa, azi 
 
 
A mai murit un prieten. 
Azi. 
Brusc. 
Ieri a privit în zare, 
azi dimineaţă privea mai mult în sine. 
Zîmbea. 
Dacă el a reuşit, eu de ce nu aş putea? 
 
Ce destin, ce aventură, ce întîmplare! 
Mort eşti în rînd cu Eminescu, cu Blaga,  
cu Bacovia, cu Nichita Stănescu. 
Eşti în rînd cu  Traian T. Coşovei, 
cu Alexandru Muşina, dar şi cu Alexandru Macedon. 
Generaţii diferite, lumi postume diferite, 
dar tot acolo, în definitiv. 
Eşti în rînd cu Veronica Micle,  
cu Calypso, 
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cu Maria de Mangop,  
cu madame de Pompadour. 
Femei, femei. 
Nume dintr-o panoplie 
a frumuseţii care nu oboseşte. 
 
Mergem mai departe? 
Inutil. 
E un dicţionar al morţii care seamănă cu ficţiunea. 
Lista e infinită, cît memoria. 
Da, e alt nivel,  
popor stelar, 
fără puricii care sar ca să pară înalţi, 
fără păduchii care  
îşi înfundă trompa în piele 
ca să pară înţelepţi. 
 
Dă-mi, Doamne, înţelepciunea sfîrşitului 
aşa cum vin unul cîte unul, 
sfioşi, toţi oamenii pe care îi iubesc 
să  
te  
întîlnească  
pe  
Tine. 

Adrian Alui Gheorghe 
5 februarie, 2016 
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Gala Culturii Nemţene.  
Superlativele anului 2015 

 
          Pe data de 13 ianuarie, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, la 
iniţiativa Bibliotecii Judeţene „G. T. Kirileanu”, a avut loc prima ediţie a 
„Galei Culturii Nemţene. Superlativele culturale ale anului 2015”. Cu 
acest prilej au fost acordate premii pe mai multe categorii, pe domenii de 
activitate. La categoria „Biblioteca. Memoria culturii, cultura memoriei”, 
au fost evidenţiaţi: Costache Agache – Biblioteca Judeţeană “G. T. 
Kirileanu”, Mihaela Mereuţă - Biblioteca Judeţeană “G. T. Kirileanu”, 
Elena Codescu -  Biblioteca Judeţeană “G. T. Kirileanu”, Crina Ilea - 
Biblioteca Judeţeană “G. T. Kirileanu”, Adriana Ciocoiu - Biblioteca 
Judeţeană “G. T. Kirileanu”, Cristina Panaite – Biblioteca George 
Melidonium, Roman, Lidia Richter  - Biblioteca Orăşenească “Ion 
Creangă”, Târgu Neamţ, Ion Asavei – Biblioteca Orăşenească Bicaz, 
Romică Leonte- Biblioteca “Mihail Sadoveanu” Tupilaţi, Elena Bujor – 
Biblioteca comunală Dulcești, Elena Moisei – Biblioteca comunală 
Moldoveni. Au fost evidenţiaţi şi cîţiva primary care susţin activitatea de 
bibliotecă şi activitatea cultural din commune: Carol Bereșoaie – comuna 
Gherăești, pentru reabilitarea modernă a sediului bibliotecii și sprijinul 
acordat proiectelor bibliotecarului, Constantin Machidon – comuna 
Tazlău, pentru reabilitarea modernă a sediului bibliotecii și sprijinul 
acordat proiectelor bibliotecii şi Valeria Dascălu – comuna Săbăoani, 
pentru bugetul acordat bibliotecii în achiziția de documente de bibliotecă. 
Voluntarul anului în  Bib. Jud. “G. T. Kirileanu” a fost declarată Anca 
Mihaela Iacob. Premiul Naţional „Petru Ursache”, ediţia a II-a a revenit lui 
Valentin Ajder: pentru editarea şi promovarea operei cărturarului Petru 
Ursache în anul 2015. La categoria „Management evenimentelor culturale 
ale anului 2015 în judeţul Neamţ” au primit distincţii Florentina Buzenschi 
– Complexul Muzeal Judeţean Neamţ pentru organizarea a zece ediţii ale 
„Târgului meşterilor populari. Lada cu zestre”, prof. Emanuel Bălan – 
coordonator a cinci ediţii din „Gala Premiilor de Excelenţă 
DEMOSTENE” Târgu Neamţ, Liviu Timuş, director al TT, pt. organizarea 
Festivalului Naţional de Teatru de la Piatra Neamţ, Carmen Năstasă, 
Centrul de cultură şi artă „Carmen Saeculare” pentru relansarea 
„Vacanţelor muzicale la Piatra Neamţ” şi Gheorghe Dumitroaia, director al 
Complexului Muzeal Judeţean Neamţ pentru organizarea a numeroase 
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acţiuni şi expoziţii în anul 2015. La categoria „Arte” au primit distincţii 
Emil Nicolae, Adrian G. Romila şi Gheorghe Simon pentru literatură; 
pentru artă plastică au fost distinşi Mircea Răzvan Ciacâru, Lucian 
Tudorache, Vasile Pleşca – colecţionar de artă şi Maria Huminiuc şi 
Fundaţia „Vorel” pentru organizarea Bienalei de artă „Lascăr Vorel”, iar 
premiul Dan Cepoi pentru un debut plastic i-a revenit tînărului portretist 
Liviu Săndulache; la secţiunea teatru au fost distinşi actorii Cezar Antal şi 
Rareş Pârlog iar la muzică a fost distinsă doamna Eugenia Tiugea pentru 
activitatea la Corala „Bazil Anastasescu” a oraşului Târgu Neamţ, de pe 
lîngă Fundaţia „Ion Creangă”. Au primit premii speciale Draga Olteanu – 
Matei (teatru), Gheorghe A. M. Ciobanu (literatură), Elena Florescu 
(etnografie),  prof. Constantin Tomşa  (istorie şi critică literară), Mihaela 
Verzea şi Nicolae Dumitraşcu (istorie), Dan Iacob (spiritualitate), Ioan 
Amironoaie (publicistică şi promovarea evenimentelor culturale la  Est-
TV), Cornel Agăleanu (valorificarea documentelor şi promovarea imaginii 
pictorului Aurel Băeşu), Emilia Ţuţuianu (relizarea revistei „Melidonium”, 
Roman), Constantin Bostan (valorificarea şi promovarea operei şi 
memoriei lui G. T. Kirileanu). Premiul Premiul „Viorel Tudose” pentru 
publicistică culturală a fost primit de către Alina Ferenţ (1 TV) şi Alina 
Casandrescu (Est TV). 
 

Din cuvîntul de deschidere la Galei Culturii 
Nemţene. Superlativele anului 2015, 15 ianuarie 

2015 
 
          Adrian Alui Gheorghe, director al Bibliotecii Judeţene „G. T. 
Kirileanu”:  
          Vă propun, doamnelor şi domnilor, cîteva teme de reflecţie, cîteva 
constatări în ceea ce priveşte ultimile decenii de evoluţie ale societăţii 
româneşti în raport cu propria cultură, cu cultura în general. 
          1. Cultură fără politică, da, se poate; dar nu se poate, în nici o 
situaţie, politică fără cultură; România a încercat această variantă, a unei 
majorităţi a politicienilor fără cultură, atît în perioada de pînă în 1989, dar, 
dureros şi în perioada de după 1989, pînă în zilele noastre; rezultatele se 
regăsesc în modul nostru, al tuturor, de a ne accepta condiţia.  
          2. Cultura democraţiei este obligatorie pentru o societate, dar nu 
există, în nici un context democraţia culturii. În cultură avem nevoie de 
„tirania” valorii care nu se negociază, se impune.  
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          3. Un postulat: Fără cultură naţională nu putem pretinde că/ să avem 
istorie naţională, economie naţională, independenţă naţională; cînd nu vom 
mai vorbi de cultura română, ci vom vorbi de variante mai complexe, gen 
cultură europeană identitară sau chiar cultură universală globalizată, vom 
fi doar o populaţie care va ocupa locul în care va fi trăit cîndva poporul 
român; ne vom hrăni, dar nu vom mai şti cine şi unde sîntem.  
          4. Statul care nu investeşte în cultură e ca grădinarul care vrea să 
culeagă fără să samene; se va trezi, în final, cu palma goală. Vă amintesc, 
să ne amintim, în preajma Zilei Culturii Naţionale, ediţia 2016, că 
procentul investit anual de statul român în cultură este aproape nimic. Da, 
exact, aproape nimic! Adică un procent de „zero virgulă unu”, adică nu 
unu, ci „zero virgulă unu”...! Adică un fel de „nimic virgulă ceva”. 
          5. În vremuri belicoase, eroii sînt cei care luptă cu arma în mînă, 
care mor pentru o idee, care se sacrifică pentru patria lor; exemplele sînt 
nenumărate în istoria recentă, în istoria mai veche; artiştii, oamenii de 
cultură sînt eroii unei naţii în vremuri de pace; acordaţi-le aceleaşi onoruri; 
„cîmpul” simbolic al artei lasă în urmă multe, foarte multe victime, ca în 
cîmpul vizual să apară cîteva nume, cîteva identităţi conturate. Altfel vom 
spune precum poetul altădată: „Credem că sîntem o ţară şi adevărul e că de 
abia sîntem un peisaj”. 
 
          Doamnelor, domnilor, 
          O gală a culturii nemţene este un deziderat personal preluat 
instituţional de Biblioteca Judeţeană G. T. Kirileanu, una dintre instituţiile 
care conservă memoria culturală a spaţiului în care trăim.  
          Orice listă de nume şi de distincţii este aleatorie. Orice nedreptate 
făcută azi ne va da posibilitatea să ne bucurăm că o vom îndrepta mîine.  
„Orice început se vrea fecund... „, vorba poetului. 
          Mulţumim deschiderii pentru cultură şi pentru proiectele noastre 
arătată de către Consiliul Judeţean Neamţ, o instituţie care trebuie să 
gestioneze nu neapărat bani, ci direcţii, situaţii, proiecte. Mulţumim 
Agenţiei de Dezvoltare Nord-Est, domnului director Vasile Asandei, care a 
înţeles necesitatea recreerii elitelor locale şi mai ales rolul lor în evoluţia, 
la toate nivelurile a comunităţilor din regiunea în discuţie. De asemenea, 
mulţumim Centrului Regional de Studii Nord-Est, doamnei Roxana 
Pintilescu, director în cadrul Agenţiei de Dezvoltare Nord-Est, care a 
îmbrăţişat proiectul nostru.  
          Mulţumesc colectivului Bibliotecii Judeţene „G. T. Kirileanu”, 
oameni care trudesc, pe bani puţini, dedicaţi profesiei lor, la limita sărăciei 
prea adesea, într-o ţară în care poetul a spus, cu multă vreme înainte: 
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„Munţii noştri aur poartă, noi cerşim din poartă în poartă” ...!  
          De ce trebuie să fim de partea culturii? Răspunsul l-am găsit la un 
autor rus, Evgheni Vodolazkin, autorul unei cărţi determinante pentru 
sensibilitatea şi spiritualitatea contemporană, e vorba de romanul „Laur”, 
care într-un interviu recent spunea: “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.”  
 
 

Trăiască „sfînta ipocrizie” 
 
          Dumitru Augustin Doman, 18 martie 2016, ora 6 dimineaţa, pe 
facebook: „Te uiţi în jur şi-ţi trece toată bruma de umor. Nişte îmbuibaţi 
vorbesc de solidaritate. Le spui că mori de foame, la propriu, că n-ai tu 
timp şi chef de metafore, şi ei te felicită: ce bine de tine, scapi de toate 
grijile astea! Nu te mai baţi pentru un pumn de euro, nu trebuie să rişti 
dând un tun. Acolo, la doi metri sub covorul de iarbă nu vin mascaţii, nici 
cămătarii. Nu trebuie să dai telefon la miniştri, nici şpagă la secretari de 
stat. Dar, te lasă repede în stradă, că vine unul cu camera de luat vederi şi 
trebuie să schimbe discursul: Invităm populaţia la solidaritate, acesta este 
un sentiment nobil etc. etc. Citesc în fiecare dimineaţă la ora 5,00 din 
Vechiul Testament şi încerc să văd dacă la începuturi a existat egoismul de 
acum. Citesc din literatura Evului Mediu, din tragedia greacă, din 
Shakespeare cel crud. Egoismul zilelor noastre n-a existat niciodată. E un 
munte inexpugnabil; nu-l poţi ocoli, nici escalada, nici străpunge cu vreun 
tunel...”.    
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Desant scriitoricesc botoșănean 
 
          Biblioteca Judeţeană “G. T. Kirileanu” Piatra Neamţ a organizat 
vineri, 26 februarie 2016, o nouă întâlnire din seria “Antologia scriitorilor 
români contemporani”. Invitaţii acestei ediţii au fost scriitorii botoşăneni 
Gellu Dorian, Nicolae Corlat, Dumitru Necşanu, Vasile Iftime şi Gabriel 
Alexe. Cu acest prilej a avut loc şi lansarea celui mai recent roman al 
scriitorului Gellu Dorian, « Cartea de la Uppsala », apărută la Editura 
« Cartea Românească » în acest an. Evenimentul s-a dorit a fi, de această 
dată, pe lângă o pledoarie pentru lectura literaturii române contemporane, 
şi un prilej de omagiere a memoriei unui alt scriitor botoşănean, recent 
trecut în veşnicie, Lucian Alecsa. Medalioanele critice ale celor prezenţi au 
fost conturate de scriitorii Adrian G. Romila şi Emil Nicolae, iar acoladele 
muzicale au fost oferite de Radu Moroşanu (nai), Alberto Pleşcan 
(saxofon), Constantin Emi Dumitru  (acordeon), elevi ai Liceului de Artă 
“Victor Brauner”, coordonaţi de profesorii Leonid Ceobanu şi Isidor 
Rusu.  Adrian Alui Gheorghe, coordonatorul proiectului şi moderator al 
întâlnirii: „Prezența unei grupări scriitoriceşti de excepție, cum este cea de 
la Botoșani, reprezintă un eveniment pentru Biblioteca noastră. Voci 
poetice distincte, scriitori de o complexitate aparte, remarcată de toată 
critica literară, scriitorii din Botoşani vor face demonstraţia unei unităţi 
în diversitate. Între ei, Gellu Dorian, lider incontestabil al grupării, poet, 
prozator şi eseist, revine cu cîteva noutăţi editoriale, între care romanul 
Cartea de la Uppsala (Editura Cartea Românească, 2016) şi volumul de 
interviuri şi anchete Împotriva uitării (Editura Junimea, 2015)”. (N.S.) 
 
 

“Timpul” lui Eminescu poate fi citit si online 

         La 140 de ani de la apariţia primului număr al prestigiosului cotidian 
„Timpul”, organ de presă al Partidului Conservator, la care au lucrat Mihai 
Eminescu, Ioan Slavici şi Ion Luca Caragiale, colecţia aflată în Fondul 
documentar „G. T. Kirileanu” este déjà supusă operaţiunilor de digitizare 
şi încărcată pe site-ul instituţiei, astfel încât, această publicaţie să poată fi 
accesibilă publicului larg. Această valoroasă colecţie se regăseşte la Piatra-
Neamţ datorită generozităţii cărturarului G. T. Kirileanu, cel care s-a 
aplecat pentru întâia oară în istoria literaturii române asupra scrierilor 
politice ale lui Eminescu şi care, încurajat şi sprijinit întru aceasta de Titu 
Maiorescu, a primit – tocmai prin intermediul mentorului Junimii – 
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volumele constituite în colecţie ale ziarului, din perioada în care redactor 
era Mihai Eminescu. Adrian Alui Gheorghe, directorul Bibliotecii 
Judeţene „G. T. Kirileanu”: „E un lucru absolut necesar, acela de a 
digitiza una dintre publicaţiile celebre din România, în condiţiile în care 
timpul însuşi lucrează împotriva Timpului, hîrtia fiind, evident, 
vulnerabilă. Reuşim acest lucru datorită compartimentului specializat din 
bibliotecă şi scanerului realizat de colegii noştri cu bani puţini şi cu 
eficienţă deosebită. Sunt convins că demersul nostru va interesa multă 
lume, atît din punctul de vedere al documentului cît şi datorită faptului că 
această publicaţie este legată de activitatea lui Mihai Eminescu. Ceea ce 
este de observat, imediat, este că deşi au trecut 140 de ani de la fondare, 
multe dintre noutăţile de atunci, mai ales din viaţa publică şi din viaţa 
politică, sunt parte a unei realităţi continue. În multe secvenţe Timpul de 
acum 140 de ani parcă ar fi apărut ieri”. (N.S.)  

 
 

Concursului Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a 
Operei Eminesciene „Porni Luceafărul...” 

 
                  Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Botoşani, cu sprijinul Consiliului Judeţean Botoţani, în 
colaborare cu Editurile Paralela 45, Junimea, Timpul, Charmides, Eikon, 
Vinea. Princeps Edit, precum şi cu revistele de cultură „Convorbiri 
literare”, „Poezia”, „Scriptor”, „Feed beack”, „Viaţa Românească”, 
„Familia”, „Vatra”, „Euphorion”, „Steaua”, „Hyperion”, „Conta”, 
„Poesis”, „Luceafărul de dimineaţă”, „Porto-franco”, „Ateneu”, „Argeş”, 
„Bucovina Literară”, Filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România, 
Uniunea Scriitorilor din R. Moldova şi ARPE, organizează în perioada 13-
15 iunie 2016 Concursul Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a 
Operei Eminesciene „Porni Luceafărul...”, ediţia a XXXIV-a.                  
Concursul îşi propune să descopere şi să promoveze noi talente poetice şi 
critice şi se adresează, astfel, poeţilor şi criticilor literari care nu au debutat 
în volum şi care nu au depăşit vârsta de 40 de ani. Concursul are trei 
secţiuni: POEZIE: 1) Carte publicată – debut editorial: – Se vor trimite 2 
(două) exemplare din cartea de poezie apărută în intervalul  10 mai 2015 – 
5 mai 2016. Vor fi acordate 2 premii: a) „Horaţiu Ioan Laşcu” al Filialei 
Iaşi a USR şi b) al Uniunii Scriitorilor din R. Moldova. 2) Poezie în 
manuscris (nepublicată) - Se va trimite un print ( acelaşi volum şi pe un 
CD – un singur exemplar!) în 3 exemplare, care va cuprinde cel mult 40 de 
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poezii semnate cu un moto. Acelaşi moto va figura şi pe un plic închis în 
care vor fi introduse datele concurentului: nume, prenume, anul naşterii, 
adresa poştală, e-mail, telefon. Se vor acorda şase premii care vor consta în 
publicarea a câte unui volum de poezie de către editurile menţionate. Juriul 
are latitudinea, în funcţie de valoarea manuscriselor selectate, să propună 
spre publicare şi alte manuscrise, în funcţie de disponibilitatea editurilor 
prezente în juriu ( Paralela 45, Junimea, Charmides, Eikon, Vinea şi 
Princeps Edit) . 
                   Manuscrisele care nu vor primi premiul unei edituri vor intra 
în concurs pentru premiile revistelor implicate în jurizare, reviste care vor 
publica grupaje de poezii ale poeţilor premiaţi. Un manuscris, cel mai bun, 
poate primi premiul undei edituri şi al tuturor celorlalte reviste implicate în 
concurs. Toţi poeţii selectaţi pentru premii vor apărea într-o antologie 
editată de instituţia organizatoare. 
                 3) Interpretare critică a operei eminesciene: - Se va trimite un 
eseu de cel mult 15 pagini în 3 exemplare (în copie şi pe un CD), semnat 
cu un moto. Acelaşi moto va fi scris pe un plic închis în care vor fi incluse 
datele concurentului: nume, prenume, anul naşterii, adresa poştală, e-mail, 
telefon. Se vor acorda premii ale unor reviste literare implicate în 
organizare. Eseurile premiate vor fi publicare în revistele care acordă 
premiile şi în antologia editată de instituţia organizatoare. 
                    Festivitatea de premiere va avea loc la Ipoteşti şi Botoşani în 
ziua de 14 iunie 2015. Organizatorii asigură concurenţilor cheltuieli de 
masă şi cazare.                     Lucrările vor fi trimise, până la data de 10 mai 
2016, pe adresa: CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI 
PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE BOTOŞANI, Str. Unirii, 
nr. 10, Botoşani. Relaţii la tel. 0231-536322 sau e-mail: 
centrul_creatiei_botosani@yahoo.com. PS. Se primesc grupaje de până 
la 15 pagini şi pe e-mail! 
                         

Ce este „starea poieion”? 

          Curios că despre Poet au scris mai frumos, mai măgulitor şi uneori 
chiar exaltat mistic, nu poeţii, ci filosofii, sau eseiştii, ori prozatorii. În 
tinereţe am citit acel jurnal al lui Cesare Pavese, „Meseria de a trăi”, un 
jurnal acut autobiografic, al suferinţelor lui dar şi ale erosului reprimat de 
handicapul impotenţei. Mărturisirile sale par ale unui poet ce se ratează în 
patosul jurnalistic, al prozei confesive, necruţătoare sieşi, scrieri cu valoare 
de document psihologic implicit, de studiu psihanalitic, pare-se marcat nu 
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atât de Gustav Jung, cât de Freud. Anticipând astfel de definiţii, reînţelegi 
de fapt că Poezia este un... fenomen al Naturii, un fenomen mereu 
misterios al naturii umane, în rezonanţă cu cosmosul, cu energiile 
invizibile, ubicue, receptate şi perpetuate cumva religiosus, veneratoare 
(de la Venera, Venus, Virgo, Fecioara, Erato. Da, şi famenul!.v Matei, 6-8) 
şi cultivate în civilizaţii,…cu impulsiunea originară, oraculară, a 
divinăţiilor şi magicienilor din ilo tempore, a mantrelor antice…  
          Socrate (469-399): „Poetul este părinte şi călăuzitor al nostru întru 
înţelepciune (inteligenţă, cunoaştere, n.)… ceva uşor, înaripat şi 
sacru”…Déjà vu…Deja căzut cu totul în desuetitudine, ca şi sfinţii 
detârnaţi în…aprocrifism. Unul dintr-altul, sacerdoţi ai barbarilor, fizicieni 
şi astronomi ai prezentului.  Psihologi ai “omului devenitor” , imitându-şi 
zeul (pluralitatea!). În volumul antologic de imediat după moartea 
romancierului român Marin Preda, din imediatul orizont contemporan 
nouă, reţin cu admiraţie cele scrise de el despre Poezie - Poet, admirabil, 
tulburător şi… mitic… L-am cunoscut cu prilejul, rar, al editării mele la 
„Cartea Românească”, (Aur heraldic şi ţara poemului meu) şi ştiu multe 
despre ceea ce arde în spatele operei lui, ceea ce, de fapt, determină astfel 
de enunţuri axiomatice, ca cel de mai jos, cu pathosul (pătimirea) unei 
Fiinţe istorice (Vulcănescu), a unei naţiuni în care cunoaşterea este, 
stigmatic - mioritic,  una …oraculară - mioritică şi manoleică; (Preda 
credea fanatic în zodii): „O ţară care nu ştie să-şi apere poeţii, va fi învinsă 
sau va supravieţui lamentabil la coada altor naţiuni, fiindcă poezia e 
sângele unui popor care curge subteran prin veacuri şi-l face nepieritor…” 
(Iată o admirabilă samânţă a creştinismului, a Sinelui ca Hristos). ( 
Evident, Preda nuanţează acest „sânge” (seva, aşadar vegetalul, căci 
suntem în interregn), substrat al ceea ce aş numi „memorie freatică”, 
rezervă izvorâtoare, izbucniri şi cascade ale existenţei într-o anume 
paideuma (v. Leo Frobenius)… Sunt sigur de faptul că Preda se referea 
indirect-contestatar, prin enunţul reproş, la cenzura activistică, 
poliţienească, sintezistă, a politicului asupra omului-care-scrie, omului 
care scrie ca suprem orgoliu, dar şi ca imperativ al fiinţei de a comunica – 
empatic, a omului poetic, omului ce exprimă, de fapt, Sufletul în Stare de 
Libertate (deşi, pare-se, libertatea e oarbă, ca şi justiţia, nu? !, sub verbul 
zborului, al “profetismului”, (cunoşti ce a fost, deduci ce va fi, ciclic…), al 
sacralităţii ... Viaţa şi moartea lui au fost „semnificative” şi, vai, profetice, 
pentru ceea ce urma să vină, dupa 1989… Preda a fost victima nu doar a 
cenzurii, cât a Stării poetice din Fiinţa sa… paranoia de grup, de boemă, 
cea ritualică, cea a “ucenicilor” ce se gelozeau între ei spre a-l adula pe 
“maestru”, pe guru…Cam tot aşa, însă şi mai dramatic, a fost şi Nichita, ca 
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să nu mai vorbim de Păunescu… Am întrebat undeva: opera îşi devoră 
creatorul ? In extenso, pe filiera balcanică a “crailor de curtea veche” 
(carte veche!), ca dealtfel, majoritatea scriitorilor români. Rivalităţile de 
tip Carp - Eminescu, Blaga- Beniuc, Preda - Barbu… şi monştri sacri, 
resurecţi în trombă, imitatori ai modelelor (Călinescu, Lovinescu) … Ce 
exotism sinistru, funerar, ce mari bolnavi de sine, contaminând totul! Teroarea 
de a-şi şti valoarea vs. Nerecunoasterea ei de către Contemporani.  (Eugen Evu) 

 

Eveniment plastic.  

Parasca Agape şi Mihai Agape, în Sala Cupolă 
 

Vineri, 25 martie, 2016, în Sala Cupolă a Bibliotecii Județene „G. 
T. Kirileanu” a fost vernisată expoziţia semnată de Parasca Agape şi Mihai 
Agape, evenimentul fiind întregit şi de lansarea volumului de 
povestiri/confesiune „Himere”, proaspăt tipărit de pictorul nemţean. 

Adrian Alui Gheorghe, director al Bibliotecii Judeţene „G. T. 
Kirileanu” Neamţ: „Cei doi pictori nemțeni ies rar în public, dar cînd o fac 
lasă loc comentariilor, aprecierilor, entuziasmului. Expoziţia semnată de 
Parasca şi Mihai Agape este unitară exact prin diversitate, e un dialog al 
expresiilor plastice, al unor sensibilităţi care se nutresc din ce are realitatea 
imediată mai frumos, mai semnificativ. Mihai Agape abordează o anumită 
monumentalitate a peisajului, cu culori expresive care imprimă dinamism 
liniei, lucrările respiră şi seduc privitorul. Parasca Agape e un bijutier care 
armonizează culoarea cu tema, care aduce pe pînză gestica plastică a 
pictorilor care au împodobit pridvorul Bisericii cu imagini din marginea 
Raiului, o undă romantică face ca tremurarea imortelelor să aibă 
concreteţea toamnei care se insinuează în amintire, în suflet. Evenimentul 
a fost completat de lansarea unui volum de proză scurtă, Himere, semnat 
de Mihai Agape, cîteva fulguraţii epice pe teme ale dialogului realitate-
irealitate, schiţele fiind reflexe ale unei memorii afective care se comportă 
ca un adevărat seismograf”.   

 
 
 








