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Criza  

de modele 
 
 
 
 

un editorial de Adrian Alui Gheorghe 
 

          Criza de modele este cea mai gravă dintre toate crizele care se 
manifestă în lumea noastră. Modelele autentice, cele care reprezentau 
valoarea, cultura şi moralitatea, au fost înlocuite, în mare parte, de noile 
modele, nişte surogate. Hoţia nepedepsită, "descurcăreaţă", este mai 
apreciată decît munca pe brînci pentru escaladarea unui "Everest cultural". 
Andrei Pleşu, într-un eseu despre „obscenitatea publică”, spune că: „ […] 
împestriţarea de azi a realităţilor autohtone are o iritantă dimensiune 
obscenă, adică o strânsă afinitate cu psihologia neruşinării: neruşinare în 
politică, neruşinare în publicistică, neruşinare în moravuri, în 
comportamentul public, în discurs, în modul de a (nu) gândi. […]. E vorba 
de o nonşalanţă fără criterii de exibiţionism agresiv, de o suspensie 
generalizată a valorilor şi a bunei cuviinţe. E vorba de disoluţia sfielii, a 
scrupulelor, a oricărei cenzuri interioare. Rezultatul e un peisaj în acelaşi 
timp hilar şi dramatic”.  
         Situaţia nu e nici nouă, nici nu este specifică doar lumii noastre. 
Guénon, remarca în „Criza lumii moderne” că „Nimic şi nimeni nu se mai 
află astăzi la locul cuvenit; oamenii nu mai recunosc nicio autoritate 
efectivă în ordinea spirituală şi nicio putere legitimă în ordinea temporală; 
«profanii» îşi permit să discute lucruri sacre, să le conteste caracterul şi 
chiar existenţa;  inferiorul a ajuns să judece superiorul; ignoranţa impune 
limite înţelepciunii;  eroarea biruie adevărul; omenescul se substituie 
divinului; pământul deţine mai multă importanţă decât cerul; individul se 
proclamă măsura tuturor lucrurilor şi pretinde să dicteze universului legile 
plămădite de propria sa raţiune, slabă şi supusă greşelii.”  
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         Și asta unde și cînd se întîmplă? Ne-o spune tot un francez, Jean 
d'Ormesson, care a adus un cuvînt nou în dicţionarul Larousse al limbii 
franceze, inaptocrația. Ce este inaptocrația? E atunci când „... un sistem de 
guvernământ în care cei mai incapabili de a guverna sunt aleşi de către cei 
mai incapabili de a produce, şi care împreună cu ceilalţi membri ai 
societăţii, cei mai puţin în stare să se întreţină singuri sau să se realizeze, 
sunt recompensaţi cu bunuri şi servicii care au fost plătite prin confiscarea 
avuţiei şi muncii unui număr de producători aflat în scădere continuă.” 
Omul devine, astfel, un produs etichetat, „cipizat”, cu termen de folosire 
determinat. 
          Avem, astfel, non/democraţie, non/etică, non/vorbire, non/literatură, 
non/iubire. Subminarea modelelor familiale tradiţionale nu este o simplă 
influenţă a subculturilor de împrumut asupra culturii tradiţionale, ci este 
mai mult un act de „autosabotare” care priveşte dinamica familiei mergînd 
pînă la dispariţia acesteia. Excepţiile, pe fondul „politicii corecte”, au 
ajuns să fie determinante în societate, iar minorităţile, de orice fel, să 
dicteze majorităţii printr-o riscantă răsturnare a sensurilor democraţiei, a 
valorilor consacrate. Scoatem din manuale, din spaţiul public, din muzee 
valorile autentice şi le înlocuim cu surogate. Ne negociem istoria. 
Dumnezeu a fost înlocuit de un "Big Brother" obscen care veghează ca 
vulgarizarea socială şi morală să se înfăptuiască după fanteziile care exced 
logica şi chiar bunul simţ. Dar într-un sistem definit prin „inaptocraţie” 
orice este posibil. 
          Într-o deja celebră carte, „Sapiens. Scurtă istorie a omenirii”, 
americanul Yuval Noah Harari, arheolog, istoric, sociolog, face o 
demonstraţie practică, bazîndu-se pe probe materiale specifice, că specia 
umană a avut mai multe ramuri care au evoluat umăr la umăr. Dintre 
aceste ramuri, între care îi putem numi pe Homo rudolfensis, Homo 

erectus sau Homo neanderthalensis, au învins şi au rămas în istoria de zeci 
de mii de ani a omenirii doar cei care au fost capabili să genereze şi să 
domine ficţiunea, adică Homo sapiens. Ficţiune nu înseamnă, evident, 
numai poveste, ficţiune înseamnă şi utilizarea semnelor specifice 
matematicii, de exemplu, codul de practici sociale, reguli de conduită, 
educaţia, cultura, semnele de circulaţie. Ficţiune înseamnă gîndire 
abstractă, în ultimă instanţă. Dar după cîteva mii de ani de evoluţie s-a 
ajuns în punctul în care ficţiunea domină individul şi societatea, o 
controlează. Omul a devenit o serie, marcată, indexată, mai mult, relaţia 
pater et filius a fost răsturnată, filius îşi domină pater. Ficțiunea a preluat 
puterea. Ficţiunea tehnică se autogenerează ieşind de sub controlul omului. 
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De aici şi angoasa omului modern care este disperarea dată de absenţa 
oricărei perspective.   
          Însuși Francis Fukuyama, cel care întrevedea „sfîrşitul istoriei”, se 
întreabă în altă carte a sa, „Marea Ruptură”: „Ne este oare sortit să 
alunecăm pe panta unor niveluri tot mai înalte ale dezordinii sociale şi 
morale sau avem motive să credem că ruptura este doar un fenomen 
trecător şi că SUA şi alte societăţi care s-au confruntat cu ea vor reuşi să se 
remodeleze? Iar dacă remodelarea va avea loc, ce formă va lua? Se va 
petrece spontan sau va fi nevoie de intervenţia guvernului prin politici 
publice? Ori poate că trebuie să ne aşteptăm la o renaştere religioasă – 
imprevizibilă şi, foarte probabil, incontrolabilă – care să reinstaureze 
valorile sociale?” Cred că aici trebuie revăzută chiar şi funcția socială a 
credinței, aşa cum o definea Voltaire, care spunea la un moment dat: 
„Dacă eu aş susţine că nu există Dumnezeu, sluga mea m-ar înjunghia la 
noapte”.  
          Întoarcerea la morală este esenţială şi asta prin redefinirea 
modelelor, prin recîştigarea teritoriilor culturale pierdute. Globalizarea nu 
mai e un pariu cîştigat de o omenire gregară, ci va fi cu adevărat un succes 
cînd va fi repusă „persoana” în miezul evoluţiei iar educaţia va redeveni un 
vector al evoluţiei. „Valorile româneşti” versus „valorile europene”. O 
spune Emil Cioran: „Trebuie să ne orientăm după criteriul valorii sublime 
a unui efort pentru stadiul şi structura culturii noastre. […]. În momentul în 
care România va câştiga gustul devenirii va învinge – prin forţa lucrurilor 
– îndoielile inimii […]. Căci din îndoielile ei se alcătuieşte scepticismul 
nostru”. Adevăratul naţionalism trebuie să pună problema „ce trebuie să 
devenim?” şi nu „ce trebuie să rămânem?”  
          Apocalipsa lui Ioan, deşi sibilinică, capătă astăzi, astfel, sens: „Şi m-
am dus la înger şi i-am zis să-mi dea cartea. Şi mi-a răspuns: Ia-o şi 
mănânc-o şi va amărî pântecele tău, dar în gura ta va fi dulce ca mierea; 
Atunci am luat cartea din mîna îngerului şi am mîncat-o; şi era în gura mea 
dulce ca mierea, dar, după ce am mîncat-o pîntecele meu s-a amărît”. 
          De asta, putem conchide că atîta vreme cît avem la îndemînă Cartea 
(din mîna îngerului!), apocalipsa poate fi amînată. Restabilirea autorităţii 
modelului, prin educație plus autoritatea valorii, este o necesitate şi o 
condiţie. O naţie ca a noastră, cu un relief creştin bine determinat, poate să 
genereze energia modelului pentru o Europă care îşi gestionează tot mai 
greu confuziile morale.  
 
 

Piatra Neamț, august, 2017 
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Un  poem de  

Emil Nicolae 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eclipsă 
 
Mâna ta rece 

scrie de la dreapta la stânga 
cu litere mici și urâte 

despre întuneric 
 

mâna ei caldă 
scrie de la stânga la dreapta 

cu litere frumos rotunjite 
despre lumină 

 
iată explicația unei întâlniri ratate 
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Moartea mamei  

din fiecare seară 
  

          
 
 

un eseu de Angela Baciu 
  
1990. Pe o terasă în Viena, Nora (Iuga) şi Nino (George 

Almosnino) beau liniştiţi cafeaua. În revista LOG  îi apăruse lui Nino un 
grupaj de poeme. În aceeaşi revistă erau publicate şi poezii semnate de 
Aglaia Veteranyi. Numele i s-a părut exotic Norei, aproape ciudat, fără să 
ştie nimic despre ea, nici de unde e şi nici ce mai publicase. Un nume într-
o revistă. Dar poemele…Nu mai citise asemenea poeme ieşite din comun. 
Nici nu erau poeme. Era un soi de scriitură venită dintr-o altă lume, un fel 
de vorbire copilărească, spusă cu voce tare, uimită, speriată, fără noimă, 
dar de o puritate totală. Textul nu era alterat de nici un fel de truc literar. 
Complet traznit. De la un text la celălalt curiozitatea creştea. Şi dorinţa de 
a o cunoaşte pe fata asta. La sfârşitul grupajului, îmi povesteşte Nora, era o 
mică notă: Aglaja s-a născut în 1962 la Bucureşti, într-o familie de artişti 
de circ.O surpriză nemaipomenită. Era româncă. Trebuia neaparat să 
traducă acele strofe. Cu cât citea şi traducea, cu atât o fascina mai mult. Şi 
poemele traduse au fost publicate în “România Literară”, toţi au fost uluiţi 
de prospeţimea şi frumuseţea lor. A căutat-o. A urmat o scurtă 
corespondenţă. Nu îi plăcea să scrie scrisori. Aglaja scria pe cartoline (un 
soi de cărţi poştale) mai mult pentru ea, lucruri scurte, aproape fără noimă 
şi haioase. Nu căuta sensul. În tot ce scria se lua în râs. Sau în  plâns, un 
plâns de copil. Se temea mai ales de sensuri tragice, de finaluri dureroase. 
Tot ce era tragic transforma în comic, te facea sa razi ca să ţină durerea 
departe de ea. Dar avea o poftă nebună să se joace. Poate că acest lucru 
venea din dorinţa de a rămâne copilul naiv, aproape nedezvoltat. Trebuie 
să o cunosc, repeta Nora intr-una. După un an şi jumătate, Aglaja a venit la 
Bucureşti.  Primise de la un ziar o propunere de colaborare: să îşi aleagă 
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un loc de pe lumea asta despre care isi viseaza să scrie. Şi a ales: Săpânţa. 
Venise însoţită de prietenul ei Jens Nielsen si o fotografă. Împreună cu 
Jens înfiinţase (prin 1996) un grup teatral numit “Die Engelmaschine”. 
Cum să  nu te uimeasca ciudăţenia ei…Vorbea altfel, se îmbrăca altfel. 
Purta un soi de furou negru cu bretele subţiri şi dantelă, cu şlapi coloraţi, 
pe cap avea un fel de cerculeţ din sârmă, sau şnururi de care îi atârnau 
flori, păsări, fluturi, crenguţe, clopoţei. Şi a început să îşi povestească 
viaţa: cum a crescut în familia de circari, a cutreierat cu trupa nenumărate 
ţări. Cum în cele din urma a ajuns in Elvetia. Mama ei visa ca ea să devină 
un star. Fetiţa Aglaja crescuse in arena circului. Era un mic clovn.. Nu 
fusese dată la şcoală. Şcoala vieţii era mai importantă. Până la aproape 15 
ani a fost analfabetă, nu cunoştea nici o limbă străină. Rupea puţin 
maghiară de la tată. Îi plăcea viaţa de nomad, cutreiera lumea în rulote, 
trenuri. Îţi imaginai un film în care actorii principali era Aglaja şi familia 
ei: cu mama, tata, sora vitregă mai mare, mătuşa. Şi Dumnezeu. Dar, asta 
şi doreau să fie în filmele tatei: actori. Tata nu era doar un mare clovn, 
circar ce îşi iubea meseria, ci voia să fie şi regizor de film. Şi mama ei era 
frumoasă şi de un curaj inconştient. 
          În fiecare reprezentaţie avea un număr în care apărea agăţată de 
cupola circului doar de părul ei mai rezistent ca o frânghie. Mama îşi iubea 
părul, îl îngrijea, număra firele de păr care cădeau după fiecare 
reprezentaţie. Părul însemna bani şi mâncare pe masă. Mama făcea cea 
mai bună ciorbă de găină. Tăiatul găinilor în hotelurile în care stăteau era 
interzis. Ca să nu li se audă cârâitul , dădeau drumul la radio, radeau şi 
făceau gălăgie. Ce nu se punea în ciorbă, povestea Aglaja, se arunca la 
closet. Şi îi era tare frică de closet.  Voia sa fie curajoasa ca mama ei. 
          Erau amintirile ei povestite Norei, si scrise mai târziu în prima ei 
carte. Nora mi-a povestit cum au fost în cimitirul de la Săpânţa şi au citit 
ce scria pe crucile morţilor. “Ii iubeam instabilitatea, salturile de la râs la 
plâns, comicul, dar şi morbidul”, spune Nora cu glasul schimbat. In ultima 
vreme o suna seara sa-i spuna  că se simte rău, avea impresia că îi ard 
ochii, că are ameţeli, dureri de cap. Zicea că nu-şi mai găseşte locul pe 
lumea asta şi că nu mai poate trăi cu atâta chin. Că ar vrea să moară.  
          Au găsit o gazdă în Săpânţa şi cele două scriitoare s-au cunoscut mai 
bine. Aglaja era atât de copilaroasa şi de naturala, încât nu ştia ce se cade 
şi ce nu se cade să faci, sau să spui. Nora îşi aduce aminte ca Aglaiei ii 
plăceau mâncărurile iuti, suculente, gustoase, îi plăceau sarmalelele şi tot 
ce e gătit în casă. “Dacă am avea si noroc să moară cineva zilele astea, ar fi 
grozav, să traiesc pe viu obiceiurile şi  să ascult bocitoarele”, nu-si dădea 
seama de grozăvia vorbelor ei, exact ca un copil. Întâmplare sau nu, puţin  
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mai târziu, chiar în ziua respectivă, vine gazda jelindu-se că i-a murit o 
mătuşă. Aglaja sare in sus de bucatarie, bate din palme si o ia pe Nora in 
brate.  Au urmat pas cu pas cortegiul: au mers la biserică, la slujbă, au 
ascultat preotul. Şi bocitoarele. Aglaja nu înţelegea nimic. Nora se întreba 
cum poţi traduce bolboroseala bocitoarelor. Improviza. Încerca să 
înţeleagă dincolo de tânguit. Începuse să plouă. Era frig. În Săpânţa nu se 
pun flori pe sicriele morţilor. Flori se pun doar la fetele nemăritate. Şi în 
cimitirul ăla gândul morţii venea tot mai des, desi vorbele de pe cruci te 
făceau să râzi. Acolo, în Săpânţa plină de morminte şi bocitoare, s-a legat 
o altfel de prietenie. Apoi, au mers la pomană. În ograda moartei vedeai 
găini, cocoşi, raţe, pisici. Era şi o balie răsturnată plină de pământ. În faţa 
casei erau două cazane mari (asemănătoare cu cazanele de fiert rufele). 
Într-unul se fierbea o ciorbă de legume şi în celălalt cazan se fierbeau 
sarmale făcute de ţărăncile din sat. Era şi un taraf de lăutari acolo. Ploua cu 
găleata. Tot alaiul a plecat apoi la cârciuma modestă din sat. Au băut ţuică 
şi au mâncat sarmalele de varză. Pe mesele cu hârtie albă nu erau tacâmuri. 
Mâncau cu mâna. La despărţire, Nora a avut un presentiment. Ciudat. O 
privea parcă altfel pe Aglaja. Mai tarziu, Aglaja i-a trimis revista Norei, 
cea în care a povestit despre tot ce a impresionat-o în Săpânţa, despre 
oameni şi locuri, despre morminte şi poveştile de pe cruci, traduse in 
germana de Nora. În tot acest timp, Aglaja publicase poezii în reviste 
literare şi în antologii. În 1999 îi aparuse volumul de versuri “Daruri – un 
dans al morţilor” şi romanul “De ce fierbe copilul în mămăligă”, tradus în 
mai multe limbi de circulaţie. Cu această carte, Aglaja a avut un succes 
teribil în toată lumea. Dădea interviuri, apărea la televizor, se scria despre 
ea în ziare. Si in Romania s-a vorbit foarte mult despre aceasta carte. 
Romanul a fost pus în scenă la Teatrul Neumarkt din Zurich, în regia 
Katkei Schroth şi distins cu Premiul pentru Cea mai bună carte a anului 
(Zurich, 1999), Premiul pentru Literatură (Berlin, 2000), şi Premiul 
Chamisso (Munchen, 2000). A concurat şi pentru Premiul Ingeborg 
Bachmann, ajungând până la nominalizarea finală. Premiul a fost luat de o 
altă scriitoare. Se spune că cineva ar fi auzit o voce din juriu care a susţinut 
că nu ar da un premiu unei fete rome de circari şi, culmea, analfabetă. Un 
regizor german cunoscut, Ludwig Metzger , a facut un film despre zilele 
care i-au precedat sinuciderea. Si in Romania, cartea a fost pusa in scena 
de regizorul Radu Afrim la Teatrul Odeon. Şi Nora continuă să îmi 
povestească cum era fetiţa Aglaja, femeia, iubita şi scriitoarea. Cum, mai 
târziu, i-a tradus cărţile. După ce a plecat din România, Nora nu a mai 
primit nici un semn de la Aglaja vreun an de zile. Apoi, într-o seară, 
primeşte un telefon de la iubitul ei Jens Nielsen, că Aglaja s-a sinucis. Îi 
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povesteşte cum l-a luat somnul, dar peste noapte când s-a trezit, Aglaja nu 
mai era în pat. A căutat-o în casă, dar nu era. A găsit portiţa deschisă şi a 
crezut că a iesit la aer. Locuiau aproape de lacul Zurich. Tot căutând-o, se 
luminase de ziua. Când a ajuns pe malul lacului, era multă lume adunată, 
poliţie, gură-cască. Aglaja întinsă pe spate, de la mijloc în jos udă, cu 
picioarele în apă. Se pare că a vrut să se inece, dar  nu a mai apucat şi a 
căzut pe mal. Luase o mare cantitate de somnifere. Vocea lui Nielsen îi 
tremura la telefon. Asa i-a povestit. In carti sau dictionare, se scrie ca 
Aglaja si-ar fi luat zilele intr-un spital. Dar, Norei, Jens i-a povestit la 
telefon prima varianta. Peste ani, Jens Nielsen s-a afirmat ca autor de piese 
de teatru. A iubit-o pe Aglaja. Ei îi datorează nu numai o frumoasă poveste 
de dragoste, ci si tot ce l-a învăţat. Si cariera de mai târziu.“Cam atât” îşi 
încheie Nora povestea. Pentru câteva ore am simţit pe cap florile, fluturii şi 
clopoţeii purtaţi de Aglaja. Am purtat furoul ei negru. Şi şlapii. Am mers şi 
eu în Cimitirul de la Săpânţa. Dormeam cu ea în camerele de hotel. Din 
cartea ei “De ce fierbe copilul în mămăligă” am devenit şi eu, poate, actriţă 
în filmul tatălui eu. Că tot mi-am dorit toată viaţa sa fiu star de cinema! 
          De ce nu a mai putut Aglaya să trăiască cu fricile ei? si care erau 
ele? 
          1. Moartea mamei din fiecare seară. Adică să nu se rupă părul 
mamei. Mama pregătea pentru public acelaşi număr periculos: îşi lega 
părul ca o coadă de cal de un soi de bară,  şi făcea acrobaţie fara plasa. 
Fetiţa stătea pe marginea arenei. Uneori închidea ochii. “A scăpat şi în 
seara asta”. Apoi, urma ritualul îngrijirii părului. 
          2. Strângerea cortului. Era ca o înmormântare. “Mă simt ca peştii 
la piaţă”, spunea. 
          3. Autopedepsirea. Avea o mare iubire: căţelul Bambi. Îi spunea şi 
lui povestea despre cum fierbe copilul în mămăligă. Ştia povestea de la 
sora ei mai mare. I-o spunea să îi alunge spaimele. Mereu cu un alt final. 
Nu. Nu era asasină, cum i-a spus Mary Mistral cu care lucra la varieteu. A 
fost un accident. Cum să îşi omoare propriul câine? I-a prins capul în 
deschizătura uşii maşinii. Îl purta peste tot pe Bambi. Chiar şi mort  într-o 
cutie cu gheaţă. Cum să mai trăiască aşa? 
          4. Gândul propriei morţi. Iubea să fie în lumina reflectoarelor, dar 
când rămânea singură nu înţelegea rostul vieţii. Era sătulă de viaţă, chiar 
dacă era atât de tânăra. Totul părea inutil.  “Tata e mic ca un scaun. E 
celebru ca preşedintele Americii”. Îi plăcea să bea. Se bătea cu alţi bărbaţi. 
O bătea şi  pe mama. Apoi, ne filma. Puteam să ajung star de cinema. Erau 
filmate chiar şi păpuşile. La tata bătaia e la ordinea zilei. Aşa o fi la el în 
ţară. Apoi vorbea cu fracul. Îi plăcea s-o filmeze tata. Era histrionică, ar fi 
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vrut să devină  mare vedetă. Dorinta de moarte era mai mare. Poate-si 
privea si moartea ca spectacol. 
          5. Mătuşa care vorbea cu morţii şi ghicea viitorul în cafea. O 
iubea mai mult decât pe mama. Cu mama mergea la hala de carne, cu 
mătuşa la cimitir. A doua carte “Raftul cu ultimele suflări” i-a dedicat-o 
mătuşii. Era bolnavă, avea ceva grav la picioare. Asista în fiecare zi la 
stingerea femeii, era neputincioasă în faţa suferinţei şi a morţii.  
          6. Povestea “de ce fierbe copilul în mămăligă” cu mai multe 
finaluri: când se ascunde copilul în sacul cu mălai şi bunica răstoarnă 
mălaiul în apa clocotită, când mămăliga îl cheamă pe copil la joacă şi el se 
urcă în oală, sau când Dumnezeu e un bucătar, mereu foarte flămand şi l-a 
fiert pe copil în mămăligă. 
          7. Despărţirea părinţilor. Mai târziu, părinţii s-au despărţit. Tatăl 
bea mult, altfel nu îşi putea ţine echilibrul, spunea. Şi trăia cu sora vitregă 
mai mare. Mama nu ştia. Oricum, tata n-o voia decât pe sora mai mare.  
          8. Când visezi că-ţi cad dintii, moare cineva. Îşi visa moartea în 
fel şi chip. 
          9.. Singurătatea de la pension şi păpuşa Anduta. După divorţul 
părinţilor, şi ea şi sora au fost duse în Elveţia. Au învăţat să scrie. Şi să 
citească. Chiar şi limbi străine. Mama venea în vizită foarte rar. Ceilalţi 
copii erau răi.A avut păduchi. Frau Hitz a tuns-o zero. Apoi, şi-a mâncat 
voma, drept pedeapsă ca nu manca tot din farfurie.  
          10. Dansul şi Pepita - patroana de varieteu. Pe sfârcuri luceau 
steluţe alb-albastre. Îşi lipea un triunchi acoperit cu păr între coapse.Repeta 
cu coregraful Vargas. Mama povesteşte clienţilor cum a salvat-o de 
producătorul care a vrut s-o violeze. Era virgină. Era mai aplaudată şi 
fluierată de bărbaţi decât Mary Mistral – star de varieteu. Pensiunea 
Madrid condusă de Dona Elvira era ca a doua casă, toţi au locuit acolo. 
          11. Bătrânul evreu, primul bărbat - Rene Oberholzer. A învăţat-o 
teatru. A fondat pentru ea grupul teatral “Die Wortpumpe” (Pompa 
cuvintelor). A murit şi el. Şi iar a suferit. 
          12. Moartea mătuşii. Şi-a iubit mătuşa. Îi iubea şi piciorul bolnav. 
Nu înţelegea de ce trebuia să moară. Atunci a murit şi ea. Într-o zi au mers 
cu toţii la ea la spital să îi ducă mâncare. “Mătuşa Riţi murea şi…noi toţi 
mâncam”, povesteşte Aglaja într-un interviu. 
          13. Ridurile. Iubitul ei spunea că Aglaja se plângea mereu că îi ard 
ochii. Că ies flăcări din ei. Şi nu se despărtea de oglinda în care îşi număra 
ridurile. În fiecare zi mai apărea un rid. 
           Februarie 2002. Aglaja se opreşte din numărat riduri.  
           Au dispărut şi fricile. 
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Profesorul Petru Ursache sau 
modelul intelectualului integral,  

„într-o Românie profundă” 

 
 un studiu de pr. prof. univ. dr. Ioan C. Teșu 

  
 

 Sfântul Apostol Pavel, în Epistola 
către evrei 13,7, spune: „Aduceţi-vă 
aminte de mai-marii voştri, care v-au 
grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi 
cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa 
şi urmaţi-le credinţa”. 
 Profesorul Petru Ursache este un 
astfel de OM, o astfel de VIAȚĂ, un 
astfel de MODEL de cultură înaltă și 
spiritualitate profundă, de știință și 
conștiință și, pentru a ne da seama, cu 
prisosință de aceasta, este suficient să 
menționăm doar câteva repere din viața și 

activitatea sa. Iar această convingere mi-am format-o dintr-o multiplă 
calitate, din care mă și adresez astăzi, Dumneavoastră: ca și coleg mai 
tânăr al său, participând împreună în mai multe comisii de doctorate și 
devenind, implicit, admirator al lui; ca prieten al distinsei sale familii, 
dar mai ales ca preot și duhovnic, ce i-am oferit ultima Sfânta 
Împărtășanie, ca merinde pentru călătoria sa spre cer.  
          Distinsul Profesor 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, la Catedra de Literatură română şi comparată, unde a parcurs, nu 



Studiu 
 

 13

fără piedici, toate gradele didactice, până la recunoașterea ca profesor 
universitar, din anul 1992, iar, după pensionare, din 2001, 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 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.    
          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 
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culturii naționale prin aprofundări de marcă și contribuții personale de 
valoare. Profesorul Petru Ursache este cel care a creat noi domenii, de 
graniță sau 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 considerau cei cunoscători și 
apropiați. În lucrarea sa, sprijin desăvârșit i-a fost soția, distinsa 
Doamnă 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, 
dacă 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 



Studiu 
 

 15

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.  
 În profunzimle sufletului său, 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 a sa 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 ale unora 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, 
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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 ceea 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”.  
 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 
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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. 
 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 



Conta nr. 28 (iulie - septembrie 2017) 
 

 18

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”. 
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 ostrăvească. 
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 caracterele 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 existat, așa cum se observă la mulți alții, o fractură 
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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 
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 
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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. De altfel, tot el, 
vorbind despre mistagogia sau adâncile semnificații ale Sfintei 
Liturghii, spunea, în ultima frază a tratatului citat, de estetică teologică, 
faptul că „în urma preotului, Ușile rămân deschise, semn că împărăţia 
cerească ne așteaptă” (p. 256). El a pășit în ea; fie ca și noi să ne 
învrednicim de viața sa frumoasă și împlinită și de răsplata meritată, în 
Împărăția luminii neînserate și a iubirii nesfârșite a lui Dumnezeu! 
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„Un destin literar e o operă de 

singurătate, singularitate, 
înzestrare, muncă, vocație. Iar ca 

judecător absolut: timpul ...!” 
 

 

 
- Florin Mugur vedea în poezia dumneavoastră o plăcere 

înăbuşită, considerând că nu sunteţi „un poet domestic, ci unul care se 
domesticeşte”. Cât este de corectă această afirmaţie? 

- E mult de când poetul Florin Mugur, redactor al ,,Cărții 
Românești” prin anii ’80 ai veacului trecut, scria astfel despre cartea mea 

de debut, ,,Viața fără nume” într-un număr din revista ,,Steaua”. Era un 
mod de a comenta opinia lui Ion Pop – care avusese generozitatea să scrie 

o prefață pentru placheta aceea – , anume raportul dintre livresc și frust, 
dintre natură și bibliotecă etc. în poezia debutantului ce eram. Și atunci am 

crezut, și acum cred că, cu intuiția unui poet și cu capacitatea de disociere 
a unui foarte atent comentator de poezie, Florin Mugur a surprins o linie 

importantă a liniei lăuntrice a poeziei pe care aveam să o scriu ulterior. 
- Cum aţi reuşit să fiţi „primul echinoxist care îi smulge lui Ion 

Pop o prefaţă”, după spusele lui Dinu Flămând? Ce amintiri nespuse vă 
leagă de Facultatea de Filologie şi de Echinox? 
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- Cred că e limpede că termenul ,,a smulge” se referă la exigența 

criticului Ion Pop mai degrabă decât la agitația, zbaterea debutantului de a 
obține ceva acreditant. Nu știu cum s-a întâmplat. Ion Pop era pe vremea 

aceea (înainte și după 1980) în Franța, cu sarcini didactic-universitare. Nu 
mă cunoștea decât din scris. Marian Papahagi, care conducea ,,Echinox”-

ul, în lipsa directorului, îl ținea totuși la curent cu ce se întâmplă la revistă. 
Va fi contat poate faptul că fusesem pe vremea studenției secretar de 

redacție și că dădusem (eram deja dascăl în Cavnic și Baia Sprie, 
Maramureș) un volum de versuri la concursul de debut al editurii ,,Dacia” , 

manuscris care avea să fie desemnat de juriu câștigător și, în consecință, 
bun de editat în 1980 ca volum de debut. Nu știu.  

     Da, e vorba de multe amintiri nespuse, nescrise, pentru că țin de o 
istorie personală cu prea puțină relevanță pentru ce înseamnă în 

profunzime și in extenso Echinox-ul și echinoxismul, chestiuni despre care 
s-au scris deja cărți importante (Ion Pop, Petru Poantă).  

- Parcurgând biografia dumneavoastră, am descoperit că aţi jucat 
fotbal în timpul liceului şi aţi făcut parte chiar şi din echipa de juniori la 
„U” Cluj. De ce aţi renunţat la acest sport? A reprezentat fotbalul prima 
dumneavoastră chemare? 

- Cu siguranță, nu. A fost o pasiune de copil și adolescent. Pasiunea 
cititului și ciudata îndeletnicire a scrisului au prevalat. Am rămas un 

pasionat privitor la/de fotbal prin varii televiziuni. 
- Poetul încetează să mai fie Poet când începe să abordeze şi alte 

genuri literare? 
- Cu siguranță, nu. Până și Bacovia, care spunea despre sine că e 

poet, nu scriitor, a scris și (un fel de) proză. De altfel, exemple elocvente 

găsești la tot pasul, la toate neamurile, în toate timpurile. 
- De ce este poezia cel mai greu gen literar, după spusele unora? 

- Nu știu ce-o fi în mintea unora. Poate pentru că poezia adevărată, 
după mintea lui Ezra Pound, cu care sunt în acord, este non-didactică. Ea 

,,există așa cum există un pom”, ea ,,nu cere niciodată nimănui să facă 
ceva anume, sau să gândească ceva anume, sau să fie ceva anume”. Și 

totuși, adaug, ea găsește cel mai bun drum, cel mai neocolitor, spre centrul 
actelor, gândurilor, existenței bietului om-sub-vremi. 

- Revista Familia, al cărei director sunteţi, o revistă culturală de 
calitate, a rezistat de-a lungul a cinci serii. Cum vedeți viitorul revistelor 
literare din ţara noastră? Ar putea avea succes o revistă de cultură din 
fonduri private în România sau acest gând e utopie? 

- Logic ar fi ca viitorul revistelor literare să stea sub semnul 
certitudinii și al unui fond financiar asigurat, de genul legii de curând 
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votate (după lungi și penibile amânări) a sprijinirii revistelor de cultură de 

către stat. Nu cred că e nevoie să reluăm aici argumentele și discuția 
asupra rostului revistelor de cultură în metabolismul cultural al nației și al 

vitalității sale spirituale. Nu văd de ce o revistă de cultură din fonduri 
private ar fi o ciudățenie românească. E nevoie doar de patroni cu 

instrucție culturală, cu o viziune adecvată asupra rosturilor culturii 
naționale în integrarea universală, de redactori calificați, de spirit critic, 

fără îndoială, de entuziasm și consecvență, de colaboratori de valoare, de 
bani pentru plata decentă a drepturilor de autor etc. 

- Revistele de cultură mai pot fi o opţiune pentru un proaspăt 
absolvent de Filologie?  

- Cred că doar pentru cei cărora cititul și scrisul le țin de pasiune și 
talent, nu de obligație de muncă salariată. Salariul redactorului de revistă 

de cultură este printre cele mai mici în actuala lege a salarizării.  
- Multiculturalitatea dezvoltă o revistă literară sau o face mai 

instabilă? 
- Mă tem că nu înțeleg întrebarea. Mi se pare că multiculturalitatea 

și instituția revistei literare (culturale) nu intră în vreo ecuație de 
dependențe de genul avansat în întrebare. O revistă (sau mai multe) ar 

trebui să reflecte  multiculturalitatea cât mai inteligent posibil, fără 
aprehensiuni, fără prudențe de conservare a existenței sale (lor). 

- Care sunt cărţile care au avut o influenţă decisivă asupra 
scrisului dumneavoastră? 

- Sunt un autor de câteva cărți de poezie (sper) asupra căruia 
(autor) ,,anxietatea influenței” nu cred să fi acționat la modul vehement și 
decisiv. Cititor de mii de cărți – de la cele aduse cu brațul de la biblioteca 

de cartier din copilărie, până la cele ale bibliografiilor filologice din timpul 
facultății, de la acestea la cele semnalate de critica literară, de prieteni, de 

vitrinele și rafturile librăriilor etc. etc., – cu siguranță unele au avut efect 
asupra propriului scris într-un fel pe care n-am stat să-l analizez, nici nu aș 

putea,  nici rost nu ar avea. Mai degrabă aș putea înșira câțiva dintre 
scriitorii români și străini (în traduceri) despre care cred că, citindu-i și 

recitindu-i și răscitindu-i, au avut ecou în propriu-mi scris: Eminescu, 
desigur, Bacovia, Arghezi, Cehov, Pascal, Rimbaud, Montale, Joyce, 

Beckett, Florin Mugur, Ion Caraion, alții. Mă gândesc că nu trebuie uitați 
nici colegii de generație pe care i-am citit cu un sentiment al înrudirii cu 

totul aparte, nici poeții șaizeciști și șaptezeciști, nici cei traduși în colecții 
precum ,,Orfeu” sau ,,Poesis”, nici atâția alții pe care îi întâlnești prin 

lecturi de-a lungul unei vieți în derulare. 
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- Grupurile literare ajută sau îngreunează evoluţia literaturii 
române şi a poeţilor săi? Întreb asta deoarece mi se pare că generaţiile s-
au metamorfozat în ultimii ani în găşti... 

- Generații, promoții, grupuri, ,,găști” –  sunt toate fenomene firești 
ale cursului literar, așa cum insulele, plaurii, vârtejurile, aluviunile etc. 

sunt, în natură, realități ale cursului de apă. Ele pot da un anume desen, 
mai mult sau mai puțin remanent, al evoluției fenomenului literar, pot oferi 

condiții pentru o anume configurare la un moment dat a unui segment de 
literatură, dar nu trebuie exagerată importanța lor în planul afirmării unei 

personalități literare. Un destin literar e o operă de singurătate, 
singularitate, înzestrare, muncă, vocație. Iar ca judecător absolut: timpul. 

Un mister, încă unul în lumea aceasta în care viețuim printre mistere de 
toate soiurile. 
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Poeme de  

Ioan Moldovan 
 

 

 

 

 

plasa 
 
Litere groase cerneală neagră stilou mai vechi 
Fumuri din nou ploaie muzică lină peste urechi 
Bătrânul şi marea stau faţă-n faţă ca în priveghi 
Bătrânul sunt eu 
Marea sunt eu 
Trag de-amândoi ca la galeră din greu 
Se-adună-mprejur oamenii noi nemaivăzuţi curioşi 
Stai în nisip lângă plasa pe care continui s-o coşi 
Bătrânul şi marea şi plasa şi toate 
se ridică se lasă se ridică se lasă 
ca valul – acelaşi în mereu altă plasă 
 
Şi visul cât e – o mereu altă moarte 
 
 

 

Dragă, 
 
Sunt iar în Luncă 
E răcoare spre frig 
Pun lemne peste lemne şi lemne după lemne 
Şi e cald 
 
Pe foi de indigo numai femei bătrâne 
Vivacitatea lor e doar o prelungire a creierului meu modest 
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Într-o cămăşuţă de culoarea vinului cu miere 
nu aşteaptă nimeni pe nimeni 
Tot timpul înfăptuiri şi hăituieli 
 
Mai pun pe foc alt foc în altă încăpere 
În lipsa Ta mi-am amintit de nişte păduri 
sub cerul plin de curse internaţionale 
 
Ies încalec şi plec 
Cimitirul se dă la o parte 
şi noaptea, în schimb, se-ngroaşă 
 
Nu ajung nicăieri 
mi-amintesc doar o moaşă care munceşte să mă nasc 
e şi mama de faţă 
Ei îi revine partea de mânie şi greaţă 
mie – tot restul 
 
Şi se închide cutia 
Mă uit în cer – e doar o singură lună: mare albă rotundă vinovată 
 
Ce să însemne toate astea? 
Lasă, nepoate, poate altădată 
 
 

postscris 
 

Am vaga impresie că nu fac deloc bine 
tot plângându-mă în stânga, în dreapta –  
dar ştiu că am fost  mâncător de miere de-albine 
 
Sunt locuri unde nu mă mai duc 
Unde n-am ce să caut 
Azi am schimbat doar propoziţii simple 
Trebuie să fiu mai precaut 
când repet în viaţă că-s viu 
 
Nici nu ştiu ce să deschid mai întâi –  
caietul de Griji, caietul de Nepăsări 
şi-i de-abia şapte dimineaţa 
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Colo mai spre seară 
voi uita cu plăcere bizarele mele îndeletniciri 
ce-mi lasă o ultimă rouă pe faţă 
 
Cocoşii tocmai ies din ogrăzi 
şi pier prin aceleaşi secole vechi 
din Oradea. Ei sunt singurii clopoţei 
care –   tinga-linga! – îmi mai sună-n urechi 
 
 

Dragă 
 

Ce mai contează? Mă-ndemni să scriu citeţ. 
Cui îi mai pasă de pagina mea? 
Poate mâine în zori vei vrea 
să-ţi aminteşti de mine, să fii mai isteţ. 
 
Dar tot străin îţi voi fi. Tu eşti 
studentul cu studii superioare 
care mă vezi rătăcind pe coridoare 
întunecate, fără de uşi şi fereşti. 
 
Fără fereşti – este un fel de a spune, 
un fel de licenţă. Corect ar fi 
fost ferestre. Aşa că, pe bune, 
eu sunt un vis al tău. 
 
Ei, şi? 
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O proză de  
Stelian Țurlea 
 
 

 
 

 
 

Flori de măr 
 

 Trecutul nu e mort niciodată, parcă Faulkner a spus-o. Nici n-are 
importanță, mi-am amintit că am citit vorbele astea undeva când mă 
pregăteam să spun ce urmează. Sigur n-o să fie ceva în genul lui Faulkner. 
 S-a întâmplat să aud la un post de radio un cântec care m-a dat 
peste cap. Am deschis după aceea computerul și am căutat pe Wikipedia și 
pe YouTube numele melodiei, am aflat totul despre cântăreață, Maria 
Răducanu, am ascultat cântecul de zeci de ori în nenumărate înregistrări, 
îmi răsuna în cap când îmi beam cafeaua dimineața, când mâncam, când 
mergeam pe stradă, când scriam, când adormeam, îl visez.  
 

 Când ne-am cunoscut, Cristina,  

aveai părul frumos rău 

și-o floare de măr 

ședea bine-n păr. 

 

Când se lasă seara peste București, 

eu mă uit la fete și văd că nu ești. 

Când se lasă seara peste București, 

eu mă uit la tine și văd că nu ești.  

 

Când ne-am despărțit, Cristina, 

aveai părul frumos rău. 

Doar floarea de măr  

a căzut din păr. 
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Toată nebunia asta mi se întâmplat pentru că abia mă despărțisem 
de Cristina. Știi cum sunt bărbații îndrăgostiți când pierd, de fapt orice 
ființă îndrăgostită, văd pretutindeni numai chipul iubitei de care tocmai s-
au despărțit, li se pare că orice femeie îi seamănă, aproape orice siluetă 
ivită în cale îi provoacă, suferă ca un câine. Sufeream ca un câine. Mi-am 
zis că singura terapie, după ce le încercasem pe toate fără succes, cum se 
întâmplă cu absolut toți nefericiții din dragoste, mi-am zis deci că singura 
terapie e să caut un bar, un restaurant, o incintă, un loc în care cineva să 
cânte Când te-am cunoscut, Cristina și să aud melodia seară de seară, câte 
seri o să rezist până o să mi se facă greață, lehamite, o să mă vindec și de 
cântec și de dorul meu. Poate n-o să mă vindec, dar măcar o să trec în altă 
etapă a suferinței mele de câine.  

Nicăieri nimeni nu cânta cântecul meu, mi-am pus prietenii care 
lucrau în media să se intereseze, prietenii care lucrau în poliție să-i întrebe 
pe sectoriștii și polițiștii de cartier care fără dubiu și cu îndreptățire știu 
totul. Nimeni nu mi-a dat nici cea mai mică speranță. Nu-mi rămânea decât 
să urmăresc concertele rare ale Mariei Răducanu. A fost alt calvar până să 
aflu ceva despre unde cânta și când, despre turneele ei, m-am convins că 
trăiesc într-o țară în care nimeni nu știe nimic și nici măcar nu vrea să facă 
efortul să afle și să-i ajute și pe alții să afle.  

Dar am avut noroc, am citit că tocmai se întorsese dintr-un turneu 
la Paris și urma să plece în alt turneu la Stockholm și n-avea de gând să 
cânte la București decât spre sfârșitul anului. Norocul a fost și mai mare: 
chiar atunci cineva mi-a spus că descoperise la o cârciumă de cartier o 
dizeuză care cânta repertoriul Mariei Răducanu. Am fost fericit. Seară 
după seară mi le-am petrecut în cârciuma de cartier. Câteva săptămâni.  

Atunci s-a întâmplat, dar nu cred că sunt prea lămurit să povestesc 
cu coerența dorită.   

Mă duceam cu mult înainte să înceapă programul și firește că-mi 
luam un pahar cu tărie. Eram atât de emoționat de ce avea să mi se 
întâmple, că-l dădeam repede peste cap, mai ceream altul și apoi altul. Din 
a doua seară, am cerut de la început o sticlă, chelnerul m-a privit ușor 
curios, dar n-a comentat. Eram atât de emoționat pentru că, de fiecare dată 
când ascultam cântecul acela, și o făcusem de sute și sute de ori, mi se 
părea că retrăiesc povestea cu Cristina, pe care o întâlnisem într-o zi în 
care merii erau în floare și o pierdusem când florile de măr deveniseră 
fructe și de fiecare dată mă așteptam ca versurile să-mi spună că floarea de 
măr nu căzuse din păr, iubirea mea nu se pierduse. Dar nu se întâmpla 
niciodată cum speram, pentru că trecutul nu e mort niciodată, dar nici nu-l 
poți schimba. 
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Pe cântăreață o chema cât se poate banal, Luminița și nu mai știu 
cum. N-avea o voce grozavă, dar cânta corect și era plăcut să-i auzi 
timbrul, și după o vreme uitai cu totul cât de nemaipomenit era prin 
comparație originalul, te obișnuiai și nu exista vreunul să nu aplaude după 
fiecare cântec. Am decretat că era o voce divină. Mai ales că era o fată 
frumoasă foc, brunetă, cu părul scămoșat, sigur pieptănat îndelung să pară 
atât de neglijent, să provoace, un trup subțire dar voluptuos, cu sâni rotunzi 
care împungeau obraznici în rochiile roșii foarte decoltate. Niciodată n-am 
văzut-o îmbrăcată altfel decât în rochie roșie, dar sigur nu era aceeași, 
croiala lor era alta în fiecare seară, probabil avea o duzină sau cunoștea 
vreun tertip să adauge o curea, un cordon, o pensă, să prindă un guler sau 
un volan, încât de fiecare dată să pară altceva. Dar oricum ar fi fost 
modificată, rochia își păstra decolteul generos, iar patronul făcuse în așa 
fel încât lumina principală să cadă pe acest decolteu, să te înnebunească. 
Atrăgea toate privirile și beai în neștire uitându-te la ea cum cântă și cât e 
de frumoasă. Imposibil să n-o dorești. Sigur cei mai mulți dintre mușterii 
erau acolo seară de seară pentru ea, în orice caz cei tineri. Dar nu-mi 
ajunsese la urechi vreo poveste despre viața ei. Nici nu mă interesa.  

Luminița cânta melodia mea la începutul spectacolului, restul erau 
alte cântece pe care lumea le asculta și le îngâna pătimaș, dar pe mine mă 
prindeau mai puțin. Eu așteptam sfârșitul reprezentației, atunci făcea o 
buclă cu începutul și îmi cânta din nou cântecul. Uneori îl repeta, un bis 
dacă publicul se arătase mai entuziast și aplaudase mai frenetc. Dar de 
fiecare dată când ajungea la acel punct eu eram deja beat, izbucneam în 
lacrimi, îmi curgeau pe sub rama ochelarilor pe bărbie și puțin îmi păsa că 
se uita lumea la mine. Chipul cântăreței se suprapunea în mintea pe chipul 
Cristinei adevărate și nu mă puteam obișnui cu pierderea ei. Plângeam, 
convins că nimeni nu se uita la mine. Nici nu cred că se uita. Cine să se 
uite în penumbra aia? Oricum mă gândeam că trebuie să fie impresionați 
de cât de sensibil eram. Mi se făcea rău de fiecare dată, habar n-aveam 
cum ajungeam acasă.  

Într-o seară, mi s-a făcut rău înainte de sfârșitul spectacolului, atât 
de rău că am simțit că trebuie să vărs. Eram încă lucid sau poate experiența 
mă făcuse să-mi spun că nu se cădea să borăsc pe masă ori pe lângă vecinii 
care ascultau muzica, m-am ridicat cu mare greutate, m-am îndreptat 
împleticindu-mă, dar cât de repede puteam spre baie, am aruncat o privire 
înapoi spre sticla doar pe trei sferturi golită, de parcă i-aș fi spus că mă-
ntorc sau aș fi vrut să văd cât a mai rămas, să nu mi-o dea pe gât vreun 
bețiv. Am intrat într-o cabină, am căzut în genunchi, cu capul deasupra 
vasului veceului pe marginile căruia mi-am încleștat palmele și am borât 
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îndelung. Mi se învârtea capul. M-am liniștit, am tras apa, dar nu m-am 
ridicat, nu puteam, am rămas în genunchi, ca și cum mi-ar fi fost frică să 
nu mă apuce din nou, dacă mă ridic. Tremuram. Îmi palpita stomacul, 
broboane de transpirație îmi curgeau pe frunte și pe tâmple, transpirasem 
tot, simțeam cum mi se răcește cămașa și mi se lipește neplăcut de piele și 
aveam un gust cumplit de acreală și cocleală în gură. 

Am rămas în poziția aceea o groază, cred că mai mult de o jumătate 
de oră. Aproape înțepenisem. Auzeam ca prin ceață zgomotele de dincolo 
de ușa cabinei – bărbați care veneau și plecau mormăind neinteligibil, alții 
care spuneau măscări, înjurau, urinau, râgâiau, scăpau pârțuri zgomotoase, 
frânturi de discuții dezlânate, planuri despre cum să i-o tragă nu știu cui, 
cum i-o pusese nu știu cui, cât o să-l coste pe altul fututul nu știu cui, nu-
nțelegeam nimic, nu mă interesa nimic.  

Într-un târziu, am simțit că mi se limpezește puțin mintea și de 
dincolo de șoaptele dezlânate ale bărbaților veniți să-și golească bășicile, a 
răzbătut până la mine Cristina. Luminița ajunsese la sfârșitul programului. 
Trebuia să mă ridic naibii, dacă voiam s-o mai văd înainte să plece. 

N-am apucat să ies și-am auzit o voce zgrunțuroasă dincolo de ușa 
cabinei: 

- O futem în seara asta? 
I-a răspuns un scapete care sigur îți spăla mâinile în același timp, se 

auzea apa curgând, nu i-am auzit toate vorbele, doar: 
- Dacă vrei. 
M-am întors la masa mea, unde mă aștepta neatinsă sticla doar pe 

trei sferturi golită. Ca din pământ a apărut chelnerul, alb la față, gâfâind și 
transpirat. 

- Am crezut că ați plecat și mi-ați tras clapa, a spus. V-am căutat 
peste tot. Doamne, ce bine că v-ați întors!  

M-am uitat la el ridicând o sprânceană. Îmi venea să-i spun: așa mă 
cunoști, dom’le? Dar era clar că nu mă cunoștea, de-abia mă văzuse câteva 
seri la rând. Nu-mi venea nici să-i povestesc cum stătusem în genunchi, 
dându-mi duhul. Văzându-l că nu se clintește de lângă masă, am optat 
pentru prima variantă: 

- Așa mă cunoști, dom’le? i-am zis. Ia asta, ca să te liniștești și i-
am întins sticla cu whiskey. E a dumitale. Nu mai beau în seara asta. 

Câteva clipe a deschis gura fără zgomot, uimit, ca un pește pe uscat 
și pe când îl priveam îndepărtându-se, am realizat că spusesem într-adevăr 
o prostie, n-avea de unde să mă cunoască, de-abia mă văzuse de câteva ori 
pierzându-mi mințile și nici măcar nu eram sigur că fusese același chelner 
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în fiecare seară. Dar sigur mi-l făcusem acum prieten și sperietura lui era 
plătită cu vârf și îndesat.  

Mi-am reluat ritualul cu sticla de whiskey în seara următoare, dar 
n-a mai apărut nicio Luminiță, doar orchestra băieților înșira cântece care 
mă enervau. 

Am întrebat unde e Luminița și mi s-a spus că n-a venit și patronul 
e negru de supărare și o să-i rezilieze contractul.  

- Și Cristina?, am întrebat eu. 
- Ce-i cu Cristina?  
Era prea mult să le povestesc toată tărășenia, am dat din mână, am 

băut și am plecat înainte să mi se facă rău.  
Când am sosit în ziua următoare cârciuma părea în doliu, fără pic 

de antren, cu chelneri speriați și de-abia o mână de mușterii de-ai casei. Ar 
fi trebuit să fie închisă și să nu mă fi primit, dar unul dintre chelneri, poate 
cel căruia îi dădusem sticla de whiskey, nu mai țineam minte, le-a spus 
polițiștilor că eram și eu de-al casei, poate știam ceva. Atunci m-am prins 
că erau câțiva polițiști în local. Cum să te prinzi dacă n-aveau uniforme? 
Am aflat și de ce. Fătuca mea, cea care cânta Cristina, fusese omorâtă. 
Violată și omorâtă. Într-un gang de prin apropiere. De aceea nu apăruse 
nici în seara dinainte. O găsiseră după mai bine de douăzeci și patru de ore.  

Un polițist amabil m-a întrebat dacă o cunoșteam cumva. O 
văzusem prima oară cu o săptămână în urmă. Cânta dumnezeiește, am 
plusat eu. 

- Pentru ea veneați? 
- Pentru ea. Adică pentru cântec. 
- Ce cântec?  
- E o poveste lungă. 
- Am timp. 
- Cântecul Cristinei cu flori de măr în păr.  
S-a uitat la mine lung, dar s-a prefăcut că înțelege.  
- N-ați cunoscut-o? 
- De-abia de știu cum o cheamă. 
- Cât ați venit, seară de seară, ați observat pe cineva care s-o 

urmărească, să-i vrea răul? 
Ce întrebări mai pun și polițiștii ăștia! Cum să vezi pe vreunul care 

vrea să-i facă altuia rău, cum să-ți dai seama? Cum să vezi când stai și-
asculți și caști gura la o femeie frumoasă aproape că-ți ia mințile? Cum să 
vezi, mai ales, când toată seara nu lași paharul din față să rămână gol prea 
mult timp? Un polițist ar trebui să știe toate astea, e la mintea cocoșului! 

- Deci nu știți pe nimeni să-i fi vrut răul. 
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Nu știam. 
M-am dus acasă trist.  
Mi-am amintit cum cânta Luminița și cum își scutura părul și cum 

își unduia șoldurile pe care se mula rochia roșie. În mintea mea răsuna 
cântecul ascultat de atâtea ori, dar aproape uitasem înregistrările de pe net, 
peste care se suprapuseseră serile din cârciumă. Și mi-am amintit aproape 
cu violență de vorbele auzite în baia cârciumei, după ce-mi dădusem 
mațele afară. Cine știe despre ce vorbeau bărbații aceia. Dar se putea foarte 
bine să fi fost vorba și de cântăreața pe care o urmăriseră mai multe seri, îi 
excitase la culme și plănuiseră s-o acosteze. Ar fi trebuit să le spun 
polițiștilor ce auzisem, poate nu se petrecuseră doar în mintea mea.  

Era ca și cum aș fi scris o poveste, după multe luni în care nu 
fusesem în stare să aștern pe hârtie măcar un rând, oricât de mult mă 
somau prietenii mei editori să le dau mai repede o carte. Aproape vedeam 
ce urma să scriu, de parcă aș fi fost de față la tot ce se petrecuse. 

O așteptaseră cu un buchet mare de flori. Nu știu ce flori, semănau 
cu florile de măr, habar n-am unde le găsiseră. Femeia venea și pleca doar 
cu taxiul, n-avea mașina ei, n-o aducea nimeni, n-o aștepta nimeni, așa 
cum nimeni nu-i știa viața. S-a bucurat când i-au oferit buchetul. S-au 
oferit s-o ducă ei acasă, i-au spus că n-avea rost să mai urce în taxiul 
chemat de patronul cârciumei. I-a refuzat, dar ei au insistat, zâmbind și 
vorbindu-i foarte politicos. Păreau doi tineri atât de bine crescuți, bine 
îmbrăcați, curați, politicoși, cu vorba educată, cu gesturi calme, aproape că 
nu mai întâlnise asemenea bărbați, n-avea de ce să se teamă.  

A râs, au întrebat-o de ce râde,  
sunteți atât de diferiți,  
diferiți de ce?  
diferiți de restul.  
Și cât se spuseseră vorbele astea făcuseră câțiva pași, taxiul 

rămăsese în urmă, cu portiera deschisă, au continuat să-i vorbească,  
întâi unul  
și pe urmă celălalt 
și iar primul,  
continuând să facă pași, s-a auzit cum șoferul taxiului a trântit 

portiera, a demarat, a trecut pe lângă ei, poate înjura, 
acuma chiar o să trebuiască să mă duceți acasă, a spus femeia,  
te vom duce,  
ne mai plimbăm puțin și te vom duce  
și la primul colț de stradă, foarte aproape, a apărut gangul, au 

împins-o în întunericul gangului, ea a scăpat buchetul din mână,  
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exact acolo l-am găsit, spuse polițistul, de unde știați? 
femeia a vrut să se-ntoarcă, dar i-au barat drumul, a vrut să strige, 

dar i-au apăsat gura cu o batistă enormă.  
Mai departe nu vreau să văd ce s-a întâmplat și nu vreau să știu și 

nu pot să spun. Detest violența.  
- Trebuie, spunea polițistul. 
- Știți la fel de bine ca și mine ce s-a-ntâmplat. 
- E ca și cum ai văzut totul. De unde știi de gang? De unde știi cum 

au căzut florile? De unde știi de batistă? De unde știi cum au agresat-o? Ai 
fost de față? Spune! Ai fost de față, nu-i așa? Ești unul dintre ei? 

E o nebunie! Cum să fi fost? Eu doar scriu o poveste... 
De parcă ai fi fost de față. Ai fost de față? 
Știa că se prăbușește lumea, pentru că nimic de pe lume nu-i va 

clinti din convingerile lor... 
 
 
 

(Din volumul „Vă plac blondele?”,  
povestiri „aproape polițiste”, în pregătire) 
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Ion Horea: un clasic al poeziei  

transmoderniste 
 

un studiu de Ion Popescu-Brădiceni 
 
 

1. Un „aer” de Shakespeare 
 

Posed o mândrie personală: că am avut şi am 
în poetul Ion Horea un mare prieten. În 1998 i-
am acordat Premiul pentru Opera Omnia al 
Atelierului Naţional de Poezie „Serile la 
Brădiceni”. Dar ne cunoşteam mai de mult. 
Întrucât mă publicase între anii 1980-1989 mereu 
în revista „România literară” la cârma căreia se 
afla. Eu îi dădeam poezie patriotică cu oarece 
profunzimi orfice, metafizice, transmoderniste 
avant-la-date. Eu îl consider desigur, ca şi alţi 
critici literari, un straniu „combinaj” de 
neoclasicism, neoromantism şi neomodernism. 

Dar cum toate acestea nu cadrează cu postmodernismul, grila de lectură 
transmodernistă i se potriveşte mai bine. De regulă, de cum şi-a tipărit o 
carte, maestrul Ion Horea mi-a trimis-o, neuitând autograful de rigoare, iar 
în el menţionând constant substantivul „frăţietate” dublat fie de adjectivul 
neţărmurită fie absolută. Se află din 2013 pe masa mea de lucru „Scribul” 
(2011), „Gravuri” (2013), „Rătăciri” (2014), „Vitraliu” (2016), dar 
„păcătosul” de mine n-am găsit timpul kairotic – ca după ce, fireşte, le-am 
citit imediat după dăruire – să le şi comentez intratextual. „Gravuri” e 
compartimentată în trei cicluri. Jurnal, Gravuri, Lespezi. Trecând repede 
peste scrisul artistic al gravurii, arhicunoscut, să remarcăm din start tonul 
liric ceremonios, accentul apoftegmatic, regimul partiturilor muzicale,  o 
anumită rezidenţă în regiunea rememorărilor devenite revelaţii par-lui-
même et pour nous, relectorii deja ipocriţi. În „Jurnal”, Ion Horea scapără 
scântei de stil pe traseul dicţiunii, autoreferenţialităţii şi al opţiunilor 
(meta)poetice. Posedă arta de a se autodefini simultan prin cele „scrise 
toate-n constelaţii” şi volens-nolens şi le asumă fie „numai în oglinzile de 
rouă” de pe „unduirea mioritică a dealurilor vestind noi itinerarii”. Oricum 



Conta nr. 28 (iulie - septembrie 2017) 

 

 36

trimiterea la noţiunea (metanoţiunea) de închipuire ne sugerează – à la 
manière de Constantin Noica – să diseminăm termenul artisticoestetic şi 
teoreticosemiotic în trei subunităţi semantice în–chipuire. Un aer de 
Shakespeare dă gravurilor „rostul zilnic al fiinţei”. „Poveştile-s poveşti” ca 
în „O mie şi una de nopţi” ale Şeherezadei, fantasticul/ fabulosul învăluind 
„gravurile” într-o tăcere sacrosanctă. Trăitor la răscruce de Orient şi 
Occident întocmai lui René Guénon, neo- şi trans-modernul Ion Horea 
afişează, cu un firesc desăvârşit, figură de trubadur îngândurat asupra unor 
„stranii crengi, ca şerpii” care „dau grădinii sub ceaţă, încâlcite înţelesuri”. 
Fantastica transcendentală a lui Ion Horea ţâşneşte – precum gheizerele – 
dintr-o subterană a fabulosului folcloric / clocotind(ă) de vechi mituri şi 
eresuri (vezi „Scribul” 2011, 5-88); sau este un recurs la oniricul cel mai 
reoriginant. Citez din „Halucinaţii” (care-s forme tot de ordinul fantasticii 
durandiene – n.m.): „Ca într-un vis… ai vrea să scrii… dar vine-un 
semn… o bobotaie de sub norii de fum în depărtări obscure… acolo-i visul 
tău şi drumul”. Odată închis cercul hermeneutic, criticul pricepe că poetul 
invocă/evocă infernul: „De flăcările lui te-mpiedici şi te izbeşti urmându-ţi 
drumul / sub zidul lor de întuneric în silă cum te-neacă fumul”. Repet şi o 
mai veche judecată poieticească: aceea în virtutea căreia poezia lui Ion 
Horea e conotaţie ba gravă ba (auto) ironică, ba pură incantaţie 
(magicomitică) ba resurecţionând la tot pasul sacrul în/din/ profan în linia 
celei mai confesionale atitudini specifice tradiţiei ardelene (Goga, Cotruş, 
Beniuc ş.a.) De pildă, „Halucinaţiile” comentate mai sus sunt un intertext 
la „Infernul” lui Dante şi trădează în personalitatea auctorială a lui Ion 
Horea pe homo transreligiosus şi transculturalis (Basarab Nicolescu). Sunt 
aproape sigur că dacă un critic ca Horia Gârbea, inapt să guste poezia de 
alt fel decât cel postmodernist, l-ar răsfoi pe Ion Horea, l-ar lua la mişto în 
„eternu-i” acroşaj „golănesc”. 
 

2. Oglindirea căutată 
 

„Scribul” e una din cele mai izbutite cărţi scrise şi tipărite de Ion Horea 
după 1990. Longevitatea poetului e absolut uluitoare. Dar motivaţia care l-
a menţinut „în viaţă” e simplu enunţată în „Frescă”: „E timpul să apară 
cărturarii / cu Biblii în desagi şi cu Istorii / cutremurate-n frunţi întraurite”. 
Ca-ntre pereţi de templu, poetul e un avatar al Mântuitorului „ca umbra 
Lui să-i fii şi Tu alături, / să i te-nchini, şi-n margine de cruce, / cu cel uitat 
sub ceţuri în rugină, cutremurat, o clipă să-l asemeni” iar cununa de lauri şi 
de aur de pe frunte s-ar fi transformat într-una de spini de-ar fi fost el Cel 
Ales. Dar cu o luciditate autoflagelantă înţelege: „Nu eşti alesul, / orice s-
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ar spune, / nu se petrece / nici o minune” (Semne, p. 9). În consecinţă: „un 
duh al nopţii prins în călimară” dezlănţuie „o joacă de năluci şi de cuvinte” 
(Rătăciri, 2014, 9). Astfel poezia trebuie să fie ca o urzeală ţinută strâns – 
ci nu ca o pânză-n destrămare – de „iţe stranii lăsate-n jocul iepelor 
cereşti” (Ibidem, 8). 

Dar care-ar fi rolul Scribului după ce „descoperind altare ori clopote 
căzute din turnuri colosale… întoarse din uitare” e vremea să-şi suie 
Golgota sa? Spre a fi bătut pe crucea imaginară? Nu, încă nu e sosită clipa 
răstignirii, căci poetul „întârziat… de prin istorii” mai are de spus „o altă 
poveste”, drept pentru care imploră muzele: „Mie lăsaţi-mi cuvântu-
nceputul” (Scribul, 2011, 19) căci „Restul e-al vostru”. Acest motiv 
şecspirian al „Restului”, răsfrânt în oglindă, e chiar „cuvântu-nceputul” „în 
vecia de linişte şi pace” pe care „mai pun pecete praful şi stingerea cernelii 
/ şi un adaos, martor din veci. O, Eli, Eli” (Anonymus Notarius, p. 21). În 
accepţiunea / şi viziunea / acestui tip de poezie spirituală – superioară 
oricărei „făcături” postmoderniste de azi (nu şi de ieri – n.m.) – materialul 
de lucru e vorba înţeleaptă, e vorba potrivită – ca la T. Arghezi bunăoară – 
(Atelier, 23), pe „tăbliţe scrise, de lut, de piatră şi de scânduri / prin care 
laşi în lumea asta fărâmată de vis şi gânduri”. Certamente „prin încâlcirea 
de cuvinte din versuri searbede şi rime” nu se făureşte mai nimic, darămite 
„semne scrise pe hârtie” cu veninul „dintr-un fagure pe care îl mai storc 
din când în când”. Fagurele e neepuizabila în frumuseţe limbă română, 
metaforă reculeasă de Ion Horea din slova eminesciană (Rătăciri, 2014, 65, 
Eu rămân). Când abordează ontopastelul, poetul transilvan îl transformă, 
printr-o alchimie sonoră, fluidizată muzical, în fabulă (Vedere, 40). De 
altfel scriind „sub legi extreme”, cultivând cu succes forma fixă, ba şi 
dificila compoziţie în cerc hermeneutic, poetul – ar aprecia unii ca fiind un 
aspect paradoxal, eu însă nu, căci cred, exact pe dos – abia graţie acestei 
discipline prozodice este el însuşi, liber, dezinvolt, expresiv, reflexiv şi… 
transeminescian. Rima rară îi întraripează metaforele vii, le circumscrie 
unei estetici de asemenea vii, pătrunsă de „fiori cereşti” însă, ori de efecte 
ale limbajului popular; astfel câte un verb „stăi” (cu ă în loc de a) rimează 
cu adjectivul posesiv „tăi”, ori „nunţi e” cu „grăunţe” (Echinocțiu, 43). Ba 
în câte-o „elegie”, este folosită monorima cu un succes incontestabil. Ce 
vreţi! Ca nou model – de critic transmodernist – eu mizez în continuare pe 
asemenea rafinamente transfiguratoare, pe asemenea izbânzi de „şcoală 
po(i)etică”, întrucât poezia, dacă nu se revendică dintr-o tradiţie de ipso et 
de facto, nu există. Pe-o tradiţie de solidă cultură literară şi de judecată 
critică, ambele concurând la a da pilde exemplare de creativitate prin 
practicarea autoconstrânselor paradigme severe. „Pe-o cale-ntoarsă” spre 
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marile figuri creatoare ale unei Europe experimentaliste, atitudinea lui Ion 
Horea e selectivă, ordonatoare, ba diurnă ba nocturnă, dar integrată unui 
imaginareal reciproc transgresiv ori reciproc oglindit: „Ce stranii temerile 
tale şi oglindirea căutată / sub răchitişuri la golgoane pe unde nu sunt 
oglindiri”. „Calea-ntoarsă” e ca a lui Făt-Frumos din Ţara Tinereţii-fără-
bătrâneţe şi a Vieţii-fără-de-moarte: „pe valea de care încă te cutremuri”. 
Dar Ion Horea scrie şi poezie cosmică, de largi reverberaţii simultan 
centripete şi centrifuge, mai întâi spre esenţă şi apoi spre aparenţă, abia 
dimpreună acestea gestionând regimul scriiturii orfice / apolinice 
(Nocturnă, p. 54, Filă, p.55). 
 

3. Receptarea critică 
 

Receptarea critică a operei lui Ion Horea e una bogată, respectabilă, ba 
chiar prodigioasă. L-au comentat Vasile Spiridon, Iulian Boldea, Eugen 
Barbu, Al. Cistelecan, George Călinescu, Şt. Aug. Doinaş, Gheorghe 
Grigurcu, Victor Felea, Aurel Martin, Dumitru Micu, Nicolae Manolescu, 
Ion Negoiţescu, Pentru Poantă, Al. Philippide, Al. Piru, Ion Pop, Ion 
Popescu-Brădiceni, Marian Popa, Ion Rotaru, Eugen Simion, Nichita 
Stănescu, Mircea Tomuş, Cornel Ungureanu, Eugeniu Nistor, Anamaria 
Ştefan (Papuc), Silviu D. Popescu, Constantin Cubleşan, Edgar Papu ş.a. 
Pe absolut toţi am avut marea bucurie de a-i cunoaşte, de a-i intervieva 
onest dar memorabil. Opiniile lor au consemnat în eon aspecte 
fundamentale. Dar să încep cu Gheorghe Grigurcu. În „Poeţi români de 
azi” (Grigurcu, 1979, 212-215) criticul – stabilit azi în Târgu-Cărbuneşti în 
oraşul lui T. Arghezi şi G.Uscătescu la puţini paşi de Muzeul „Tudor 
Arghezi”, înfiinţat de Mitzura Arghezi şi Ion Mocioi, – îl aşază pe Ion 
Horea printre ruralii rafinaţi, în paradigmă, cu Zaharia Stancu, Aurel Rău, 
Aurel Gurghianu, Ioan Alexandru, Ion Gheorghe, Gheorghe Pituţ, Ileana 
Mălăncioiu, Ion Sofia Manolescu, Petre Ghelmez, Petre Got. Nu contest 
opţiunea comilitonului meu de juriu permanent al Atelierului Naţional de 
Poezie şi Critica Poeziei „Serile la Brădiceni” (1997-2017), care-şi 
celebrează, în toamna asta, cea de-a XXI-a ediţie (şi care în 1998 l-a avut 
ca unic laureat chiar pe Ion Horea – n.m.). La o adică, de ce-aş face-o? De 
gustibus non disputandum! Astfel, Gheorghe Grigurcu îl consideră pe Ion 
Horea un postpillatian. Citez: „Evident avem de-a face cu o continuitate 
care prin bardul de la Florica aspiră atmosfera robustă a Pastelurilor lui 
Alecsandri” (Grigurcu, 1979, 212) dar consună şi cu „Priveliştile” lui 
Fundoianu (Fundoianu, 1983, 5-58). Atent la acest tip de figură creatoare, 
Grigurcu sesizează în dreptu-i: mentalitatea experimentală, simbolismul 
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cursiv, alegreţea cuvântului, articularea imaginii, sinteza melopeei 
pastorale, proteismul formal, construcţia unui labirint po(i)etic cu o 
eleganţă aplicată (ca-n „parnasianismul” lui Al. Andriţoiu – n.m.) şi cu o 
culturală migală, a indeterminatului. 

Pentru Poantă avea şi el dreptate, când îi detecta estetismul à rebours, 
dar preferându-l pe Ion Horea eminescianizând superior. Ce trăsături mai 
detectează criticul clujean: o tulburătoare fluenţă incantatorie, nostalgia 
erotică proiectată pe un fundal de ruralitate cosmică, sugestia singurătăţii 
edenice, obsesia timpului devastator,  evocarea unor peisaje întunecat-
mirifice, năluci ale absenţei ori singurătăţii, atmosfera autohton-
trubadurească, desăvârşita retorică muzicală, încrustarea subtilă a 
regionalismelor în efectele de limbaj arheologic (ca la Marin Sorescu – 
n.m.) (Poantă, 1983, 50-53). Apărut iniţial pe post de cronică la „Podul de 
vamă”, articolul „Întoarceri” este prins şi în sumarul „Fereastra criticului” 
(Cristea, 1987, 191-195), unde Valeriu Cristea apreciază lirica lui Ion 
Horea ca fiind „de reflexie uneori amară”, de viziune, dar şi a unor stări 
sufleteşti, de atitudine cetăţenească planetară, de reîntoarcere pe Arca lui 
Noe. Însă noutatea cu care Valeriu Cristea restructurează un mit critic deja 
format constă în decriptarea procesului de creaţie horeană, care este unic, 
cu o identitate incontestabilă. 
 

4. Poezia reflexivă 
 

În oglindă cu Benjanian Fundoianu (B. Fondane), Ion Horea pune pe 
tapet tot „cuvinte pădureţe”. Poezia lui e – şi nu e – descriptivă căci 
descripţia sa nu are un model real, ci naşte din negura minţii, ca un protest 
intim şi evident programatic împotriva peisajului mecanic. Natura în 
poemele lui B.F. apărea ridicată la o potenţă mai mare decât imaginea ei 
normală, ca o supapă prin zidul de foc, supapa fiind însăşi spuma de 
flăcări, vulcanică. Ion Horea aduce într-o pregnanţă grea „de-atâtea 
gânduri stranii” pe „Eli, Lama Sabachtani!”, „printre luminile de ceară”. 
Poemul musteşte iarăşi fecund de mituri egiptene, funerare, transcendente, 
într-o paralelă promptă ori alternativă cu tradiţia ardelenească, pe care o 
intertextualizează la vedere. „Martorul cel drept” fiind „tot foaia albă”, 
poetul ne încredinţează vaticinar: „De mult încerc să mă îndrept / printre 
scripturile române, / cu jalea neamului în piept” (Foaia albă, în Scribul, p. 
49). Meşteşugul rimei în arta prozodică atinge în „oglinzile” semantice ale 
lui Horea poate chiar perfecţiunea. „Amestecând ecouri… într-un altar sub 
treceri de-mperecheri şi rituri cu zugrăveli de ape”, poetul este prizonierul 
poeziei reflexive, ba chiar şi al poeziei pure (neperisabile) şi aproape 
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ermetice, căci, finalmente, se desprinde – cum mai arătam – de realitatea 
imediată şi edifică un spaţiu verbal autonom, pur în sensul 
antireferenţialităţii şi al închiderii sale asupra propriei topografii 
semantice. Pentru criticul şi teoreticianul transmodernist care sunt, poezia 
lui Ion Horea se revendică din tipul de poezie care caută a se apropia de 
propria sa esenţă, a se reduce la esenţa ca atare şi anume la: metaforă, 
magie sonoră, sugestie, ambiguitate, metafizică orfică, sacralitate, 
religiozitate, poeticitatea ca efect al artei etc. Şi totuşi, pentru Ion Horea 
lumea practică e o lume poetică, întemeindu-se pe valorile expresiei 
directe şi ale „gândirii insensibile”, care nu e aptă de acte gratuite de 
contemplaţie. Dar şi pe sustragerea eului structurant faţă de aceste 
determinări ale lumii contingente, care se manifestă în limbaj, prin 
abaterea de la formele / normele comune ale comunicării (Crăciun, 2002, 
435-436). „Cu cât abaterea va fi mai mare, cu atât se pătrunde mai adânc 
în spaţiul de excepţie al poeziei, guvernat de legile artei şi manifestându-se 
printr-o substanţă (de viaţă?) şi autentică şi superioară” (Crăciun, 2002, 
437). La pândă mereu „ochiul descifrează în zodii” „istorii” ţesute în voie 
de păianjeni „şi-o linişte virgină prin foi îngălbenite mai cată să exprime” 
„lunaticul, subtilul poet” vrut cu dinadinsul. Acesta „prin semnele 
plaivasului tocit” încearcă să desluşească ceva în pripă apoi recade ca Iona 
în pântecul de chit exclamând doar: „Sunt prins de mine însumi şi-nghiţit. / 
Măcar să ţip! / Nu, nimenea nu ţipă !” (Acelaşi, în Scribul, 73). Adică, 
balena e chiar poetul însuşi în care sălăşluieşte un spirit ionaionic. Acelaşi 
Petru Poantă prinde sub condei ambiţia configurării unui limbaj autonom, 
de sugestii mitologic-agrare şi în general sentimental-rurale, sintaxa unui 
lirism uşor stilizat, discreta notă de panteism deopotrivă euforic şi 
melancolic. Poetul real trebuie căutat în plastica bucolică şi în miraculosul 
deja existent în cotidian dar trebuind a fi revelat / resurectat în pastel ori 
stampă, poezia îmbrăcând haina ceremonialului şi a fabulosului vecin cu 
cotidianul (re)curent şi cu hieraticul de extracţie balcanică. (Poantă, 1973, 
63-70). Mircea Tomuş depistează însuşirea poliedrică a versului scris de 
Ion Horea, inspirată de „Priveliştile” lui Fundoianu, caracterizate de o 
inspirată asociere a principiului riguros metric, cu disponibilităţi expresive 
ale licenţei. Ce aduce în plus Ion Horea faţă de poetul Herţei: calitatea 
particulară a raportului dintre om şi cosmic, ritmarea vieţii sufleteşti după 
cea a naturii, mişcarea ritualică în consens cu zodiile, poezia însăşi ca mod 
activ de participare la viaţa secretă sau spectaculoasă a naturii, filonul 
hesiodic ori arghezian, antropocentrismul vizionar al unui homo faber care 
construieşte şi acţionează în acord cu forţele constructive ale firii (Tomuş, 
1974, 205-210). 
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5. Gândul transideatic şi transideologic 
 

Ion Horea descoperă, pare-se, în moarte paradisul pierdut râvnind 
fantezia rurală a lui Francis Jammes ori puterea mistică a lui Charles 
Baudelaire. Poezia-i se omogenizează conjugând imagini, emoţii, volume, 
suprafeţe potrivite, echilibruri, contacte ba precise ba ambigue. Inspiraţia e 
dublată de-o tehnică geometrică, rezultând un poem conceput ca/ şi cu/ un 
univers autonom, cu legile-i/ principiile-i arbitrare, cu hazardul de rigoare 
programatic prevăzut. Şi rezultând un poem vaporizat/ dintr-o stare 
sufletească dată şi datată, imanenttranscendentă şi transscris cu acea 
bucurie ascetică a unui isihast eretic şi a unui pustnic de peşteră 
sacerdotală. În „Jurnal” (1 noiembrie 2010 – 19 noiembrie 2011) (Gravuri, 
2013, 7-36) poetul, de formativitate semiotică, încheagă – neobosit parcă – 
„din stup ceresc, roirile de stele” credincios menirii sale. Poezia îşi are 
sălaşul creatic „acolo în adânc, întru vecia/ oglinzilor de sus abia văzute”. 
Dar locuind între şi în ele, poetomul-vates e convins că „o moarte-nvinsă 
pare orice vers”, „un ochi de apă” în care se reflectă „şi cumpăna şi licărul, 
şi norii”. „În pragul împăcării” („pragul nemuririi”), „stătea pe vremuri 
însuşi Dumnezeu”. Cedându-i Locul său, poetului, acesta trebuie să şi-l ia 
în primire ca într-o joacă, presimţind căderea în „sure văi de chaos” (Mihai 
Eminescu). De altfel, ca poet, „din întuneric vii şi din tăcere,/ să pui cuvânt 
alături de cuvânt, / ca ploi ţesute-n firele de iarbă,/ ca firul ierbii prins în 
pânza ploii” (16 octombrie, 2011, în „Gravuri”, 2013, 23). Această lirică a 
fertilităţii îşi are alternativa survenită firesc în rugăciune: „Acesta-i timpul 
meu de rugăciune”, dar şi în solitudine: „Singurătatea de-a te şti în tot”. 
Din punct de vedere estetic/ doctrinar „Gravurile” sunt „replici” la 
Eminescu, ele propunându-şi a demonstra hieratica actualitate a poeziei 
geniului de la Ipoteşti, la rându-le însoţite de „tentaţii metafizice funebre” 
(10 noiembrie 2011, ibidem, 31), ori de irezistibila chemare a unui glorios 
trecut istoric, evocat de cronicari între două domnii sau două bătălii cu 
turcii, cu tătarii, cu leşii. Acest trecut „reînviind în fiecare clipă” şi în 
„gravuri”, a căror poezie e susţinută de o ideatică omogenă şi concretă. 
Această ideatică are la bază principiul unei rezonanţe vitale a naturii 
umane cu misterul lumii. E acel principiu regăsibil în extazele mistice, în 
intuiţionismul filosofic, în teoria antică a poeziei ca manifestare orfică; ca 
rezonanţă vitală între poetom şi univers/ divinitate.  
          Şi totuşi, invenţia, creativitatea horeană e prezentă în limbajul 
nepurificat de zgura utilizărilor perisabile/ contingente. În realitatea mai 
degrabă muzicală decât gramaticală a limbajului poetic, în semantica-i 
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fonetică (în acustica-i semantică, similară cumva cu a lui Cezar Baltag şi 
Nichita Stănescu ori Mihai Ursachi) sunt lăsate să pătrundă, personante, 
regionalisme, arhaisme, localisme topofilice ceea ce ne sugerează ideea 
programatică a explorării întregului domeniu al sensibilităţii care este 
guvernat de limbaj. Chiar se desprinde încă o certitudine fundamentală în/ 
din „Gravuri” (Horea, 2013, 37-66): că explorarea sensibilităţii şi a 
limbajului sunt consubstanţiale şi nu pot fi realizate decât în cadrul unei 
unice acţiuni de cunoaştere. Această acţiune ne înlesneşte să înţelegem şi 
mai bine de ce poezia reflexivă este un spaţiu al unei duble oglindiri a 
individualităţii poetului în propria-i subiectivitate şi a limbajului în sinele 
său poetic. Eul horean e un eu pur care, aflat în punctul de plecare a(l) 
operei poetice, subliniază aproape totul, inclusiv biografia celui care scrie 
şi se scrie pe Sine. Paul Valéry compara acest Moi Pur cu acel preţios zero 
de l’écriture al matematicii. Oricum, am ferma convingere că poezia 
reflexivă este cea mai îndreptăţită formă de aspiraţie a lirismului spre 
descoperirea substanţelor sale absolute (Crăciun, 2002, 440). Într-o „Filă” 
(p.40), Ion Horea ne şi arată ce-aşteaptă. Citez – „Şi-aştepţi să mai apară 
ceva ca prin minune,/ un gând mai de dincolo de nu ştiu ce idei/ să-i afli-
ntruchiparea la tine sub condei/ măcar în jocul altor preocupări comune”. 
Gândul transideatic e desigur de natură transmodernistă. 
 

6. Poezia sau frumuseţea ca senzaţie fizică 
 

          Desigur. Despre Ion Horea, am scris în trei din cărţile mele. Drama 
pe care o trăieşte azi poetul m-a copleşit. A survenit în timp ce scriam la 
această mică şi succintă monografie. Pe traseul cercetării, mi-am revizuit 
mereu proaspetele relecturi. Iar poziţionarea incipitală a rămas în vigoare: 
poezia sa e o poezie europeană, grefată pe o triplă mare cultură po(i)etică: 
germană – franceză – italiană, sub semnul, inconfundabil, al farmecului 
comme toujours discret al autoreflexivităţii. O paralelă Ion Horea – 
Umberto Saba, deloc exagerată, mi-a relevat aspecte în genere 
insuficient… revelate de către critica literară. De altfel, am discutat 
îndelung acest subiect cu Ilie Constantin, laureat şi el, ca şi Ion Horea, al 
Atelierului Naţional de Poezie „Serile la Brădiceni”. Trăitor la Paris, Roma 
şi Berlin, eminentul traducător şi grozav comiliton de comunicare… 
transculturală, îmi sugerase această posibilă alăturare „Ca şi Sabato, al 
nostru Horea are un suflet de profundă şi tulburătoare vibraţie umană. E un 
primitiv – mi-a zis într-un rând şi A.E. Baconsky – iar în esenţă unul dintre 
ultimii căutători ai filoanelor pierdute ale tradiţiei continentale”. Ca şi 
Sabato, în Triest, adaugă eu, acum, la an 2017, Horea explorează / 
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exploatează filonul de aur al dialectului transilvan. Echilibrul dorit, care 
împrumută cea mai elementară aparentă a notei fireşti, se limpezeşte 
treptat până la „Vitraliu” din 2016 (Horea, 2016, 70): „Când scriu aceste 
rânduri, nu ţin seama / nicicând de timpul care stă la pândă / nerăbdător, 
ascuns printre cuvinte / să-ntunece, să roadă, să usuce…”. Amarnice 
răscoliri intime izbutesc să depăşească îndoiala şi neliniştea, spaima de 
moarte, printr-un efort de armonie către o melancolică seninătate. 
Cioplitor, ca şi Brâncuşi, Ion Horea, simte ca şi Jorge Luis Borges 
frumuseţea poeziei ca pe o senzaţie fizică (Borges, 2008, 7-37). Astfel 
ciopleşte „acelaşi butuc fosforescent / în fiecare seară găsit la întâmplare / 
pe unde vai, demultu-i, umblai, adolescent / ademenit de patimi 
cărturăreşti, atent / să potriveşti o lume buimacă, -n rime rare” (Filă, în 
Gravuri, 2013, p. 41). Ascultător de poveşti, poetul îşi potriveşte, desigur, 
de ochii lumii, masca înţeleaptă, şi cu sigiliu-i identificator ne informează 
lapidar: „Străin de gustul / Eternităţii / eu, sunt augustul / domn al cetăţii // 
Rămas în turnul / de priveghere / la tot ce trece / la tot ce piere” ca şi Mihai 
Eminescu în „Glossă” în următorul poem din „Gravuri” (Horea, 2013, 44) 
fiind chiar un fidel intertext la altă poemă eminesciană: „Ori din aproapele 
/ ori din departele / vremuri îngroape-le / patimi deşartele // Neguri se lasă 
/ pe altedăţile / cum te apasă / singurătăţile” (Retro). Iată, cât de bine-i stă 
românului adevărat Ion Horea între Eminescu şi Saba, toţi trei fascinaţi de 
retorică şi de rafinată instrumentaţie stilistică.; întrucât de facto 
„defazarea” programatică ne luminează taina unei lente decantări a poeziei 
sale, a unei fervori închise şi a unei forme de revoltă tacită împotriva 
dictaturii comuniste; ermetismul horean este exact ce consider şi 
reconsider: o înlocuire a conştiinţei istorice printr-o memorie orfică, 
prospectată în dimensiunile-i atemporale, regăsite în purismul verbului 
liric. Şi orfismul lui Saba şi cel al lui Horea este un exorcism prin dulcele 
cânt, restituit dens şi vibrant de armonie şi suflet. 
 

7. Stadiul oglinzii 
 

          Pe axa Mateiu Caragiale – Pillat – Fundoianu, vocea lirică a lui Ion 
Horea îşi păstrează accentele de spirit liber antrenat în pura creaţie poetică, 
făcând figură de creator bazat pe meditaţie asupra ontologiei poeziei şi „în 
urmărirea altui înţeles” (Acelaşi, în „Gravuri”, Horea, 2013, 57). Pentru 
admirabilul poet ardelean îndătinat şi nedezrădăcinat complet (ca şi 
gorjeanul Mircea Bârsilă – n.m., I.P.B.), poezia se scrie într-un cabinet 
magic: biblioteca. Spirit vrăjit de natură, Ion Horea este totuşi un oficiant 
al cărţii, un practicant al ei heraclitic; prin urmare şi (re)cititorul abilitat se 
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schimbă necontenit: căci se poate afirma că fiecare lectură a unei cărţi, 
fiecare recitire, fiecare amintire transculturală despre această lectură, în 
imaginaţia noastră, reînnoieşte textul, el însuşi un „râu schimbător” (o 
mutaţie a valorilor estetice, adică – n.m.), adică un limbaj expresiv, care, el 
însuşi, este o oglindă a timpului, transparent dar misterios ca o incantaţie. 
Abordată aşa, poetica lui Horea este parte a unei estetici postcroceene, cu o 
structură numai a ei înseşi. Astfel că limbajul horean este o inegalabilă 
creaţie estetică auctorială cu asupra-de-măsură: „Până la urmă, totuşi, îţi 
vei rămâne sine-ţi” (Neguri, „Scribul”, 2011, p. 63). Dar o metaforă 
persană arată că, de fapt, luna e oglinda timpului şi exprimă gingăşia 
astrului şi presupusa ei eternitate. Însă fiecare termen din cei trei este o 
operă poetică în regimul terţului inclus. Acum devine mai explicită o 
afirmaţie precum cea din „Atelier” (Horea, 2011, 65): „Şi-ncerc să fiu 
lunaticul, subtilul / poet pe care-l vreau cu dinadinsul”. Comentându-l pe 
Radu Petrescu, Mircea Benţea consideră că stadiul oglinzii nu-i doar 
operaţiune psihică ci şi una ontologică (Benţea, 2000, 107) iar pentru 
Jacques Lacan proba oglinzii înseamnă exerciţiul prin care copilul se 
recunoaşte şi îşi unifică eul în spaţiu şi trecerea de la specular la imaginar, 
apoi de la imaginar la simbolic. Eliberată de dialectica naturală, noţiunea 
(de „stadiul oglinzii”, n.m.) dă poemului ca atare sensul de matrice a 
devenirii imaginare a eului po(i)etic şi totodată o „traduce”, din 
perspectiva nevoii de a se percepe pe sine ca unitate metacorporală. Încă 
un „fragment” dobândeşte, iată, un hermeneutem. Îl citez, căci provine tot 
din „Atelier”: „La miezul nopţii nu mai sunt umilul / îngemănat cu teama şi 
plictisul, / şi sui pe coama dealurilor visul / ca mai demult, când le eram 
copilul…” (Horea, 2011, 65). În „Gravuri”, primul ciclu e un „jurnal” sui 
generis (1 noiembrie 2010 – 19 noiembrie 2011). Însă şi în „Vitraliu” 
„genul” de „jurnal zilnic” persistă (Horea, 2016, 49-76) şi aş remarca, în 
acest nou context (arhitextual – n.m.), un „Destin” vădit „autobiografic” 
(Vitraliu, 2016, p. 61); or, scrierea jurnalului înseamnă tot ceva asemănător 
cu intrarea în stadiul oglinzii. Scriindu-şi jurnalul „ergografic” Ion Horea 
se percepe pe sine ca întreg coerent – de grad prim dar şi de grad secund – 
şi ca lucrare simultan de gradul întâi şi de gradul al doilea (Borges, 2008, 
10); lasă astfel în urmă fiinţa disperată, care trăia numai în incoerenţa 
timpului.  
           Scriind, poetul asigură accesul la „imago mundi”, eliberat de orice 
referenţialitate, trăind fatalmente doar din oglindirea de sine. Şi îşi 
reasigură sieşi corpul aerian fixat ca o efigie în pagină, transformat într-o 
fiinţă de hârtie, din care invers, limbajul îl locuieşte pe creatorul de 
scriitură, aceasta însăşi ca pavăză împotriva uitării, ca formă privilegiată a 
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oricărui demers creator. Citez finalul de la „Destin” spre a nu fi acuzat de 
„dezertare” de la temă/remă: „Adeverindu-mi gândul pe-o foaie de hârtie, / 
întors în amintire, adus din amintire / nădăjduind că toate le scriu spre-a se 
citire / dintr-o dorinţă / numai ori poate la-ntâmplare, / oricum în versuri 
drepte şi vorbe foarte clare / din cât mai pot în scrisul mărunt să mai 
exprime / sonore, – aceste ritmuri, -alese, – aceste rime” (Horea, 2016, 62-
63). 
           Paradoxul horean constă în receptarea literaturii ca pe o formă şi a 
fericirii şi a nefericirii, transcrisă concret-abstract, iar epitaful ei ar putea fi 
reprezentarea unei Luni însângerate. Citez: „Cu mine se aprinde şi se stinge 
/ lumina de-nceput şi de pe urmă // Prin mine simt cum trece licărind / şi 
cum apune-ncet la mine-n sânge. / Acolo te aprinzi, biet duh al meu” 
(Horea, 2016, 46). „Cred că poezia este ceva ce se simte” – se pronunţase 
Borges, în 1977, la Teatrul Coliseo din Buenos Aires. Horea se înscrie pe o 
coordonată similară, simte poezia aşa cum simte ograda ca pe „un 
compendiu al gândului, cu stampe târzii din Evul Mediu”. Şi-o concepe 
descoperind-o / inventând-o / amintindu-şi-o ca Platon. Are senzaţia – 
scriind-o – că-i preexistă: unul din efectele poeziei trebuie să fie acela de a 
da senzaţia nu de a găsi ceva nou neapărat, ci de a ne aminti ceva aproape 
uitat. Citez din acelaşi text „Palimpsest”: „Părea (cum îmi închipui acum) o 
arătare /…/ (Ceva, din amintire, îmi tremură sub pleoape) /… / (Acum, 
privind în urmă, prin spaţiul neuronic, / cum numai-n încâlcirea de crengi, la 
mărul ponic, / de unde se alege, prin stingeri şi risipe, / această zi, din toate, 
amiaza unei clipe, / în gândul meu, buimacul, târziul şi fictivul? / Să fie ca 
din toate câte-ar mai fi, motivul, / şi-n crucea ei copilul ivit ca-ntr-o oglindă, 
/ din câte, după vremuri, ar fi să se cuprindă?/ Ce zeu, întors din uşa poieţii, 
ori din şură / văzu-n aceste corturi („de cânepă topită, / în pulberea amiezii 
cernută ca prin sită” – n.m., I.P.B.), cândva, literatură, / şi din copilul singur 
prin casă şi ogradă, / un vers pe care nimeni n-ar fi putut să-l vadă?)”. 
„Jurnalul” din „Vitraliu” începe chiar cu această rezumativă chintesenţială 
„ars poetica”. Et punctum. Quod erat demonstrandum! 
 

Bibliografie 
1. Ion Horea: Scribul; editura Ardealul, Târgu-Mureş, 2011; / 2. Ion 

Horea: Gravuri; Editura Ardealul, Târgu-Mureş, 2013;/ 3. Ion Horea: 
Rătăciri; Editura Ardealul, Târgu-Mureş, 2014;/ 4. Ion Horea: Vitraliu; 
Editura Ardealul, Târgu-Mureş, 2016;/ 5. Gheorghe Grigurcu: Poeţi români 
de azi; Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1979/ 6. Petru Poantă: 
Radiografii II; Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1983/ 7. Valeriu Cristea: Fereastra 
criticului; Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1989./ 8. B. Fundoianu: 



Conta nr. 28 (iulie - septembrie 2017) 

 

 46

Poezii (I+II); prefaţă de Dumitru Micu, tabel cronologic de Paul Daniel şi 
George Zarafu; B.P.T., 1983, Editura Minerva, Bucureşti./ 9. Petru Poantă: 
Modalităţi lirice contemporane; Editura Dacia, Cluj, 1973/ 10. Mircea 
Tomuş: Istorie literară şi poezie; Editura Facla, Timişoara, 1974/ 11. Al. 
Piru: Poezia românească contemporană (1950-1979), Editura Eminescu, 
Bucureşti, 1975/ 12. Eugeniu Nistor: Dialoguri în Agora; Editura Ardealul, 
Târgu-Mureş, 2005./ 13. Gheorghe Crăciun: Aisbergul poeziei moderne, cu 
un Argument al autorului şi cu o postfaţă de Mircea Martin; Ed. Paralela 45, 
Piteşti, 2002/ 14. Umberto Saba: Il Canzoniere / Canţonierul, traducere din 
limba italiană de Ilie Constantin; Ed. Paralela 45, Piteşti, 2009/ 15. Jorge 
Luis Borges: Poezia sau frumuseţea ca senzaţie fizică; Ed. Paideia, 
Bucureşti, 2008./ 16. Mircea Benţea: Radu Petrescu. Farmecul – discret al 
autoreflexivităţii; Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2000/ 17. Ion Horea: Rondeluri; 
Ed. Ardealul, Târgu-Mureş, 2012./ 18. Ion Horea: Noaptea nopţilor; Ed. 
Dacia, Cluj-Napoca, 1985/ 19. Umberto Saba: Capra şi alte poeme 
antologice, traducere şi postfaţă de Dinu Flămând; cu o prefaţă de 
Margherita Ganieri; îngrijirea ediţiei şi cronologia de  Smaranda Bratu 
Elian, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2009/ 20. Jacques Lacan, Le stade du 
miroir comme formateur de la fonction du Je, în Ecrits, I, Seuil, 1971, 
p.90./ 21. Matei Călinescu: Conceptul modern de poezie; Ed. Paralela 45, 
Piteşti, 2009. 
 



Epic 

 

 47

 

O proză de  

Adrian Alui 

Gheorghe 
 

 

 

Conspiraţia mediocrilor 

sau cum să fim Poetically correct 
 

 
          Ninel Postolache, cunoscutul critic literar, a plecat dimineaţa de 
acasă spre bibliotecă şi nu s-a mai întors. De fapt, nimeni nu a contabilizat 
ora plecării, ţinta preconizată, direcţia şi nici faptul că nu s-a întors în acea 
seară, pentru că nu prea avea cine să o facă. Bietul Ninel nu avea pe 
nimeni, locuia singur, nu dădea cont nimănui de ceea ce făcea, ce spunea, 
ce mînca, ce visa. Că oricum, chiar şi oamenii singuri visează. Sau mai 
ales ei, ar spune vreun singuratic autor de poezii siropoase, dintre cei pe 
care i-ar rade fără milă, în textele sale critice, chiar Ninel Postolache.   
          Ninel era redactor la o revistă din capitală, mai colabora la cîteva, nu 
cîştiga cine ştie ce, dar ca orice ulceros se mulţumea cu puţin. Pentru că îi 
era o frică organică de mîncare şi de băutură. Mai mult, pe autorii care 
beau sau care aduceau omagii alcoolului îi critica fără milă. Termenul mai 
corect era: îi executa. Iar în critica literară, o spun toţi cei care sînt atenţi la 
fenomen, ca să te impui ori lauzi tot, ori razi tot. Iar Ninel nu făcea 
concesii, de asta nu prea era iubit, dar era temut. Bine, trebuie să spunem 
adevărul pînă la capăt, nu rădea chiar tot, avea din cînd în cînd cîte un 
moment de slăbiciune, acolo unde valoarea îl făcea să uite de ulcerul său. 
Că valoarea unei cărţi, spunea uneori Ninel, era cel mai bun medicament 
pentru durerile sale. Dar rar îl mai găsea, ofta criticul.          
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          A fost greu de stabilit cînd a dispărut de la domiciliu, pentru că 
Ninel lucra pe stoc, îşi trimitea cronicile sale acide cu o lună, chiar cu o 
lună şi jumătate înainte la reviste, ca să nu rămînă descoperit. Cînd avea 
perioadele sale de lecturi intense, revistele consumau materialele puse la 
dispoziţie şi nu îşi puneau întrebări în privinţa lui Ninel.  
          Oricum, cînd i s-a epuizat stocul de texte critice de la revista 
„Concordia literară şi artistică”, acolo unde figura în caseta redacţională, 
secretarul de redacţie, Cosmin Roşescu, a telefonat acasă la Ninel. Nu a 
răspuns nimeni nici miercuri, nici joi. Vineri redactorul şef, Alin Surugiu, 
a sunat la redacţia altei reviste, nu neapărat concurente, pentru că în 
domeniul acesta nu prea există concurenţă şi a aflat că nici acolo Ninel nu 
îşi onorase contractul. Săptămîna următoare revista „Concordia literară şi 
artistică” a apărut fără obişnuitul text al lui Ninel, pentru prima dată după 
unsprezece ani de colaborare ca la cronometru. Directorul publicaţiei, 
Mircea Miroiu, a sunat la poliţie, unde avea o cunoştinţă şi a întrebat ce e 
de făcut. Amicul i-a spus că în cazuri dintre acestea, primul lucru e să se 
deplaseze la domiciliul celui considerat dispărut. S-au deplasat. Nu a 
răspuns nimeni la uşă. Vecinii nu, nu îl văzuseră pe Ninel de multă vreme, 
deşi nici înainte nu prea le stîrnea interesul. Trecea aproape nebăgat în 
seamă. Conform procedurilor poliţia a decis să forţeze uşa. Nu a fost greu, 
yala de siguranţă era şubredă. 
          Ninel nu era în casă. Nu erau semne că s-ar fi întîmplat vreo 
nenorocire, lucru pe care şi-l imaginaseră imediat vecinii în momentul în 
care văzură poliţia şi modul nu prea obişnuit de a intra în casă. 
          Nu lăsase niciun bilet, niciun semn că ar fi plecat undeva. 
          Pe masa din bucătărie nişte resturi de mîncare – brînză, roşii, o cutie 
de pateu prost, deschisă, învineţit, putred – erau singurele probe ale vieţii 
din interior. Pe birou erau cîteva teancuri cu cărţi, care îşi aşteptau 
verdictul. Pe o coală de hîrtie era schiţat începutul unei noi cronici literare, 
la volumul „Greutatea îngerului în conştiinţă” a scriitorului în vogă 
Apostol Gosav. Primele fraze sunau aşa: „Nu greutatea îngerului ar trebui 

să atîrne în conştiinţa autorului nostru, cît lipsa de har. Pentru că în cazul 

lui Apostol Gosav avem de a face cu un simulant şi nu cu un scriitor. 

Uneori simulantul place mai mult publicului, pe care îl păcăleşte, numai 

că un substitut de scriitor nu e un scriitor, decît pentru cei care nu au 

habar ce înseamnă valoare în artă...!” Trebuie să recunoaşteţi că îl 
executa pe nefericitul autor, numai că glontele nu a ajuns cu totul la ţintă 
datorită acestei dispariţii misterioase. Ce-i drept poliţia făcuse public 
conţinutul ultimelor pagini scrise de critic, ca să vadă oarece reacţii ale 
cunoscuţilor, ale lumii din care provenea dispărutul. Numele lui Apostol 
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Gosav a fost pronunţat de nenumărate ori în cursul anchetei, de parcă acea 
carte, pe care tocmai o citea şi comenta criticul, ar fi fost un martor cheie 
într-un asemenea caz.  
          Poliţia a pornit o anchetă, neconvinsă însă că e vorba chiar de o 
dispariţie. Un om singur, un artist a plecat în lumea largă. Nu era obligat să 
anunţe pe nimeni, nu avea contracte ferme pe care nu le respectase. Că nu 
trimisese un articol la o revistă? Hai, că o revistă nu e un furnal căruia i se 
termină cărbunele, ca să poată să fumege mai departe. 
          Oricum, au fost căutate rudele lui Ninel, din satul lui din Banatul 
sârbesc.     
         Nu, nu ajunsese pe acolo.  
          Ninel? Care Ninel? întrebaseră unii, pentru că acesta nu mai trecuse 
de mulţi ani pe acasă.  
          A, Ninel...!, exclamaseră alţii. Numai că nu îl mai văzuseră de ani şi 
ani. Ştiau că e scriitor mare, undeva în capitală. Ce scria? Ei, asta nu ştia 
nimeni să o spună. Nici chiar primarul, care era un fel de rudă a criticului, 
despre care ştia din familie că atunci cînd era elev la şcoală l-a uitat 
profesorul de literatură în bibliotecă, unde a stat închis de sîmbătă pînă 
luni şi a citit fără întrerupere. Cînd l-au găsit acolo, luni dimineaţa, avea 
ochii bulbucaţi ca la broaştele rîioase înainte de a-şi depune ouăle în mîl. A 
povestit cu mare veselie acest lucru, numai că poliţistul de la judeţ care 
făcea ancheta nu a considerat relevant acest fapt şi nu l-a trecut în raport. 
          Astea se întîmplau în lunile mai, iunie şi iulie. Era cald şi cînd e cald 
toate lucrurile se petrec cu încetinitorul. 
          La capăt de iulie la redacţia revistei „Concordia literară şi artistică” 
a sosit un fax de la Ninel Postolache. Codul telefonic era al unui oraş din 
sud. Textul misivei suna cam aşa: „Stimate domnule Miroiu, vă rog să mă 
iertaţi pentru neplăcerile pe care vi le-am pricinuit. Mi-am îngăduit un mic 
repaus după o mare perioadă de efort. Începînd de luna viitoare vă voi 
expedia materialele, în acelaşi ritm. N. Postolache”. Nimic mai mult, nimic 
mai puţin. Mircea Miroiu a sunat la poliţie şi a anunţat vestea. Între autori 
revenirea lui Ninel Postolache a fost primită cu un frison. Sămînţa critică a 
lui Ninel lipsea, totuşi, literaturii care se moleşea dacă nu primea 
bobîrnacele de rigoare. Ce-i drept, de Ninel trebuiau să se teamă, în 
general, numai scriitorii mediocri, închipuiţi, pentru că pe aceştia îi altoia 
criticul cu verbul său. Numai că autorii aveau mai toţi despre ei înşişi 
păreri foarte bune, aşa că mediocritatea era mai mult o poveste, ea se 
regăsea toată numai în discursuri pline de generalităţi. Toţi conveniseră că 
exista mediocritate, dar nu prea existau mediocri, lucru uşor de 
demonstrat.   
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          Era vară, era cald. Cazul Ninel Postolache luase întorsătura fericită, 
aşteptată de toată lumea. Mircea Miroiu şi colaboratorii au încropit 
numerele de vară ale revistei, au tras obloanele şi au plecat în vacanţă.  
 

* 
 
          Dar să dăm puţin timpul înapoi, la momentul în care Ninel 
Postolache a plecat de acasă la bibliotecă. Era într-o zi de joi, pe data de 3 
mai. A luat-o pe jos, ca de obicei, pe străduţele întortocheate ale oraşului, 
ocolind mizeriile lăsate de cîinii vagabonzi care îi stîrneau de fiecare dată 
o cruntă şi firească indignare. Şi scîrbă. La un moment dat, cînd tocmai 
ţopăia destul de caraghios printre mizeriile de pe trotuar, a oprit lîngă el o 
maşină, un individ ţigănos a dat geamul jos, l-a salutat spunîndu-i numele 
întreg şi i-a făcut semn să urce. Parcă a fost hipnotizat, aşa a reacţionat 
criticul, care de obicei nu răspundea la asemenea invitaţii. Refuza, din 
principiu, tot ce i se oferea şi care părea suspect să-i modifice în vreun fel 
convingerile critice. Era greu să-l cumperi cu ceva pe Ninel Postolache. O 
invitaţie la masă din partea vreunui autor de poeme sau de proză? Era ca o 
înjurătură de mamă însoţită de două palme la adresa criticului. La prima 
carte, dacă îndrăzneai să-i aduci aşa afront, erai desfiinţat, chiar dacă 
textele ar fi colcăit de talent. Vreo sticlă de ceva strecurată la vreo întîlnire 
scriitoricească, din partea vreunui debutant? Era tentativă de crimă. Ninel 
Postolache era în stare, pentru asta, să ceară să fii arestat şi să ţi se 
interzică toată viaţa să te mai apropii de foaia albă, ca să-ţi laşi rodul 
inspiraţiei. Era critic? Era zbir. De ce îl tolera, totuşi, lumea literară? Aici e 
aici, fiindcă Ninel Postolache era considerat un rău necesar. Dădea cu 
barda acolo unde alţii nu îndrăzneau nici să înţepe cu peniţa, cît de cît. 
Tăia nasul care era luat la purtare. Unde toată lumea vedea alb, el vedea 
negru dens, iar unde toată lumea vedea negru, el făcea demonstraţia că e, 
de fapt, gri. Şi mai avea o calitate: era perseverent în demonstraţiile sale. 
Era şi mult folclor în jurul lui Ninel Postolache. Se zice că un autor, care 
fusese făcut praf de către critic pentru o carte de versuri şchioape, s-ar fi 
sinucis. Înainte de a face funestul gest ar fi scris un poem - cu propriul 
sînge, zic unii ! - în care se despărţea trist de lumea rea care nu-l înţelegea, 
în final strecurînd un blestem, zice-se, la adresa criticului criminal, care 
suna cam aşa:  

„ (...) ... Şi dacă va fi ca inima mea să se prefacă-n fulger 

fără milă să lovească lupii 

care trag de leşul cerului”. 
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          Poemul a fost preluat de presă, în condiţiile emoţiei pe care o 
provoacă o asemenea tragedie şi cititorii de ziare au fost de acord că 
poezia era frumoasă şi că poetul neînţeles merită să fie compătimit. Ceea 
ce a umplut însă de mînie pe mulţi a fost faptul că Ninel Postolache ar fi 
comentat poemul de adio al nefericitului şi ar fi concluzionat că era prost 
şi că literatura nu pierduse nimic, dar absolut nimic, prin sinuciderea 
autorului. Doamne, fereşte! 
          - Unde mergeţi, domnule Postolache? 
          - La bibliotecă, la bibliotecă ...! 
          - A-ha ...!, a făcut ţigănosul, pornind în trombă. 
          La prima intersecţie a făcut-o la stînga, deşi trebuia să o facă la 
dreapta. La a doua a făcut-o la dreapta, deşi trebuia să o ia la stînga. În 
primele clipe Ninel Postolache nu a fost prea atent, de multe ori sensurile 
străzilor erau modificate datorită unor lucrări de construcţie, aşa că nu se 
întrebă de ce binevoitorul nu urma traseul corect. Abia cînd îşi dădu seama 
că acesta se îndepărta în destul de mare viteză de bibliotecă, luînd-o în 
sens opus chiar, se uită oarecum panicat la ţigănos. 
          - Dar, domnule, biblioteca e în partea aceea, îngăimă criticul 
urmărind reacţia feţei şoferului. Dar nici un muşchi nu i se clintea, privea 
încruntat înainte, impasibil, hotărît. 
          - Ajungem noi şi la bibliotecă, nu vă impacientaţi... Facem doar un 
ocol, o să vedeţi de ce. 
          S-a mai liniştit puţin, deşi nu îi plăcea acest ocol neprevăzut. Ce 
avea de împărţit el cu ţigănosul acesta? Nu cumva e vorba de o confuzie? 
Dar îi spusese pe nume...?! Maşina continua să meargă destul de repede, 
agresiv chiar în trafic, era deja la ieşire din oraş. O lua spre sud.   
          - Domnule, nu ştiu cine sînteţi, nu avem nimic în comun, vă rog să 
mă lăsaţi aici, treburile mele urgente nu-mi permit nici o amînare. Vă rog, 
eu trebuie să ajung la bibliotecă... 
          Dar ţigănosul nu-l băgă în seamă. Broboane de sudoare se iviră pe 
fruntea criticului. De enervare. Sau de frică? 
          - Domnule, sînt critic literar, sînt profesor la bază, nu am timp de 
glume proaste, vă rog să mă lăsaţi să îmi fac treburile mele... 
          - Ştim cine eşti, domnule Postolache. Ştim prea bine, îi spuse 
ţigănosul. Şi aproape că nu-i mai acordă vreo atenţie criticului. Nici nu-l 
privi măcar. 
          - A, şi să nu-ţi vină în minte să te arunci din maşină. Uşile sînt 
blocate. 
Îi vorbea, în continuare, făcă o minimă politeţe.  
          - Sînt prizonier? 
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          - Dacă îţi place termenul, da. Dacă nu, eşti la o plimbare cu un 
prieten, cu mai mulţi poate, discutaţi, puneţi ţara la cale, faceţi politică 
literară, aşa cum fac scriitorii din toată lumea.  
          - Sînteţi scriitor? întrebă cu speranţă criticul. 
          - O vreme am crezut că sînt, acum nu mai ştiu, îi răspunse ţigănosul. 
Mai mult nu, nu sînt. 
          Se făcu linişte, numai maşina mergea, drumul traversa un cîmp, în 
zare se ițeau dealurile. 
          Nu, nu-l cunoaştea pe răpitor... Dacă nu era o farsă, regizată de 
cineva, atunci i se întîmpla un lucru rău. Nu bănuia unde ar fi putut duce 
acest rău. Spera, totuşi, să fie o farsă. Auzise că între scriitori se mai 
făceau farse care erau reluate apoi, la chefurile lor sterile, povestite şi 
repovestite pînă le înlocuiau scrierile. Unii trăiau numai ca să producă 
anecdote, din cîte îşi dăduse seama. Le plăcea mai mult circul, decît 
mersul de-a buşilea al autorului spre orizonturile virgine ale imaginaţiei. 
Cei mai mulţi erau nişte rataţi şi mai ales erau din categoria celor care nici 
măcar nu avuseseră ce rata. Nişte închipuiţi. 
          Maşina rula cu viteză. Un echipaj al poliţiei era parcat pe marginea 
drumului. Ah, de ne-ar opri! gîndi cu speranţă Ninel Postolache. Să le facă 
semne, să le atragă atenţia? Dar poliţiştii se uitau în altă parte, plictisiţi. 
Apoi brusc maşina ieşi din drumul principal şi o luă pe un drumeag care se 
pierdea într-o pădure de plopi. Pe acolo o luară, printre hurducături şi praf. 
Ţigănosul îl neglija cu totul, se vedea că nu avea chef de vorbă. Deşi avea 
şi un soi de nervozitate pe care şi-o ascundea destul de bine sub 
inflexibilitatea feţei. După încă vreo jumătate de oră de mers, pe cînd 
străbăteau o a doua pădure de foioase, un amestec de oţetari şi carpen, dar 
şi ceva mesteceni, ţigănosul opri: 
          - Vrei să faci un pipi? Poftim…! îl îndemnă ţigănosul pe Ninel. 
Acesta nu voia.  
           - A, distinsul critic nu face pipi. Poate că nu face nici caca...! Poate 
că distinsul critic e constipat? Sau necesităţile acestea lumeşti nu sînt de 
nasul unei asemenea personalităţi, ea emană doar o rouă care abia de 
umezeşte sprîncenele auguste şi atunci vin porumbeii şi îl şterg cu aripile 
lor. Divinul critic consumă doar muguraşi de rime rare şi bea vin de 
metaforă stoarsă în teascul de la Academia Nobel. Divinul critic nu stă pe 
colacul veceului, el doar cade pe gînduri... ! Hă, hă, hă…  
          Enervării de moment îi luă loc, în minte şi în inimă, îngrijorarea şi 
frica. Dacă ar fi fost vorba de o farsă, aceasta ar fi luat sfîrşit pînă acum. 
Dar nu, nu erau semne că ar fi vorba de camera ascunsă, acea penibilă 
manipulare a unui public tembel făcută de nişte indivizi care se cred 
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inteligenţi, în fond fiind nişte otrepe care ar fi meritat să fie împuşcate. 
Ţigănosul coborî din maşină, scoase şi cheile din contact – Ninel 

Postolache observă acest lucru – şi făcu un pipi prelung pe roata din spate 
a maşinii, cu ochii pe critic însă. Îi era teamă că o să încerce să fugă? 
Probabil. Numai că Ninel Postolache nu avea de gînd să fugă, era destul de 
neîndemînatic să o facă, deşi era slab gîfîia la cel mai mic efort, efect al 
vieţii în praful plin de acarieni al bibliotecilor. Mai suferea şi de un platfus 
care îl făcea să păşească, uneori, cînd nu se controla, ca un răţoi sătul.  
          După ce termină de urinat, ţigănosul se propti în faţa lui Ninel 
Postolache, în dreptul portierei din spate a maşinii, lăsîndu-se pe vine. Îi 
fixă ochii: 

- Mă cunoşti de undeva? 
          Ninel îşi încordă din nou memoria şi nu, nu îl găsi nicăieri pe 
ţigănos. Poate şi unde avea o figură comună, neinteresantă. 
          - Nu, nu vă cunosc. Încerc să scormonesc în memorie, dar nu, nu vă 
găsesc nicăieri. De unde ar trebui să vă ştiu? Ne-am întîlnit undeva? Am 
avut această plăcere? 
          - Trebuie să mă ştii de undeva, nu se poate altfel. Ascultă aici... Şi 
ţigănosul scoase din buzunarul de la piept un petec de hîrtie şi începu să 
citească: „Cînd Dumnezeu aţipeşte aduce pe lume indivizi de genul celor 

care scriu asemenea bazaconii... Dar dacă Dumnezeu i-ar fi făcut după 

chipul şi asemănarea versurilor lor? Vă daţi seama ce caricatură de lume 

ar fi ieşit? Se zice că în America marii mafioţi care erau în dispute 

sîngeroase în societate erau adunaţi într-o vreme în aceeaşi închisoare şi 

erau lăsaţi laolaltă în aceeaşi celulă ca să se elimine unul pe altul. Cam 

aşa ar trebui procedat şi cu scriitorii care urîţesc faţa literaturii, ar trebui 

adunaţi în nişte rezervaţii în care să-şi trăiască gloria lor mizeră, dar să 

nu mai paraziteze viaţa literară adevărată. Eventual să se sfîşie unul pe 

altul acolo, să-şi împartă glorii iluzorii şi să dispară în neantul care nu 

lasă nici un fel de rest. Uitaţi ce scrie individul despre care v-am vorbit la 

început: într-o zi fără nume/ cînd urma ultimului sărut se va fi topit/ 

agonia clopotelui se va împrăştia/ ca o tăcere bubuitoare... Poezie? 

Ruşine”. Ei, eu sînt individul. Şi tăcerea bubuitoare era în capul meu, te 
deranja acest lucru pe dumneata? Te mai întreb o dată: Mă cunoşti? 
          - Nu, nu vă cunosc îngînă criticul. 
          - Atunci de ce m-ai atacat la baionetă? Ce rău ţi-am făcut cu 
versurile mele? Chiar ţi-am tăiat pofta de mîncare? Chiar ţi-am lăsat 
stearpă nevasta? Ai făcut ulcer din cauza mea? De ce mă urăşti?  
          Ninel îl privi pe ţigănos, reţinea vag textul, îl scrisese cu cîţiva ani 
buni în urmă, dar nu îşi mai amintea numele autorului. Căci autorii de 
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acest fel erau mulţi, înseriabili, tuturor criticul le lansase cam acelaşi fel de 
atac: cu lovituri fatale. Mediocritatea îi dădea dureri fizice criticului care 
jurase să nu aibă tihnă pînă nu o îngenunchează. Dar acum era clar că nu 
reuşise să o îngenuncheze, mai mult, aceasta ieşise la contraatac. Iar 
contraatacul îl prinsese pe picior greşit pe el, pe sîngerosul critic Ninel 
Postolache. Ce se va întîmpla mai departe? Ca într-un roman prost, 
mediocru, evident, pentru că nu îşi putea imagina că indivizii de această 
teapă îşi pot depăşi condiţia chiar cînd e vorba de o răzbunare prostească. 
          - Dacă nu o să faci infarct în următoarele ceasuri, poate că o să am 
ocazia să îţi arăt cam cum au scris confraţii tăi despre aceleaşi scrieri. Că 
nu toţi sînt expresia lui Vlad Ţepeş în critică, domnule Sfarmă-Tot! 
Ţigănosul se enervase. Şi era limpede, după ameninţări, că lucrurile nu îşi 
vor intra în normalitate prea lesne. Individul era, cu siguranţă, nebun. Să-l 
înfrunte? Slabe şanse de reuşită, individul nu părea genul care să accepte 
un dialog de principii. Să-l linguşească? Să-i spună că a fost o greşeală, pe 
care o regretă, că va fi mai atent în viitor...? Nu părea să fie cel mai potrivit 
moment acum să facă această întoarcere a armelor critice. Nu ar fi fost 
crezut, i-ar fi fost şi jenă de sine. 
          Dar ţigănosul urcă în maşină, trînti portiera, blocă uşile şi porni din 
nou în scrîşnet de roţi. În ce direcţie? Lui Ninel nu îi era clar. La un 
moment dat bănui că ţigănosul nu avea o direcţie precisă, că mai mult îl 
hărţuia ducîndu-l prin locuri pustii doar ca să îl intimideze. Dar ce o să-i 
facă pînă la final? Poate o să-l omoare? Era în stare, avea o doză de ură 
acumulată şi o doză de nebunie greu de controlat. Ulcerul îi dădu semnale 
dureroase lui Ninel. Înţepăturile îi afectau creierul. Făcu grimasele de 
durere care nu scăpară privirii ţigănosului.  

- A, avem crampe de la conştiinţă? Deh, bună treabă!  
          Drumurile erau pustii. Oare de ce sînt drumurile aşa de pustii? Dacă 
tot nu sînt circulate, nu sînt folosite, la ce bun au mai fost făcute aceste 
drumuri? se întrebă Ninel Postolache. Atît de mult fixase ceafa ţigănosului, 
ca să afle ce gînduri fojgăiau sub pielea bătucită, că îi învăţase relieful 
pielii care semăna cu pielea răpănoasă a cotului. Sau cu o piele de broască 
ţestoasă. Înaintau pe drumuri care nu se mai sfîrşeau, care se întretăiau, se 
vedeau în zare, din cînd în cînd, semnele unor localităţi, dar nu putea 
distinge despre ce oraşe sau sate era vorba. Impresia lui era, totuşi, că se 
învîrteau în cerc. 
          La un moment dat ţigănosul opri din nou. Era undeva la marginea 
unei imense gropi cu var stins, de unde se aprovizionau, probabil pentru 
industria chimică. Asta înseamnă că e vreun combinat chimic în preajmă. 
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Asta mai înseamna, desigur, că în apropiere e şi un oraş, care nu se 
distingea totuşi. 

- Hai, la pipi! îl îndemnă ţigănosul.  
          Dar lui nu-i venea în acel moment. Ieşi, totuşi, din maşină, să se 
dezmorţească. Ţigănosul se duse la aceeaşi roată din spate a maşinii pe 
care o stropi din abundenţă. Era grobian în gesturi. 
          - Ce ai zice dacă te-aş pune să faci o tură de bazin în baia asta de 
var? Nu-i aşa că după asta altfel ai vedea viaţa? Mai albă, mai tonică, mai 
umană...! Ninel Postolache avu un frison de oroare. Se şi vedea înotînd ca 
o fantomă prin var. Era clar acum că ţigănosul era nebun, poate că era 
vreun pacient scăpat de la Socola sau de la alt aşezămînt de profil.  
          - Să te ajut să intri? îl întrebă ţigănosul. Să-ţi dau un brînci? Cam 
cum faceţi voi cu tinerii literaţi, ca să-i băgaţi în literatură. Adică îl luaţi de 
o aripă şi îl aruncaţi ca pe o zdreanţă în malaxor ... Ninel Postolache nu îşi 
amintea să fi dat cuiva vreun brînci, dimpotrivă el voia să le scoată arta din 
cap tinerilor, ca să nu mai înmulţească corul mediocrilor. Cît despre 
zdrenţe în malaxor, da, aruncase laolaltă tineri şi bătrîni, doar ca să rămînă 
în urmă curate grajdurile lui Augias. 
           Ninel Postolache urcă în maşină fără să mai aştepte îndemnul 
ţigănosului. 
          - A, dar ne-am domolit, nu mai vrem să fugim, nu mai sîntem vîntul 
neîmblînzit, acum sîntem un căţeluş docil... Bravo! Vezi că se poate? 
Trebuia să te scot de acasă, ca să înveţi asta? Te reeducăm noi, te facem 
apostolul bunăvoinţei, ai să vezi tu.  
          - Care noi? întrebă bietul critic, numai că ţigănosul nu se grăbi să îi 
răspundă.  
          Au mai mers vreo jumătate de oră după care maşina a intrat după un 
pîlc de salcîmi iar imediat era o movilă de pămînt după care se afla o casă. 
Era o casă pătrată, ca un buncăr de beton îmblînzit de un acoperiş de un 
verde buratec. Ferestrele erau mari, însă înfundate cu perdele groase. Mai 
erau alte cîteva case, dar la distanţe oarecum apreciabile, de cîteva sute de 
metri. Părea să fie un mic cartier izolat, însă orizontul era mascat de 
movilele mari de pămînt, parte dintr-o tentativă de ridicare a unor dealuri 
care să ferească de vînturile cîmpiei casa şi curtea, aşa că nu se vedeau 
prea lesne vecinătăţile. Ţigănosul trase maşina lîngă o uşă mare, metalică, 
spre care orientă portiera pe care trebuia să iasă musafirul. Sau 
prizonierul? Aşezase în aşa fel maşina încît dacă lui Ninel Postolache i-ar 
fi venit în minte să fugă, să poată fi placat fără nicio problemă şi împins în 
casă. Dar nu a fost cazul. Ninel a coborît şi s-a lăsat împins înăuntru de 
ţigănos. Nici nu avea putere să opună rezistenţă. După ce intrară într-un 
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hol mare, pătrat, ţigănosul îl împinse pe critic spre cea de a doua uşă de pe 
partea stîngă. Era o uşă tot de metal masiv, ca şi cea de la intrare, care se 
deschise şi îi înghiţi pe cei doi. Înăuntru era un mobilier simplu, dar cu 
gust, predominau negrul şi albul. După ce închise uşa, ţigănosul îşi duse o 
mînă în dreptul pieptului şi ţinu un mic discurs: 
          - Domnule critic, domnule Ninel Postolache, trebuie să vă 
mulţumim pentru onoarea de a ne face o vizită, e o zi mare pentru noi... 
Poate vă întrebaţi care noi? Noi, mediocrii, noi troglodiţii, noi victimele 
războiului atomic literar, cei împroşcaţi de schijele de obuz ale articolelor 
dumneavoastră. Sîntem cu bandaje la cap, la mîini, la picioare, avem 
timpanele sparte, avem ochii tulburaţi de flama exploziilor, dar nu putem 
să nu ieşim ca o armată care a fost cîndva compactă şi mîndră şi plină de 
speranţe în faţa dumneavoastră, să vă dăm cuvenitul raport. Şi să vă 
aducem cuvenitele omagii. 
          Ţigănosul făcu o plecăciune caraghioasă, fundul mare se lăsă împins 
în spate, mult, dînd impresia că îşi va reveni greu din această poziţie. Dar 
îşi reveni. Apoi ţigănosul aplaudă, ca şi cum ar fi fost vorba de o adunare 
aflată în delir la vederea divinului critic. Cu greu o convinse să se calmeze.  
          - Domnule, cu cît vei pune mai puţine întrebări, cu atîta vei avea o 
soartă mai bună şi procesul de reeducare va decurge mai lin, fără piedici.    
          - Reeducare? Ce înseamnă reeducare? întrebă criticul. 
          - Reeducare e atunci cînd vii cu părerea ta şi pleci cu a mea... Şi 
dacă e vorba de critică literară, atunci trebuie să înţelegi că într-un text 
trebuie să vezi ce a vrut să spună autorul, nu ceea ce îţi trece ţie prin cap. 
Adică te pui în slujba autorului, nu ieşi tu ca un moţ în frunte. Altfel, te 
scopim...! Adică îţi tăiem boaşele. Adică... 
            Ninel Postolache era uluit. Înţelegea, în sfîrşit, ceea ce i se 
întîmpla. Fusese răpit de autorii pe care îi demolase. Practic era victima 
propriei opere. Era un Manole izolat pe creasta zidului fără o aripă de 
sprijin. Era nenorocit. Nu mai avea aer, aer.  
 

* 
    
          Ţigănosul i-a arătat că are ceva de mîncare, că are o toaletă după un 
paravan de metal şi sticlă, i-a arătat gratiile groase de la geam şi i-a sugerat 
să nu încerce să le forţeze, fiindcă ar fi fost inutil. Apoi i-a făcut un gest 
vag spre biblioteca de pe perete. Da, erau cărţi, asta tot însemna ceva. Era 
un orizont în această nefericită situaţie.  
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          Ştia ţigănosul că tot ceea ce i se întîmpla însemna răpire şi 
sechestrare de persoane şi că se pedepsea aspru de tot, cu ani grei de 
puşcărie? 
          Da, ştia, dar nu îi păsa. Cui ar trebui să dea cont?  
          Ştia el că pe urmele sale vor porni cei de la revistele literare la care 
scria, că va fi căutat şi în gaură de şarpe, că e imposibil ca un om să 
dispară, mai ales în vremurile noastre, fără să lase urme? Că sînt camere de 
luat vederi peste tot, că e imposibil ca cineva să nu fi surprins răpirea...? 
          Da, ştia, dar să nu-şi facă iluzii că lumea e aşa fremătătoare la 
dispariţia unui individ dintr-o mulţime care e expresia egoismului 
multiplicată la nesfîrşit. Pînă la urmă fiecare gest presupune şi nişte 
consecinţe, pe care da, el şi le asuma. Cît priveşte agitaţia de la revistele 
literare, să fie pe pace, va trece rapid. 
          Şi totuşi, de ce fusese răpit? Ce rău aşa mare făcuse? Ce valoare aşa 
mare reprezenta, că stîrnise aşa patimi? 
          Să nu-şi imagineze că e vreo Gioconda răpită de vreun colecţionar 
nebun care se îndrăgostise de zîmbetul ei şi pe care îl voia doar pentru 
sine...! Nu, aici era altceva. Aici ţigănosul făcu un gest de lehamite şi cu 
un aer plictisit părăsi încăperea după care încuie cu zgomot cele două uşi, 
dintre care una, cea din exterior, era grea, din metal. Sunetul lugubru se 
insinuă în sîngele lui Ninel Postolache.  
 

* 
 
          Inspectă biblioteca şi rămase neplăcut surprins: erau numai cărţi 
proaste. După ce mai insistă pe rafturile înţesate îşi dădu seama că de fapt 
erau, în mare parte, cărţile despre care scrisese el de-a lungul anilor şi pe 
care le răsese fără milă. Scoase una din zidul de hîrtie şi citi titlul: 
„Catedrala de aur” de Mihai Mărculeț. Citi cîteva rînduri dintr-un text luat 
la întîmplare: „Nu e tren cum e iubirea/ Şine lungi ca fericirea ...”. Se 
cutremură ca şi cum ar fi văzut un guzgan mort. Aruncă iute cartea. Luă 
din zidul de hîrtie altă carte, de data aceasta era un roman care avea un titlu 
imposibil: „Oxigenul frumosului” de un oarecare Ion Ţăranu. Nu-l mai 
deschise, îşi aminti că scrisese cu ani în urmă despre acest roman şi 
spusese despre autor că e imbecil. Se enervase. Şi atunci dar şi acum. 
Subiectele tîmpite dau cărţi tîmpite. De asta nu avea rost să detalieze. 
Aruncă scîrbit cartea.  
          Două săptămîni ţigănosul veni doar dimineaţa, îi aducea una, alta şi 
pleca. Îl lăsa cu biblioteca. Uneori se uita la rafturile înțesate cu cărți, să 
vadă dacă erau mișcate, dacă divinul critic se îndurase să acorde puţină 
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atenţie opurilor înţesate de sentimentele obscure ale unui popor de poeţi 
aruncaţi nemilos peste bordul literaturii de către spiritul său inflexibil. Nu 
observa nicio mişcare, ori criticul rezista, ori era aşa de scrupulos că 
menţinea ordinea iniţială. Posibil şi asta. Oricum, ţigănosul nu îl întreba 
nimic, era un război al nervilor, un fel de care pe care. 
          Într-o seară, la aproape trei luni de cînd fusese răpit şi închis, Ninel 
Postolache auzi gălăgie în ceea ce ar fi însemnat sufrageria casei, în care 
intrase la sosire. Distinse vreo zece voci, mai multe?, urechea sa muzicală 
nu-l înşela. Luase ore de pian în copilărie, cîntase în corul şcolii mai tîrziu, 
chiar solist, aşa că îşi dezvoltase oarece aptitudini. Da, erau mai mulţi de 
zece. Poate douăzeci? Erau şi cîteva femei, vocile lor erau mai mult rîsete, 
dacă rîsete se puteau numi zbieretele de alături. Sau nechezaturile. Sau 
urletele isterice. Ciocneau pahare. Vorbeau în dodii. Şi iar zbierau, ca la o 
comandă, pe douăzeci de voci. Vor fi fost mai mulţi? În creierul lui Ninel 
totul se reverbera ca hăhăiala unui regiment de recruţi scăpaţi în depozitul 
cu spirtoase. Îşi înfundă urechile, dar parcă hărmălaia de alături se auzea şi 
mai tare. Apoi chirăiala se mai domoli: începură să citească, ce?, poezie. 
Da, productele lor. Proaste. Proaste rău. În creierul lui Ninel versurile se 
înfigeau ca nişte cuţite boante. „ Cu resemnare însoţit de o echilibrare 

adecvată/ am îmbrăţişat poezia care nu mă trădează/ ca pe o capodoperă 

a artei/ sculptată într-un bloc de cristal de piatră ...”. Nu-l ajuta nici să îşi 
înfunde urechile, parcă îi făceau o perfuzie cu poezie proastă şi nu putea să 
se opună. Aplaudau după fiecare poezie zbierată sau spusă cu gîfîituri sau 
cu miorlăieli, iar aplauzele erau, parcă palme pe obrazul lui Ninel.  
          Beau, spuneau poezii, se pupau după fiecare moment. Scoteau ţipete 
ascuţite, de plăcere. Juisau. Mediocritatea îi gîdila în creştet, în tălpi, în 
creier, în stomac, în plex. Se amorezau în ritm de versuri proaste, poate se 
şi acuplau, cine mai ştie. Şi Ninel avu în creier ideea tîmpită în felul ei - şi 
el recunoscu asta - că din doi poeţi mediocri, bărbat şi femeie, nu poate ieşi 
decît un alt poet, tot mediocru. Deşi putea ieşi altceva, un inginer, de 
exemplu. Sau un acar. Sau un judecător. Sau un critic? Brrrr! 
          Apoi se făcu linişte. Discutau, negociau ceva, se auzeau aplauze 
răzleţe. Ninel ciuli urechile: da, discutau dacă să îl scoată din captivitate pe 
el, pe Ninel, să se amuze pe seama lui, să îl scoată ca pe o maimuţică de la 
circ, să îl bată cu oase şi coltuce de pîine, să îl scuipe eventual. Unii 
spuneau ferm că nu, nu vor să îşi strice bunătatea de chef. Că numai 
vederea figurii jalnice i-ar dezgusta...! Bleah! Alţii, dimpotrivă, că ar vrea 
să îl pună să citească din cărţile lor, să îi vadă mutra. Femeile erau cel mai 
insistente, voiau să pipăie un critic. Sau să fie pipăite de un critic, e unul 
din visele secrete, recunoscu una. Că nu-i chiar urît, spuse alta. Dacă îi 
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scoţi cravata şi surtucul tocit în coate, dai peste un bărbat cu care îţi poţi 
face treaba, spuse alta. După cum scrie, cred că are coaie cît pumnul, spuse 
un bărbat, de astă dată. Ăştia nevolnicii cică sunt dotaţi cu ... spuse alta. 
Ninel nu auzi cu ce sunt dotaţi, nişte zbierete și niște hăhăituri eclipsaseră 
finalul propoziţiei. Dar bănui despre ce era vorba. Şi simţi dezgustul.  
           - Băi, cu criticii buni știu cum e, chițcăi o femeie. Vreau să încerc și 
cu unul rău ...! 
          - Ei, criticii buni sunt moleşiţi ca şi organul lor critic! Le iei organul 
pe deget, faci colăcei cu el...  
          - Organul critic, se înţelege, completă alta. Şi ai observat că ăştia, 
criticii buni, sunt toţi burtoşi... ? Slăninoşi? Pe cînd ăştialalţi, cei răi şi 
negri în cerul gurii, sunt slabi, au pielea verzuie de parcă mănîncă numai 
piuneze, au hemoroizi şi au o constipaţie cronică ...! Cînd scriu cronici 
acide, numai atunci parcă au şi ei tranzit intestinal ...!  
          Ha, ha, ha ...! se auziră voci de femei şi bărbaţi. 
          Ha, ha, ha ..., îngînă Ninel.           
          Apoi auzi cum se deschide prima uşă, cea din metal. Apoi a doua. 
Era ţigănosul. 
          - Deranjez? Ştii, sunt cu nişte prieteni. Ne-am întrunit la un mic club 
sau cenaclu, discutăm despre soarta tristă a poeţilor mediocri, ne smulgem 
părul din cap de grija poeziei proaste, cred că ne vom sinucide în grup, în 
final, ca să scăpăm omenirea de oroarea de a fi sub stassul critic. Ah, 
conştiinţa ta atunci va triumfa, omenirea va putea aspira, în sfîrşit, la 
perfecţiunea literară. Asta numai dacă nu vei decide, în final, să te sinucizi 
alături de noi, ca să îţi închei în triumf opera critică. Vînătorul vînat, se 
zice, nu e aşa?  
          În spatele ţigănosului se mai iţiră nişte capete. O femeie cu părul 
roşcat, o claie, cu ochii tulburi, probabil de la băutură. Apoi o alta, o 
scoabă, care icnea de rîs degeaba. Apoi un individ cu părul alb, cu nişte 
smocuri de păr pe faţă, care îşi lărgise un rînjet pînă la urechi. Nu, nu îi 
cunoştea. Păreau figuri dintr-un tablou de Bosch, într-o pauză a unei orgii. 
Şi se străduiau să se uite pe după ţigănos, de parcă ar fi avut de văzut un 
extraterestru în captivitate şi momentul era unul memorabil. 
          Dar nu prea aveau ce să vadă. Ninel se strînse în sine, se uita la ei ca 
un cîine speriat, căruia nu îi mai rămăsese ca armă decît lătratul. Pe 
muşcătură nu mai putea miza, erau prea mulţi cei care trebuiau muşcaţi.  
          - Hai, scoate-l de acolo!, strigă o voce fără chip, dar sigur de 
bădăran, după tonalitate. Dacă trebuie legat, leagă-l. Hai, să ne bucurăm şi 
noi de spectacol. Că nu ai parte în fiecare zi de aşa ceva, să vezi un 
maimuţoi de critic în lanţ ...!  
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          - Vezi să nu muşte, strigă altul. Ăştia dau turbare! Sau sifilis? 
          - Ca să aibă sifilis, ar trebui să li-l dea cineva, dar cine se apropie de 
ei? Că are și sifilisul demnitatea lui ...! 
          Ţigănosul îi făcu semn lui Ninel să iasă din cameră, în salonul mare 
de la intrare, gestul era destul de ferm. Nu avea rost să se opună. Dar nu 
avea putere să se ridice. De asta părea că se opune, că rezistă. Lucrul îi 
contrarie pe cei de faţă care izbucniră în aplauze:  
          - Băi, se ţine tare ...! E dat dracului, moşul!, icni o autoare. Care se şi 
apropie de el. Ia să vedem, dacă îl gîdilăm poate că scoatem o reacție 
omenească de la el. Femeia, trupeşă, cu ochii conturaţi puternic cu negru, 
cu unghiile movulii spre albastru, se apropie de Ninel şi după ce îi luă 
capul între palme, apăsîndu-le pe urechi, îl trase brusc între sînii 
proemineţi dar moi. Faţa lui Ninel dispăru fără nicio împotrivire, mîinile îi 
rămaseră fără vlagă pe lîngă trup. 
          - Bă, dar ăsta primeşte pe gratis şi fără efort ceea ce eu încerc de 
jumătate de an!, protestă un tip cu cîţiva dinţi lipsă în faţă, cu un păr lung, 
rar, pieptănat cu degetele. 
          - Ei, nu-i chiar gratis, îi replică tipa. Domnul critic este cel care a 
intuit rostul meu pe lumea asta, aşa că acum doi ani a scris despre volumul 
meu de poezie că, citez sper cît de cît corect... Şi femeia se apucă să recite, 
cu vocea uşor piţigăiată, apăsînd ritmic faţa lui Ninel între sîni, de parcă ar 
fi scandat în limba latină: „Opul semnat de Luminiţa Colobanea este o 

demonstraţie perfectă a ce înseamnă să laşi teritoriul onorabil al cratiţei 

şi mopului şi să te apuci să urîţeşti poezia cu versuri de un penibil care ar 

face şi curcile să rîdă ... Dacă ar exista un tribunal pentru cei care urîţesc 

limba şi chinuie versul, cred că autoarea opului Legături de taină cu 
stelele ar fi acuzată şi condamnată pentru port ilegal de pix”. Domnule 
critic, recunoşti această sentinţă? Din acel moment m-am închis în 
bucătărie, mi-am legat glezna cu un lanţ de cratiţă iar mopul mi l-am legat 
la cingătoare şi îl plimb necontenit prin casă. Am renunţat la poezie, cînd 
vorbesc sunt atentă să nu spun vreo prostie ca să nu fiu acuzată de 
folosirea abuzivă a limbii şi condamnată la închisoare pe viaţă...!  
          Ninel făcea semne cu mîinile, că se sufocă. Încerca să îşi scoată 
capul dintre sînii opulenţi ai femeii. Nu reuşea, se moleşise de cînd era 
închis. Lasă, că nici înainte nu avea cine ştie ce forţă. Femeia îi simţi 
împotrivirea şi îi smulse capul dintre sîni. Bărbatul era roşu-vineţiu la faţă, 
ochii îi ieşiseră din orbite, părea exoftalmic. 
          - Fericitule, îi strigă bărbatul ştirb, un autor şi el, evident, dintre cei 
executaţi de Ninel. Bă, nefericitule, ştii între sînii cui era să îţi dai sufletul? 
Luminiţa Colobanea, bă! Premiul naţional pentru poezie şi sentiment dat 
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de critici cu experienţă, bă! Critici care ştiu ce e o bucăţică bună şi ce e o 
poezie bună, bă!  
          Da, Ninel îşi amintea de cronica pe care o scrisese despre volumul 
„Legătura de taină cu stelele” semnat de Luminiţa Colobanea. Da, era o 
carte proastă pe care o executase fără milă. Cum să fii amabil cu ceea ce 
atentează la frumuseţea lumii? Niciodată. Da, auzise că opul fusese 
premiat de jurii obscure cu premii obscure care purtau, însă, nume 
pompoase. Că prostia dacă nu e împachetată în hîrtie aurită, nu e prostie 
îndeajuns, gîndi Ninel.  
          Ajunsese deja în mijlocul salonului, putea să vadă, în sfîrșit, 
chipurile celor pe care îi auzise doar prin uşa dublă, care îi provocaseră o 
stare de greaţă dar şi de panică. Adică era sechestrat într-un loc frecventat 
de atîta lume? Oare indivizii aceştia pricepeau că sunt toţi complici la o 
răpire de persoană? Că poţi face puşcărie azi, după cum e legea, pentru o 
asemenea faptă? Ah, dacă i-ar vedea pe toţi în puşcărie ...! Dar cu ce preţ? 
Pînă una, alta ei erau liberi, chefuiau, îşi băteau joc de el cu inconştienţa 
unor iresponsabili. Da, erau optîsprezecee persoane, dintre care şapte erau 
femei. Nu ştia pe nimeni după chip, e posibil ca numele lor să îi spună 
ceva, după cum se comportau toţi erau dintre victimele exerciţiului său 
critic. Nu ţigănosul părea să fie şeful, ci altul, unul soios, burtos, cu un 
început de chelie, însemnat de vărsat pe faţă, care trăgea spornic dintr-o 
ţigară neaprinsă. Mima fumatul. Acesta i se adresă, de fapt, lui Ninel: 
          - Domnule Ninel Postolache, ne bucurăm să vă avem azi oaspete la 
întrunirea noastră. Da, domnilor şi doamnelor, criticul Ninel Postolache a 
coborît din sferele înalte, acolo unde se plămădeşte absolutul literaturii, 
între pălmaşii cei mai de jos, între condeierii cei mai modeşti pentru care şi 
termenul de mediocru este prea mult. Şi a făcut-o cu condescendenţă, a 
făcut-o dintr-o pornire proprie, a vrut să vadă, probabil, cum se plămădeşte 
poezia mediocră sau proastă, a vrut să aibă pulsul de la talpa ţării ...! 
Iertate să îmi fie cuvintele nepotrivite poate, dar emoţia e mai puternică 
decît mijloacele mele de comunicare. Ştim cu toţii că domnul Postolache 
ne-a trecut în categoria neicanimeni în literatura de azi, e un capitol 
generos, foarte cuprinzător al literaturii noastre, aşa că nu avem de ce să ne 
jenăm. Bine că suntem şi noi undeva...! Şi că suntem sănătoşi. Cred că ar fi 
acum momentul să cerem noi iertare de la domnul Postolache pentru că 
prin cărţile noastre, prin opera noastră şchioapă, neizbutită i-am provocat 
ulcer, accese de furie, depresie, dischinezie biliară, calculi renali, 
hemoroizi, tuse, viermi intestinali, crize de astm, alergie...  Vă rog, 
domnule Păsălău – şi aici se adresă ţigănosului – să vă asumaţi rolul de 
gazdă şi să îl întîmpinăm cum se cuvine pe oaspetele nostru. Ştiţi – şi aici 
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se adresă din nou lui Ninel – domnul Păsălău a fost poliţist, nu e cine ştie 
ce poet, aţi spus-o şi dumneavoastră, dar să ştiţi că e o gazdă perfectă. Cu 
poezia e aşa, ca să socializeze, să mai agaţe vreo poetesă în căutare de 
certitudini, să mai dea peste nas vreunui coleg din poliţie care are clase cîte 
are şi trenul, să îi crească stima de sine ...  
          Între timp poetul poliţist ţigănos Păsălău adusese un pahar pe care i-l 
plantă în mînă lui Ninel. 
          - Dar eu nu beau, protestă Ninel. Detest alcoolul. Vă rog, vă rog, vă 
rog ...! Am ulcer, alergie, dischinezie biliară, hemoroizi ...! Nu suport 
alcoolul. Fizic nu suport alcoolul. Nici ... 
          Dar poetul poliţist ţigănos Păsălău nu era atent la văicărelile lui 
Ninel Postolache şi îi umplu paharul cu vin negru. Apoi, pentru că Ninel 
părea să nu poată ţine drept paharul, care se apleca periculos într-o parte, 
poetul poliţist îi conduse paharul la gură şi aproape că i-l turnă pe gît. Ca 
într-o pîlnie. Ochii lui Ninel se bulbucară privind spre tavan. În acest timp 
poetul poliţist ţigănos Păsălău îi umplu din nou paharul. Ninel nu mai avea 
aer. Vechiul lui astm se reactivă parcă brusc. În acest timp adunarea aceea 
pestriţă începu să aplaude. Şi să cînte ceva care nu avea ritm sau logică. 
Un cîntec de beţie, probabil, dar pe care Ninel nu îl înţelegea. Cel care 
părea să fie şeful se apropie de Ninel cu paharul plin şi îi ciocni paharul: 
          - Noroc, domnule Ninel Postolache. Bem în sănătatea 
dumneavoastră, pentru binele literaturii noastre ...  
          - Bem în sănătatea dumneavoastră ca să ne-o stricăm pe-a noastră, se 
amestecă în vorbă un poet cu părul cărunt, cu nişte mustăţi negre, pleoştite.        
         - ... iar faptul că aţi acceptat invitaţia de a veni la întîlnirea noastră vă 
onorează calitatea de critic şi ne încurajează pe noi, cei care luptăm în 
rîndul doi, trei al literaturii. Vă mulţumim ... 
          - Dar eu nu am vrut ... Eu am fost răpit de .... Eu sunt sechestrat în ... 
de trei luni ..., bîigui Ninel, numai că celălalt nu îl luă în seamă. 
          - A, dar am uitat să mă prezint: mă numesc Emilian Negruţiu, sunt 
poet şi eseist. E posibil să vă mai amintiţi de mine, mi-aţi recenzat două 
cărţi. Două cărţi proaste, evident. Dar nu vă port pică pentru asta, nici pe 
departe, e numai vina mea. De asta vă rog să bem pentru concordie în 
literatură, în viaţa literară. 
          Da, Ninel îşi amintea de Emilian Negruţiu: un grafoman penibil. Îl 
acuza de atentat la pădurile patriei, că strica hîrtia pe cărţi. La un tiraj de 
trei sute de exemplare ale unei cărţi se tăiau doi arbori. Pentru cele vreo 
treizeci de cărţi proaste ale lui Negruţiu fusese ras un hectar de pădure. 
Ninel ceruse intervenţia poliţiei, tribunalului, protecţiei mediului, 
parlamentului, preşedintelui republicii ... ca să stopeze distrugerea codrilor 
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neamului de dragul unor mofturi şi a unor moftangii care mai stricau şi 
literatura pe deasupra. Emilian Negruţiu îi ciocni paharul din mînă şi i-l 
împinse spre gură. Apoi în timp ce Emilian Negruţiu îşi goli paharul, pînă 
la ultima picătură, Ninel se trezi că făcu şi el acelaşi lucru. 
          De aici încolo lucrurile au devenit confuze. Fiecare dintre cei de faţă 
simţi nevoia să închine şi să bea cîte un pahar cu marele critic Ninel 
Postolache. Care după fiecare pahar şi după fiecare vorbitor devenea şi mai 
mare. Poeta Mara Scobioară, rasă fără drept de apel de Ninel Postolache, îi 
mărturisi că după cronica lui nefericită a vrut, nici mai mult nici mai puţin 
decît să se sinucidă. Nu a făcut-o pentru că i-a găsit mama ei punga cu 
pastilele pregătite pentru îngurgitare şi i le-a aruncat. Mara a început să 
plîngă. Ninel a lăcrimat şi el. Apoi Mara a scos textul cronicii lui 
demolatoare şi a cerut îngăduinţa să îl citească cu voce tare. A primit-o de 
la Ninel, care deveni brusc curios să vadă ce a scris. Oricum, ceilalţi 
vorbeau doi cîte trei, fiecare pe altă temă. Ninel a fost de acord că a fost 
prea nemilos. Apoi Mara a început să îi citească lui Ninel poezii din cartea 
demolată, pe care o avea în geantă. Ninel nu a mai găsit versurile aşa de 
proaste, lucru pe care l-a recunoscut în faţa tuturor. Au urmat aplauze atît 
pentru Mara Scobioară, cît şi pentru Ninel Postolache. Mai mult, a citit el 
însuşi un text din carte şi îi arătă fetei cam cum se citeşte un poem, el, 
Ninel, spunîndu-le de la obraz poeţilor că habar nu au să îşi citească 
poeziile, că ar trebui ca el să le arate cum ... 
          Un poet din mulţime, care îşi pierduse cam toţi interlocutorii pe 
drum din cauza paharelor în plus, se apropie de divinul critic, care tocmai 
intona solemn un alt poem de-al Marei Scobioară şi i se adresă destul de 
abrupt: 
          - Băi puţică, tu crezi că eşti Dumnezeu? Bă, puţică, dar Dumnezeu 
nu iese în grădina raiului, în papuci de casă, în halat, molfăind o gogoaşă 
cu rahat şi să zică: floarea asta e urîtă, asta e caricatură, asta e ...   
          Ceilalţi l-au ţistuit şi l-au scos din sală.  
          Un poet a ţinut să afle, neapărat, opinia marelui critic despre 
literatura scrisă de homosexuali. Era incoerent şi probabil timid. Ninel nu 
înţelegea.  
          - Homosexual, adică poponar, îi explică o poetă cu părul vîlvoi, cu 
machiajul scurs pe obraz. Poetul Valeriu Opaina, pe care l-ai ras ca 
incoerent şi vulgar, este poponar. Şi te întreabă dacă a contat atunci cînd ai 
scris despre cartea lui acest lucru ....! 
          Ninel recunoscu că nu are nimic cu poponarii, că el este un spirit 
liber, că nu are prejudecăţi, de asta ţinu chiar să bea paharul pînă la fund 
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pe chestia asta şi să se pupe cu poetul Valeriu Opaina care îi strecură şi 
limba în ureche.   
          Apoi Loredana – Loredana şi mai cum? – i-a dedicat un poem scris 
atunci, pe loc. Toată lumea a fost de acord că era un poem genial. Ninel 
recunoscu şi el acest lucru. Loredana („ ... poţi să-mi spui Lori de acum, să 
ştii că îmi eşti drag de mor ...!”) îi dărui poemul cu autograf: „Dragului 
meu Ninel, cu toată afecţiunea după această noapte a revelaţiilor ... Lori”.   
          Au mai fost cîteva lucruri care s-au topit în întunericul nopţii 
transformîndu-l într-o magmă negru-violet, culoarea oţelului topit:  

1. au dansat konga, primul din şir fiind, aţi ghicit, Ninel 
Postolache, divinul critic;  

2. au scris un poem colectiv, în măsura în care mai aveau cuvinte 
şi Ninel a fost de acord că a ieşit o capodoperă; supremul gest 
de recunoaştere a acestui lucru a fost faptul că Ninel a înghiţit 
hîrtia cu poemul şi a constatat că şi hîrtia era gustoasă;  

3. Ninel s-a sărutat pasional cu o poetă, dar nu mai ştia cu care ...  
 
* 
 

          A doua zi. A doua zi Ninel se trezi. A doua zi Ninel se trezi cu o sete 
puternică.  A doua zi Ninel se trezi cu o sete puternică care îi paraliza 
limba şi gîtul.  A doua zi Ninel se trezi cu o sete puternică care îi paraliza 
limba şi gîtul, cu capul greu ca un cap de cerb plin de coarne şi cu două 
versuri care îi zumzăiau în cap:  „ ... în pădure de pe-o cracă, cade umbra 

şi se crapă ... în pădure de pe-o cracă, cade umbra şi se crapă... în pădure 

de pe-o cracă, cade umbra şi se crapă... în pădure de pe-o cracă, cade 

umbra şi se crapă ... în pădure de pe-o cracă, cade umbra şi se crapă ... 

wruuuuuum! ”.  
          În primul rînd se întrebă dacă nu e, cumva, mort. 
          Nu, nu era mort, reuşi să îşi bage un deget în ochi şi simţi durere. 
Durerea e semnul sigur că un om este în viaţă. 
          Apoi se întrebă cine este el. Era o întrebare dificilă, destui poeţi şi-
au pus întrebarea aceasta şi nu, nu aflaseră niciun răspuns. Nici el nu mai 
ştia cine e. Oricum, poeții care și-au pus întrebarea asta în versurile lor au 
fost luaţi critic cu fulgi cu tot de Ninel Postolache, tema era derizorie, 
fumată, infantilă.  
          Apoi se întrebă unde e. Deschise ochii şi văzu zidul de hîrtie. De 
cărţi. Se ridică. Era dezbrăcat pînă la mijloc, rămăsese în chiloţi doar. Pe 
piept avea urme de ruj. Urme de ruj avea și pe chiloți. Ceva secvenţe se 
derulară în cap, fragmentare, şchioape, şterse. I se făcu silă de sine. Da, 
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ajunsese la fundul gropii într-o secundă. O viaţă de rahat. O viaţă de ratat.  
Şi apoi în minte acelaşi zumzăit; „ ... în pădure de pe-o cracă, cade umbra 

şi se crapă ... în pădure de pe-o cracă, cade umbra şi se crapă... 

wruuuuuum! ”. 
          A venit ţigănosul şi i-a adus un bax de apă minerală. Ţigănosul îl 
privi cu milă parcă. Sau i se păru? Apoi poetul poliţist ţigănos Păsălău 
rămase într-o aşteptare întrebătoare, lîngă uşă. După ce se mai gîndi un 
pic, frămîntat de lucruri greu de digereat, îl întrebă pe Ninel Postolache: 
          - Şi primul text, pe cînd? 
          - Care text, întrebă Ninel Postolache, ca muşcat de şarpe. 
          - Păi, aşa cum ai promis, că ai să scrii cîte un text despre fiecare poet 
pe care l-ai ras şi de data asta vei scrie exact pe dos. Adică îl vei lăuda. 
Aşa ai zis, fetele aşteaptă. Că nu degeaba te pupau toate astă noapte ca pe 
Iisus pruncul. Voiau să își împartă chiloții tăi între ele, ca să își facă 
amulete ...! 
          Ninel Postolache rămase fără grai.  
          Graiul lui Ninel se refugie de oroare nu se ştie unde şi nu mai apăru 
multă vreme. 
          Se uita la poetul poliţist ţigănos Păsălău ca la Colosul din Rodhos 
care prinsese brusc viaţă şi voia să îl strîngă în braţe. 
          - Am eu soluția, nu te mai chinui, îi spuse ţigănosul oftînd din greu, 
ca și cum ar fi avut o ecuație complicată de rezolvat.  
          - Soluţie? Soluţie la ce ...?, bîigui Ninel 
          - Fiecare va scrie despre sine ceea ce crede de cuviință! Autocritică 
literară, da, așa să se numească procedeul. Că asta așteaptă oricare scriitor, 
să citească scris de altul ceea ce crede el despre sine. Dacă tot așteaptă 
asta, de ce nu ar scrie el însuși ceea ce vrea să audă? 
          - Dar pînă acum ce l-a împiedicat să o facă? Să scrie şi gata. 
          - Ei, nu, nu e chiar aşa de simplu. Ca textul să aibă credibilitate, 
trebuie semnat de altcineva. Te-ai prins? Vei semna cronicile de 
autocritică literară, pe care le vor scrie autorii înşişi, cei cărora le-ai 
declarat iubire astă noapte. Iubire înfocată. Te trăgeau fetele aşa cum era 
tras Ioan Vodă cel Cumplit de către cămile! Nu le poţi dezamăgi, că 
bărbaţi suntem, ce naiba! 
          Graiul lui Ninel fugi din nou, şi se ascunse naiba ştie unde. De asta 
Ninel rămase iarăşi fără grai. 
          - Uite, mai spuse ţigănosul, ţi-am adus aici primul text, eu l-am scris, 
despre cartea mea, publicată acum. Am muncit trei zile, nu e uşor să scrii 
despre tine însuţi şi să mai fii şi mulţumit ... Acum tu nu trebuie decît să o 
semnezi. Că de expediat, o expediem noi la revistă. 
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          - La care revistă?, întrebă Ninel. 
           - La „Concordia literară şi artistică”, evident. Acolo avem rubrică, 
nu e aşa? Acolo ne-ai jignit, acolo spălăm obrazul. Să fie clar...   
          - Şi dacă nu semnez? 
          - Pierd cheia la casă şi mai trec pe aici peste un an, să aerisesc 
camera asta cu gratii la ferestre.  
           Ninel Postolache citi prima frază din pagina pe care ţigănosul i-o 
băgă sub nas: „De la o carte la alta poezia lui Felix Păsălău se prezintă ca 
un itinerar printre simboluri ţintind spre piscurile cele mai înalte ale ...” şi 
îşi duse mîna la inimă. Cînd mai citi şi poezia care ilustrase fraza, se ţinu 
de perete şi se lăsă moale jos: „Orice iarbă,/ orice arbore,/ trebuiesc 

păscute, rumegate/ de animale transfigurate,/ să se poată hrăni:/ din 

sevele trase, traduse,/ ale subtilelor rîuri ... ”. Complet golit de energie 
Ninel Postolache semnă textul băgat sub nas ca şi cum ar fi apăsat pe 
trăgaciul pistolului lipit de tîmplă. Nu mai răspundea pentru urmări. 
          Revenirea lui Ninel Postolache în lumea literară, cu o nouă serie de 
cronici, stîrni frisonul anticipat. Războaiele de pe piaţa literară au farmecul 
lor, obligă lumea să se aşeze deoparte sau de alta, de fiecare dată juma` - 
juma`. Cronica ultra-laudativă la cartea lui Felix Păsălău i-a contrariat pe 
mulți.  
          Ninel Postolache de după pauză nu mai semăna cu Ninel Postolache 
de dinainte.  
          L-o fi plătit?, se întrebară unii.  
           Băi, vezi, tot omul are un preţ, totul e pînă îl afli, după aceea treaba 
merge strună.  
          Uite la Ninel Postolache, completă altul, s-a vîndut şi el.  
          Bă, interveni altul, la Ninel vedem strategie, adică razi totul, ridici 
cota, ca să crească şi preţul! De acum, cine şi ce îi va mai sta în cale? 
          Următoarea cronică a fost la Mara Scobioară, poeta cu care Ninel s-a 
sărutat pasional şi nu mai ţinuse minte. I-a amintit ea. Şi i-a pus sub nas 
cronica, adică autocritica literară. Nu făcea economie de epitete. Ninel a 
mai apăsat o dată pe trăgaciul pistolului lipit la tîmplă şi a semnat. 
         Apoi a semnat autocritica literară scrisă „la propria carte” de 
Leonard Trepcea. Apoi şi-a pus valoroasa semnătură la autocriticile 

literare semnate de Angela Sofronie, Mirabela Strechie, Laurian Soma, 
Walter Somndefier, Mihai Buiciuc ...    
          De aici înainte lucrurile ies de sub orice control. Din cel mai urît 
critic literar, Ninel Postolache a ajuns cel mai adulat. Pe adresa revistei 
„Concordia literară şi artistică” începură să sosească, pe numele lui Ninel 
Postolache, tone de cărţi de poezie, proză, eseu, istorie, epigrame, 
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memorii, jurnale, tratate de medicină, de apărare, cărţi de bucate, cărţi de 
muncă, cărţi pentru copii, enciclopedii, manuale, dicţionare, ficţionare, 
cărţi de grădinărit, cărţi de strategie şi apărare, cărţi de cosmetică, cărţi de 
la academicieni chiar etc. Directorul revistei, Tinel Smarandache, a 
închiriat două clădiri din marginea oraşului, foste depozite de cereale, în 
care stivui cărţile primite. Au fost angajaţi doisprezece tineri care să se 
ocupe cu inventarierea corespondenţei. Tirajul revistei crescu uluitor, de 
zece ori, iar revista deveni, pentru prima dată, de la fondarea ei, rentabilă. 
Redactorii şi-au primit şi salariile restante.     
          Poetul ţigănos poliţist Felix Păsălău vizită din propria iniţiativă 
redacţia revistei „Concordia literară şi artistică” şi se întreţinu cu Tinel 
Smarandache vreme de două ore. A negociat întoarcerea lui Ninel 
Postolache în lume din recluziunea pe care şi-a impus-o în vremea din 
urmă. Era ca un nou Zamolxis retras să mediteze într-o peşteră. De unde să 
caute şi să dea soluţii. Tinel Smarandache a recunoscut că Ninel 
Postolache a procedat la modul ge-ni-al! Că e un ma-es-tru al loviturilor 
de imagine, că ştie să îşi vîndă bine numele! Da, Ninel Postolache a 
schimbat faţa literaturii, va schimba canonul literar prin modul ma-gis-tral 
în care a acţionat. Dacă ar fi jucat la bursă, cu aceeaşi di-plo-ma-ţie, 
probabil că Ninel Postolache ar fi fost cel mai bogat om din ţară. Dar nu a 
jucat, Ninel Postolache are alte ambiţii, alte orizonturi. 
          Ce cere Ninel Postolache ca să se întoarcă în lume? 
          Cere ca lumea literară, lumea artistică în general, să se schimbe, să 
accepte modul său de abordare, unul cu totul special. Trăim vremuri 
extrem de dinamice în care dacă nu te transformi rapid, dacă nu pricepi 
rapid ce se întîmplă, rămîi de căruţă. Asistăm la schimbarea canonului 
literar, asistăm la schimbarea structurală şi iremediabilă a canonului uman. 
Da. Ninel Postolache cere ca fiecare autor să îşi scrie, pe lîngă operă şi 
textele critice pe care le aşteaptă de la alţii. În felul acesta putem spune că 
un autor devine complex, devine conştient de ceea ce face, lucrul nu e nou, 
mulţi autori au fost şi buni interpreţi ai operelor lor, au scris texte teoretice 
remarcabile: T. S. Eliot, Gheorghe Crăciun, Unamuno și alții. Asta 
demonstrează că fiecare autor poate să scrie despre sine, să spună ce l-a 
îndemnat să o facă, unde vrea să ajungă. Prin scris, astfel, un autor ajunge 
mai repede la conştiinţă, la propria conştiinţă.  Ninel Postolache spune şi 
susţine un lucru pe care îl mai susţin şi alţii: “Cu cît o societate e mai 
bolnavă, cu atît naşte mai multi poeţi. Poeţii sunt ca anticorpii unui orga-
nism în derivă. Sunt acolo pentru a înconjura partea bolnavă şi a o 
neutraliza. Prezenţa lor e importantă, chiar dacă sunt citiţi doar de cinci 
oameni sau sunt cunoscuţi doar în blocul lor. Poezia e importantă şi pentru 
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cei care nu o citesc. Dacă mîine ar dispărea un popor, l-ai putea regăsi şi 
cunoaşte în toate poemele rămase în urma lui.” Ei, aici e mare Ninel 
Postolache, e vizionar. 
          Cine va semna cronicile, ca efect al autocriticii literare? 
          Ninel Postolache, desigur, numele lui e ca botezul, ca marca pe 
scrisoare, ca iniţiatorul unei noi religii. O semnătură de-a lui te trimite 
direct în panteonul literaturii. Şi cine nu vrea să ajungă acolo? 
          Tinel Smarandache a ieşit cu un editorial şi a anunţat rezultatele 
negocierilor cu Ninel Postolache, a vorbit de modificarea globală a 
literaturii, a enunţat dimensiunile noului canon profeţit de divinul critic. Şi 
a îndemnat ca fiecare autor să îşi trimită textul critic, aşa cum crede de 
cuviinţă că ar trebui să fie scris şi că acesta va fi asumat de către Ninel 
Postolache. 
          După două săptămîni numărul de pagini al revistei “Concordia 
literară şi artistică” ajunse la trei sute, cu scris mărunt, mărunt. Spiritul 
critic al revistei nu se dezminţi, textele critice (sau autocritice?) erau 
majoritare. Şi toate erau semnate de către Ninel Postolache. S-a ajuns şi la 
situaţii hilare, mai puţin obişnuite, au apărut cronici la cărți de zidărie, de 
creştere a iepurilor de casă, la manuale pentru şcoli de ucenici tăbăcari şi 
chiar un eseu la cartea cu numere de telefon. Dar cine mai stătea să le 
verifice? Revista se vindea bine, autorii erau mulţumiţi, motoarele 
literaturii duduiau. Noua metodă critică cuceri literatura noastră, prinse şi 
în culturile vecine, în cîteva luni se împînzi în întreaga lume. Cine spusese 
că ţara noastră, ca să iasă în lume, trebuie să mizeze pe cultură, iată că 
avusese dreptate.  
          Un zvon mai întîi, apoi o petiţie care circulă pe internet în toată 
lumea, susţinea că Academia Suedeză ar trebui să fie o-bli-ga-tă să-i dea 
lui Ninel Postolache Premiul Nobel. Şi nu un premiu Nobel obişnuit, ci 
unul cu totul special care să fie numai al nostru, care să nu semene cu 
niciun alt premiu Nobel risipit pînă acum. Şi de ce nu? Umberto Eco l-a 
luat pentru mult mai puţin, sintagma opera aperta, inventată de italian, nu 
era, totuşi, mare sfîrîială. 
 

* 
 
          Întoarcerea în lume a divinului critic ar fi trebuit să fie una deosebit 
de spectaculoasă. Poetul Felix Păsălău, fostul polițist țigănos, o vedea ca 
pe o coborîre dintr-o sferă luminoasă, care să imite o navă extraterestră, 
aşa cum apărea pe scenă Michael Jackson ejectat dintr-un balon care mai 
scotea şi mult fum sau abur colorat. Regia era totul. Numai că Ninel 



Epic 

 

 69

Postolache a refuzat hotărît orice participare la asemenea spectacol 
considerîndu-l un circ de prost gust, iar Felix Păsălău nu a mai insistat. I-a 
propus apoi o variantă mai firească, să intre pur şi simplu în oraş, să adune 
presa în piaţa publică şi să transmită de acolo esenţa meditaţiilor lui Ninel 
Postolache după retragerea lui în pustie, acolo unde a avut revelaţiile care 
i-au modificat atitudinea critică. Dar Ninel Postolache a refuzat şi acest 
lucru, nu mai avea ochi pentru o asemenea întîlnire, sentimentul ratării îl 
copleşea. Plus ruşinea pentru compromisurile care i-au acoperit numele şi 
care îi rodeau stima de sine.  
          Întoarcerea a fost fixată pentru o zi de vineri, la ora 16, lucru care 
stîrni o curiozitate firească: Ninel Postolache devenise o valoare 
recunoscută peste hotare, în consecinţă putea fi luat în seamă şi acasă. S-a 
adunat lumea ca la vizita lui Bill Clinton, cînd s-a mobilizat ca să vadă 
curcubeul trecut cu litere de o șchioapă în program. Toţi cei care scriau 
literatură pe ascuns sau pe faţă, care visau să ajungă autori celebri, au fost 
acolo, în stradă. Şi în timp ce Ninel Postolache stătea chircit în maşină, cu 
ochii goi de expresie, îngreţoşat de turnura pe care o luase realitatea 
literară şi artistică, Felix Păsălău s-a urcat pe capota maşinii şi a transmis 
ca un nou apostol esenţa gîndirii lui Ninel Postolache, după retragerea în 
pustie:      
          Iubirea prin literatură, prin artă e totul. 
           Mari sau mici suntem egali în faţa marii literaturi care este uriaşă, 
de necuprins. 
          Totul este să pornim pe calea literaturii, pe calea artei, rezultatul 
contează mai puţin, pentru că nu ţinta spune ceva despre tine, ci oboseala 
călătoriei. 
         Să ne iubim scriind. Să ne iubim pictînd. Să ne iubim cîntînd. 
          Fiecare carte este legămîntul oricărui autor, indiferent dacă are sau 
nu are talent, cu eternitatea. 
          Nu contează cît de mare e cartea, cît de talentat autorul, în faţa 
eternităţii nici cel mare, nici cel mic nu au cine ştie ce valoare, totul e 
aleatoriu. 
          Critica trebuie să fie de partea autorului, a artistului, indiferent dacă 
e mare sau mic ! 
          Căci ce-i foloseşte unui autor că e mare? Viermii îl vor devora cu 
aceeaşi voluptate, peroră poetul poliţist ţigănos Felix Păsălău. Aşa ne 
transmite Ninel Postolache după perioada sa de recluziune. Poţi să fii poet 
doctor, poet inginer, poet maistru la fabrica de brice, poet sondor, poet 
turnător, poet agricultor, poet contabil, poet poliţist, poet politician sau 
doar poet poet, sfîrşitul e acelaşi. 
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          A devenit banal ca la maraton să alerge doar atleții. 
          A devenit banal ca muzica să o facă doar muzicienii. 
          A devenit banal ca poezia să o scrie (să o facă) doar poeţii. 
          Să nu discriminăm, astfel, pe cei care nu iubesc poezia. 
          Să nu discriminăm pe cei care nu înţeleg poezia. 
          Să nu discriminăm pe cei care se simt iritaţi de prezenţa poeziei în 
lume. 
          Să fim Poetically correct.  
          Aplauze, aplauze, aplauze!  
          Ninel Postolache vedea chipurile schimonosite de fericire ale 
artiştilor care luptau pentru „corectitudinea poetică”, care simţiseră că le 
venise vremea, care se converteau parcă oficial la o nouă religie şi care se 
manifestau în fel şi chip: urlau, scandau, fluierau, behăiau, chiuiau ...!  
         Alţii se îmbrăţişau şi ţopăiau.  
          O bătaie cu flori acoperi maşina de pe care Felix Păsălău încerca 
nişte flexări ale picioarelor, simulînd un dans.  
          Apoi ridică pumnul drept în aer, exprimînd hotărîrea de 
nezdruncinat iar degetele de la mîna stîngă arătau semnul victoriei. 
Mulţimea îl imita.  
          În acest timp Ninel Postolache se strecură din maşină şi se pierdu 
neobservat în mulţime. De cîteva luni nu mai simţise aerul tare al libertăţii. 
Dar, care libertate? Depăşi perimetrul pieţei, depăşi un parc şi intră într-un 
cartier aproape amorţit, exact cînd în urmă mulţimea începuse să scandeze 
ritmic: 

- Sfîn-tu-le-ţul !  
 

 
 

Piatra Neamţ, 

17 martie 2017 
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Traian  
Ștef 
 

 
 
 

Preaplinul 
   
Atîta îmi este lumea 
De clară 
Că-i văd curgerea 
Şi văd pînă departe 
Departe 
Şi mă scald gol în bulboanele ei 
În marea dăruire 
A ghirlandelor 
În marele vîrtej al strălucirilor 
Îndoită e curgerea 
După preaplinul 
Care îşi caută forma 
Şi cînd o găseşte se face altă lume 
Dincolo de toată claritatea 
Pe care o văd eu cu ochii mei 
Formaţi din semnificaţii şi cristalul lin 
Al cerului 
Umezit în ochii tot mai mari 
Mai apropiaţi 
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Gheorghe 
Mocuța 
 
 

 

epistolă către fratele întuneric 
  
scriu o scrisoare către peştii adîncurilor 
pe trupul pergamentos al apei 
pe zidul berlinez dintre mine şi tine. 
cu o mînă tremurătoare 
scriu un îndemn pe nisipul plajei 
către vieţuitoarele mării şi păsările văzduhului 
pe coaja netedă a mestecenilor şi nucilor 
pe frunzele de arţar şi de viţă de vie 
pe pielea solzoasă a lianelor 
îmi lansez obsesiile în cosmos 
către seminţiile necunoscute. 
las urme adînci pe chipul celor dragi 
riduri şi semne particulare 
praf în ochi şi chiar răni uşoare – 
le desluşesc şi le adun pe mosorul firav 
al existenţei de hîrtie. 
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George 
Vulturescu 
 
 
 
 
 
 

Scrisul e o mlaştină       
  
Mă tîrăşte pînă la pagină o reptilă 
căreia nu-i văd chipul. Ca şi cum m-ar 
înşfăca din mîlul unei mlaşini mă 
aruncă aici: „În Miez de Zi e Miezul 
Nopţii şi tu scrii asta?” 
  
E o tavă de aur pagina pe care văd 
o pasăre. Trebuie să-i rup gîtul 
sau mi se cere s-o duc în dar altcuiva? 
Te văd, cititorule, cum flămînzeşti: 
e Miez de Noapte în Miez de Zi şi 
trebuie să mă vezi şi tu: rup din 
carnea păsării şi mănînc. Pe tavă a 
rămas sînge sau scrisul meu e 
sînge îngheţat? 
  
Mai văd rîul din sat şi pe Ioan 
căzînd sub sloiuri. Scriu şi Ioan se agaţă 
de litere şi urcă pe mal de unde îmi 
face semne: „Tu, frate al adevărului 
din Miez de Zi stai pe malul Nopţii şi nu 
întinzi mîna?  Crezi că nu trebuie să faci 
nici un efort pentru ca literele să 
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devină un nume? …” 
 

 

 
Rita  
Chirian  
 
 

 
 

dansează 
  
mergem împreună, 
stai lângă mine, ia-mă de mână 
(când totul), 
la orizont, pădurea 
(haite de câini care ne-au arătat cum îşi sapă 
adăpost sub pământ), 
înaintăm şi suntem fericiţi, pădurea e înflorită 
(ţie nu ţi-e frică de câini, ţie nu ţi-e frică, 
iar demonii noştri dansează firesc împreună), 
galben, violet, rozaliu, 
apropiindu-ne, vedem 
milioane de pungi de plastic 
printre ramurile goale ale copacilor, 
galbene, albastre, roşii, albe, 
„a fost furtună”, îţi spun, 
„a fost furtună”, îmi răspunzi. 
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Teodor  
Sandu 
 
 

 
 

ce mai rămâne 
 
la întâmplare  
o zi din viaţă 
speriat de tulburarea 
trecerii   
începe la fel  
strig şi fug de mine  
cu aceeaşi  
determinare 
neprevăzutul 
răsuceşte aburii din 
cafeaua  
în curs de răcire 
(ca inima) 
număr ceea ce e cert 
în preajmă 
nimic plus nimic plus nimic 
mai adaug câţiva paşi  
împleticiţi 
şi plec iarăşi  
sărind ca un cangur peste 
obstacolele invizibile. 
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Mihaela  
Aionesei 
 
 

 
 

 
Coșul de nuiele 

 
Picioarele-mi sunt grele de țărâna aducerilor aminte. Copilăria e un cocor 
rătăcit într-o frunte de toamnă târzie. Buzele mele uscate nu mai pot atinge 
obrazul bujorului din grădina casei. Cuibul de păsări s-a mutat la cer. Și 
mama și tata la fel. E liniște de păienjeni în jur. Gutuiul bătrân stă într-o 
rână. Nici pe el nu are cine să-l țină de mână. 
Dudul amputat ține loc de masă. Pustia se înghite pe nemestecate ca 
așteptarea, încet încet. În fotografia scorojită nici vântul nu adie.  Ploile se 
întind cu nepăsare. Peste chipurile de ceară plînge o lumînare. Pe lângă 
casa răstignită într-o răscruce treieră luna. Și-i fum gros să-l întorci cu 
furca. Un câine amărât ascunde un os. Pământul mă strânge, frige…Și nu 
pot ieși din coșul de nuiele rămas la mama în piept. 
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Traian  

Furnea 

 
 
 

 
Amintire tot mai veche 

 
 
Şi 
În timp ce toţi copiii 
De vârsta mea 
Se jucau cuminţi pe plajă 
Făcând 
Impunătoare castele din nisip 
 
Eu 
M-am furişat 
Pe după nişte stânci 
Şi-apucând marea de-un colţ 
Am ridicat-o 
Uitându-mă sub ea... 
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Un eseu de 

Dumitru Hurubă 

 

 
Soarta scriitorului din provincie (I) 

 
 
Este una ingrată orice s-ar spune, oricât ar încerca să îndulcească 

lucrurile unii sau alţii. Scriitorii din provincie sunt un fel de armată de 
cruciaţi care asediază redutele în general inexpugnabile ale turnurilor de 
fildeş în care sălăşluiesc, pe drept sau nu, alţi scriitori care, deveniţi brusc 
maeştri, privesc spre ţinutul Provinciei cu o falsă condescendenţă, după 
care se ascunde, nu rareori, un dispreţ desăvârşit..    

Aşa a fost, aşa este şi, nu încape discuţie, aşa va fi, iar cazurile de 
evadare din situaţie sunt rare, nesemnificative procentual vorbind. Astfel 
stând lucrurile, pentru a supravieţui într-o atmosferă, de cele mai multe ori 
doar pretins scriitoricească, de fapt sufocantă, corect ar fi să-i spunem, în 
multe cazuri, chiar ostilă, pentru un creator de artă din Provincie, el şi-a 
făcut rost de tot felul de mituri-surogate. Idealişti incurabili mai cred că 
democraţia, sau noua democraţie, este cadrul propice pentru o 
nediferenţiere, în sfârşit!, reală a valorilor literare. E doar o închipuire, un 
nou sistem de broderie arătoasă, un paravan de după care iese turma 
importanţilor „consacraţi de la centru”, turma celor care admonestează 
„anonimii” curajoşi” porniţi spre golgota afirmării/consacrării. Nu e o 
regulă, dar ce contează că mulţi provinciali sunt mai valoroşi decât 
„centriştii”? Ce contează că „intruşii” dovedesc prin creaţia lor că sunt, 
adesea, mai valoroşi? Ok! Salut-salut! De unde spuneai că eşti? A, din 
provincie… Dezamăgire totală chiar şi dacă… intrusul are argumente, 
ceva-ceva mai solide.  
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          Însă, dacă privim cu realism spre istoria literară, cu mici, foarte mici 
excepţii, marile spirite ale literaturii naţionale nu şi-au demonstrat valoarea 
şi forţa artistică domiciliate fiind în vreun sătuc uitat de lume, de lumea 
literaturii. Abia după evadarea din respectivul spaţiu geografic – Provincia 
– de preferinţă „la Centru”, autorului important, sau cât de cât important, i-
a fost recunoscută şi exploatată valoarea (prin cronici literare, prin 
participare la târguri de carte etc.), adevăr care, altfel, rămâne la nivel de… 
provincie. Fenomenul nu este redus la o anumită zonă geografică, ci este 
de anvergură naţională, indiferent că lucrurile sunt privite ca fixaţie… 
locală, sau dinspre “centrul” care este, în speţă, Bucureştiul, cu 
„subcentrele” Cluj, Iaşi, Timişoara şi altele, încă vreo câteva. Iar dacă 
subcentrele mai echilibrează situaţia – dar nu permanent! – cele altele îşi 
ucid scriitorii, oamenii de cultură în general, printr-o atitudine de 
neputinţă, indiferenţă sau chiar de rea voinţă. Răsăriţi ici-colo, adesea prin 
cele mai neaşteptate locuri (oraşe, sate, cătune chiar), scriitorii nu mai au 
statutul de fiinţe coborâtoare dintr-o lume mai puţin sau deloc accesibilă  
omului obişnuit, o lume a ciudăţeniilor, a repartizării cu har divin pe cap 
de… locuitor, ci au devenit nişte oarecare, adică nişte vietăţi dotate doar 
cu apucături mai altfel, cărora nu le-ar face rău câte-o cură de tratamente 
psihiatrice. Atât. Creaţia? Hai, domnule, să fim serioşi! Cu îi mai arde 
acum de creaţie artistică, de poezele, de chestii? Auzim, parcă tot mai des, 
întrebarea:  
         - Ce faci, domnule, cu ce te mai ocupi?  

          - Păi, scriu, sunt scriitor…  

          Pe loc are loc o schimbare importantă: din grimasa feţei şi din 
privirea întrebătorului se înţelege că omul ar vrea să te ajute cumva cu un 
sfat, cu indicarea unei clinici unde ştie el un medic foarte bun care te 
curăţă de asemenea apucături… Este clar că îi e milă, dar şi afişând pe loc 
o atitudine de umilire, de desconsiderare în orice caz.   
          - Fain, adică nu prea ştiu io ce e aia, da ceva bănuţi pică din 

afacere?, se nedumireşte imediat omul. 
           Majoritatea oamenilor, care urcă vitejeşte spre… unanimitate, se 
adresează celor care-şi divulgă secretul scrisului şi tocmai au publicat o 
carte sub semnătură proprie, vrând să afle nu dacă e vorba despre o carte 
de succes, nu în ce condiţii a reuşit s-o tipărească, ci cât câştigă autorul. 
Or, se ştie fără dubii că autorul este un perdant în nouăzeci şi nouă la sută 
din cazuri, fiindcă banii investiţi de el pentru editarea unei cărţi, nu se vor 
mai întoarce vreodată în buzunarul său. Compensaţia va fi doar morală, 
satisfacţia intim-sufletească, în timp ce pentru lumea „civilă”, dacă mi se 
permite, investiţia este o prostie imensă.       
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Să încercăm să analizăm puţin situaţia cu realismul cuvenit şi 
fără orgolii ieftine: peisajul editorialistic românesc s-a îmbogăţit în ultima 
vreme nesperat de mult. Astfel, în timp ce tirajele au scăzut de la mii şi mii 
de exemplare la câteva sute sau chiar zeci de exemplare, producţia de 
titluri a devenit incomensurabilă faţă de-acum două decenii să zicem. 
După ’89, dacă nu toţi, majoritatea adăstanţilor antedecembrişti la “Poşta 
redacţiei” au început să-şi publice produsele literare în volume-volumaşe 
care umplu până la refuz rafturile librăriilor şi bibliotecilor. Aceasta fără să 
se mai ţină seama că nimeni nu mai citeşte pe nimeni sau, în cazul cel mai 
fericit, autorii se citesc între ei, fie din obligaţii de reciprocitate, fie 
sentimentale, fie pentru motive ţinând de ranchiună, meschinărie sau, pur 
şi simplu, pentru depistarea unor motivaţii de bârfă nu strict literară, ceea 
ce nici n-ar fi chiar atât de grav; lansările de carte au devenit momente 
(deseori penibile) unde autoraşi de duzină, alambicaţi în gândire şi în scris, 
sunt ridicaţi în slăvi de alţi autoraşi din aceeaşi categorie, deveniţi brusc 
critici literari, voci „cu greutate”, invitaţi să prezinte pe cutare, sau 
cutare… Că, după prezentare, autorul citeşte din… opera sa speriind cu 
ermetismul sau sofisticăriile citite un public participant pătruns de cele mai 
bune intenţii, aceasta nu mai e de multă vreme o noutate. Aşa se face că, în 
loc să fie o „întâlnire de suflet” – o sintagmă-paravan după care, deseori, 
se află sentimente nu totdeauna ortodoxe – cum este etichetată întâlnirea, 
aceasta devine o corvoadă, un adevărat supliciu, majoritatea prezenţilor 
din sală regretând pierderea timpului. Dar se întâmplă şi ca autoraşul, cu 
un exces teatral de modestie, să citească, sau chiar să recite din creaţia sa 
lirică, deseori cu o voce din care se poate decupa un anume sentiment de 
jenă în unele cazuri, sau de impetuoasă şi ridicolă teatralitate în alte 
situaţii. Şi vine finalul – uraaaa! Se mai încropeşte o bârfă-două, se mai 
ciuguleşte un fursec cu gust leşiatic, un saleu maroniu, sau o chestie-foietaj 
„umflată în pene” plus o băutură răcoritoare “naturală” fabricată din cele 
mai autentice esenţe chimice. Ca ingredient important se consumă produse 
alcoolice de provenienţă incertă şi cu aromă de spirt medicinal, vodcă sau 
autohtona ţuică de prune fabricată din te-miri-ce, după care se bea apă 
două-trei zile din cauza arsurilor din gât şi din stomac... Cartea, de fapt... 
corpul delict, este cumpărată de către cei cu tot felul de obligaţii faţă de 
autor – rude, prieteni, colegi de serviciu, din ce în ce mai rar colegi de 
breaslă care, de regulă, sunt săraci şi boemi... Peste toată “hărmălaia”, 
topîrcenian vorbind, plutesc în voie şi ameninţător blazarea şi anonimatul  
care, ca nişte termite, vor înghiţi şi momentul, şi cartea, şi autorul. 
Excepţiile confirmă regula.  

Excepţiile ? 
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Rareori vine câte-un reprezentant scriitoricesc de la “subcentru” 
care poate fi Timişoara pentru Deva, Tg.-Mureş pentru Sighişoara, Iaşi 
pentru Vaslui, Cluj pentru Bistriţa, Constanţa pentru Medgidia etc., etc., 
sau de la „Centru” (care nu poate fi decât Bucureştiul, evident), prezentat 
de către moderator drept o autoritate în domeniu, o somitate fără de care 
literatura română ar sucomba. Personalitatea, în general fără să fi citit 
cartea, vorbeşte despre ea cu dezinvoltură făcând tot felul de afirmaţii, 
unele chiar  trăsnite, incluzând autoraşul în familia celor mai importante 
spirite ale culturii şi literaturii române, deşi acesta, deseori, nu pare prea 
convins că se vorbeşte despre el şi opul său. În final, provincialii îl 
înconjoară pe “centristul” care nu se sfieşte să povestească întâmplări cu 
Paler, Buzura, Ţoiu, Pleşu, Liiceanu, Eugen Simion, Nicolae Manolescu 
din care se înţelege că povestaşul este amic intim cu ei, dar cu care, 
recunoaşte el în sine, încă n-a apucat să dea mâna, deoarece ei sunt foarte 
ocupaţi cu... Mă rog, cu ceva. 

Năzdrăvănii…  
Însă lumea e sedusă, iar autorul fericit. Din păcate, fericirea se 

termină repede, viaţa reintră în drepturile sale, iar provincia rămâne în 
urma evenimentului parcă şi mai provincială, un soi de ţinut din care, rar, 
tot mai rar, apare lujerul unui talent mai viguros, cu ambiţii normale dar cu 
şanse puţine de a răzbate dincolo de hotarele tot mai restrânselor zone 
geografice în care se manifestă – judeţ, municipiu, oraş, comună chiar...  
Pot fi acuzat de fatalism şi bine-ar fi să nu am dreptate, însă, din nefericire, 
portretul-robot al scriitorului din provincie nu este un fals şi mulţi dintre 
autori au simţit pe propriul suflet usturimea contactului cu indiferenţa 
lumii faţă de creaţie. Prezumtivul cititor al zilelor noastre are alte 
preocupări începând cu drama lipsei banilor din care, normal, derivă toate 
celelalte: casă, masă, hrană, haine, taxe, impozite, cheltuieli de întreţinere 
etc. Lectura, recte cumpăratul cărţilor, coboară tot mai spre subsolul 
clasamentului în contextul unei existenţe agonizând între chenzină şi plată, 
între ajutoarele de şomaj sau două pensii, ambele la fel de pricăjite. Şi 
astfel datorită griji pentru ziua de mâine, partea de spiritualitate din minte 
şi suflet nu mai este alimentată măcar cu strictul necesar, ci supusă unui 
proces cel mai adesea ireversibil de atrofiere datorat şi, între altele, de 
agresivitatea cu care televiziunile aruncă spre telespectator mulţimea de 
emisiuni inepte în care moderatorii şi participanţii se întrec, emoţionant 
aproape, în a-şi bate joc de limba română. În această situaţie, pentru creaţia 
literară adresantul devine un necunoscut şi, în consecinţă, receptarea 
acesteia nulă, aici având un rol funebru şi preţul cărţilor; aşa se face că 
autori-blazon ai multor literaturi, traduşi şi la noi acum, zac în librării sub 
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privirile pofticioase ale multor (încă!) iubitori de literatură. În context: şi 
preţul cărţilor semnate de autori provinciali a crescut spre cote fabuloase, 
de neatins, dar, cu alte cuvinte şi fiindcă sunt lipsite în majoritatea 
cazurilor de valoare artistică. S-a ajuns acum la situaţia, probabil normală 
pentru unii, dar, în ceea ce mă priveşte, aberantă, dacă nu chiar catastrofală 
ca, având bani, orice mâzgălitor de hârtie şi mare producător de 
maculatură literară să publice volum după volum. Sigur că fiecare pasăre 
va muri pe limba ei, dar când referinţele critice având la bază mese 
copioase, invitaţii la cabane, plicuri cu valută etc., ajută la intrarea 
nulităţilor în Uniunea Scriitorilor, fenomenul nu mai este de neglijat; şi 
astfel s-a ajuns la situaţii oarecum paradoxale ca un autor cu nu-ştiu-câte 
cărţi publicate după ’89, membru al U.S. să nu fie publicat decât de reviste 
literare născute şi existând într-un anonimat deplin. Şi-aici excepţiile 
confirmă regula. Din nefericire, revistele importante, în majoritatea lor, 
mai bine nu publică nimic decât să cadă în vreun compromis, ele fiind, la 
această oră, adevărate redute inexpugnabile. Din păcate, ce se află dincolo 
de această… inexpugnabilitate, nu are totdeauna acea valoare afişată, prea 
des compromisă. Din nefericire. Un sincer şi priceput cât de cât într-ale 
literaturii, descoperă lesne că „celebrele publicaţii” nu-şi respectă blazonul 
şi pretenţiile, în multe cazuri publicând creaţii de valoare cel puţin jenantă 
semnate de autori jenanţi, sau de autori cunoscuţi din a căror personalitate 
n-a mai rămas decât numele, deoarece, în ceea ce priveşte produsul lor 
literar, încap discuţii… În aceste condiţii, o întrebare se naşte din… senin: 
ce se întâmplă, de fapt? Dar şi răspunsul vine de la sine: lipsa de 
responsabilitate a unor scriitori în faţa actului de creaţie… 
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Un interludiu avangardist: 

poetul romaşcan Virgil 

Gheorghiu la revista Unu 

 
     un comentariu de Emil Nicolae 

 
 Episodul avangardist din biografia scriitorului şi muzicianului 
romaşcan Virgil Gheorghiu (23 martie 1903, Roman – 7 martie 1977, 
Bucureşti) s-a consumat repede, în intervalul 1928-1930 (dacă nu ţinem 
seama de "gesticulaţiile" mai degrabă teribiliste din anii liceului, petrecuţi la 
Iaşi). Începutul a fost făcut de apariţia poeziei "Jazz" pe prima pagină a 
revistei unu (nr. 8 / decembrie 1928, deocamdată tipărită la Dorohoi). O redau 
în continuare: "Ah creşte'n alcooluri un nenufar de bec / ni-s creştetele două 
pe o tipsie duse; / mâini cu fluiditate de balerine ruse / între butelii joacă 
melodic ca un rec / fumans / sărut vid / zâmbetele'n dans / difuze bile roze s'au 
ciocnit torid. // Asmut secret cu dulci oase de pui ud Luciferul; / sub mese 

calcă moale, sfrijit, în gen de câine, / am să-i 
ridic statuie din miezul rău de pâine / licoare 
de naranjas tu soarbe din ochi cerul / livid / 
Mŕnio; / scrijită rigid / gorilele estradei un 
pericard de banjo." Prezenţa autorului în 
sumarul celei mai longevive publicaţii 
avangardiste de la noi este semnalată şi în 
fluturaşul publicitar, alături de alte nume 
precum: Arthur Adamov, George (Geo) 
Bogza, Victor Brauner, Filip Corsa, 
Gheorghe Dinu (St. Roll), Sandu Eliad, Al. 
Marius, Moldov, Leon Moussinac, Saşa 
Pană, Gomez dela Serna, Claude Sernet, Jack 
Spintecătorul (?!), Ilarie Voronca şi A. 

Zaremba.  Poetul Saşa Pană, editorul revistei unu, îl cunoscuse pe Virgil 
Gheorghiu la Iaşi, în cercul unor tineri debutanţi cu porniri neconformiste 
(care-i cuprindea şi pe Aurel Zaremba, Raul Iulian, Al. Dimitriu-Păuşeşti): 
"Tineri culţi şi dornici să cunoască, să afle... toţi aveau prin buzunare 
manuscrise, toţi erau îmbibaţi de aceeaşi sevă iconoclastă care ne caracteriza 
pe noi, cei strânşi în jurul revistei." (cf. Născut în '02, Ed. Minerva, 
Bucureşti, 1973). Nu i-a fost greu, aşadar, să-i atragă spre paginile de la unu, 
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unde Virgil Gheorghiu a mai semnat în numerele 14 (iunie 1929), 15 (iulie 
1929), 17 (octombrie 1929), 19 (noiembrie 1929) şi 23 (martie 1930), tipărite 
deja în Bucureşti, unde se mutase şi redacţia. Ajuns student la Conservator, 
poetul romaşcan a avut posibilitatea să frecventeze des reuniunile de la 
"Lăptăria lui Enache" (zisă şi "Secol") şi chiar să se contamineze de 
comportamentul provocator al avangardiştilor de acolo: "Pe la începutul lui 
aprilie (1930 – n.m.), poetul Virgil Gheorghiu, care-şi vopsise părul în 
culoarea aramei,   s-a plimbat pe Calea Victoriei în chip de sanvici: în faţă şi 
pe spate îşi prinsese în chip de afişe poemul <8-11-19>. Textul era cules pe o 
faţă, pe două coloane largi, pe coli de mărimea unei pagini de ziar. 
Plimbându-se 
agale, el se oferea spre lectură. Poemul nu era de găsit în librării. Câteva zeci 
le-am placardat pe străzile din centru, pe unele vitrine. Insolentul titlu 
reprezenta numerele tramvaielor pe care le folosea în mod obişnuit ca să 
sosească la <Secol>. Iată primul din cele 75 de versuri ale poemului: <A 
traversat şi spasmul meu ca meteor orbitele cărnii voastre>." (cf. Saşa Pană, 
ibidem).  
 Poemul fusese imprimat sub egida "editura revistei UNU" şi datat 
"Bucureşti Martie 1930". Pentru a satisface eventuala curiozitate a cititorilor, 
reproduc aici contextul mai larg în care apare versul citat de Saşa Pană: "A 
traversat şi spasmul meu ca meteor orbitele cărnii voastre / Carnea ciuruită de 
explozia mângâierilor / la coroanele abdicate a lighenelor scânteiau / 
Nestematele spermei sâmbetele seara / Cum iubiţi răcoarea sub evantaiul 
bancnotelor / Vă adoarme pasărea privirii în vegetaţia coafurilor / Iată, pentru 
clienţii antrenaţi la barele coapselor / Gândiţi la vasilina saltului mortal...". 
Am avut ocazia să citesc întregul poem pe colile îngălbenite păstrate în arhiva 
lui Saşa Pană (acum în posesia fiului său, ziaristul Vladimir Pană, căruia îi 
mulţumesc). Tot de acolo am obţinut şi copia unei fotografii extrem de 
preţioase pentru istoria literaturii, reprezentându-i pe Geo Bogza, Saşa Pană şi 
Virgil Gheorghiu în faţa Parcului Carol din Bucureşti, în mână cu nr. 17 
(octombrie 1929) al revistei unu, care tocmai ieşise din tipar.   
 Din păcate, exact la începutul verii lui 1930, în nr. 26 (iunie) al 
aceleiaşi reviste, la rubrica "vestiar" se anunţa – în stilul caracteristic 
avangardiştilor – ruptura dintre Virgil Gheorghiu şi gruparea suprarealistă 
bucureşteană: "Abătându-se de la solidaritatea grupului nostru, Dl Virgil 
Gheorghiu a fost îndepărtat cu începere din luna aprilie. Deasemeni este rugat 
să treacă pe la redacţie să-şi ia piciorul în cur." Ulterior, cu părul încă vopsit 
în roşu, Virgil Gheorghiu a poposit la cenaclul Sburătorului condus de E. 
Lovinescu, unde i-a lăsat o bună impresie criticului prin versurile sale, care 
luaseră o altă turnură (liric-simbolist-ermetică). În consecinţă, a fost 
consemnat cum se cuvine (respectiv cu mai multă simpatie decât cea acordată 
avangardiştilor insolenţi) atât în Istoria literaturii române contemporane 
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(1900-1937) de E. Lovinescu, cât şi în Istoria literaturii române de la origini 

până în prezent de G. Călinescu.  
 Despre îngustul său avatar avangardist, Virgil Gheorghiu a apucat să-i 
povestească lui Dorin Tudoran, în ultimul interviu pe care l-a acordat (la 1 
martie 1977), înainte de a fi răpus de cardiopatia provocată de celebrul 
cutremur de peste trei zile: "- Ce reviste scoteaţi la Iaşi? V.G.: Am scos 
Prospect şi Secolul 20. Erau mici, de cinci, şase file. Le scoteam cu Zaremba. 
Colaborau la ele Liviu Deleanu, Geo Bogza, Raul Iulian. - Ce v-a împins spre 
suprarealism? V.G.: Începusem să mă plictisesc de atâta tradiţionalism 
îmbâcsit. Am încercat să fug de tradiţionalism, dar n-am reuşit s-o fac prea 
mult. Eu n-am fost niciodată un autentic avangardist; am rămas mereu un 
tradiţionalist inovator. Dar să lăsăm, deocamdată, asta. N-ai vrea să-ţi spun 
câteva cuvinte despre Zaremba? - Oricum v-aş fi întrebat. V.G.: Zaremba era 
un băiat extraordinar; vital şi de-o mare mobilitate spirituală. Dădea şi el 
<spectacole>. Adică: se suia pe o masă în 
restaurant şi striga <La poesie, ce n'est rien!>. Atât. Apoi cobora. Şi încă ceva. 
Toate poeziile sale aveau un singur nume - <Deschidere>. - O, vasăzică moda 
e veche. Şi nu vă obosea acest obicei al lui Zaremba de a-şi intitula astfel 
poeziile? V.G.: Nu. Mă <călise> muzica. Ştii, poate, că există acele bucăţi cu 
Obstinato. - Dvs. Cum eraţi considerat la Iaşi? V.G.: Unii ziceau că sunt 
dement. Alţii – c-aş fi îndrăzneţ. - În ceea ce vă priveşte, cum luptaţi 
împotriva tradiţionalismului în revistele Prospect şi Secolul 20? V.G.: Îi 
răstigneam pe tradiţionalişti. - Cum adică? V.G.: Astfel: desenam o cruce şi pe 
ea scriam numele victimei. Sadoveanu, de exemplu. La prozatori răstignea Al. 
Dumitriu-Păuşeşti. La poezie, eu. - Daţi-mi numele uneia dintre victimele dvs. 
V.G.: Demostene Botez. /.../ Eu, ca structură, cred că eram un tradiţionalist; ca 
năzuinţă însă, eram modernist. Visam totdeauna să fac altceva decât ceilalţi. 
Toată viaţa am fost de o instabilitate extraordinară. Nu ştiam încotro s-o apuc. 
Dar, avangarda nu mă atrăgea cu totul. Ceva nu-mi convenea. - Ce anume? 
V.G.: Drept să-ţi spun, simţeam sub ea (sau în ea) ceva fals. - Era ceva anume 
ce nu vă plăcea în avangardă? V.G.: Da. Natura aluziv pornografică. N-am 
scăpat nici eu de acest păcat. Cunoşti, cred, avatarurile lui Bogza, Baranga şi-
ale celorlalţi. Am plătit şi eu tribut, dar m-am trezit. - Când şi unde? Târziu? 
Devreme? La timp, vreau să zic? V.G.: La cenaclul lui Lovinescu. Dar despre 
asta ceva mai târziu. - Bun. Spuneţi-mi atunci ce vă plăcea, în mod deosebit, 
din avangardă? V.G.: Mă atrăgea imagistica extraordinară a lui Voronca; şi 
cea a lui Roll. - Vă mai amintiţi cum a sfârşit aventura dvs. avangardistă? 
V.G.: Cum să nu? M-au expulzat. Într-un număr de revistă, în unu, au scris 
<Domnul Virgil Gheorghiu e aşteptat la redacţie pentru a prim un picior 
în...>. Şi asta după ce fusesem botezat de Roll. - Adică? V.G.: Botezul pe 
care-l primea orice avangardist: în subsolul lăptăriei lui Roll ţi se turna un 
borcan de iaurt în cap. - La botezul dvs. cine a participat? V.G.: Roll, Pană, 
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Al. Marius, Ernest Spirt – adică, devenit după anagramare, poetul Claude 
Sernet, Raul Iulian. Parcă ei au fost atunci. - <Savuros> botez! Spuneţi-mi, ce 
fel de oameni erau avangardiştii pe care i-aţi cunoscut? V.G.: Extrem de 
simpli şi de... burghezi! Cât se poate de normali. - Care dintre ei vă inspira cea 
mai mare încredere – atât ca poet, cât şi ca om? Vă întreb asta, tocmai pentru 
că simţeaţi ceva fals în sâmburele acestei avangarde pe care aţi cunoscut-o? 
V.G.: Fără nici o îndoială, cel mai autentic era Voronca. Om extrem de viu, 
natură pasională, proteic. De altfel, era divinizat de către noi. Mi-amintesc de 
venirea lui, cam prin 1929, în Parcul Carol, azi Libertăţii. În frunte cu Victor 
Brauner, ne-am aşezat toţi moderniştii şi avangardiştii într-un şir de la parc şi 
până la rond. Practic, pe toată strada Nifon. Şi Voronca a sosit cum nu se 
poate mai potrivit. – Cum anume? V.G.: În chip de locomotivă! Alerga uşor, 
pufăia ca o locomotivă şi-şi mişca braţele în felul bielelor locomotivei. – Dar 
despre Saşa Pană, ce-mi puteţi spune? V.G.: O mare natură animatoare, 
mobilizatoare. Şi Nisipeanu mi se părea un autentic, ca să nu mai vorbesc de 
Geo Bogza şi el natură vie, dezlănţuită; autentic modernist. - V-a întristat 
expulzarea din mijlocul avangardiştilor? Cărei vine i s-a datorat? V.G.: M-a 
întristat foarte tare! Oricâtă  suspiciune aş fi avut eu pentru un gest, o poezie 
avangardistă pentru mine era o mare bucurie, cinste chiar, să-i aud vorbind 
despre artă. Roll era formidabil! Ştia atâtea lucruri despre poezie, despre artă 
în general şi vorbea fascinant! Nu ştiu cum a fost orânduită viaţa mea, dar 
mereu am fost în pierdere. Mai ales de prieteni. Unii mureau, alţii mă 
părăseau. Deşi căutam compania oamenilor, mereu mă trezeam în singurătate; 
într-una care se năştea în jurul meu, creştea ca o pădure tânără şi puternică. De 
fiecare dată o luam de la cap; să ies la lumină, spre oameni. - Vă întrebam de 
vina pentru care aţi fost repudiat de către cei de la unu. V.G.: A, da. Revin la 
acea structură bivalentă a mea – în esenţă tradiţionalist; ca aspiraţie – 
modernist. Îţi închipui ce-a ieşit de-aici?.." (cf. România literară şi volumul 9 

pentru eternitate. 4 martie 1977, Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti, 1977).  
 Până la urmă, nu am reuşit să aflu nici din memoriile lui Saşa Pană 
care a fost motivul concret al rupturii dintre Virgil Gheorghiu şi avangardiştii 
de la unu, dar am aflat altceva: că în anul 1934 (când revista îşi încetase 
apariţia, dar editura continua să funcţioneze), Saşa Pană l-a reîntâlnit pe 
poetul romaşcan pe neaşteptate şi într-un loc neprevăzut. Iată descrierea 
întâmplării: "În gara Buzău, în scurtul răgaz de staţionare a unui tren spre 
Bucureşti, Virgil Gheorghiu mă descoperă la o masă. Se apropie şi reluăm 
relaţii demult întrerupte. Ar vrea să-i apară cartea de poeme Marea vânătoare 
la care lucrează, la editura unu. <Să mai vorbim>. Trenul a fluierat." (cf. Saşa 
Pană, ibidem). După cum se ştie, Marea vânătoare a apărut în 1935 la editura 
Fundaţiile pentru Literatură şi Artă. Aşadar, a rămas "ca-n gară", cum se 
spune... 
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Poeme de  
Daniel Corbu 
 
 

 
 
 

într-o Europă bătrînă și tristă 
 
 
Prin urmare 
știam că nu sunt decît o mică înflorire a 
Nimicului o efemeră protuberanță 
                                                          a golului 
un fel de zi mai lungă decît veacul 
dintr-un eon agitat ca o încălecare 
de timpi. 
M-am născut tîrziu într-o Europă bătrînă și tristă 
fardată ca o actriță la ultimul ei bal. 
M-am născut tîrziu 
hărăzit a citi cuvînt cu cuvînt cartea întîmplărilor 
în aerul sacerdotal al dimineților mele. 
Era tîrziu. 
Cu o piatră ca privirea tăioasă a morții 
Cain îl omorîse deja pe Abel 
Corabia lui Noe își aflase sfîrșitul 
pe muntele Ararat 
cu mare zgomot Sodoma și Gomora 
                                                    se prăbușiseră 
și implozia florii păcatelor încă mai persista 
pe coridoarele lumii. 
Iisus scrisese pe nisip misteriosul nedescifratul cuvînt 
și-l împărțise în patru zări prin cele 
                                                        o mie de vînturi. 
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Don Quijote învinsese morile de vînt 
ale Europei 
iar Hamlet își dădea obștescul sfîrșit 
anunțînd doritorii de breaking news 
că mereu e ceva putred în Danemarca. 
Imnele vedice - dulci jelanii ale ființei încurajatoare 
de iluzii - erau cărate cu rikșa 
la curțile traducătorilor din München șiManchester. 
Cu o fără de armă biruință 
Beethoven scrisese Simfonia a noua - Oda Bucuriei. 
În sfîrșit, Robinson Crusoe părăsise 
                                                      sălbatica insulă 
grecii probau oboseala zeilor 
Raskolnikov abia-și ascunsese toporul pătat de 
                                                       sîngele crimei 
undeva în Kilimanjaro 
pușca lui Hemingwai își cheltuiseultimul glonț 
iar după un veac de singurătate 
prietenul Marquez își rostea declarația de adio. 
M-am născut într-o Europă bătrînă și tristă. 
                                            Era tîrziu. 
În zadar căutam să dau zadarului un sens. 
Visele îmi erau un Eden împodobit cu mirare. 
În fiecare zi încrustam ceva pe dantela unei furtuni.  
 
 

Ferestrele  oarbe 
 
Oricînd un vers amar va-ntîrzia în mine. 
Trec orb și surd prin 
toamna cu fantomatice suspine 
pe-aceleași străzi călcate de sclavi 
                                           și de-mpărați. 
Mulți zice-vor: 
Uite-l pe Daniel Corbu 
poetul blestemat ce scrie despre ființă 
univers despre necunoscute glorii și istorii 
                                                ale sinelui 
despre agonii    cetăți obosite și alte aiureli 
metafizice și este dușmanul de moarte 
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al poeziei roz! 
Iată-l pe cel jefuit de îngeri și nopți 
pe cel ce poartă în vers holograma ruinii ! 
Se spune c-ar admira potopiții de haruri 
 hohotul cruciadei divine 
că ar purta în fiecare rană un sacerdot 
al sardanapalnicei vorbiri. 
           Dar eu sunt trecătorul posac 
pe-aceleași străzi printre aceleași zădărnicii 
sunt cel ce șterge cu grijă 
ferestrele oarbe ale desăvîrșirii. 
ORICÎND UN VERS AMAR VA-NTÎRZIA ÎN MINE. 
 
 
 

 

Îngerul oboselii 
 
E cenușiul existenței, Max! 
Sau poate un gol care se-ntinde 
ca o pecingine mută 
de-aici pînă-n țara de nimeni 
 știută. 
E îngerul oboselii sau poate 
plictisul depus ca rugina  pe scuturi 
ca uitarea pe margini de gînd. 
 
E cenușiul existenței, Max! 
În cele din urmă n-ai încotro: 
Cobori. Urci. Iar cobori. Lași în urmă 
o mare de zgură. 
 
E cenușiul existenței, Max! 
Șoarecii timpului rod fără-ncetare. 
Libertatea de-afară e plină de ziduri. 
Spre seară 
prin sufletul măreț 
auzi cum șuieră a pagubă pustiul. 
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„Am mai spus-o şi în alte 

rânduri: scriu pentru că mă 

simt bine când fac asta. Sunt 

fericit. E atât de simplu!” 
 
 

 
 

” Nu pot să fiu ipocrit şi să zic că nu-mi plac laudele. 
Îmi plac. Mi-au făcut bine. Din măcelar am devenit 

păstor ...” 
 

- Tudor, ai debutat în 2016, la puțin peste 30 de ani, cu un roman 
superb, Cazemata, deopotrivă realist și magic, care te-a propulsat rapid 
între prozatorii tineri de primă mână. Ai avut cronici foarte favorabile, ai 
luat vreo două premii vizibile (”Tânărul prozator al anului 2016”, 
”Premiul Observator cultural pentru debut” – poate mai sunt), ai fost 
tradus într-o antologie dedicată romancierilor tineri din Europa. Cum te 
raportezi la acest succes cu o primă carte, cum l-ai administrat? A 
însemnat ceva, pentru tine, ca scriitor, a fost pasabil, stimulativ, 
constrângător? 
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- Sincer să fiu, nu mă aşteptam să fiu publicat. Nu credeam în 
cartea asta aşa cum nu am crezut nici în cele peste o sută de povestiri pe 
care le-am scris şi apoi şters de-a lungul ultimilor 15 ani. Premiile, 
vânzările bune, zecile de cronici şi receptarea pozitivă mi-au diluat 
exigenta cu care îmi amputam scriitura. M-am înmuiat. Am trecut de la 
chirurgie la medicină naturistă. Nu pot să fiu ipocrit şi să zic că nu-mi plac 
laudele. Îmi plac. Mi-au făcut bine. Din măcelar am devenit păstor. Am o 
turmă de "statui vii", acum. 

- Romanul a mitologizat o ruină reală, din Constanța sau ai 
inventat una, pur și simplu, ca centru al unei narațiuni ramificate, care 
cuprinde Marea Neagră, Dunărea, orașul litoral, subsolurile, blocurile, 
subacvaticul, istoria, oameni de toate categoriile, plus o grămadă de 
mistere fascinante legate de toate acestea? Ce e ”cazemata”, de fapt, real 
și imaginar? 

- Prin '90 m-am mutat cu ai mei în Constanţa. Cartierul de pe malul 
mării era înţesat de o mulţime de astfel de bunkere construite de nemţi în 
timpul războiului. Cazemata era cel mai mare dintre ele - nodul 
ramificaţiilor subterane prin care mă jucam cu carbid când eram copil. Prin 
'94, cineva a concesionat-o şi a transformat-o în bar. Acolo am băut prima 
Cola şi, mai târziu, prima bere. Tot acolo, în întunericul plin de igrasie, am 
pupat prima fată şi mi-am luat primul pumn. Între diafragmele sale reci am 
văzut câteva bătăi cumplite dar şi oameni calzi, cântând până noaptea 
târziu, umplând mesele cu beri, ţinându-se de gât şi contaminând spaţiul 
din jur cu o "stare de bine" pe care o asociez şi acum serilor toride de vară. 
Cum să nu transform locul ăla într-o gaură de iepure? 

- Știu că scrii proză de mult, din liceu. De unde pasiunea asta 
pentru scris? Vreun profesor, vreun autor preferat, vreun concurs 
câștigat? Și chiar, de care autori români sau străini de simți apropiat? Te 
întreb fiindcă criticii te-au plasat ba lângă Marquez, ba lângă Cărtărescu. 
Se mai pot da exemple, desigur, și poți să nu fii de acord cu ele. 

- Am scris prima proză scurtă undeva prin clasa a-X-a. I-am dat-o 
lui Mircea Ţuglea - profesorul meu de literatură de atunci - care mi-a 
înscris-o la un concurs de proză între liceele constănţene. Nu mi-a suflat o 
vorbă. M-am pomenit cu premiul I, pe nepusă masă. Premiul a constat într-
o diplomă şi "Nostalgia" lui Mircea Cărtărescu - de care nu auzisem la 
acea dată. În aceiaşi seară am citit tot volumul şi nu am putut adormi. Mi-
aduc foarte bine aminte noaptea acea caniculară de vara când, cu urechile 
înfundate de apă de mare şi după ce am citit toţi cei 256 de "nu" din finalul 
REM-ului mi-am zis "da!". Cărtărescu şi Marquez sunt amândoi în top 5-
ul meu din toată literatură universală. Mă simt apropiat de amândoi în 
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aceiaşi măsură în care mă revendic şi din ceilalţi trei: Cehov, Hemingway, 
Salinger, deşi primii autori de care m-am îndrăgostit au fost Steinbeck şi 
Kafka. 
 

„Nu am absolut nicio strategie când mă apuc să scriu. 
Aşa funcţionează mintea mea. Pur şi simplu mi se 

pare firesc să alunec spre fantastic” 
 

- Ai trecut printr-un curs de creative writing, cel susținut de Florin 
Iaru și Marius Chivu, dacă nu mă-nșel. Cum a fost? Te-a ajutat? Ajută un 
scriitor un asemenea curs? 

- Florin şi Marius mi-au dat un shot de încredere care s-a soldat cu 
hotărârea-mi de a trimite "Cazemata" editurii. Aş spune că al doilea moment 
de răscruce - după episodul cu Mircea Tuglea din liceu - a fost acest curs de 
scriere creativă în care ţi se arată cum să nu scrii. E un curs de inventariere a 
greşelilor în literatură. Vine la pachet şi cu acea experienţă de cenaclu, extrem 
de stimulantă literar,  pe care eu am adulmecat-o (foarte puţin) în cenaclul lui 
Marin Mincu, continuat apoi de Mircea Tuglea. Recomand cursul tuturor 
celor care vor să îşi facă o idee despre cum să nu scrie. Florin şi Marius fac o 
treaba excelenţă prin aceste cursuri. Pentru mine, ei au fost un fel de moaşă cu 
patru mâini. Purtam de ceva vreme fătul în mine şi ei m-au ajutat să-l nasc 
repede şi fără contracţii dureroase. 

- În 2017 ai scos un nou roman, Miere, la fel de bun și de bine primit. 
Ai schimbat puțin imaginarul și tipologia, dar tehnica realismului magic e 
aceeași, dacă pot să spun așa. De unde și fascinația cititorilor. E așa? E așa-
zisul realism magic o tehnică a ta? Cum vezi, ca prozator, raportarea la 
ralitate, la cotidian? Dar la fantastic? 

- Îţi mărturisesc că nu am absolut nicio strategie când mă apuc să 
scriu. Aşa funcţionează mintea mea. Pur şi simplu mi se pare firesc să alunec 
spre fantastic. Acolo mă duce şoseaua. La capătul toboganului mă aşteaptă tot 
timpul o astfel de mlaştină în care înoată rechino-crapi şi tiparo-meduze. Deci, 
nu gândesc realismul-magic că pe o tehnică şi, în acelaşi timp, nu consider că 
aparţin tradiţiei deschise de proza sud-americană, acolo unde fantasticul şi 
supranaturalul sunt tratate cu un firesc desăvârşit, ca parte integrantă a 
banalităţii cotidiene. Din contră, tehnica mea (dacă am una) este tocmai miza 
pe contrastul agresiv dintre obişnuit şi neobişnuit, între straniu şi cotidian, pe 
virajele bruşte din realism spre magic. Totul necontrolat şi negândit în 
prealabil. Deşi îmi umplu caiete studenţeşti cu personaje, bucle, direcţii de 
acţiune, schiţe şi grafice, nu mă prea ţin de structura pe care o cred bătută în 
cuie seara, urmând ca dimineaţă să mă apuc de scris şi să ajung în cu totul şi 
cu totul alte zone. Gândesc totul până în cele mai mici detalii pentru ca în 
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momentul în care mă pun pe scris să am din ce evada. Îmi construiesc un 
penitenciar din care evadez a doua zi. Şi mă simt bine. Mă simt atât de bine 
când fac asta. 

- Are și Miere un punct de pornire în realitate, un motor declanșator? 
Și-n el tot despre mare e vorba, dar și despre cer, despre vindecarea prin 
magia unei substanțe, despre secta vagantă a crescătorilor de albine și 
despre cum realitatea se creează prin cuvinte. E mai metaliterar decât 
Cazemata, miza lui chiar îmi pare puterea scrisului de a genera o realitate 
alternativă, la fel de ”reală” ca cea convențională. Mă înșel? 

- Nu te înşeli. În "Miere" am încercat să aduc în discuţie acea zona 
chorala a pre-literaturii, acel spaţiu vag, nedesluşit, care există şi nu există în 
acelaşi timp - unde personajele şi toposul încep să prindă carne. Satul Mireni 
este o metaforă a  acestui topos literar din care autorul îşi trage seva (mierea). 
Edenul fiecărui autor. Miere este o carte despre puterea tămăduitoare a 
literaturii. Fără miere, Mireniul este infertil. Nu se mai nasc oameni, deci 
toposul e pe moarte. În acelaşi timp, autorul nu poate supravieţui fără 
substanţa venită din acest spaţiu. Aşadar, o relaţie de interdependenţă dintre 
autor şi lumea pe care urmează să o creeze. Plus alte cateva lucruri pe care le-
am ascuns pe acolo. Gata, am zis prea mult! 
 
 

„În România se vinde carte într-un an cât se vinde în 
Anglia într-o săptămână. Ungaria are piaţă de carte 
de cinci ori mai mare. Şi bulgarii sunt peste noi...” 

 
- Ești arhitect, la bază. Cum de n-ai cotit-o spre litere, după liceu, 

având în vedere pasiunea pentru scris? Și de unde arhitect? Chiar asta ți-ai 
dorit? Are vreo legătură cu literatura? E doar o meserie din care să trăiești? 

- Prima opţiune a fost pilot de vânătoare. Voiam să-i calc pe urme lui 
tata. Arhitectura a fost a doua opţiune. A treia era filologia. Am ales 
arhitectura pentru că aveam talent la desen şi am zis că se câştigă bine. Am 
greşit. Din arhitectură nu se câştigă mai nimic. Şi nici satisfacţii profesionale 
nu prea există în colţul ăsta de Europă. Totul se supune regulii: mult, repede şi 
prost! Rare sunt excepţiile. Într-un fel, dacă stau să mă gândesc mai bine, cred 
că insatisfacţia asta profesională venită din câmpul arhitecturii a făcut posibilă 
apariţia romanelor mele. Dacă aveam lucrări care să-mi placă, cu termene de 
predare omeneşti şi remuneraţie decentă, poate aş fi făcut arhitectură de 
dimineaţă până seară şi nu m-aş fi gândit la cazemate şi mieri. Cum nu am 
avut parte de aşa ceva, supapa a refulat prin scris. În literatură am găsit 
libertatea artistică pe care arhitectura nu a reuşit niciodată să mi-o ofere. Aşa a 
fost să fie. 
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- Între apariția celor două romane distanța e mică. Le-ai scris repede, 
unul după altul? Scrii ușor, oricând, oriunde? Există un timp de gestație al 
narațiunii, sau dimpotrivă, ea vine și curge? Te vezi asimilat, prin analogie 
formală, vreunui grup literar? Mărturisesc că m-a frapat ritmul prozei tale, e 
sigur, e susținut, de la un capăt la altul, ca o singură și largă respirație. 

- Atât "Cazemata" cât şi "Miere" au fost scrise în patru luni.  La 
"Miere" m-am apucat să-i fac trama imediat după ce trimisesem editurii 
"Cazemata". Aşadar, pot spune că le-am scris una după altă. S-a întâmplat 
acolo o inerţie. Eram "încins". Aşa că am continuat meciul, încălzit fiind. M-
am temut să nu fie prea devreme, să nu scot ceva "ars". Însă pofta de scris a 
fost prea mare. Nu m-am putut abţine. Dacă e "ars" sau nu, rămâne de văzut. 
În ceea ce priveşte metoda, scriu fără să tai şi nu mă întorc pe text pentru 
retuşuri, tăieri şi adăugiri. Ori e dintr-o suflare ori nu e deloc. Dacă mă trezesc 
într-o dimineaţă şi simt că scârţâie ceva, tai tot. Abandonez. Încep altceva. Nu 
mă uit în urmă, nu reciclez. În ceea ce priveşte asimilarea prin analogie 
formală, nu mă văd sugând de la un singur sân literar ci de la o femeie mutant, 
cu mai multe mamele, asemenea celei din Total Recall. 

- Ai în plan vreun nou roman? Vreo altă carte? Mai scrii și altceva, 
ca gen, afară de roman? De-acum, așteptările sunt mari, de la tine, cred că-ți 
imaginezi. 

- Am început să fac schiţe, desene, la un nou roman. Sunt însămânţat. 
Însă mai e mult până în luna a noua. Va mai trece ceva vreme până să mă 
apuc efectiv de scris, pentru că proiectul ăsta, bag de seamă că necesită o 
muncă serioasă de documentare. Îl las să se coacă încet, la foc mic şi să 
crească mare şi pufos. Am un alt unghi de atac. Bulgărele de zăpadă se va 
rostogoli încet, iar panta îşi va modifica înclinaţia insesizabil, pregătind pârtia 
abruptă pentru avalanşa finală. 

- Îți mulțumesc, Tudor, de timpul acordat! Zi-mi, pe final, așa, repede, 
dacă crezi că literatura e o activitate din care se poate trăi, sau doar o 
pasiune nobilă, dar parazitară, social și existențial! Sigur, te provoc un pic! 

- Din păcate, la noi nu se poate trăi din scris. Un scriitor primeşte între 
7 şi 15% din valoarea cărţii, iar tirajele sunt mici pentru că românii nu citesc. 
În România se vinde carte într-un an cât se vinde în Anglia într-o săptămână. 
Ungaria are piaţă de carte de cinci ori mai mare. Şi bulgarii sunt peste noi. Pe 
de altă parte, din câte ştiu, suntem singura ţară din UE care nu oferă 
scriitorilor nicio rezidenţă de creaţie. Colac peste pupăză, nu avem nici 
tradiţia lecturilor plătite. La noi nu vine lumea nici gratis. Şi al doilea colac 
peste pupăză (săraca de ea), lumea literară  românească e măcinată de tot felul 
de certuri intestine. Urât. Cu alte cuvinte, stăm prost. În ceea ce mă priveşte, 
am mai spus-o şi în alte rânduri: scriu pentru că mă simt bine când fac asta. 
Sunt fericit. E atât de simplu! 
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Însemnare a călătoriei lor 
 

o cronică de Vasile Spiridon 

 

 Citind volumul de texte critice “Hărți din Cărți. Orașe, anotimpuri 
și rătăciri în romanul contemporan” (Ed. Tracus Arte, 2016), scrise de 

Simona Vasilache, nu pot să nu mă gândesc la o 
problematică imagologică, întrucât această 
disciplină de mare actualitate evidenţiază cum nu 
se poate mai bine reprezentarea despre celălalt 
(străinul, intrusul etc.) manifestată sub forma 
unor imagini literare înregistrate de-a lungul unui 
itinerar. Din ceea ce selectează Simona 
Vasilache pentru culegerea de față (aproape 50 
de cărți traduse în limba română), putem 
desprinde mai multe niveluri de interpretare. 
Astfel, există un prim nivel în care este definit 
tipul călătorului prin imaginea Celuilalt despre 
cel sosit, al doilea nivel relevă pasiunea 

călătorului pentru voiaj, iar cel de-al treilea prezintă un anumit tip uman 
descoperit de călător în calea sa. Drumul, în sens imagologic, este şi unul 
intercultural, aventura – neașteptată sau căutată – devenind o formă a 
cunoaşterii de sine și de celălalt. Străinul, recte scriitorul-călător-personaj, 
se opreşte pe ici-colo şi emite observaţii cu privire la tipul uman perceput 
în comparaţie cu alți localnicii întâlniţi în calea sa. Celălalt nu este numai 
reprezentantul unei culturi străine, deoarece îi revine un rol important în 
construirea și confirmarea propriei identităţi.  
 Această căutare a identității este acutizată în perioada crizelor 
majore. Cosmopolită şi tradițională, ordonată şi hedonistă, Viena din 
secolul al XIX-lea îşi merita renumele de centru al Europei. Despre acest 
spirit vienez, invadat de instinctul barbariei, în răstimpul scurt al unei vieţi, 
scrie Stefan Zweig în Lumea de ieri. Amintirile unui european. Perioada 
1895–1941. Sunt anii săi de formare, urmaţi de o perioadă pentru care nu 
fusese pregătit, la fel cum și prea visătorului secol romantic îi va succeda o 
epocă tulbure pe care nimeni nu o credea cu putinţă. Și aceasta pentru că, 
deodată, se întâmplă fapte de neînțeles: „Legăturile se rup, vienezii jură să 
nu mai vorbească franţuzeşte, Mozart nu se mai ascultă în Anglia. 
Prejudecăţile pe care Zweig le condamna în buna lume de altădată preiau, 
grotesc, controlul. [...] Sub patriotismul zornăitor se ascundeau, nu o dată, 
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interese meschine. Însă, după primul război, lumea încă mai avea energia 
şi dorinţa să-şi revină. Viena devastată îşi regăseşte strălucirea, chiar 
Germania chinuită de inflaţie şi haos trăieşte, din ʼ24 în ʼ33, iluzia unui 
nou început. Nu va fi să fie. Dimpotrivă, luminile oraşului se sting din nou, 
de data asta pentru multă vreme” (p. 23). Simona Vasilache ne avertizează 
că nu pentru informația istorică trebuie citită cartea, ci pentru comentariile 
din ea pe marginea celor întâmplate: „E mai mult un roman, decât un 
document, părerea şi durerea cuiva care a văzut candelabrele superbe de pe 
Der Graben aprinzându-se şi stingându-se. Aproape în aceeaşi seară” (p. 
24). Afectarea şi drama, pudibonderia şi indiscreţia asigură jocul de lumini 
şi umbre ale lumii antebelice, judecată de Stefan Zweig fără părtinire, cu 
bunele şi cu relele ei. 
 Recâștigarea unei stabilități liniștitoare nu mai este posibilă pe 
bătrânul continent și apare inevitabil melancolia despărţirii de un timp 
care, pentru o Europă întreagă, a reprezentat un ideal de conviețuire. Într-o 
altă carte comentată de Simona Vasilache, Zăpezile de altădată, a lui 
Gregor von Rezzori, amintirile selective, profund încrustate în memoria 
scriitorului, sunt scoase la iveală după mai bine de jumătate de veac. 
Autorul apucă puţin din La Belle Époque, când lumea se pregătea, 
leibnizian parcă, pentru a trăi în cea mai bună dintre vieţile posibile, însă 
viitorul îi aduce numai rele: beligeranță, exil și nevroze.  
 Confruntate cu distopiile, unele personaje sunt puse în situația 
rătăcitorului pentru care absenţa rostului unui drum anume incumbă de 
obicei conotaţii negative şi un dezechilibru serios la nivelul imaginarului. 
Alta este însă situația rătăcitorului în timp W.A. Mozart, al cărui „caz” este 
analizat în culegerea de față. Eva Baronsky, în romanul Mozart se trezeşte, 
îl aduce în zilele noastre pe geniul muzicii, neîmplinit în epoca sa cochetă 
și sobră, iar ceea ce rezultă este o cronică îngăduitoare şi reconfortantă a 
actualității. Deşi își petrece noua lui viaţă ca un vagabond, lipsit de glorie, 
dar şi de griji, autorul Nunții lui Figaro constată că muzica poate deveni, în 
sfârşit, o stare de relaxare şi de bucurie. Numai că un accident rutier îl 
forțează să-şi dezvăluie identitatea şi, în momentul acela, toată vraja 
confundării planurilor temporale se rupe. Prin urmare, se poate călători 
prin „tunelul timpului”, dar numai ca spectator, fără să fie deturnat 
istoricește în vreun fel ceea ce deja s-a întâmplat.  
 Fascinați de categoria departelui şi de dimensiunea sportivă a 
călătoriei, unii sau unele preferă plimbarea. Martha Bibescu se numără 
printre puţinele femei din vremea sa care se puteau lăuda că au călătorit cu 
automobilul şi cu avionul, deși nu este deloc sigur că ea s-ar fi urcat 
vreodată pe cal, pe bicicletă sau într-o căruţă. În studiul Interferenţe 
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româneşti în opera Marthei Bibescu, Maria Brăescu o consideră ca fiind, 
probabil, prima femeie autoare de descrieri aeriene. Dar în romanul 
Catherine-Paris, analizat de Simona Vasilache, este vorba despre altceva. 
De aici se degajă sentimentul de amărăciune al unor femei ale căror vise 
mari devin irealizabile de-a lungul a trei generaţii, răstimp în care îşi lasă 
drept moştenire dureri, asprimi, capricii, destine aventuroase și nefericite. 
Portretele de grup, ca ale mondenelor parizience, sau ale orăşenilor, priviţi 
ca o comunitate cultivată, și portretele individuale, de prinţi sau de oameni 
simpli şi hâtri, își găsesc în Martha Bibescu o foarte bună observatoare. 
Prin fața ochilor îi trece imaginea unei lumi care trăiește și a alteia care 
moare. Ea face parte dintr-o paradigmă culturală deosebită („la bal cu 
Marcel Proust”) și nu trebuie uitat că scriitorul ei preferat, Chateaubriand 
(voiajor romantic melancolic, definit de fenomenul mal du siècle), este 
iniţiatorul memorialisticii de călătorie cu subiectivitatea dusă la extrem, 
autorul Memoriilor de dincolo de mormânt făcând călătorii fără să se simtă 
vreodată bine undeva anume. 
 O carte tot despre femei, despre libertatea de mișcare, despre 
subtilul echilibru dintre secunda care năruie totul şi secretele dezvăluite 
încet este și Dragă viaţă, de Alice Munro, în care apar schimbări inopinate 
în viața anonimă dusă în provincie. Sunt reevaluate mereu de către 
scriitoare direcţia, priorităţile și sentimentele, cu atât mai mult cu cât 
timpul își desăvârșește lucrarea foarte capricios, epoci întregi putându-se 
succeda preț de câteva pagini. Cum este și firesc, Simona Vasilache 
notează prompt că un timp psihologic instabil și delicat înlocuieşte, pe 
nesimțite, cronologia egală cu sine.  
 Scriitorii bărbaţi par că preferă, în general, să explice, să dea 
informaţii exacte, să facă descrieri cât mai fidele și să închidă spaţiul 
observat într-o structură logică. Aceasta este impresia care se degajă după 
cele citite de ceea ce se comentează pe marginea celor scrise de Constantin 
Bacalbaşa în foarte cunoscuta carte Bucureștiul de altădată. Privirea 
aruncată asupra Bucureştiului din primii ani ai domniei lui Carol I nu este 
nici naivă, nici nostalgică. Ea încearcă, pe cât se poate, să fie 
cuprinzătoare, să-i dea concitadinului – pentru care poveştile de la 1870 
vor fi fiind, deja, istorie îndepărtată – atât informaţia în care să se poată 
încrede, cât şi savoarea și pitorescul unei lumi amestecate de la Porțile 
Orientului. Iată două aspecte semnalate din „micul Paris” mic de zile, mare 
de patimi nu numai altădată: „Bucureştiul francofil nu-l agrea pe Carol, şi 
până şi popii veniţi cu botezul scăpau, printre rânduri de blagoslovire, 
biruinţă naţiunii franceze asupra celor potrivnici dăruieşte.... (s.a.) Un 
amănunt de-un burlesc foarte... bucureştean. [...] Toţi, şi politicieni, şi 
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scriitori, şi oameni de rând trăiesc în acelaşi oraş apăsat de criză, în care 
vina se aruncă ba pe nemţi, ba pe evrei, martori ai sforţărilor unui suveran 
ambiţios şi ai luptelor dintr-un guvern care nu ţine pasul. O lume şi tristă, 
şi veselă, unde există progres, există speranţă, totul se face din temelii şi 
totul se contestă. Ca la Bucureşti” (p. 35).   
 Evocarea călătoriilor se face nu neapărat pentru a reînvia artificial 
nişte întâmplări, ci pentru a le ocroti împotriva uitării. Cartea lui Barbu 
Ollănescu-Orendi, Aşa a fost să fie. Amintiri din anii mei buni şi răi, se 
alătură unei tendinţe care devine tot mai vizibilă în ultimele două decenii: 
aceea de recuperare cu tuşă personală, nuanţată, a trecutului individual şi a 
istoriei tuturor. Amintirile curg aici ca într-o poveste cu strămoşi, părinţi, 
locuri și vremuri trecute. După mai bine de jumătate de veac, rămâne – 
nostalgică, dar fidelă, fără regrete tardive și inutile – povestea unui 
București în care străzile şi casele se (re)cunoșteau altădată, balzacian 
parcă (sau, mai curând, călinescian, dacă este vorba de Bucureștiul din 
Enigma Otiliei), după locatarii lor.  
 Au dispărut demult prejudecăţi precum aceea a lui Denis Diderot, 
care afirmase că o călătorie este întreprinsă de cineva chinuit de o 
„supraabundenţă de energie” și s-a întărit pe parcurs convingerea că sedentarul și 
călătorul sunt categorii înnăscute. Cartea Acasă, o istorie a vieţii private pare să 
confirme aceste opinii. „Mi-am propus să scriu o istorie a lumii fără să ies 
din casă” este fraza ce exprimă pariul pe care Bill Bryson îl face cu sine 
însuși scriind-o. Astfel, un american se mută în Anglia, într-o casă 
parohială foarte veche și începe s-o cunoască, încăpere cu încăpere. 
Fiecare cameră în care intră are o istorie a sa, își împrumută folosințe care 
se schimbă în timp, evocând generații de oameni cu întâmplările lor. 
Camerele sunt pline de felurite obiecte, în ele se întâmplă diferite lucruri, 
se primeşte, se mănâncă, se discută. Or, toate aceste contexte creează 
nevoia de a explica, de a însăila o istorie și, observă Simona Vasilache, se 
pierde, nu o dată, şirul narațiunii, fiindcă acţiunea nu se petrece nici într-o 
singură ţară, nici într-un singur timp. Găsim aici tot soiul de ciudați cu 
apucăturile lor, într-o proză despre oameni şi societate, despre viaţa făcută 
din detalii. Lectura trimite la alte cărţi, de istorie, de geografie, de biologie, 
de medicină ori de biografii. Autoarea cărții de față a avut de citit și de astă 
dată un roman despre sinuozitățile măririi şi ale decăderii.  
 În schimb, Povestiri cu Basil şi Josephine, de Scott Firzgerald, este 
un jurnal al maturizării. Trecutul îi copleşeşte chiar şi pe nişte oameni 
foarte tineri, îi ia prin surprindere, îi descumpăneşte, iar frenezia trăirii 
clipei nu le lasă timp nici să se redreseze, nici să se uite încotro o apucă. 
Din rândurile lor se vor alege rataţii fermecători, risipitorii geniali. Că n-au 
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avut de ales sau că au preferat să viseze (rămânând doar cu coşmaruri) 
rămâne o temă în discuție. Tinerilor rebeli, care întruchipează mitul unei 
întregi generaţii le dedică și Roberto Bolano romanul Detectivii sălbatici. 
Aceștia, într-o continuă beţie, scriu mult şi dezordonat, îşi nutresc faima cu 
poveşti care le destramă viaţa. Asemănările cu beatnicii, cu tinerii 
generaţiei pierdute, cu deziluzionații perioadei jazz-ului îi sunt evidente la 
lectură Simonei Vasilache.  
 Nu numai dacă este impusă de condiţii sociale sau politice, ci şi 
dacă este făcută din plăcere, călătoria este o expresie a aspiraţiei de 
eliberare de constrângeri, de reapropriere a propriei esențe, precum și o 
manifestare spaţială a câtorva structuri arhetipale, precum evadarea și 
alteritatea. Felix K. (personajul narator al lui Jan Koneffke din Cele şapte 
vieţi ale lui Felix K) este un ghem de contradicţii. Neamţ dintr-o zonă de 
identităţilor fluide, cum este Pomerania, el emigrează în secret, când ţara 
lui ordonată şi previzibilă în ceea ce făcea pare să o fi luat razna. Este 
perioada tulbure când arta se amestecă periculos cu politica, mondenităţile 
cu filosofia, boema cu viaţa pe picior mare. Și în cele două volume, Bun 
venit printre maimuţe şi Tabachera din Bagombo, de Kurt Vonnegut, 
caracteristica generală a eroilor ar fi o mitomanie benignă, care li se poate 
scuza unor oameni ce pierduseră tot, din pricină că urcaseră foarte mult 
sau, mai curând, deoarece căzuseră foarte jos. În urma lecturii, concluzia 
Simonei Vasilache este că accentul nu cade pe dramă, pe dezvăluiri din 
trecut, pe dorul de ducă iscat din plictiseală, ci pe constatarea consolatoare 
că viaţa îşi urmează inexorabil cursul.  
 De-a lungul timpului, intensificarea mobilităţii şi afirmarea tot mai 
accentuată a identităţii duc la distingerea a două tipuri de călători: 
pragmaticii și degustătorii de cultură. Din rândul acestora din urmă se 
recrutează acei scriitori care frecventează subiectele antice. Ulise la care se 
referă Saul Bellow spre sfârşitul însemnărilor lui de călătorie nu mai poate 
fi eroul poemelor homerice, ci un personaj care pleacă la drum cu obsesia 
imagologică a Orientului văzut de ochii occidentalului. Iar lui Madeline 
Miller, prin Cântul lui Ahile, îi reuşeşte un roman despre viaţă şi despre 
iubire, despre prietenie şi despre virtuţi, despre tot ce ne poate face să 
tânjim după lumea ideală a eroilor greci. Sigur că multe dintre temele 
acestei cărţi, ce rescrie, mutând accentele, poveştile Antichităţii, sunt ale 
vremii la care face referire, însă autoarea asertează pertinent că atitudinea 
personajelor faţă de ele este cât se poate de modernă.  
 Aceeași remarcă și pentru locurile vizitate, care nu reprezintă decât 
decorul unor evenimente din istoria biblică sau culturală, deoarece 
călătoria spre ele, chiar dacă respiră aerul sacralității, este de ordin 
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existențial. Copilăria lui Isus, romanul lui J.M. Coetzee, insistă pe ideea 
ataşamentului a trei oameni pe care nu-i leagă niciun contract. Ei nu 
formează o familie, aproape că nici nu se cunosc, şi totuşi un destin ciudat 
îi face să nu se despartă. Este aici o lecție despre reînvăţare, dincolo de 
raţiune, a credinţei, care poate relega (religare – a lega = religie) până 
aproape de fanatismul iubirii. Cred că, pentru a nu rata verticala întâlnirii 
cu dumnezeirea, trebuie să nu omiți orizontala relaţiilor interumane. 
 De la Creație și de la vechii greci până dincolo de zilele noastre, 
întâlnim aceeaşi doi oameni şi o poveste generică. În Varul Venerei, de 
Mihail Şişkin, Simona Vasilache citește un roman despre polifonia vieţii, 
despre nenumăratele ei virtualități şi, în acelaşi timp, despre simetria 
iterativă a schemelor pe care le poate contura: „La intrarea în Elveţia, 
oameni chinuiţi din Rusia largă, imigranţi clandestini care fug fiecare de 
altceva, caută să se despartă de viaţa pe care au dus-o. Interogatoriile, la 
început stas, ajung să semene cu nişte şedinţe de psihanaliză, în care aspi-
ranţii la azil aruncă, dezordonat şi fantastic, bucăţi de istorie a lor şi de 
istorie îndepărtată, cu iz de Bulgakov şi nebunie. Fiecare, ştiind sau nu, 
repetă un destin, şi iţele unor poveşti universale, despre război şi pace, 
iubire şi minciună se amestecă ameţitor în capul tălmaciului, vorbitorul de 
rusă de la biroul pentru refugiaţi, cel care pare că-i trece (deşi nu e aşa) 
pragul spre un mai bine (s.a.) iluzoriu” (p. 79). 
 Un mai bine iluzoriu s-ar părea că va începe să domnească la prima 
expoziţie mondială postbelică, de la Bruxelles. Expo ʼ58, de Jonathan Coe, 
narează pățaniile unui funcţionar ingenuu de la Biroul Central de 
Informaţii, nimerit la întretăierea sferelor de influență. Iată cum este 
comentată atmosfera ce domină acolo: „Doar că pavilionul britanic se 
resimte de vecinătatea periculoasă a ruşilor şi a americanilor, care-şi 
rezolvă afacerile de spionaj la o halbă de bere. [...] Britannia, pubul de la 
Expo ʼ58 e o lume de mucava, cu pasiuni repezi şi pericole mari, unde 
microfilmele ajung să se transmită prin pliculeţele de sare din pungile de 
chipsuri (cum speculează unii imparţialitatea britanică faţă de toate 
gusturile! Dacă sărau chipsurile de la început, nu s-ar mai fi povestit...), şi 
actriţele care par a ceda prea uşor le fac felul agenţilor KGB cu un pahar 
de şampanie otrăvită. [...] Oricum, pentru conservatorul Thomas, simbol al 
întregii Anglii neieşite în lume, tihna de acasă n-o să mai fie niciodată 
aceeaşi. Micile abateri şi marile farse i-au dat definitiv rostul peste cap” 
(pp. 17–19).  
 Ajuns la capătul peregrinărilor oferite de volumul Simonei 
Vasilache, sunt în măsură să schițez câteva fraze conclusive. Încep prin a 
spune, în privința cronotopului drumului, că, asemenea oricărei alte 
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activități ivite din structurile antropologice ale imaginarului, specia 
romanescă ne reîmprospătează, prin simbolistica narativă specifică, 
imaginea despre noi înşine, transformând pe cale epică starea psihologică 
obişnuită a celui plecat de acasă în prilej de desfătare estetică. În privinţa 
caracterului real sau imaginar al spaţiului descris, se observă că fiecare 
epocă a acceptat cu deosebire un anumit tip de călător adecvat unui anumit 
fel de itinerar. Sub imbold economic şi cognitiv, în fiecare epocă apar în 
germene posibilităţile celor mai variate călătorii redescoperite de epocile 
ulterioare în ficţiunile propriu-zise, în care deplasarea joacă un rol esenţial, 
deoarece nu se poate închipui o modificare biologică, psihologică sau de 
altă natură fără să fie legată de o deplasare. În funcţie de temperament, de 
vârstă şi de experienţa socială şi culturală a călătorului, literatura alege 
mijloacele specifice, care dau coloratură celor relatate şi trădează 
sentimentele, reflecţiile, erudiţia, imaginaţia şi spiritul de observaţie. 
Călătoria imită sintaxa maleabilă a unui text mozaicat care, la rândul său, 
reflectă, în meandrele şi stereotipurile desfăşurării, ideograma călătoriei. 
 Și sfârșesc prin a spune că orice narator-călător-personaj se 
prezintă cititorului său în calitate de călăuză, înfăţişându-i acestuia nu doar 
un itinerar şi descrieri, ci și o interpretare a lumii şi a propriului eu în 
raport cu această lume. Înainte de a se materializa în itinerar, voiajul 
începe uneori cu dorinţa de a călători. Dar nu este mai puțin adevărat că 
orice relaţie de călătorie devine un „îndrumar” și se constituie implicit într-
o invitaţie făcută cititorului de a vizita locurile despre care i se vorbeşte. 
Unele locuri îi sunt deja cunoscute Simonei Vasilache, dar, până a mai 
avea de gând să viziteze și altele, a analizat ceea ce i s-a propus să vadă în 
cele aproape 50 de volume despre care scrie în Hărți din Cărți. Orașe, 
anotimpuri și rătăciri în romanul contemporan. Aflându-mă tot în situația 
ei, nu mi-a mai rămas decât să mă îndrept către „marginalii”, adică spre o 
lectură și o analiză de gradul al treilea pe marginea atrăgătoarei sale 
culegerii de texte critice.   
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Un poem de  

Vlad A. Gheorghiu  

 
 

 

 

 

 

 

felina 
(24 dec 2k16, seara) 

 
 

Ideea e că uneori mă gândesc 
 

la tine cum mă gândesc ca aș sta de vorbă 
cu Alan Thicke și cu Zsa Zsa Gabor 

 
și parcă nu mai are nici unul din noi țigări sau măcar foc 

și nu știm cum să începem o discuție dar ne uităm cu toții 
în gol 

după, unul la altul așa pe furate, și la un moment dat 
Zsa Zsa mă întreabă ce mai fac și ce mai 

e cu fata aia de care știa dar eu mă 
 

intimidez și roșesc pe sub ochelari îi răspund că 
e ok fata, 

e ok că n-avem treabă multă, dar totuși râdem și 
Alan Thicke zice ceva din amintiri despre zilele alea 

când în anii 80 purta pulover pe gât 
 

și avea punch-line-uri și noi dădeam aprobator din cap, 
dar cine mai ține minte, dar cine era treaz atunci 
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în sinea noastră ne amintim de el 
doar din serialele recente, și 

așa stăm și eu realizez că amândoi au murit 
săptămâna asta și golul lăsat de ei rămâne de acoperit 

pe viitor 
 

Zsa Zsa găsește o brichetă și ne punem pe fumat în liniște 
și tu nu înțelegi unde bat cu toate astea, 

că n-ai fost aici când a început filmul și nu găsești 
un sens concret în toate astea 

 
dar ai dat răspuns ferm la întrebarea care rula în film 

răspuns care m-a marcat, că ei au întrebat de ce muștele vor  
veni mai degrabă la miere decât la oțet? și tu îți făceai 

unghiile și ai zis mușcând un rest de pieliță, că or să mănânce 
orice dacă le rupi aripile la timp  

 
acu că e târziu, o să freci paginile alea cu 

ambele mâini și n-o să mai răspundă nici la telefon nimeni 
și iar o să dai vina pe univers, dar Vio, 

ai încredere, și pășește încet când mergi prin iarba 
udă să nu te înțepi în tălpi în capace, sau fire de iarbă 

uscată, sau, mă rog, în altceva total neașteptat.  
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O proză de  

Liviu Ioan Stoiciu 
 

 

 

La un pahar 
 
          În grădina casei, la o masă de tablă, cu scaune de tablă pe care au pus 
perne, la un pahar, ca între prieteni. Unul mai timid, slab, altul, stăpânul casei, 
mai zglobiu, plinuț: 
          - Ți-am zis că e exclus, am avut dreptate, n-a fost nici o furtună solară care 
să ne lase fără curent electric, să murim de foame și de sete. 
          - Da. 
          - Au tras alarma ăia de la NASA. În 2014, cu super-erupțiile solare. Îți 
amintești? Ar fi fost cel mai grav dezastru natural din toate timpurile. În ceea ce 
privește pagubele, care ar fi ajuns la mii de miliarde de dolari. Iar efectele ar fi 
fost măsurate în ani. Lasă că numărul morților ar fi fost inestimabil. Mari tăntălăi. 
Că a mai fost în anul 1859… 
           - Ne-a ferit Dumnezeu până azi. În 1859 nu existau telefoane mobile și 
sateliți. Dar a dat peste cap civilizația. A fost o furtună solarăputernică, a devastat 
rețelele de comunicații prin telegraf din întreaga lume. 
           - Adică și din România? În 1859 se uneau Principatele. Da, se uneau, dar 
în 24 ianuarie. Furtuna solară a avut loc în 1-2 septembrie. 
          - Ești un om informat. 
          - Din cauza matale, că mă pui la încercare de cât ori vin să ciocnim o 
vișinată.  
           - Ar trebui să mai schimbăm băutura. 
          - Gând la gând, tocmai: am în geantă o sticlă de coniac, făcut de bunicul. 
          - Mai trăiește bunicul? 
           - Nu, e din pivnița lui, o ține soția încuiată, ieri am reușit să fur în sfârșit 
cheile. 
           - Ai cheile pivniței la tine? 
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          - Nu, le-am pus la loc în poșeta soției… Își ia poșeta cu ea la serviciu și o 
ascunde când vine acasă, dar eu i-am dibuit ascunzătoarea, pune semne, acum a 
schimbat iar locul.  
           - Dacă ți-ai luat nevastă mai tânără ca tine. E isteață. 
           - Isteață și frumoasă. Nu-i place când mă vede băut, mă miroase. 
           - Frumoasă, hai… Și de ce bei?  
           - Vin aici numai să ciocnesc. Dar mă iau cu vorba și uit, beau, iar ciocnesc. 
           - Lasă, că ai băut și cu preotul cel bătrân până să vii aici. 
          - Sfinția sa m-a sfătuit să nu mai caut dreptatea, că adevărul e numai în 
băutură.Așa. Nevastă-mea e cam grasă… Ea m-a trimis la biserică, să aprind 
lumânări alor noștri, că vine sâmbăta morților. Recunosc: a-ți iubi aproapele e cel 
mai greu. 
          - Bă, ce hram porți. 
         - Ce port? Ce număr port la pantofi? 
          - Gata, închidem prăvălia, dacă nu înțelegi ce vorbesc, acum urmează să 
cazi de pe scaun și să ai o criză. Ai să începi iar cu slava cea deșartă și cu 
Băsescu. 
            - Care slavă? Băsescu a fost un dictator ordinar. 
            -Băsescu? Iar începi?  
          - Dar cine a tăiat de capul lui salariile oamenilor cu 25 la sută, nu Băsescu? 
Numai un dictator putea să o facă. I-am spus la obraz și lui Negrici asta. 
           - Care Negrici? Criticul? 
           - L-am întâlnit pe stradă, mergea la vânătoare, i-a murit câinele, susținea 
că Băsescu a salvat România atunci, că intram în faliment, cum a intrat Grecia… 
Ce-o fi, domnule, cu intelectualii ăștia? De ce-l scuză pe Băsescu, securistul, care 
a tăiat și a spânzurat după propriul plac? A întors și justiția în epoca Împușcatului. 
Nu le e rușine că Băsescu și-a dat arama pe față după ce n-a mai fost președintele 
țării? Un comunist bișnițar. E un zero… 
           - Șezi blând, iar ai să cazi de pe picioare, lasă politica. Ai să dai iar în 
boala ta. Gata, bat în lemn. Iaca, iau eu asupra mea toate greutățile, suferind și 
suspinând… Zici că bem din coniacul acela de la bunicul? 
           - Că bine zici. Boala mea? Epilepsia? Nu înțelegi că numai în copilărie am 
avut… 
           - Mă refeream la suflet, nu la minte… la paguba sufletească, nu la ce 
folos… 
           Bărbatul cel slab ridică din umeri, nu pricepe, scoate sticla de jumătate de 
litru de coniac, a lăsat rezervă acasă, o sticlă de doi litri cu coniac ascunsă în 
nisip, în pivniță, dacă o descoperă nevastă-sa… Toarnă în pahare, se gândește că 
fiecare-și alege crucea după măsura dăruirii lui. Să fie de sufletul alor noștri, că 
de la ei ni se trage. Ciocnește, se strâmbă (e un vechi tic), face cruce, „Hai cu 
tata!”, strigă și adaugă: 
          - Acum să lepădăm toată grija cea lumească… 
 

24 iulie 2017. BV 
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 „Sunt momente când 

Bahluiul mi se pare un 

afluent al Styxului” (V) 
 
 
 

 
 

„Când i-au scos, fără anestezie, plămânul stâng și 
pentru asta i-au extirpat pe viu 7 coaste, Streinu recita 

strigat, de durere, Corbul lui Poe ...”  
 

- Ce reprezintă Iașul pentru dvs.? De ce ați rămas la Iași? Cât de 
curată este albia culturală a Bahluiului? Dacă nu ați fi rămas la Iași, în ce 
altă zonă v-ar fi plăcut să trăiți? Contează în vreun fel locul în configurarea 
unei opere? 

- Iașul e iubire și reprezentare. Am venit aici din drag, în 1962, pentru 
admiterea la Facultatea de filologie, cu mintea plină de ce s-a scris despre 
Târgul Ieșilor, dulcele. M-am lăsat dusă de Dimitrie Anghel: „Iașul e o vastă 
familie în care toți se cunosc, se ajută și se tolerează”. E mottoul conferinței 
Despre prietenie, cu participare Topârceanu, Demostene Botez, Mironescu, 
Panait Istrati, Otilia Cazimir, Gr. T. Popa, Lesnea… „Prietinul” Sadoveanu l-a 
găzduit pe Panait Istrati. Fapt rar la el: n-a mișcat un deget pentru ministrul de 
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Justiție, Lucrețiu Pătrășcanu, arestat ca antisovietic, pentru că ceruse la Cluj 
drept egal pentru tricolor: să stea lângă steagul cu seceră și ciocan. Sadoveanu 
era pe altă baricadă; scria ceea ce Păstorel numea Mitrea Cu-Cur. Dar să 
trecem. Sandu Teleajen i-a finanțat debutul lui Lesnea; Kirileanu l-a salvat pe 
Iorga, cu… pluta, în '33; în '37, când cărțile bădiei Mihai erau arse în piețe de 
legionari, l-au susținut scriitorii, actorii, universitarii… Păstorel l-a provocat 
la duel pe zăludul de Giorge Pascu, pentru că trăgea sforile să fie scos G. 
Ibrăileanu din Universitate. Mai târziu, Gavril Istrate chiar l-a scos din 
Facultatea de filologie pe savantul Gh. Ivănescu și i-a înhățat norma. Cum 
observați, caut cu lumânarea amicițiile de cursă lungă între scriitori, deși știu 
bine că în tradiție e ura interconfrați: Arghezi și Călinescu versus Ion Barbu; 
Ion Barbu versus Arghezi; Sebastian versus Camil Petrescu; Crainic versus 
Rebreanu și reciproca… Dar Caragiale îl apela în scrisori pe Alexandru 
Vlahuță cu „frate Vlahuță”, o carte de versuri a lui Coșbuc o numea „carte de 
boierie”. Și sunt atâția instabili în amiciție (că prietenie nu-i pot zice), încât nu 
găsesc un alt elogiu al prieteniei mai sincer decât scrisoarea lui Barbu 
Delavrancea către Panait Cerna, din 26 mai 1912: „Crez că ești «un mare 
poet» […]. Ești adânc, ești sincer, ești emoționant. Ești, desigur, un mare 
poet”. În aceeași scrisoare, spunea că lui Vlahuță, după ce l-a citit, i-a scris și 
că au rămas prieteni 27 de ani: „strâns legați într-o prietenie netulburată de 
nimeni și de nimic”. 

- Dar există şi versantul celălalt, pe care ideologia sau prostia 
încercau să sufoce valoarea...! Trebuşoara nu e nouă şi nici nu se termină 
azi. Am folosit termenul versant, amintindu-mi că pe vremea cînd „se edifica” 
barajul de la Bicaz, pe un versant al munţilor din preajmă lucrau civilii, 
oamenii aşa zis liberi, pe celălalt versant munceau deţinuţii. Din cînd în cînd 
veneau scriitorii, ziariştii sau pictorii de la Bucureşti şi îşi înmuiau condeiul 
sau penelul în „sosul” muncii şi a vremurilor noi. Şi scriitorii epocii au trăit 
pe versanţi separaţi ...  

- Aşa e, pe versantul opus, Iorgu Iordan l-ar fi înghițit de viu pe Noica, 
Miron Radu Paraschivescu pe Tonegaru; pentru Beniuc „șarpele de zdrobit” 
era Blaga; pentru Wald, Cioran nu era decât „filosoful descompunerii 
burgheziei occidentale”. Dar deja o „cotisem”: ura de clasă socială și 
intelectuală se propaga intens. Și „lumina” venea de la Răsărit. Bătrânu repeta 
deseori: „Cât întuneric a venit de la «lumina» asta!”. În '34, Osip Mandelștam 
a fost condamnat la 3 ani de detenție. Prietenul Pasternac putea interveni 
pentru el, la Stalin. N-a făcut-o, Dar Daicoviciu, sub Dej, l-a scăpat de 
pușcărie pe Blaga, iar Arghezi l-a recomandat, în '58, pe Traian Chelariu să 
fie reprimit, după detenție, în Uniunea Scriitorilor. Din păcate, biblioteca 
donată Filialei Iași a USR a fost risipită de „revoluționari”, în dâra 
evenimentelor din 22 decembrie '89, când cărțile BCU au fost mitraliate și 
arse. Da, îmi place să caut excepțiile: Max Blecher, Bogza și Sașa Pană au 
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fost buni prieteni. Aristide Blank (căsătorit, scurt, cu Cella Delavrancea) i-a 
adus lui Pârvan, de la Viena, o tipografie, cu tot cu cehul Tomek. A fondat 
editura Cultura Națională cu Nae Ionescu, în 1920 și Premiul Techirghiol-
Eforie. Cel dintâi premiat a fost Mircea Eliade, cu Maitreyi. Barbu Slătineanu 
și G. Călinescu (prin nepotul său, dr. Cingiuc) au reușit să-l interneze pe 
ftizicul Vladimir Streinu după o hemoptizie. În lipsa adeverinței (câmpul 
muncii), fusese zvârlit din spital, pe o targă, după o lună de la pneumotorax. 
Când i-au scos, fără anestezie, plămânul stâng și pentru asta i-au extirpat pe 
viu 7 coaste, Streinu recita strigat, de durere, Corbul lui Poe (fapte povestite 
de Ussi Iordache-Streinu în „Litere”). Zaharia Stancu i-a făcut rost de zece 
grame de streptomicină și de pastilele albe de Pas. L-a salvat de la moarte. Și-
a șters multe păcate cu gestul ăsta de camaraderie.  
 

„Conform moralei proletare, desculții i-au interzis pe 
culți, analfabeții pe erudiți, subdotații pe excepționali” 
 

- În vremurile tulburi  ies la suprafaţă toate mizeriile, deşi se spune că 
atunci se văd cel mai bine şi caracterele ...! A avut Iașul acelor vremuri vreo 
particularitate, faţă de ce se petrecea în ţară?    

- Aşa e, de asta revenind în apele Bahluiului postbelic, o, ele 
deveniseră din ce în ce mai tulburi. Câți escroci ilegaliști, ca Șulimzon, n-au 
pozat în victime ale xenofobiei românilor! Ilegalistul se lăuda că urcase pe 
casă, fluturând o cârpă roșie, ca să le indice aviatorilor sovietici unde să 
arunce bombele. În presa cotidiană, Mișa Novicov cerea împușcarea unor 
profesori universitari. În „Iașul nou”, pretty woman Georgeta Horodincă se 
delimita: Adio, domnule Maiorescu! Gustul pentru marile valori era disprețuit. 
Conform moralei proletare, desculții i-au interzis pe culți, analfabeții pe 
erudiți, subdotații pe excepționali. Și cum se mai înghesuiau să-i citeze pe 
Lenin-Stalin, iar Dan Mănucă pe… Mao. Vorba lui Dorin Tudoran 
(Certocrația, 24 apr. 2012): „neavând talent nici măcar la Stalin, s-a apucat 
de”… Mao. Râca era în floare (roșie) la revista condusă de muncitorul 
Dumitru Ignea. Se dușmăneau pe viață și pe moartea unora. Din cauza  
pizmei, Labiș și Dan Hăulică au plecat repede din Iași; la fel, Marin Sorescu. 
Inamiciția, după o observație critică, rămâne constantă ca pirul în câmpul 
literei. Cel cu observația e desconsiderat pe vecie de cei incapabili să 
primească o afirmație, o opinie contrară. Și el, și prietenii lui, ceea ce nu 
încurajează deloc, în asemenea ziare și reviste, gândirea critică, spiritul critic. 
Am avut și eu parte de astfel de jigodii și de flatulențele lor literare la adresa 
mea. Am căzut, fără vreo tabără, între taberele celor care se pricesc. E, în fapt, 
cea mai gravă problemă a breslei, nu numai ieșene: nimic nu-i catalizează pe 
scriitori. Răfuiala între breslași e sindromul alergic al multora. Ce Goma mea? 
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Ce Brebanul meu? Ce mama mă-sii lu' Alui? Dar, cum Dumnezeu nu doarme 
mereu cu capul pe-o mănăstire, sunt mai puțin talentați, mai puțin expresivi 
decât cei înjurați. 

- E plină viaţa literară românească de trădări, de delaţiuni, de 
ticăloşii care fac să îţi stea mintea în loc. Avem o mare capacitate de 
ticăloşie, mai vizibilă cu cît persoanele care „o practică” sunt mai 
importante ... 

- Da, de asta repet, că trebuie: Paul Goma a fost scos din USR când 
era sub arest. Documentul i l-a adus anchetatorul. Satisfăcut! Pe Nicolae 
Breban l-au exclus prietenii din Biroul USR: Matei Călinescu, Nichita 
Stănescu, Baltag, N. Manolescu, plus Preda și Bogza. Lui Ion Pop nu i-a 
plăcut poezia lui Sorin Mărculescu și a refuzat-o pentru antologia apărută în 
„Lettres Nouvelles”. Dumitru Țepeneag a intrat în explozie: „Dar la urma 
urmelor cine-i Pop acesta? Eu sunt de vină că nu l-am ras din timp, ba i-am 
dat și nas… Na, acum trag ponoasele” (însemnarea din 29 iunie '79, în Un 
român la Paris). Cât despre ingratitudine, ea e tipică scriitorului român, deci 
și celui ieșean. Știu, din Memorii II, p. 108-109, că N. Breban i-a oferit 
cronica „României literare” lui Mircea Iorgulescu. „S-a grăbit printre primii 
«să arunce piatra» în romanul Bunavestire, a doua zi după plenara C.C. care 
condamnase brutal cartea, prin vocea unui alt fost amic, Titus Popovici, și a 
secretarului general Nicolae Ceaușescu și în aceeași revistă unde l-am angajat 
și i-am dat spațiul critic cel mai prestigios”. Iar Lucian Raicu nu-l mai saluta, 
deși îi dăduse tot spațiul pentru critică literară.  
          Mutatis mutandis, asta am pățit și eu după excluderea de la revistă. Am 
înțeles atunci că a spune bună ziua unui coleg, în casa căruia ai intrat de n ori, 
ține de caracter. M-a durut indiferența celor pe care i-am susținut, în pofida 
temătorului Leonțică. Nu, n-am avut dolce vita socială în Yashington, dar am 
rămas aici din cauza Bătrânului. Știam cât își dorea relația, de la catedră, cu 
tinerii. 
 

„Mașinii de scris îi știam caracterul (caracterele), cu 
al/ ale amicilor era mai greu” 

 
- Cîtă apă ar trebui să curgă pe Bahlui ca să spele mizeria istorică? 

Sau şi asta se „împrospătează”?Sau e vorba de mizeria veche peste „noile 
dureri”? 

- Sunt momente când Bahluiul mi se pare un afluent al Styxului. Dacă 
intrai în condiția de nedreptățit, acolo rămâneai. PCR-ul doar se lăuda că face 
dreptate. Îți dădea dreptate, dar nu o făcea. Mașinii de scris îi știam caracterul 
(caracterele), cu al/ ale amicilor era mai greu. Să nu-mi spuneți că i-am ales 
greșit, că știu. Bătrânu mă dojenea, excedat de faptul că Turtureanu 
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„atitudina” contra mea: „Fii atentă, Magda, ăsta are trei fețe, nu doar două”. 
Am trecut peste răul comis de Turtureanu și rău am făcut. Când a fost dat 
afară, de la „Cronica”, după 27 de ani de muncă, în primăvara lui '98,  cred că 
am fost singura care am protestat, deși el îmi luase locul tot la „Cronica”, cu 
ajutor peceristo-frățesc. Un ins poltron e mai greu de dibuit când suntem 
tineri. Odată cu trecerea timpului, comportarea unuia dintre ei a devenit din ce 
în ce mai decepționantă. Mă refer la Iacoban, cel mai dexter social din tot 
târgul, în vocație certă pentru scaune de șef: revistă/ editură/ teatru/ alte și alte 
ziare și reviste… Postocialist, îl văd invitat de posturi și ne spune cât de bine a 
făcut din posturile deținute. Nu și cum i-a băgat la post pe unii și i-a ridicat în 
slăvi pe alții. După ce am fost eliminată de trei ori în 2 ani, de la Universitate 
și de la Institutul „Philippide”, l-am întrebat dacă n-are vreun loc de corector 
la Junimea sau la „Convorbiri literare”. Uitându-se pe video la un film, mi-a 
răspuns că aiurez. Cum să-mi dea el un post de corector după ce am făcut așa 
greșeală de tipar? De ce mi-a fost scris (corectat) de doamna Virginia Burduja 
n-am scăpat decât în '89. Câți proști și prostovani n-au ocupat posturi 
importante, pe bază de sluj la Cârmaciul și Cârmacea. Vorba Anei Blandiana: 
„Îi plâng pe proști, dar proștii mă înving”. La Ieș, cazul Grigurcu s-a 
multiplicat și înainte, și după '89, când Bahluiul emana rău de tot. O fi 
egalitate, dar nu pentru căței, ci pentru dulăi, tauri, berbeci. Dar, Doamne, 
vremelnice mai sunt măririle! Bătrânu n-a avut parte de cinstiri/ măriri, nici 
nu le-a vrut. Cum îi urmăresc sublinierile cu creionul în cărți, iată una din 
Nietzsche, Zarathustra: „Îmi plac libertatea și aerul curat al pământului, îmi 
place să dorm mai bine pe piei de bou, decât pe cinstirile și măririle lor”. Da, 
n-am avut dolce vita ca atâtea neveste de propagandiști, dar încrederea 
Bătrânului în mine a fost mai puternică decât negarea ori indiferența 
politrucilor, dar și ale cobreslașilor. Șomam! Întâlnindu-ne pe stradă, am avut 
parte de compasiunea lui Iacoban. Ne-a deplâns: „Cum vă descurcați voi 
dintr-un singur salariu?” De neconceput, n'așa? Pe noi condiția existențială 
precară nu ne-a descurajat. Ne amuza când rămâneam de la un salariu la altul 
fără bani și vindeam borcane. Există și un haz al sărăciei. Trăiam la cea mai 
înaltă ficțiune, formularea batjocoritoare a postmodernului Florin Iaru după 
titlul unui roman proletcultist, La cea mai înaltă tensiune. 

- Opera dumneavoastră, eseu sau roman, e o ilustrare vie a acelor 
vremuri... Şi care le conţin şi pe acestea, pe care le trăim, evident. Trăim în 
ficţiune? Ne mai ajunge ficţiunea din urmă? Cum ne mai putem proteja de 
ticăloşia endemică?  

- O scenă de „înaltă ficțiune”, narată în Astă-vară n-a fost vară…, dar 
trăită de mine și de Petru. Iat-o. Aproape de vila scriitorilor din Neptun, era o 
baracă de tir. Aveam libertatea de-a trage cu pușca sau cu praștia. Lui Petru îi 
plăcea să-și încerce norocul și puterea. Nu rata nici un foc. M-am hotărât să 
încerc și eu. Eram îmbrăcată în cea mai excentrică rochie a mea, lungă, 
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galbenă cu un fel de blazoane de muschetar, roșii; cu spatele gol, traversat cu 
bretele subțiri, încrucișate. Am ochit morișca, s-a învârtit. Am ochit toboșarul, 
l-am nimerit. Și leul a căzut. Și iepurele. Apoi soarele, apoi luna, boantă de-
atâtea urme de alice. „Cum ai făcut?” s-a minunat Bătrânu, care îmi încărcase 
arma. Simplu. Am închis ochii și i-am văzut pe toți: Leonte, Andriescuțu, mic 
de stat și mojic cum n-a mai stat, nulă Teodorescu, șeful Institutului, ne-
cercetător, rectorul, Aurelian Bondrea, ministrul Învățământului Teoreanu… 
I-am ucis cu arma mea inofensivă, cu pușca mea benignă de la baraca de tir. 
Cei „împușcați” n-au avut ce să-mi mai facă. I-am doborât. Rectorul fusese 
leul. 

- Frumoasă răzbunare! Cred că o să încerc şi eu, la un poligon 
asemenea, să fac curăţenie în lumea ticăloşită cu care mă confrunt...! Deşi, 
cred că transferul acestor indivizi în lumea personagiilor „de fabulă” este 
mult mai apropiată de modul nostru de a ne răzbuna, scrisul acţionează mult 
mai radical ...! Am văzut şi la dumneavoastră, „Universitatea care ucide” 
este o carte care aruncă în aer tihna unei instituţii în care se prostia şi 
mizeria morală plus cea intelectuală îşi făcuseră un modus vivendi ...     

- Să fie adevărat că scrii și rescrii primul roman? Că-l reutilizezi pe 
primul? Eu, da, recunosc, scriu și rescriu istoria eșecurilor mele, dar nu din 
ranchiună, ci ca să se știe ce/ cum a fost. Pe câteva dintre aborigeniile iașiote 
le-am făcut personaje de roman. Boris Vian s-a răzbunat… literar pe Sartre, 
care i-a sedus blonda soție. A devenit ridicolul Jean Sol Partre. E știut că 
Regman i-a făcut surcele lui Buzura Fețele tăcerii (pe nedrept, zic eu). Buzura 
nu l-a iertat: a numit Redman un personaj sinistru și l-a făcut să se 
îmbolnăvească de cancer. Eu l-am făcut pe Alexandru Andru să cadă în 
closetul Miliției din Păcurari, pe drumul de întoarcere de la Zilele „M. 
Sadoveanu”, din Pașcani. Pe Mănucă, Bătrânu nu contenea să-l salute 
spunându-i domnul Milucă, alt personaj din Rău de România. Indivizii ăștia 
ne-au strâmbat destinele. Să-i uiți și să-i ierți, așa cum îți cer cărțile sfinților? 
Mă străduiesc, după învățătura Sf. Serafim din Sarov, recomandată de 
Părintele duhovnic, I.C. Teșu, să nu mă mai tulbur, să nu mă mai mânii pe cei 
care ne-au nedreptățit, pe mine și pe Petru, chiar dacă mânia mea e legitimă și, 
după '89, liberă. Am deținut mulți ani o rubrică, exact cu titlul ăsta, Mânie 
liberă. O predică a monahului de la Rohia (N. Steinhardt, Dăruind vei 
dobândi, Ed. Dacia, 1997, p. 213-214) m-a ajutat, scriind că mânia legitimă 
nu-i totdeauna păcat capital. Pentru minunea de monah Nicolae există două 
feluri de mânie: una păcătoasă, „izvorâtă din ură, pizmă, nestăpânire de sine, 
resentiment, necugetare” și alta legitimă, „stârnită de spectacolul sfâșietor al 
răutății dezlănțuite, al strâmbătății triumfătoare, al nedreptății făcute 
semenului meu ori semenilor mei sau al ocărârii, al asupririi și batjocoririi lui 
ori a lor”. Această mânie „e cu totul rațională și e declanșată dinafară”. 
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„Când am venit în Iași, am căutat casa Didiței 
Mavrocordat pe Cuza Vodă, fostă Golia. În casa asta 
se certase Liszt cu Wieniavski și tot acolo l-a întâlnit 

Liszt pe Barbu Lăutarul” 
 

- Dar Iaşul nu e numai peisaj cu mizerie morală, cu prostie şi 
ranchiună ... Aţi descoperit şi „celălalt Iaşi”? 

- Aș putea spune că, în momentele când eram umiliți de politruci, 
când strâmbătatea aparatului de propagandă triumfa, ne ajuta tot Iașul. Oh, 
plimbările noastre „răsfoind Iașul”, cum am scris în Rău de România. În iarba 
mică de pe „Coasta Boacii”, cum îi spuneam unui deal din Șorogari, pe 
„acoperișul lumii” de la Repedea…. Aveam nu una, ci mai multe fontane di 
Trevi: în grădina botanică, pe Corso, dar și la Buzău,într-un bazin al gării,  
unde se aflau broaște țestoase și pești care-și schimbau culoarea. În mica 
pădure fragedă din spatele Școlii Normale, lângă izvor, culegeam urzici și 
ciuperci roșii – urechiușe –, din care Petru făcea borșuri sănătoase. Urcam 
dealul Muzelor și coboram pe Scăricică, în „mahalaua celestă”, unde se afla 
casa lui Mihai Ursachi, în fundacul Dochia (cea de pe Sărărie e un fake). 
Dar ce spuneam? Fugeam în Tătărași, să vedem cum înfloreau salcâmii, în 
susul Căii Sâmbetei, când înfloreau socii, la Breazu, când înflorea rosa 
canina, la casa Sadoveanu, fostă Kogălniceanu, fostă reședință a baronului 
Neushatz, din Podu Verde, cum se numea Copoul,când înfloreau liliecii.. De 
câte ori i-au schimbat numele edilii și noi buletinele! Din 23 August, a devenit 
Bul. M. Eminescu, apoi, Bul. Copou, acum Carol I.  Fusese Bul. Malinovski, 
pe vremea ocupației sovietice. Când am venit în Iași, am căutat casa Didiței 
Mavrocordat pe Cuza Vodă, fostă Golia. În casa asta se certase Liszt cu 
Wieniavski și tot acolo l-a întâlnit Liszt pe Barbu Lăutarul. N-a știut nimeni 
care era. Dacă întrebam de muzeul Ilie Pintilie, aflam mai repede. Mai târziu, 
din '63 încoace, Bătrânu a știut să-mi răspundă la toate. „Cinema 
«Elisabeta»”? Da, în capul străzii Gându”. De ce s-a dărâmat Jokey-club? De 
ce nu s-au păstrat hotelurile London, Paris, Glantz? Binder am aflat unde era, 
în spatele casei unui ilegalist, casă devenită sediul Junimii, cu o gogoșerie 
alături. 
          Bătrânu mi-a arătat Palatul Sturdza, unde bezede Grigorie cultiva tutun 
bectimis. Obeliscul Leilor, construit în 1832, pentru cinstirea Regulamentului 
Organic, nu-i plăcea deloc. Pufnea: „Auzi! Prima Constituție modernă a 
Moldovei! Mereu Rusia ne-a luat ce nu i-a aparținut. Am suportat în timpul 
războiului ruso-turc invazia a 150.000 de militari ruși. Ca lăcustele. Între 1829 
și '34, în Principate a guvernat în forță Kiselev, introducând Regulamentul 
Organic, în 1931. A fost un fel de ocupație sovietică avant la lettre. În 1835, 
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Orloff, în numele țarului, i-a propus sultanului să cumpere Principatele pentru 
36.000 de franci. Zicea Marx că o tragedie istorică se repetă, devenind a doua 
oară farsă. Se poate și invers, ca farsa să devină tragedie. Cum a fost după 
1944. N-ar trebui ca bustul Eminescu să stea lângă Obelisc”. În curtea casei 
Nădejde, de pe Sărărie, Petru mi-a arătat statuia lui Maiorescu, prăvălită peste 
lăzile cu câlți pentru saltele. A fost, apoi, topită și preschimbată în clanțe de 
uși universitare. Dar ce nu știa Bătrânu despre „Oxfordul” de pe Copou? De 
celălalt n-a avut parte. Lui, ca și mie, târgul, dulcele, i-a oferit circumstanțe 
constant nefavorabile. Totuși, l-am iubit. Ne întorceam de pe Copou cu crengi 
înflorite de forsythia, de alun, cu floare mică, roșie, de corn… Eram și noi 
niște hippies din socialism. Petru, cu ținuta sancționată de rector. „Rectorul 
mă vrea tuns și ras”, râdea el, după ce și-a lăsat barbă… subversivă. Nu s-a 
ras; cu vestele lui provocatoare și-n blugi, eu, cu rochii ciudate de Fondul 
Plastic. Preferată era una maro, cu-n entre-deux de dantelă orange în talie. Ne 
intersectam mereu cu Val Gheorghiu, purtând ochelari suspecți cu lentilă 
verde, pe Păcurari ori pe Belvedere, la Observatorul Astronomic, ba chiar pe 
vreo hudiță ca Abrahamfi („Bătrâne, o știi pe nevasta arhitectului? Ce 
femeie!”) 
          Val era un Rudolf Valentino al redacției „Cronica”. Crud, elegant, 
parșiv, colecționa „fâțulici”. O boemie mai legandară decât a lui a fost doar 
cea a lui Mihai Ursachi. Iașul scenografic pictat de Val e magnific, însă 
prevăd că n-o să mai rămână nimic din această scenă pentru întâmplări 
nemaiauzite. Termopanul, pe care l-a urât, a invadat tot. Măcar, că a murit, nu 
mai vede apunând Iașii vechilor zidiri, titlul prof.acad. Ioan Caproșu, devenit, 
la Ilisei, Iașii vechilor… iubiri. Dar de ce m-aș plânge? „Ruinurile 
Târgoviștei” sunt peste tot, de la Timișoara-n toată țara. La fel, în Iași. 

- Cred că niciun „iaşiot” născut sub teiul/ teii lui Eminescu nu ar 
vorbi atît de frumos despre Iaşi. Cred că aţi fost predestinată acestei părţi de 
lume...! 

- Da, se poate spune şi aşa. Iașul e iubire pentru mine încă din liceul 
buzoian. Citisem Iașii de odinioară de Rudolf Suțu, dar și Masa umbrelor, a 
lui Ionel Teodoreanu. Îmi imaginasem cum arăta Palatul Administrativ 
(Roznovanu), Trei Sfetitele (Trei Ierarhi) ori grădina Socola, cumpărată de 
Alexandru Mavrocordat (denumit Muțunachi pentru că era un om al farselor), 
de la Mihalache Sturdza. Palatul Culturii, reconstruit în 1926 de arhitectul Ion 
D. Berindei, în stil neogotic flamboyant, îl aveam pe o cartolină alb-negru. Pe 
ieșeni, îi vedeam buni și blânzi, ca bunicul Teodorenilor, soțul doamnei 
Elencu. Îmi plăceau doamnele cu numele lor de boieroaice: Maritza, Agripina, 
Săftița, Eufrosina, Pulcheria, Zulnia, Zoe (ca și bunica mea), nepoate de 
hatmani, de moruzzești, de rosettești, de vogorizi… Cumpărând de la 
magazinul de mode al doamnei Babette, de pe Ștefan cel Mare (pe 
Lăpușneanu, era magazinul de pălării ale francezului Delpeche). Intrau în 
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cofetăria din fața Bisericii Catolice, unde se vindeau renumiții covrigi de 
zahăr, iar înghețată puteau mânca la elvețienii George și Tuffli, care 
fondaseră, la 1870, cofetăria Tuffli. Cât despre domni, membri Jockey Club, 
cred că fiecare voia să fie un arbiter elegantiarum ca Leon Bogdan, fiul 
vornicului Emanuel Bogdan. Și parcă-l văd pe Neculai Gheuca,” frac, clac, 
ghete de lac”. Iubirea de adolescență a Iașului a fost augmentată, începând din 
'63, de Petru. Nu mergeam numai pe obscure și înguste stradele și străduțe 
(știu ce-a vrut să spună Mircea Platon cu adjectivul subtile, din titlul Cartea 
străduțelor subtile), cu flori și cu motani. Petru m-a dus pe strada Săvescu, la 
zarzărul roz, dar și pe Săulescu (să nu faceți vreo confuzie), strada din josul 
Pieței Unirii. Mihai Săulescu sărise singur în fața mitralierelor germane, 
nemaiprimind ordin de înaintare. Tot pe Săulescu, am aflat Palatul Copiilor, 
fosta casă a lui Alecu Beldiman, cel evocat de Eminescu, în Epigonii: 
„Beldiman vestind în stihuri pe războiul inimic”. M-a dus la bustul și la 
mormântul lui Grigore Ghica (sculptor Karl Stork, 1875). Pentru că a protestat 
contra cedării Bucovinei către Austria, pașii turci i-au tăiat capul. Îmbălsămat, 
a stat înfipt pe zidul Seraiului, la 1777, din Constantinopol. „Independența 
costă, Magda!”. Petru știa că, întorși din refugiu, ieșenii au găsit, pe peretele 
Bibliotecii Centrale Ferdinand, o inscripție: Min niet. Nu sunt mine. „Cine ar 
fi crezut să fie atâtea mine, începând din gară!” În gara Iași, erau echipe de 
evrei secondați de soldați sovietici, înarmați. Permiteau intrarea refugiaților pe 
baza „neimplicării în prigoana antisemită”. Era suficientă o declarație a unui 
vecin care-ți voia casa și nu mai obțineai „adeverință de intrare” în oraș și-n 
locuința ta. În primăvara lui '45, în Iașul fără conductă de apă, cei bănuiți de 
„atitudine antisovietică” erau arestați, dispăreau… Ce prezumție de 
nevinovăție? Buletinul era vizat de chestură după ce semnai o declarație de 
apartenență politică. Trebuia să găsești acte, martori, ca să-și probezi 
nevinovăția. Ana Pauker ținea discursuri agresive pro lumpenproletari. După 
fiecare miting ori marș (bine organizate de comuniști), se aplica mai abitir jus 
talionis: se numeau arestări pentru „cercetări speciale”. Am aflat multe 
documentându-mă pentru Rău de România. „Nu te teme, Magda, scrie și 
asta”. Am scris. Noi doi am fost în toate pe aceeași lungime de unde: scurte și 
lungi.  
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„În studenția mea, ne întâlneam în fața căsuței cu 
cerdac a lui George Lesnea. Ca să nu încurc 

jumătățile și sferturile de oră, stabilisem: totdeauna la 
și 23 ...” 

 
- Mă uluiţi cu atîtea amănunte... La dumneavoastră co-există Iaşi-ul 

de sub frunte cu Iaşi-ul din inimă ... 
- Doamne, câte voiam să văd, câte voiam să știu când am venit în Iași! 

Dar unde erau cele care nu mai erau? Anticăria Kupermann, librăria lui 
Daniil, unde vindeau antichități și timbre frații Șaraga. Nu mai era nici librăria 
Cristofor, erau însă dughenele sordide de pe bulevardul gării, din Târgu 
Cucului, de pe Golia… Peste drum de Mitropolie, fuseseră cei mai vechi 
librari; Petrini. În casele Finkelstein, din str. V. Alecsandri, fusese altă 
librărie. Nici nu mai vreau să merg pe acolo, ocolesc, după ce Casa Vornic 
Alecsandri a fost retrocedată. „Magda, e trist veselul Alecsandri”, mi-a spus 
Bătrânu când am trecut pe lângă statuia lui din fața Teatrului Național. Îl 
întrebam multe și de toate. Unde a fost teatrul Tivoli? Dar hotelul Rusia? Dar 
hotelul London? Dar sediul ziarului „România”, în 1917? „Ei, n-am prins 
chiar primul război mondial. Te pomenești, mă râdea cu ironia lui blândă, că 
voiai s-o găsești aici și pe coana Marghiolița Rosetti Sturdza”. (Îi spusesem că 
recitisem o Masa umbrelor). „E umbră și ea. Trist este că-i umbră și 
Academia Mihăileană, precursoarea primei universități a țării, unde 
Kogălniceanu a ținut primul curs de istoria, românilor. Demolată în perioada 
Dej”. Dar câte nu dispăruseră? Edilii noștri au memorie scurtă. Și arhitecții. 
Unul dintre ei mi-a spus odată că nu visează altceva decât să demoleze strada 
Lăpușneanu, istorică. Parțial, a reușit. Demolările erau numite de o 
propagandistă la pionieri „reformulări arhitecturale”. Hala de pește a lui 
Gustave Eiffel (1925) a fost demolată în 1988. Din ruini în ruini mergi popor 
luptător! Pe Lăpușneanu, în locul Berăriei Bragadiru de la 1909, s-a construit 
un cinema, „Tineretului”, bântuit de șobolani în ultimul deceniu Ceaușescu. 
Acum e demolabil și el, dormitor pentru aurolaci. Turnul gării nu mai are ceas 
și a fost cât pe ce – ironia sorții – ca Miron Costin să rămână fără pană. 
Statuia lui Wladislaw C. Hegel, de la 1901, a fost ținta unei glume proaste. Și 
cât s-a scris în presa postsocialistă că ar trebui dată jos statuia Adoc, a 
Independenței! Au fost furate și vândute la fier vechi busturile lui B.Șt. 
Delavrancea (1924, Ion Mateescu) și N. Gane (1943, Richard Hette). A 
dispărut și bustul lui Ciprian Porumbescu (1957, Iftimie Bârleanu). De statuia 
lui Mihai Viteazu, cu soclul deteriorat ciclic de țigănimea adusă de primarul 
Simirad pe Copou (s-au furat toate plăcile de gresie ale soclului) se reazimă 
biciclete de închiriat. Ce s-o fi ales de proiectul lui Nichita Danilov, atunci, în 
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2008, directorul Casei de Cultură „Mihai Ursachi”, de a se realiza „zidul 
personalităților”? Voia, împreună cu pictorul Felix Arteni, să pună plăci cu 
mâinile oamenilor de cultură importanți, turnate în bronz. Știați că Titu 
Maiorescu a numit Iașul „capitala culturală a țării”, una și unică? Regele 
Carol I, în discursuri, folosea des sintagma „a doua capitală”. 

- În cărţile dumneavoastră există „materie” pentru o monografie 
sentimentală şi ... antisentimentală în acelaşi timp, a Iaşului. Cum v-aţi 
documentat?Cîtă ficţiune aţi pus acolo unde lipseau documentele certe?  

- La documentarea pentru romanul Rău de România m-a ajutat mult 
Petru. Găsisem câte ceva despre Andrelici, care, pe la 1885, striga „3 chiftele 
10 bani la boieri și la golani”, îmbrăcat în negru, cu țilindru și ghete de lac. Cu 
coșul în spate, punea bastonul la gură și imita o trompetă și un flaut. 
Vânzătorul de chiftele a făcut apoi, la București, Conservatorul, cursuri de 
teorie, canto și solfegiu. Era bas. În Podu Verde, pe stânga, cum urcai, erau 
casele unui acordor de piane, Miler, surd. Le acorda surd fiind. Timpul, așa 
cum am scris în Rău de România, avea răbdare cu boema ieșeană. „Magda, 
localul Tanasachi, în grădina Chateaux-aux-fleurs, era mai vestit decât Bolta 
Rece”. Manaș Cantăr, din strada Lozonski, peste drum de seminarul 
Veniamin, n-avea decât „vinuri acătării”, „de la Grasă pân' la Otonel”, cum 
vestea firma. Gureșa coană Catinca, de la „Trei sarmale”, avea pelin brumat în 
mai și Cotnar natural. Serile, până târziu în noapte, se sta la „Viața lungă”, din 
capăt de Copou și de tramvai, bodega lui Anton Vidrașcu. Pe Lăpușneanu mai 
ales ne lăsam invadați de imagini vechi, cu Moișă Zingher, care-și aștepta  
domnii  artiști în prag. „Vă salut cu reșpect general”, de unde și porecla 
crîșmei: „La reșpect general”. În studenția mea, vechea poștă din vremea 
domnitorului Mihail Sturdza, era berărie. Am prins și berăria Zimbru din 
Păcurari, proprietate Zvec. Nu mai e. Bătrânu numea străzile cu numele lor 
vechi, ca și tata. În Buzău, nu mergeam la cinema „Bălcescu”, ci la cinema 
„Moldavia”. Mergeam din Zlataust în Piața Unirii, fostă grădina Trayan și 
proprietate a fostului primar Scarlat Pastia, pe lângă statuia Cuza a lui 
Raffaelo Romaneli, dezvelită în 1912; luam strada Lăpușneanu în picioare: de 
la Muzeul Unirii (1806) până la Fundația Ferdinand (1934); pe lângă biserica 
Banu, cu Casele Tiktin, pe lângă magazinul de muzică și papetărie Hirsh și 
Finke, pe lângă frizeria Pavlicovski, tată și fiu, spre cârnățarul Fotachi. Mai în 
deal, fusese un magazin cu noutăți muzicale și papetărie, Papa Maugsch. 
Coboram pe Râpa Galbenă, urcam apoi pe Esplanada „Elisabeta” (1908), de-a 
lungul primei Grădini Botanice și ajungeam, după un ocol, la statuia Mihai 
Eminescu de Ioan Schmidt-Faur, care nu-i plăcuse nici lui Minulescu, nici lui 
Topârceanu. Știam că au așezat-o întâi pe locul lui A.D. Xenopol, apoi, în '57, 
au mutat-o la Fundație. Bătrânu era supărat pe ceea ce numea „jocul 
statuilor”. Student, în '57, fusese de față când au dărâmat cu târnacoapele 
Monumentul Reîntregirii, donat de sculptorița Olga Sturza, în 1924. Grupul 
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statuar a fost refăcut în 1990 și se află acum în Piața Universității „Gr.T. 
Popa”. Nu știu dacă mai arde „flacăra veșnică”. Consilierii s-au plâns că i-ar 
costa prea mult gazul. 

- Da, problema gazului „ars de pomană”, pentru un „monument al 
reîntregirii”, e o treabă care îi încurcă pe vremelnicii consilieri „partinici” 
...! Aşa cum i-au încurcat şi teii, din centru. Din tot ce mi-aţi spus, cred că 
există un Iaşi numai al Magdei U şi care e deasupra Iaşului pierdut în 
conjuncturile vremurilor şi care nu îi iartă pe sentimentali, pe cei care mai 
pot iubi un colţ de stradă, un ceardac care dă spre Rai sau o statuie care îşi 
trăieşte răbdătoare eternitatea ...!    

- După 7 august 2013, Târgul Ieșilor e și mai puțin dulcele. Urc 
Eternitatea „sub un cer noros respirând sacadat descheiat la toți îngerii”, cum 
scrie Victoria Milescu în poemul Grăbire. În ciuda tuturor necazurilor, am 
rămas unită cu casa noastră și cu cimitirul. Bătrânu a plecat spre „viața 
deplină”, așa numită de Părintele Stăniloae, după ce o radicală doamnă doctor 
a comandat 5 stenturi și doctorașul din subordine, deși știa că nu face bine, s-a 
supus ordinului.  În studenția mea, ne întâlneam în fața căsuței cu cerdac a lui 
George Lesnea. Ca să nu încurc jumătățile și sferturile de oră, stabilisem: 
„totdeauna la și 23”. O să mor la „și 23”, ca să fiu sigură că Petru mă așteaptă 
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Poezii de  

Christian W. 

Schenk 
 
 

 
 

 

Elegie 
 
I. 

Ești tare, 
ești mare, 
puternică așa cum ești - 
un fluture în vânt 
izbit de spinii trandafirilor, 
ascunsă într-o larvă - 
te ferești. 
 
II. 
Așa cum ești, 
plumb pe o geană, 
lacrimă uscată-n vânt, 
pământ reavăn 
ars de soare 
dai bobului răbdarea să aștepte 
stropul de ploaie. 
 
III. 

Ca picătura norului ce-așteaptă 
să cazi din el, 
să scape apoi de tine 
și de greutatea ta, 
să pici pe iarba pârjolită de dogoare, 
pe ogoarele 
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ce-s însetate după tine.  
 

IV. 

Ești vântul ce usucă 
roua lacrimilor ivite peste nopți pustii, 
pustii de vraja viselor sperate, 
neîmplinite și neadăpate 
din jgheabul încă plin de fericire.  
 
V. 
Ești o petală ce atârnă-n neputința 
unui suflu ce și-a uitat  
respirarea 
în zori de ziuă, 
în amiază, 
în apus,  
o respirare care nu visează noaptea. 
 
VI. 

Ești o trezire după visul cel dorit 
și somnul de coșmar ce nu te lasă 
din cătușe-n zori de zi; 
ești umbra unui nor ce-ți urmărește 
pasul spre razele ce vor să te-ncălzească, 
dar ești și norul 
ce îl ții în umbra 
căscată ca un demon peste tine, - 
ești poezie.  
 
VII. 

Frunză de alun 
De jos te adun 
Să te pun în pernă 
Casă-mi stai eternă 
Pavăză de-abis 
Cufundat în vis...  
 
VIII. 

Ești începutul și sfârșitul 
Neînceputului sfârșit, 



Conta nr. 28 (iulie - septembrie 2017) 

 

 120

ești punctul cardinal fără de puncte 
și curcubeu fără culori; 
ești cenușiul ce împarte 
somnul de veșnicie 
și veșnicia de divin. 
 
IX. 

Ești tare și statică, 
ești mare și te scurgi în mine,  
puternică ești și inhalezi 
noaptea cu ziua, 
arșița cu ploaia; 
știutul, 
neștiutul îți sunt pașii! 
 
X. 
Ești statică-n mișcarea adormită, 
te scurgi în mine tot mereu, 
mereu  
ești tu atunci când ești privită; 
când te ascunzi 
atunci ești eu... 
 
 

 Când valurile... 

(Centon) 
 
Când valurile trec pe valuri, 
Nisipu` în mare se întoarce; 
Precum un gând răzleț în voaluri 
Iubirea însă nu se-ntoarce. 
 
Să nu contezi pe Nereida 
Cum se lăsară între maluri 
Argonauții din Colhida, 
Când valurile trec pe valuri... 
 
Să nu îți uiți de loc și nume, 
De fusul ce destinu-ți toarce - 
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Așa cum viața peste lume 
Nisipu-n mare se întoarce... 
 
În drumul tău vezi ziditorul 
Și-i împletești cununi de lauri; 
Trecutul tău ți-e viitorul 
Precum un gând răzleț în voaluri... 
 
Rămâi mereu pe drumul care 
Visarea-ntreagă ți-o răstoarce, 
Căci totul e ca valu-n mare: 
Iubirea însă nu se-ntoarce... 
 
Iubirea însă nu se-ntoarce 
Precum un gând răzleț în voaluri; 
Nisipu-n mare se întoarce 
Când valurile trec pe valuri... 
 



Conta nr. 28 (iulie - septembrie 2017) 
 

 122

„Actorul este un cetăţean aparent 

obişnuit al cărui interior se citeşte 

în gest, sau pe figură. Aşa că lucrul 
cu înăuntrul este tot” 

 
 

Interviu cu actorul  

Constantin (Ţâcă) 

Cojocaru 
 

 
 

 

 

 

„Când am ajuns eu în Piatra, unul dintre marii actori 

în devenire, cred că Mitică Popescu, mi-a spus: 
Puştiule, ţine aproape! Şi am ţinut cât am putut ...” 

 
- Dragă Ţâcă, pe tine te cheamă Constantin, în familie ţi se spune 

Valerică, iar prietenii, în perioada când prestai la TT (Teatrul 
Tineretului), îţi spuneau Ţâcă. Iaca a trecut exact juma de secol de când ai 
venit la Piatra-Neamţ, şi acum toată lumea îţi spune Ţâcă. Ba aş putea 
paria că destul de multă lume nici nu-ţi ştie prenumele adevărat. Deci, de 
unde-ţi vine Ţâcă ăsta? 

- Mă cheamă Constantin. Sora-mea mai mare le-a zis tuturor că mă 
cheamă Valerică şi în familie aşa mi-a rămas numele. La şcoala primară 
mi s-a zis Chipăruş (roşeam că focul din te miri ce), la liceu Schpitz (că 
eram destul de iute), la facultate Ţâcă (Tzacă) şi în teatru aşa am rămas, iar 
la bloc vecinii îmi spun nea Titi... Atâtea nume! Ha, ha, eu acum forţând 
niţel nota zic că varietatea asta de nume anunţă actorul. Aveam 17 ani la 
admiterea în IATC şi păream de 12. După ce am intrat, ne-am adunat ca 
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oiţele să ne aleagă cei trei profesori pe clase; clasa Carabin, clasa Eugenia 
Popovici şi clasa Beligan (curent o conducea Elena Negreanu). În timp ce 
aşteptam pe hol, viitorii colegi credeau că sunt copilul lui Manole (şeful de 
cadre al institutului) - un băiat care se învârtea mereu pe-acolo, prin 
institut şi-mi ziceau: „- Bă Ţâcă, ia-mi şi mie un pachet de ţigări”, „- Bă 
Ţâcă, ia-mi şi mie un suc”, bă Ţâcă în sus, bă Ţâcă în jos... Când am intrat 
şi eu în clasă au exclamat „- Ce caută Ţâcă ăsta aici?”.  - „Ţâcă ăsta e 
colegul vostru” a zis profesorul George Carabin. Şi Ţâcă mi-a rămas 
numele în teatru. Apoi, când am terminat şcoala şi toţi proaspăt repartizaţii 
au venit la post la Teatrul Tineretului şi trupa era completă s-a făcut o 
petrecere de seară pentru ca noii actori să fie prezentaţi „veteranilor”. La 
intrare se afla un fel de majordom, cu costum adecvat, care anunţa cu glas 
tunător fiecare invitat. Eu venisem cu soţia (suntem şi azi împreună) şi 
„majordomul” impozant a făcut anunţul intrării noastre: „- Dooomnul şi 
doaaamna Ţââââcăăăăă! Iţi dai seama până la ce grad de notorietate 
ajunsese numele Ţâcă? În orice caz de fiecare dată când primesc un nou 
nume mă simt nou-născut. Ha, ha, ha... Iar acum am impresia că născându-
mă bătrân, şi întinerind cu timpul, voi muri copil de ţâţă (tzâtză) şi sunt în 
căutare de ţâţă (tzâtză). 
  - Într-o vreme în care nici un civil nu ieşea din ţară, TT a făcut 
câteva turnee în străinătate, ieşiri care i-au adus mai întâi recunoaştere 
internaţională, apoi prestigiu naţional. Te rog să ne povesteşti cum ai 
debutat tu la Nürnberg şi pe unde aţi hoinărit cu Harap Alb... 

- Apropo de asta cred că mi-am „onorat” scăldătoarea! Ce baftă am 
avut de la început cu Teatrul Tineretului Piatra-Neamţ! Eram proaspăt 
repartizat aici şi toată lumea se pregătea pentru turneul în R. F. G, adică un 
turneu la Festivalul de teatru pentru copii de la Nürnberg, în Germania, 
adică în lumea capitalismului odios (Teatrul pietrean era extrem de 
apreciat şi trimis acolo cu ocazia deschiderii primei ambasade a Republicii 
Socialiste România în Republica Federală a Germaniei, după Al-II-lea 
Război Mondial). M-am dus la una din repetiţiile cu Afară-i vopsit gardu', 
înăuntru-i leopardu' spectacol cu care se pleca în turneu. Toţi actorii 
teatrului erau pe scenă, în distribuţie. Ion Cojar - regizorul piesei, căruia îi 
datorez totul - a întrebat: - Al cui e copilul din sală? (Aveam 21 de ani şi 
arătăm ca de 12.) - Este noul nostru coleg, actorul Ţâcă. - Doar n-o să 
rămână singur în Piatra în timp ce noi suntem în turneu! Ia urcă pe scenă! 
Şi cu unul dintre „Copiii Răi” şi „Arbitrul de box” am debutat la Nürnberg. 
Au mai urmat vreo patru turnee în Italia, San Marino, Danemarca, 
Iugoslavia. Cu „Harap Alb” am fost trei săptămâni în Danemarca în 
programul danez „Atragerea publicului tânăr la teatru”. A fost ceva 
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uluitor! Din cenuşiul întunecat al României, brusc în lumea multicoloră, de 
turtă dulce a Danemarcei! După cele vreo 20 de spectacole cu Harap 
Alb (jucam chiar harapul) m-am reîntors în Piatra deja veteran. Apoi turnee 
tot cu „Harap Alb” în San Marino, Iugoslavia dupa care au urmat 
splendidele roluri pe care le jucam cu sinceritate utecistă şi dăruire 
scenică: Cerşetorul în „Omul cel bun din Siciuan” de Bertolt Brecht, 
regia Andrei Şerban * Laonic în „Cronica personală a lui Laonic” de 
Cornel Paul Chitic, regia Magda Bordeianu *Gheorghe în „Năpasta” de I. 
L. Caragiale, regia Alexa Visarion *Hans în „Inima rece” de Wilhelm 
Hauff, regia Sanda Manu * Gustave în „Balul hoţilor” de Jean Anouilh, 
regia Radu Penciulescu * Ioana (travesti) în „Matca” de Marin Sorescu, 
regia Marin Sorescu * Harry Philton în „Zigger-Zagger” de Peter Terson, 
regia Cornel Todea * Romeo în „Romeo şi Julieta”de William 
Shakespeare, regia Silviu Purcărete *Topitorul de nasturi în „Peer Gynt” 
de Henrik Ibsen, regia Cătălina Buzoianu, şi asta ca să citez doar câteva 
roluri, mai ales pentru numele regizorilor care lucrau atunci la Piatra. Deşi 
nu trebuie să-i uităm nici pe Cornel Todea, Zoe Anghel Stanca, Gabriel 

Negri...  
  - Ziceam într-o vorbire cu unul dintre prietenii noştri că multă 
lume crede că teatrul din Piatra-Neamţ ar fi apărut ca Afrodita din spuma 
mării. (Din spuma Bistriţei?...) Ca şi cum Dumnezeu plimbându-se prin 
zonă şi văzând plăieşii trişti şi-a zis: „Ia să le fac eu o jucărie oamenilor 
ăştia...”. Şi Teatrul Tineretului se făcu. Ori, nu-i chiar aşa. Dumnezeu a 
binecuvântat locurile şi oamenii, dar n-a făcut nici repertoriu, nici 
festivaluri, nici „Şase saşi”, nici... Nu vrei să luminezi puţin lucrurile? Şi 
tu ai fost în Arcadia, nu? 

- Dumnezeu a înzestrat anumite locuri. La mare distantă, Aristotel 
dându-i recreaţie lui Alexandru Macedon a gândit la întâmplare şi 
necesitate. Uite-aşa întâmplător, dar absolut necesar s-a născut Teatrul din 
Piatra. În 1967 am avut, ca în toată viaţa, un noroc chior! Voiam să mă duc 
la Botoşani, oraşul adolescenţei mele, când pe holul institutului de teatru 
Ion Coman, directorul TT, mi-a zis: „Da, da, du-te la Botoşani că o să joci 
Hamlet (şi a râs cam aşa: Hahahamlet)! Pe loc m-am hotărât să aleg 
Teatrul Tineretului, unde opt ani am jucat în cel mai minunat teatru din 
lume! La ora aceea, T.T. a fost, probabil, primul teatru care a trădat 
repertoriul, devenind „teatru de proiect”. Atunci, ca şi astăzi, marii 
regizori puteau fi număraţi pe degete, iar Coman, prin mijloace mai 
mult sau mai puţin oculte, îi aducea la Piatra Neamţ, dându-le libertate 
deplină în privinţa opţiunii repertoriale şi a distribuţiei. Şi mai aducea şi 
câte un autobuz de cronicari ca să consemneze fiecare spectacol Şi mai şi 
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plătea tot, de la  paltoanele actorilor, la şampania pe care o beam 
împreună la cârciumă după premieră. Iubea actorii fără limită şi se 
purta faţă de ei cu o extremă corectitudine. Când am ajuns eu în Piatra, 
unul dintre marii actori în devenire, cred că Mitică Popescu, mi-a spus: 
„Puştiule, ţine aproape!”. Şi am ţinut cât am putut. Ion Coman, care zicea 
că el nu e director ci geambaş de actori şi regizori, administra teatrul cu 
severitate şi dragoste, Eduard Covali, secretarul literar, dăruia o libertate a 
spiritului care lumina capetele şi încălzea inimile, nu mai vorbesc de cei 
care completau de minune acea atmosferă eliberată de frici şi prejudecăţi - 
Paul Findrihan şi cu tine la secretariatul literar, scenograful Mihai 
Mădescu, Ghiţă Ionescu cel pitoresc şi legendar. Toţi ăştia (şi noi, 
bineînţeles) făceau/făceam o atmosfera atât de propice creaţiei. Există în 
Piatra o vibraţie care naşte teatru bun. Normal că trupa era de excepţie. Şi 
regizorii, unul şi unul! Nu-mi amintesc bine institutul, e ca în visul lui 
Bottom - parcă era... se făcea că... - o ceaţă difuză. Adevărată şcoală a fost 
la TT. Anul întâi m-a regizat Ion Cojar, anul II Radu Penciulescu, anul III 
Sanda Manu, anul IV Silviu Purcărete, anul V, Alexa Visarion. Eu am 
făcut nu patru, ci cinci ani de şcoală de teatru pietreană! Ne serbam 
aniversările în teatru, am înfiinţat barul „Şase saşi” primul bar permis într-
un teatru şi căruia i-a fost tăiată panglica inaugurală chiar de secretarul cu 
propaganda pe judeţ! (Ha, ha, ha!) Ne lăudăm atâta cu băruleţul „Şase 
saşi”, încât lumea o să creadă că eram nişte beţivi. Dar era şi difuzorul prin 
care auzeam tot ce se întâmplă la scenă. În toată perioada aia, după câte 
ştiu eu, nu s-a pomenit niciodată ca cineva, care repeta sau avea spectacol, 
să bea ceva. Totul se întâmpla după. Era o regulă foarte curată şi simţită de 
toată lumea. Era o libertate foarte bine asumată şi foarte bine trăită, era 
perioada în care se făcea dragoste, se bea şi se făcea teatru cu o energie 
extraordinară. Nu erau actori handicapaţi care se sculau dimineaţă la 8.00, 
îşi făceau exerciţiile de dicţie până la 10.00, repetau până la 14.00, 
dormeau după-amiaza şi seara veneau din nou la repetiţie. Nu se născuse 
încă funcţionarul de teatru. Nu. Actorii erau liberi, se simţeau extraordinar 
şi trăiau într-un soi de obrăznicie (mă repet?) şi nelinişte (sigur mă repet) 
de foarte bună calitate, care menţinea starea de spirit. Cine nu respira 
acelaşi aer se autoexcludea. Au venit actori la Piatra Neamţ care au stat 
câteva luni. Nu s-au simţit bine şi au plecat... Ceea ce contează este că 
perioada aceea de teatru din 1966, până în 1975, pe care o ştiu zi de zi, a 
fost o minune care nu se mai repetă, care nu ştiu cum s-a iscat, habar n-am 
de unde a venit, dar ştiu că noi am fost acolo. Şi noi am trăit într-un fel - eu 
nu agreez foarte tare cuvântul „echipă”, pentru că echipa te cam tăvăleşte 
la grămadă - am trăit, zic, într-o stare de spirit puternică şi inexplicabilă. Et 
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in Arcadia ego...  (Azi se încearcă în România diverse socializări forţate, 
care să mărească eficienţa, atunci, la TT, asta se făcea spontan.) 

- Şi atunci, de ce-ai plecat la Bucureşti? 
- În 1975 Teatrul Tineretului Piatra-Neamţ a făcut un turneu în 

Capitală, aşa cum făcea anual, cu trei spectacole: Matca, Zigger-
Zagger şi Trepte (spectacol de plastică corporală, foarte plăcut ochiului). 
La hotel stăteam în cameră cu prietenul Corneliu-Dan Borcia, minunat 
actor. Venind seara către hotel îmi zice „Dai concurs la Teatrul Giuleşti? 
Că e concurs peste o săptămâna şi altă ocazie mai bună cine ştie când o să 
prinzi, ai jucat un rol principal, unul de compoziţie (baba Ioana) şi unul de 
mişcare plastică. Eşti prost dacă nu te duci”. „Nu, Dane nu dau nici un 
concurs. Mi-e foarte bine la Piatra” - am răspuns. Şi am urcat în hotel la 
somn. Ei bine, la şase eram în picioare, am cerut de la recepţie o coală A4 
şi am scris cererea de concurs, pe care am şi dus-o în Giuleşti. De ce am 
făcut asta? Întreabă-mă să te întreb. Într-o dimineaţă am dat concursul şi 
seara am jucat în Marca la Târgu-Mureş! Încă mă îndoiam că o să plec din 
Piatra, chiar dacă luasem concursul. Şi aşa am ajuns la Teatrul CFR 
Giuleşti... 
 

„Ca actor, fiecare are preaplinul propriu, pe care nu 

ţi-l poate da nimeni şi ţi-l creşti cu de la tine putere” 
  

- Povesteşte-ne puţin despre mofturile Bucureştiului. Ştiu că nu ţi-a 
fost uşor să treci de la Shakespeare la Gheorghe Vlad, şi că, la un moment 
dat, după loviluţie, ai ratat o carieră de comersant. Altfel, deşi nu ţi-a intrat 
Asul întotdeauna (Şi atunci când jocul o să fie dur...), ai afirmat că te 
consideri un om norocos. Un actor norocos? Care au fost cele mai norocoase 
întâlniri/întâmplări din cariera actorului Constantin Cojocaru? 

- La Giuleşti am trecut de la stadiul de tânăr actor dornic de teatru la 
tânăr actor frământat şi cu zeci de probleme. Duşul rece, giuleştean nu 
scoţian, (va veni mai târziu, nu Scoţia, ci Franţa) m-a aruncat din Romeo şi 
Harap Alb în Trică, Gică, Fănică, în spectacole populare pline de nerv şi 
personaje pitoreşti. Comedie! Nu mai făcusem şi trebuie să mă laud că am 
luat totul foarte în serios. 15 ani (până în '90) încercam şi reuşeam în bună 
măsură să fac rol serios de comedie şi bogat în expresie din orice intrare oricât 
de mică în scenă. Obsesia bună a organicităţii şi sincerităţii (foarte apreciate 
pe teatru în acea vreme) am dus-o până acolo încât, ţin minte că într-o iarnă 
viscoloasă m-au încolţit vreo şapte-opt câini şi s-au potolit ca prin farmec 
ascultând un monolog ce nu-mi ieşea. Mi-am zis că dacă mă ascultau liniştiţi, 
înseamnă că eram pe drumul cel bun. Astfel că schimbarea de la „teatrul 
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prăfuit” la „teatrul modern” la mine s-a petrecut ca fiind pur şi simplu o altă 
propunere care se cerea abordată aplicat pe aceeaşi linie a bunei obsesii. Aşa 
am lucrat cu Dragoş Galgoţiu, cu Alexander Hausvater, cu Mihai Măniuţiu, 
cu Alexandru Dabija, cu Radu Afrim, aşa am lucrat în Franţa şi în 
Luxemburg. În '90 avântul schimbării politice şi economice a fost atât de mare 
că m-am făcut şi buticar vreo doi ani în paralel cu teatrul. Dar buticul a fost 
vândut, căci doi din cei patru asociaţi furau din gros. Am rămas numai cu 
teatrul, aici se fură doar meseria... Norocul e chior şi viaţa discontinuă şi 
imprevizibilă. Un prieten adevărat precum C. D. Borcia, o întâlnire 
întâmplătoare în '90 cu Sandrine Barciet în câteva repetiţii pe scenă Odeon-
ului (am jucat 11 ani mai târziu Sorin în „Pescăruşul” de A. P. Cehov pus de 
ea), doi colegi cărora intrând în seriale de televiziune le-am luat locul (căci 
locul unic pe care îl ocupi în teatru este urma pe care ţi-o lasă degetul scos din 
apă), un turneu cu piesa lui Matei Vişniec „Mansardă la Paris cu vedere spre 
moarte” în care partenera mea, „Madame ma memoire”, era actriţă şi 
directoare de teatru în Luxemburg, unde am jucat al doilea Sorin (al treilea a 
fost în regia Andreei Vulpe la Ploieşti), ar fi o parte din lista norocului de a 
întâlni oamenii potriviţi şi de a-ţi face treaba cât poţi de bine. 
  - Să ne oprim o secundă la partea misterioasă a teatrului. Cum 
ajunge (dacă ajunge) actorul Ţâcă Cojocaru la personajul Romeo Montague, 
să zicem? Susţineai undeva că actorul n-are nici o treabă în parcursul acesta, 
că totul e treaba piticilor. Care pitici trag cu urechea la ce face actorul, ce 
simte, cum se mişcă, cum gândeşte, şi încep să construiască, în interiorul său, 
personajul. Acum că ai atâta experienţă scenică (şi talent, nu?), în ce relaţie 
mai eşti cu piticii personali? Te vizitează la cerere sau tot mofturoşi au 
rămas? 

 - Mă întrebi cum am ajuns la Romeo. Eram atât de ţâcă încât nu-mi 
mai amintesc bine. M-a jucat vârsta-i fragedă (sic!), m-a jucat el pe mine Şi în 
ideea ca unde dragoste nu e... Julieta nu e. Iar Silviu Purcărete era de pe atunci 
excepţional. Ca actor, fiecare are preaplinul propriu, pe care nu ţi-l poate da 
nimeni şi ţi-l creşti cu de la tine putere. Definiţia actorului? Actorul este un 
cetăţean aparent obişnuit al cărui interior se citeşte în gest, sau pe figură. Aşa 
că lucrul cu „înăuntrul” este tot. Prin cunoaştere (educaţie, lecturi, întâlniri în 
viaţă se îmbogăţeşte sinele (în cazul meu, minele). Nu rămâne decât să nu uiţi, 
să ai obsesii bune care să nu te părăsească 24 de ore din 24. Căci în mine (de 
exemplu) există nişte entităţi (eu le numesc pitici) care „coc” rolul înăuntru. 
Şi cauţi şi cauţi şi cu obsesia asta bună într-o zi zici „Ahaaaaaa” şi ai revelaţia 
rolului. Piticii aia alimentaţi de gândul tău continuu au lucrat înăuntru cu spor. 
Nu trebuie să-i forţezi, că sunt sperioşi şi fug. Trebuie doar să-i alimentezi şi 
ei îşi fac treaba. Dar să vorbim şi despre piticii muzicali. 
  - Cred că una dintre performanţele tale este aceea de a cânta, deşi n-
ai pic de ureche muzicală - dacă e adevărat ce susţii în toate împrejurările, 
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când trebuie s-o faci. Şi explici că acest handicap (?) al tău a devenit deseori 
un atu în performanţa actoricească. În ce spectacole ţi-a ieşit cel mai bine 
lucrul asta? 
- Performanta mea muzicală a fost premiul cel mare la un concurs de afoni la 
Costineşti. Ei bine, în 2007 (la vreo 30 de ani de la „performanţă”), Radu 
Afrim mi-a cerut să cânt în „Povestiri despre nebunia (noastră) cea de toate 
zilele” („Agua du beber”), apoi tot el în „Joi megaJoy” („Le premier bonheur 
du jour”) şi pe urmă în „Vieillesse, vieilesse” montat de Sandrine Barciet la 
Montpellier unde am jucat un fel de spirit al teatrului (unul din cele doua 
roluri principale) care nu scotea nici un cuvânt, dar cânta la un moment dat un 
cântec al Marlenei Dietrich („Johnny”). Pe fiecare dintre cele trei cântece le-
am ascultat de o mie de ori până le-am avut la degetul cel mic, fals e-adevărat, 
dar perfect în spirit, adică aşa cum poate cânta fermecător personajul calcat 
niţel pe ureche de urs. Într-un concert ar fi trebuit să cânt impecabil, dar în 
spectacolul de teatru cânta un personaj. Un personaj cu farmecul lui, cu 
personalitatea lui, cu drama lui, cu comedia lui. Şi tocmai imperfecţiunea 
cântatului îi permite să se arate aşa cum este el, în chip dramatic, pe scenă de 
teatru, nu în concert performant. La mine performanţa stătea în altă parte 
decât în perfecţiunea muzicală. Astfel cântatul meu s-a lipit bine de personaje. 
Ba chiar în Franţa înainte de a deschide gura să cânt cineva din sală a zis: „Îl 
parlera maintenant!”. 
 

„Radu Afrim propune o scoală specială. Când ajungi 

să lucrezi cu el trebuie să spargi fel de fel de carapace 

mai mici, mai mari. Cei care lucrează cu el au o 

fantezie crescută, o dezinhibare de bună calitate şi nu 

le mai rămâne decât să se plieze pe ceva proaspăt...” 
 

- Aşadar, handicapul de a nu avea talent muzical se poate întoarce in 
favoarea actorului. 

- Până la un punct. Neavând ureche muzicală, nu pot niciodată să 
reiau tonul din alt spectacol sau pe cel din spectacolul de ieri. Nu înseamnă să 
rezolv spectacolul de azi cu tonul din spectacolul de ieri, dar e bine să ai totuşi 
un diapazon personal. Aceasta nu înseamnă că reiau tonul, ci doar ca registrul 
acela sonor este căptuşit cu ceva pe dinăuntru. Căptuşeala poate exista, dar 
dacă urechea ta suferă, nu ajungi la acelaşi sunet. Ajungi la un altul valabil, 
care poate exprima bine încărcătura ta. Însa în teatru nu se face în şapte mii de 
feluri, se face exact în felul în care trebuie. Ei, şi handicapul acesta mi-a creat 
mari probleme. Până la urmă, cred ca s-a întors in favoarea mea. M-a obligat 
să o iau de la capăt cu pregătirea pentru rol, cu tot ceea ce înseamnă să intri în 
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scenă, nu sa refaci ce ai făcut ieri. Nu ca e aceeaşi bucată, dar spiritul acesta 
care nu-i pierdut are nişte linii comune care se repetă din spectacol în 
spectacol, la punctele de sprijin. Eu trebuie sa o iau mereu de la capăt. E un 
chin îngrozitor de dulce şi aduce un avantaj extraordinar în teatru. La repetiţii, 
după perioada de căutări, ajungem la ceva şi acest ceva rămâne. Pe acest ceva, 
profesionist vorbind, trebuie să-l găsesc de fiecare data. Pentru că în teatru 
lucrezi ca un profesionist. Teatrul trebuie lucrat cu bucurie. Daca îl faci cu 
bucurie poţi să lucrezi oriunde. Se leagă tot, se prefigurează spectacolul. 
Spectacolul e o stare, nu o mişcare. Mişcarea vine din stare. Spectacolul este 
înăuntrul actorului. Intervii cu un set de valori, pentru că mai şi raţionezi, dar 
adevărul este acela misterios, dinăuntru. Nu ţine de claritatea gândită 
Interiorul actorului, daca este mobilat bine, face minuni. Sunt convins că dacă 
la un moment dat nu mă întâlneam cu Radu Afrim nu-mi ieşea chestia asta.  

-  Cum te-a convins Radu Afrim să joci atâţia bărbaţi efeminaţi şi 
travestiţi în spectacolele lui? 

- Radu Afrim propune o scoală specială. Când ajungi să lucrezi cu el 
trebuie să spargi fel de fel de carapace mai mici, mai mari. Cei care lucrează 
cu el au o fantezie crescută, o dezinhibare de bună calitate şi nu le mai rămâne 
decât să se plieze pe ceva proaspăt. Pe un alt fel de teatru. Deci totul e in 
favoarea teatrului. Radu propune ceva care te ajuta întotdeauna, în orice 
situaţie. Joc din 2002 Zoe din „Gaiţele”. La sfârşitul premierei, Alexandru 
Dabija mi-a zis: am impresia ca în viaţa cealaltă ai fost femeie. Şi sora mea, 
când a văzut spectacolul, mi-a spus: „Valerica, semănai perfect cu bunica”. 
Probabil că de aceea m-a distribuit şi Radu Afrim într-un travestit din „Cheek 
to Cheek” la Nottara. Îmi pare rău că a fost pus în scenă la Nottara, îmi pare 
rău ca el a fost primit cu braţele deschise şi după aceea spectacolul a fost 
programat din ce în ce mai rar iar după ce a luat premiu la Piatra-Neamţ, în 
2005, nu s-a mai jucat deloc. De câte ori văd spectacolele lui Afrim sau atunci 
când joc în ele şi văd din culise părţile în care nu joc, mă gândesc ce proşti 
sunt bieţii muritori, câtă zbatere… Asta e sfâşietor… Râsul-plânsul, asta este 
forţa spectacolelor lui Radu. Nu se fereşte de adevăr, de adevărul acela 
amestecat de care spuneam. 

- Ai fost nominalizat la Premiul UNITER pentru cel mai bun actor 
pentru rolul Zoe din Gaiţele de Al. Kiriţescu, şi ai luat Premiul pentru cel mai 
bun rol feminin în spectacolele Gaiţele de Alexandru Kiriţescu şi Cheek to 
cheek de J.Gardell (Teatrul Nottara) la Festivalul de Teatru de la Piatra-
Neamţ (octombrie 2005). Îţi dai seama ce invidie ai stârnit printre dame? Tu 
cum te-ai simţi dacă pentru rolul Romeo aţi fi nominalizaţi tu şi Adrian 
Pintea, să zicem, şi ar fi premiată (tot să zicem) Mariana Buruiană?  

- Ah, premiile! Am fost nominalizat de trei ori pentru premiul de cel 
mai bun actor la Gala UNITER 2003 cu Zoia în Gaiţele, 2007 cu Istvan 
în JoimegaJoy, 2008 cu Pată în Povestiri despre nebunia (noastră) cea de 
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toate zilele. N-am câştigat niciodată, dar la mine la Săveni, când jucam fotbal 
cu mingea de cârpă, la trei cornere se dădea henţ-careu care era sută la sută 
gol. Nu am jucat rolurile cu gândul la premiu, eram fericit când îmi ieşeau 
bine (de altfel imediat după prima nominalizare încântat de mine repetam ca o 
ciubotă). Premiile au fost mereu o surpriză şi la Piatra în 2005 şi la Buzău în 
2008, ca şi în FestCo în 2009 ca şi decorarea cu meritul cultural în 2016. O, 
Romeo! Un Romeo copil, inocent asta am realizat în regia lui Silviu Purcărete 
în 1974. Poate niţică impresie datorată candorii... Nici vorbă de comparaţie cu 
Adrian Pintea în spectacolul excepţional al Cătălinei Buzoianu. Hai să numim 
acel rol „o etapă” importantă pe drumul devenirii... Da, minunata Mariana 
Buruiană merita cu prisosinţa Uniter-ul şi dacă acolo sunt ceva orbi şi surzi, 
eu o nominalizez acum şi tu îi dai premiul cel mare! 
  - Când te-am sunat ca să punem la cale acest interviu, avuseseşi cu o 
seară înainte o premieră la Ploieşti şi repetai rolul pentru spectacolul 
Gaiţele, pe care trebuia să-l joci în acea seară, deşi acest spectacol are 
succes de mai mult de un deceniu. Risipei se dedă florarul... Cum 
funcţionează memoria actorului Constantin Cojocaru? Mai ţii minte la câte 
spectacole ne poţi invita în momentul actual? 

- Astăzi, după cincizeci de ani de teatru încă joc cu bucurie şi trebuie 
să-ţi spun că după pensionare scena m-a relansat! Perioada 1998-2014 a fost 
cea mai prolifică! Nici acum nu pot spune că joc puţin, Volpone la 
Mic, Gaiţele şi Soldatul de ciocolată la Odeon, Avarul la „Toma Caragiu” - 
Ploieşti, Leonce şi Lena la Teatrul Maria Filotti - Brăila, Raţa sălbatică la 
Bulandra, Frau Hess şi grădinile ei la Teatrul Evreiesc de Stat, Visul unei 
nopţi de iarnă şi Zăpezile de altădată la „Gh. Ciprian” - Buzău şi s-ar putea să 
reluăm Viaţa e suferinţă la Nottara plus, şi asta este foarte foarte 
important, Blackbirdi şi Livada de vişini la minunatul Unteatru unde joc cu 
mare bucurie. Niciodată n-am vrut să ştiu ce urmează, dar uite că acum ştiu 
de Insula lui Robinson şi Constructorul Solness la Odeon anul acesta. 
Întotdeauna am aflat de distribuiri imediat înaintea începerii repetiţiilor şi am 
avut o teamă, o grijă dacă nu cumva nu sunt adecvat proiectului şi asta mi-a 
făcut mereu bine. Asta este experienţă mea şi n-are cum să ajute pe altul, 
decât prin rezonanţă. Nu cred în modele copiate ca atare. 

- Mulţumesc pentru vorbire. M-ai mai întinerit cu câteva decenii... Şi 
continuă să vorbeşti de bine Teatrul Tineretului. Are mare nevoie... 
 
 

 a consemnat Mircea Zaharia 
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Poeme de  

Rodian Drăgoi 
 

 

 

sub piele îmi foşnesc dureros manuscrisele 

adie vântul 

se aude cum sub piele îmi foşnesc dureros manuscrisele 

cândva aveam un perete și îl iubeam 

noapte de noapte desenam fluturi pe el 

dimineața fluturii se trezeau și începeau să zboare 

femeia mea a murit de aproape doi ani  

dar cafeaua ei încă aburește pe masă 

de atunci în carnea mea este numai joi 
întuneric și frig  

și nicăieri nicio ușă deschisă 

 

poemul va continua să se scrie singur 
 

va fi iarnă 
nopți în șir voi călători printr-o lupoaică albastră 

 
tu cu tristețe vei spune: 

„călătorul a ajuns dar sufletul său încă mai umblă pe drum” 
 

ziua va fi atât de mică 
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încât va putea să încapă în cutia poștală 

 
va ninge mult     

încă un poet va muri cu capul pe masa de scris 
 

poemul abia început va continua să se scrie singur 
în timp ce vai poetul va continua să moară 

 

rază de soare pe care nimeni nu o poate clinti 
 

pe această hârtie 
aş fi putut să aştern un poem 

 
dacă nu s-ar fi aşezat 

această rază de soare 
 

pe care ştiu că nimeni 
nu o poate clinti 

 
prietenul meu din copilărie 

a trecut ieri pe la mine 
 

el are şi acum tot  
13 ani 

 
eu clatin întunericul 

cu barba mea albă 
 

sângele şi apa cu care te-nveleai 
 
tu de mult erai dusă 

dar forma cuvintelor tale 
îmi chinuia sângele 

şi apa cu care deseori te înveleai 
 

acum îmi e frig 
glasul tău altă pădure încălzeşte 



Poesis  

 

 133

deodată vântul începe să clatine drumurile  
 

iarba nu ştie încă nimic despre toamnă 
cineva îmi lipeşte tristeţea crăpată cu lut 

 
tata îşi poartă viaţa şi securea pe umăr  

eu alerg în urma cuvintelor mele tăcut 
 

deodată vântul începe să clatine drumurile  
în gloanţe praful de puşcă se ascunde de frică  

 
secundele intră zgribulite în casă  

iubito fă te rog singurătatea mai mică  
 

luna răsare tot mai des dintre câini  
păstorul e păscut de propria sa turmă  

 
mama îşi îndoaie lacrimile ca pe nişte nuiele  

mâine cine ştie ce răni ne vor ajunge din urmă 
 

mama îşi împachetează plânsul într-un ziar 
 

m-am trezit cu o flacără pe umărul stâng 
pe cămaşă singurătatea se-ntinde ca o pată de sânge  
 

cu ochii deschişi dormea poemul în mine  
luna e-o rană şi clipa aceasta mă strânge 

 
vântul se sparge în ţăndări de geam  

drumul spre tine trece mereu printr-un nor 
 

mama îşi împachetează plânsul într-un ziar 
în rafturi cărţile respiră liniştitor 

 
 

ninge peste un trup în care nu e nimeni 
 

ninge peste un trup în care nu e nimeni 
pe drum trece o bătrână urmărită de riduri 
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părul tău încă verde adie prin arbori 
un copil desenează o viaţă uriaşă pe ziduri 

 
prin pădure trec vânători cu arme nevăzute pe umăr 

vuieşte spaima şi vântul începe să bată uşor 

 

eu scriu cu sângele unei păsări încă necunoscute 

prietenul meu se ridică cu casă cu tot într-un nor 

 

 

luna stă într-un picior şi respiră un cerc 
 
luna stă într-un picior şi respiră un cerc 

vântul încă e tânăr la mine în plete 

 

şi corabia mea ca un nor rătăceşte 

pe o apă crăpată de sete 

 
pădurea stă rezemată de un cuc 

mama poartă tot timpul cenuşa cu sine 

 

şi întruna mă strigă dar strigătul ei 
nu găseşte drumul care vine la mine 

 
câinele meu de mult a murit 

umbra lui mă urmează şi acum credincioasă 

 

în grija ierburilor îmi voi lăsa trupul 
şi mă voi întoarce acasă 

 

 

un fluture a spart fereastra a intrat 
 
un fluture a spart fereastra a intrat 

şi s-a aşezat lângă mine pe pat 

 

eu eram prea bolnav el prea sănătos 

aflase că îmi şuieră amurgul prin os 
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şi venise să-mi aducă o pâlpâitoare grădină 

ca să fie şi la mine în cuvinte lumină 

 

a-nceput să vină noaptea fără întuneric însă 
 

a-nceput să vină noaptea 

fără întuneric însă 

luna stă sub pleoapa mamei 
ca o lacrimă neplânsă 

 
a-nceput să crească iarba 

peste tot ce eu ţi-am spus 

vine-o pasăre şi mută 

răsăritul la apus 

 

pe strada Bacovia                           

plouă 
într-o cârciumă de pe strada Bacovia 

cot la cot cu Moartea petrec 
până când mă înfurii pe dânsa 

o bag în mă-sa și plec 
 

 

eu voi adormi şi tăcerea va putea să înceapă 
 
pe buzele miresei trece un prinţ de fum 

întunericul vine şi scuipă prin pod 

 

în braţele mele se zbate un drum 

tu eşti între ieri şi-ntre mâine un nod 

 
se aude cum câmpia se ridică spre cer 

cum sfârâie umbrele noastre luminoase pe apă 

 

gândul tău e ca un copac înflorit 
eu voi adormi şi tăcerea va putea să înceapă 
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O proză de  

Dumitru 

Augustin Doman 

 

 

 
Vânătorul de vânt 

 

 Zi de decembrie cu moină. Străzile din centrul orașului Plăcești, 
capitală de județ, sunt de-un gri murdar perfect, plumburii, plictisite ca 
niște foci lungite pe-o plajă pustie, oamenii mergând pe trotuare lipiți de 
clădiri, strecurându-se parcă pe furiș la deal și la vale. Și parcă totul se 
scurge într-o tăcere de vată, nu se aud zgomote, nici strigăte, nici vorbe, ci 
doar un vuiet în surdină, ca susurul unui râu de câmpie. 
 Dar, spre prânz, în barul Grivița Roșie de la parterul celui mai mare 
bloc din centru e oarecare animație. La o masă din colț, abia zărită din ușă 
în semiîntunericul spațiului, vreo cinci-șase tineri îl ascultă pe-un lungan, 
îl ascultă privindu-l de jos în sus, cu ochii-n tavan. Că unul îi și zice: „Stai, 
domnule, jos, să te putem urmări. De ce citești din picioare, că nu ești la 
ședința de partid?” „Bă, nu mă mai întrerupe, că-ți dau una de-ți sparg 
cutiuța cu gânduri!” îi răspunde cititorul înalt, cu plete și cu mustățile 
dezordonate, îndreptate deodată spre toate punctele cardinale ale feței 
lungi și osoase. Ajungând lângă masa  joasă și neagră ca un fragment din 
ținutul morții fără de sfârșit, la masa plină de pahare de vodcă și apă 
minerală, naratorul ar fi putut auzi pe lungan citind, acompaniindu-se cu 
gesturi largi cu mâinile, niște versuri precum: „azi e vineri lumea încă 
doarme printre păsări – soarele s-a întors de la câmp îngerul semănător 
prin oraș luminile ne sunt nouă mâinile înflorind iubirile prin toate 
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grădinile...” Și tot așa, și tot așa citește de vreo jumătate de oră. Între două 
poezii, mai trage câte o gură de vodcă și pornește din nou lectura publică 
parcă și mai energizat de licoarea rusească.  
 Deodată, cenaclul ad-hoc este întrerupt de doamna Fifi, barmanița 
ivită ca o umbră lângă masă: „Băieți, auziți..., ăăă... dar nu știți de la mine, 
cică Ceaușescu a fugit de pe Comitetul Central. Lumea trece acum spre  
Județeana de Partid...” Poetul protagonist al cenaclului ad-hoc din barul 
Grivița Roșie își bagă hârtiile în buzunar, dă restul de vodcă peste cap, 
scoate un răcnet ca de porc înjunghiat și dispare pe ușa de tablă verde ca 
din pușcă. Cei șase-șapte sute de metri până la județeană îi parcurge 
realizând un record național la 800 de metri plat. Ajuns aci, se strecoară 
printre cărțile cu coperți roșii și tablourile care zboară prin aer, peste 
mulțimea isterică, înoată cu mare abilitate printre oameni și obiecte 
aterizate în piață, și-n câteva minute e la ușă, unde un cunoscut actor de la 
teatrul din oraș, cu banderolă tricoloră pe braț, îl oprește: „Nu mai intră 
nimeni!” zice el și doi tineri atletici sar imediat din hol să-l susțină în 
menținerea ordinii revoluționare. „Dom actor, zice poetul lungan gâfâind 
de atâta efort, dă-te la o parte că-ți sparg capul. Eu sunt poetul român 
Silviu Florean și sunt revoluționar, am legitimația cu numărul 1...” 
Intimidat, actorul se dă la o parte, făcând semn celorlalți doi să-l lase și pe 
ăsta, unul în plus sau în minus nu mai contează. Florean se întoarce din hol 
și-i mai spune: „Alege revoluționarii și trimite-i sus în biroul primului 
secretar să le dau la toți legitimații...” În biroul primului secretar nu prea 
poate intra însă, acolo e un urdiniș de nedescris. De acolo se aruncă prin 
ferestre obiecte în piață unde lumea isterizată le așteaptă să le calce în 
picioare. Silviu se orientează imediat, ca un lup șef de haită, la locul faptei. 
Se instalează la biroul din secretariat, forțează sertarele unde găsește 
hârtie, pixuri, stilouri, ba și un top de cartonașe rozalii de mărimea unor 
cărți de vizită. Mai mult, găsește chiar și ștampila primului secretar. Pe 
primul cartonaș își scrie numele cu majuscule, pune numărul 1 cu carioca 
roșie, iar dedesubt și funcția:  poet și stegar al revoluției. O ștampilează și 
o privește încântat. Și-o prinde cu o agrafă în piept, apoi scoate răcnetul 
acela de porc cu cuțitul la gât. O sperietură colectivă lasă liniștea în 
interiorul celor două birouri pline de lume agitată. ”Domnilor, trebuie să 
ne organizăm, așa nu se mai poate. Ce-i haosul ăsta? Dictatura a căzut, 
trăiască libertatea! Treceți în ordine pe la mine să vă dau legitimații de 
revoluționari și când se aranjează stația, mergeți tot în ordine la microfon 
să vă spuneți oful...”  Instantaneu, oamenii de toate vârstele se așează la o 
coadă unde-și spun numele, iar poetul Florean le împarte și funcții, cu 
litere mari de tipar: „maistru chimist vorbitor din balcon” sau „actor și 
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responsabil cu ordinea revoluționară”, sau „tehnician dentar și 
supraveghetor al microfonului din balcon”... Altfel zis, poetul Silviu 
Florean e un vizionar, el le știe rolul tuturor revoluționarilor isterici din 
Comitetul Județean de partid. 
 La exact trei ore de la fuga lui Ceaușescu de pe clădirea 
Comitetului Central de pe Calea Victoriei, la Plăcești, orașul 
petrochimiștilor, lucrurile s-au limpezit întrucâtva, într-un fel chiar decisiv. 
Actorul Dorin  Emilian, cel cu legitimația cu numărul 17, s-a detașat clar 
liderul revoluției din P., iar poetul eliberator de legitimații se resemnează 
cu rolul pe care și l-a fixat el însuși pe legitimație: stegar al revoluției. 
După ce scrie până face scurtă la mână legitimații tuturor celor intrați în 
județeana de partid, iese pe balcon unde directori de combinate și uzine 
cuvântează, unde poeți – foști ceaușiști, acum dizidenți, desigur – 
perorează împotriva dictatorului sinistru, poetul nostru  ia un steag 
abandonat leșinat într-un colț al balconului din care însuși Ceaușescu a 
cuvântat de câteva ori în fața a o sută de mii de oameni, ia steagul tricolor 
cu stema decupată, steagul cu gaură, și-l ridică deasupra capului și strigă, 
peste cel de la microfon: „Eu sunt stegarul revoluției, eu sunt stegarul 
revoluției! Trăiască libertatea și democrația...” Fiind el și foarte înalt, la 
1,95, din mulțimea din piață el se vede cel mai bine în spatele grupului de 
vorbitori din balcon, al vânătorilor de vânt și al reprezentanților 
deșertăciunii... 
 În zilele Crăciunului, primului Crăciun liber, nu-i așa, actorul 
Dorin Emilian și poetul Silviu Florean au devenit conducerea bicefală a 
județului. Se completau de minune, în sensul că hotărau într-o situație sau 
alta fiecare cum îi venea pe moment, fără să-l consulte pe celălalt. 
Ocupaseră cele două spațioase birouri, cel al primului secretar și cel al 
secretarei acestuia. Dacă unul dintre ei pleca în oraș sau acasă pentru 
câteva ore, celălalt nu se clintea din cele două birouri. „Puterea aici e 
concentrată, zicea actorul arătând cu degetul în parchetul de salcâm al 
biroului, unul dintre noi e musai să rămână aici. Am pierdut birourile 
astea, am pierdut puterea...” Își puseseră gardieni fideli nu doar la intrarea 
principală, dar și pe culoarul de la etajul întâi, ca și la ușa lor. 
 În noaptea de Crăciun, primul Crăciun liber, nu-i așa, colinde, 
colinde, să ascultăm colinde!, de serviciu în Comitetul Județean a rămas 
Silviu Florean, poetul român, cum se recomanda, stegarul revoluției de la 
Plăcești. Actorul a trebuit să plece două zile, că avea familie și a fost rugat 
să petreacă primul Crăciun liber împreună cu ai lui, revoluția-i revoluție, 
dar și familia-i familie.... În ziua de Crăciun, așadar, poetul a găsit un 
voluntar care să aducă un televizor din oraș, că al primului secretar fusese 
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aruncat pe fereastră cu trei zile în urmă și călcat în picioare cu furie de 
manifestanți, ca un infect obiect comunist. Iar la televiziunea română 
liberă, în acea după-amiază, se anunța din oră în oră că odiosul dictator și 
sinistra lui soție au fost judecați și executați. Pe seară, Silviu Florean iese 
într-o inspecție prin Casa Albă, cum era numită de lumea din oraș clădirea 
Comitetului Județean de partid. Pe holuri și prin birouri e plin de tineri 
obosiți, cu cearcăne, fumând ca șerpii, bând cafele sau vodcă, unii înarmați 
cu pistoale automate, alții doar cu banderole tricolore pe braț. Poetul cel 
înalt și mustăcios se oprește prin birouri și ciugulește de ici o sărmăluță, de 
colo o bucată de cozonac, trage o gură de vin din sticlele rătăcite pe mese. 
La ușa unui birou, vegetează gânditoare pe-un scaun o fată albinoasă, 
uscățivă, pistruiată toată, cu un păr roșcat ca de vulpe. Îi sare în ochi, ba 
chiar îi pică cu tronc poetului, care o și abordează cât se poate de direct. 
„Auzi, cum te cheamă?” „Sora”, răspunde ea automat, ușor zăpăcită. „Hm! 
Sora! Soro, ia să mă aștepți tu la ușa biroului primului secretar, că am o 
misiune revoluționară pentru tine!” Fata se ridică și pornește hotărâtă spre 
locul indicat. Acolo o găsește peste un sfert de oră și o trage după el în 
birou, lăsând vorbă gardienilor să nu fie deranjat chiar dacă învie 
Ceaușescu și chiar dacă se dărâmă Barajul Vidraru și șterge totul în cale 
până la București. În birou, poetul impetuos îi toarnă fetei un pahar de vin 
roșu și-o îndeamnă să bea. Apoi, o inițiază în arta complicată a revoluției: 
„Măi fată, Sorooo! Orice revoluție se face cu sacrificii. Deviza noastră 
trebuie să fie La arme, revoluționari! Dar, noi trebuie, înainte de toate, să 
rămânem oameni, ce dracu! Mai bea un pahar de vin și să te văd în pielea 
goală. Dar, repede, că mai avem și alte treburi, țara așteaptă fapte mari de 
la noi...” Sora mai ia o gură de vin, apoi își scoate blugii și chiloții verzulii, 
apoi șuba. „Fă, se enervează poetul stegar al revoluției, ce n-ai înțeles? 
Dezbrăcarea la pielea goală! Vreau să-ți mursec țâțele” „Știți, se scuză 
fata, nu pot. Am un sân extirpat de la cancer”. Poetul nu mai comentează. 
O pune pe biroul de stejar pe care cu numai o săptămână în urmă se 
semnau hotărâri importante pentru orașul petrochimiștilor și pentru 
întregul județ, o trântește acolo și-o posedă cu icnete parcă dușmănoase. În 
acest timp, prin ușa deschisă se vedeau la televizorul din secretariat scene 
cu Ceaușeștii prăbușiți lângă zidul cazarmei, prăbușiți sub ploaia de 
gloanțe, c-a sosit ziua dreptății, ziua sfântă-a libertății... Icnetele lui Silviu, 
gemetele dureroase ale Sorei care nu era acolo cu sufletul , nu participa la 
revoluția sexuală a stegarului, glasul crainicului anunțând a suta oară 
execuția odiosului dictator și a sinistrei sale soții, plus cântecul rapsodului 
ardelean cu ziua dreptății și cea sfântă-a libertății... Nașterea Domnului e 
sărbătorită deodată cu revoluția română. 
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În noaptea de revelion, primul revelion liber, cum se tot repeta 

euforic și la televizor, dar și pe holurile Comitetului Județean, foșgăiala 
din clădire a atins apogeul. Se strângeau revoluționarii, încă de la opt-nouă 
seara, în grupuri mai mari sau mai mici și beau vodcă, mâncau conserve de 
carne și de pește, dar și copane de pui și bucăți de friptură de porc și 
cârnați, aduse de afară de mame, surori, mătuși și câte-o Ana lui Manole 
înfruntând gerul, ghețușul și gardienii, numai să ajungă oala cu sarmale la 
iubitul ei Manole zece care-i și întrece de la etajul cinci al județenei de 
partid, acum sediul județean al Frontului Salvării Naționale. Cu o jumătate 
de oră înainte de miezul nopții, revoluționarii ies în balcon și  încep să 
cuvânteze pe rând și peste rând în fața mulțimii din piață, strânsă acolo cu 
lumânări, cu artificii, cu sticle de șampanie sau doar de țuică și vin molan 
de țară. Silviu Florean, găsește într-un ungher drapelul cel mare cu gaură și 
vreo cinci-șase minute face din nou pe stegarul, fluturându-l și fâlfâindu-l 
în spatele vorbitorilor. Dar, la un moment dat, îl predă unui revoluționar de 
rând, unul mai apropiat de el ca înălțime, iar el se retrage în biroul 
primului secretar, al conducerii județene a Frontului. Acolo, într-o 
singurătate ireală din ultimele zece zile, scoate de sub masă marea cutie pe 
care scrie cu litere de-o șchioapă: FONDUL SOLIDARITATEA. Febril, 
își caută cheița lacătului prin buzunare. Una e la el, o alta la actorul Dorin 
Emilian. Cutia stă de zece zile în piață și lumea pune bani în ea pentru 
solidaritatea cu victimele revoluției, cu morții și răniții de la Timișoara, 
Sibiu, București, mai puțin cu cei de la Plăcești, unde nu s-a tras decât un 
glonte în aer, de un revoluționar beat care apăra de nu se știe cine spitalul 
județean. Deschide lacătul, ridică albul capac cu crăpătura prin care au fost 
strecurate bancnotele și constată uimit că s-au strâns mulți bani, abia de 
mai pot intra în jumătatea asta de metru cub niște  bancnote. Din balcon se 
aude vocea de bariton a actorului: „Tova..., ăăă, domnilor, revoluția a 
învins. Odiosul dictator și sinistra lui soție au fost învinși, au fost omorâți 
ca niște câini turbați ce erau. Trebuie să facem o țară luminoasă ca soarele 
de pe cer. Acum, nu ne mai stă nimic în cale...” Silviu se uită în cutie, se 
orientează repede, face teancuri-teancuri din bancnotele albastre  de 100 și 
le depozitează în buzunarele încăpătoare ale jachetei de fâș. Apoi, ia trei-
patru mâini pline din bancnotele celelalte, mai puțin valoroase, exact cât 
își umple îndesând buzunarele de la pantaloni, închide la loc lacătul, 
împinge cu bocancul cutia milei FONDUL SOLIDARITATEA sub birou 
și pleacă pe holul pustiu al etajului 1, coboară în piață, se strecoară 
incognito prin mulțimea înfierbântată și ajunge acasă la nevastă și la cei 
doi copii de un an și respectiv doi ani. Corina se sperie de moarte când el 
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intră pe ușa apartamentului, zvonurile cu teroriștii și faptele lor groaznice 
au adus-o în pragul nebuniei. După ce-și revine din spaimă însă, își 
primește bărbatul cu brațele deschise, la propriu. Silviu își sărută copiii 
care dorm în pătucul lor cu gratii, ia o gură de friptură de pe platou, apoi 
scoate dintr-un buzunar un șomoiog de bani și-i dă Corinei. „Ia, să ai aci 
de cheltuială. Eu trebuie să plec câteva zile, am o misiune revoluționară 
importantă, nu-ți pot spune, îți dai seama că e secretă...” Apoi, iese în 
stradă și pornește spre gară, care nu e mai departe de un kilometru. Se uită 
pe tabla de pe peron și află că pleacă un tren peste 45 de minute, nici nu-l 
interesează în ce direcție. Până atunci, se duce la bufetul din capătul gării. 
Rămâne surprins să găsească totul luminat, chiar dacă în toată sala nu sunt 
decât doi oameni ai străzii într-un colț bând, probabil, ceai din niște căni 
albastre. La tejghea, bufetierul doarme cu capul în piept, așezat pe-un 
taburet. Silviu îl trezește cu un discret ciocănit în tabla galvanizată a mesei. 
Iar omul localului pustiu chiar sare din somnu-i chinuit: „Ce-ați dori?” „O 
sticlă de vin. Ce vin ai?” „Numai spumos”. „Dă-mi o sticlă”. Își ia sticla și 
paharul și se așează la masa de lângă ușă, să se miște operativ când va sosi 
trenul...” Abia așteaptă s-o ia la sănătoasa încotrova.  Nu știe să i se mai fi 
întâmplat ca zece zile la rând să nu plece undeva hai-hui, fără o țintă 
precisă, ca un nepot al dorului de ducă.  

Când sosește trenul, sticla de vin a lui Silviu e pe terminate. Se 
urcă în tren în ultimul vagon și-și caută un loc. Descoperă plăcut uimit că 
vagonul e luminat și încălzit, chestie care nu era deloc așa până-n 22 
decembrie. Iată ce înseamnă revoluția, își zice. Dar tot vagonul ultim e gol 
goluț și nu se așează în niciun compartiment, tocmai de aceea, făcându-i-se 
teamă, lui, tocmai revoluționarul cu legitimația cu numărul 1. Mai 
traversează încă două vagoane la fel, apoi găsește câte un compartiment cu 
doi-trei oameni și se așează și el în următorul compartiment, în caz de ceva 
să fie cu cineva pe aproape. La un moment dat, chiar ațipește și visează în 
fugă fete tinere pe care le posedează pe rând și pe toate odată... Dar, e 
trezit de controlor: „Biletul dvs.!” „N-am!” „Păi...cum facem?” Silviu bagă 
mâna în buzunar și scoate o hârtie roșie de 10 lei pe care i-o întinde omului 
în uniformă, însoțită de o scuză: „Nu era casa deschisă în gară la 
Plăcești...” Controlorul ia banii, mulțumește din mers și pleacă mai 
departe. Putea să nu-i dea nimic, își zice. Nici nu știe uniformatizatul ăsta 
pe câți din colegii lui i-a făcut praf. Zeci! Când îl apuca dorul de ducă, și 
asta tot la două-trei zile după ce sosea la Plăcești, se urca în tren și pleca 
nu contează în ce direcție, ca și acum. Controlorul îi cerea biletul, iar el îi 
răspundea nonșalant că n-are. Dar, nici șpaga nașului n-o dădea, pentru că 
chiar n-avea de unde. Și de vreo două ori, acesta l-a predat la miliția 
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feroviară din prima gară. Iar, acolo, interogatoriul începea de fiecare dată 
la fel: „Unde lucrezi?” Iar el răspunea: „Sunt poet”. „Lasă, lasă, poet, dar 
unde lucrezi?...” După ce, la un moment dat era să facă șase luni de 
închisoare pentru lipsă de ocupație și vagabondaj, și-a procurat  o mână de 
bani și și-a publicat în regie proprie la Editura Litera o plachetă de vreo 50 
de poezii intitulată Legitimație de poet care pe ultima copertă avea poza 
lui, o plachetă nu mai groasă decît cartonul de la coperta unei cărți roșii de 
Nicolae Ceaușescu. Din momentul acela, circula fără emoții pe toate căile 
ferate din România. Predat în gări de controlori, la interogatorii era tatăl 
milițienilor feroviari. „Unde lucrezi?” „Sunt poet!” „Poet, dar ce meserie 
ai?” Atunci, scotea din geanta de umăr volumul Legitimație de poet, îi 
arăta milițianului și poza de pe coperta a patra și era lăsat să plece dracului 
în lumea largă, lumea unde era locul lui cel fericit. Acum ar fi putut să-i 
arate omului în uniformă cartea-legitimație pe care o are în geantă, ca și 
legitimația de revoluționar cu numărul 1 pe ea. Dar, e obosit, n-are chef de 
controverse și mai bine ar trage un somn și va vedea el pe urmă unde va 
coborî și ce va face. 

La ora 5,00, în zori, trenul oprește în gara orășelului L. Cum, după 
ce a soilit-o el pe sponci, și cum somnul i-a pierit definitiv, Silviu își ia în 
fugă geanta de umăr și coboară pe peronul pustiu. Ba, pe acolo se află 
impiegatul care tocmai dă plecarea cu ajutorul  tăbliței rotunde de-un 
verde-roșu fosforescent. Iar la ieșirea din gară stau doi soldați cu pușca la 
umăr, apărând desigur cu prețul vieții cuceririle revoluționare ale 
orășelului L. Dar și ale întregii națiuni care s-a eliberat de jugul negrei 
dictaturi, a odiosului și sinistrei etc. Unul din soldați îi cere actele la 
control. 

„Revoluționar, frate! se recomandă el și-i pune în față celebra 
legitimație cu numărul 1 de la Plăcești. Sunt în misiune. Pe unde e 
primăria, că bănuiesc că acolo e sediul FSN?” „Da. O iei mata prin parc și 
ajungi în Bulevardul Republicii. Mergi pe el vreo 500 de metri și acolo o 
găsești, sunt luminile aprinse mereu...” 
Da, primăria din L. e luminată ca la a doua venire a lui Isus, iar în brăduțul 
din fața scărilor strălucesc beculețe multicolore și beteală multă, din 
belșug. Pe banca de lemn de lângă brad, doi bărbați cu căciulile pe ceafă 
încă sărbătoresc revelionul în doi, cu o sticlă pe care și-o trec de la unul la 
altul. Din cer, încearcă să cadă anemic, neconvingător, o ninsoare măruntă. 
„La mulți ani, oameni buni!” îi salută Silviu. „La mulți ani și matale!” îi 
răspund cei doi care, acum observă Silviu, au banderole tricolore pe braț. 
După ce le explică în două vorbe  că el e revoluționarul cu legitimația cu 
nr. 1 pe ea, ei îl conduc plini de respect la etajul întâi al primăriei, la 
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conducerea permanentă a Frontului. Îl întâmpină un moș sfrijit, cu o 
pălărie cenușie pe cap și o cravată verzulie cu romburi roșietice la o 
cămașă în carouri alb-albastre, și un costum negru. „Sunt profesorul Nae 
Melcescu, fost deținut politic la Aiud, am stat în celulă cu Nichifor 
Crainic”, se prezintă el dintr-o suflare. Apoi, îl prezintă și pe tânărul blond 
spălăcit de pe celălalt fotoliu de lângă birou, tânăr care se ridică greoi, 
probabil după o încărcată noapte de revelion liber și independent: „Dânsul 
e Claudiu Amărăscu, viitorul primar, că el a dus greul revoluției din L. A 
fost până în 22 decembrie juristul fabricii de piese de schimb din oraș”. 
„Bravo, bravo! aprobă Silviu Florean. Eu sunt primul revoluționar din 
Plăcești și sunt trimis cu misiune la dumneavoastră. Trebuie să ne 
mobilizăm și să apărăm cuceririle revoluționare ale poporului nostru atât 
de încercat în ultima jumătate de veac. Să nu ne amăgim că dacă dictatorul 
a fost împușcat revoluția a reușit definitiv. Din umbră ne pândesc mulți 
dușmani, externi, dar și de aici, de lângă noi. Ne trebuie vigilență 
sporită...” Acestea și altele în aceeași limbă de lemn le repetă Silviu și în 
ședința de la ora 9,00 a conducerii Frontului din orășelul L., ședință al 
cărei invitat de onoare este. Îi ies vorbele necugetate în prealabil, 
nepregătite dinainte, ca niște fuioare de ceață se ridică din gura lui până-n 
tavanul încăperii, că el însuși se minunează de ce orator convingător ad-
hoc e. Cei din L. îi sorb cuvintele ca pe mana cerească, iar el plutește de 
fericire, ca-ntr-o beție. 

La această ședință animată de el o cunoaște pe Ilonka, o fată blondă 
de vreo treizeci și ceva de ani, șefa organizației de femei a Frontului din 
oraș. O abordează imediat ce se sparge adunarea și-o invită la o scurtă 
plimbare în oraș pentru o prelucrare individuală. „Găsim undeva un 
restaurant, întreabă el, unde să mâncăm ceva și să bem o sticlă de vin? Ca 
să putem discuta în liniște despre măsurile revoluționare care trebuie 
adoptate în domeniul vostru, al femeilor...” „Nu cred că găsim, că e Anul 
Nou, cine ține deschis în zi de sărbătoare? Dar putem merge la mine, acolo 
mai găsim câte ceva, ca-n orice casă de oameni...” „Nu ești măritată?” „Ba 
da. Dar Isaia, soțul meu, e maior de securitate și-i la județ, în custodia 
armatei. Nu-i dau drumul prea curând de-acolo”. „Adică, soțul tău e 
securist și tu ești șefă în Front?” „Păi, da. Tocmai vrem să arătăm că Isaaia 
n-a făcut nimănui vreun rău și că noi suntem de partea revoluției...” 

Apartamentul se află într-un bloc tip vilă, cu un singur etaj și 
probabil neavând mai mult de cinci-șase alte apartamente. Ea îi simte 
agitația interioară și-l liniștește: „Fii fără grijă. Aici locuiesc primul 
secretar, șeful cu propaganda, comandantul Miliției, dar cam toți au fugit 
pe la țară, pe la rude... Iar cei rămași stau ascunși ca șobolanii”. Mănâncă 
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salată de boeuf și niște sărmăluțe mici cât nucile și beau vin roșu și tare. 
Iar în cartier e o liniște de-ți țiuie urechile. Ghiftuiți, mai iau o sticlă de vin 
și se retrag în dormitor. 

Ajunși la marginea patului Ilonka nu trebuie invitată să se dezbrace 
sau, oricum, nu a doua oară.Și n-ar avea ce cusur fizic să ascundă, trupul ei 
alb ca brânza sau ca marmura fiind de-o perfecțiune de sculptură 
grecească. Silviu sare în pat ca o panteră și-o așteaptă. Dar, înainte de a-l 
însoți, femeia se așează în genunchi, își împreună mâinile și se roagă la 
icoana de deasupra patului: „Maica Domnului, sfântă fecioară născătoare 
de Dumnezeu, miluiește pe păcătoasa și nevrednica Ilonka...” Silviu crede 
că e o glumă de-a femeii, dar nu e, aceasta explicându-i: „Este o icoană 
făcătoare de minuni, dar e și valoroasă, e din secolul XV, pictată de un rus. 
Directorul muzeului ne-a oferit cinci mii de dolari pe ea, dar n-o dăm nici 
în ruptul capului...” 

Partida de amor e pasională, Ilonka punând suflet, ba făcând și 
exces de zel. Dar, și Silviu marșează: „Hai să încercăm poziția călăreața 
înfocată!” „Cum e asta?” „Uite, eu stau pe spate, iar tu deasupra, ca și cum 
ai călări la trap un cal și te-ai tot înfige în capătul ascuțit al șeii...” Ilonka 
nu doar că încearcă, dar și reușește, exclamând fericită: „Ioi, ioi!”, apoi 
chiuind ca țărăncile la horă: „U-iu-iu, u-iu-iu!” Se întrerup doar din când 
în când doar cât să mai tragă câte o gură de vin roșu din sticlă. 

Când se trezește, Silviu își privește ceasul cu care a dormit la mână. 
E trecut puțin de trei noaptea. Liniștea e deplină, doar sforăitul în surdină 
al Ilonkăi se mai aude. Ilonka are un picior agățat peste plapumă și proptit 
în perete. El își caută hainele pe lângă pat, se îmbracă în liniște, verifică pe 
pipăite teancurile de bani din buzunarele jachetei și se pregătește de 
plecare discret, fără s-o trezească din visele-i erotice pe Ilonka. Se uită la 
icoana Maicii Domnului obraz în obraz cu pruncul Isus, icoana făcătoare 
de minuni, luminată de becul stâlpului din stradă. O desprinde ușor de pe 
perete, o sărută evlavios, o ia sub braț, își ia și geanta din sufragerie și se 
strecoară pe ușă ca o umbră. Strada e rece și pustie, iar din cer tot picură o 
pulbere măruntă și rară care abia de pudrează pentru câteva secunde 
asfaltul. 
 
 

(fragment din romanul cu același titlu, aflat în lucru) 
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Reviste de cultură din Neamț, 
în perioada interbelică 

 
Evoluţia revistelor „Freamătul”, „Petrodava” şi „Înmuguriri” 

Autori, articole, tendinţe 
(fragmente) 

 
un studiu de Vlad Alui Gheorghe 

 

1. Freamătul 
 
          Revista „Freamătul”, apare la Piatra Neamț în 1925 în doar două 
numere, în cele 3 luni de activitate. Primul număr însumează doar patru 
pagini, format de ziar, cu multe coloane și casete, având un conținut 
divers; cel de-al doilea trece în formatul de revistă literară, colaboratorii 
fiind mult mai numeroşi și cu intervenții mai aplicate.  
           După cum am menționat anterior, aceste publicații se axează în 
principal pe evenimentele locale, sau de o importanță redusă, dar uneori 
surprind chiar pe cititorul de azi prin articole și intervenții îndrăznețe. 
Primul număr al revistei nemțene Freamătul propune încă de la început un 
program literar, demonstrînd o ambiţie  care nu are o acoperire ulterioară: 
”Cam din toamna anului trecut, cu nu s-a întâmplat la nici un alt an de 
după războiu, au început a se înfiripa în țară o mulțime de publicațiuni 
nouă: reviste literare și artistice, reviste de expunere a gândurilor 
profunde, una de critică și informare culturală, foi cu anumite poteci ale 
poeziei și altele. De mult era așteptată o amplificare a publicațiunilor de 
propagandă culturală. (...) Însă publicațiunile de literatură, știință și artă, 
cu puține excepțiuni, sunt înlănțuite de un anumit cerc de scriitori: poeți, 
prozatori, critici, pamfletari zgomotoși, pe care îi întâlnești mai în fiecare 
număr. (...)Scumpi cetitori, cu năzuințele aprinse ale unor tineri puțini la 
număr, căutăm să vă punem sub priviri în această foaie, nu o literatură și 
o artă îngâmfate cu ”istmuri” șubrede, sau cum scrie d-l Iorga nu o 
”literatură de avangardă a revoluției”, ci un prinos al sufletelor ce se 
încheagă un isvor de însuflețire pentru drumuri îndepărtate, o icoană a 
adevărului epuizat. În lupta cu invidii și stavili materiale se naște un 
freamăt de suflete, ca freamătul tânguitor al codrului, când vântul mișună 
prin ramuri, ca surâsul apelor de munte, când limpezi se cobor cu plânset 
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printre stânci, către mările albastre. E ”Freamătul” ce cu bunăvoința 
Dumneavoastră, iubiți cetitori, însetați de idei și ideal, ar vrea să cutreere 
pretutindeni, aducător de lumină, adevăr și dreptate. Tinerii literați 
nemțeni își doreau o literatură dezinhibată, iar prin înființarea acestei 
reviste doreau să propovăduiască idealul lor măcar la nivel local. De atfel, 
în acest număr, tinerii redactori formulează un manifest al revistei și al 
unei așa-zis mișcări patriotico-naționaliste. Ei îi îndeamnă pe cititori să nu 
stea nepăsători în fața ”făcliei credinței nemuritoare a Eroilor de la 
Mărășești”: ”În vremea de azi, când puțini dintre tineri sunt meniți să 
poarte cu demnitate, gloria României Mari, se simte nevoia înălțării 
sufletului deasupra nimiciei omenești, într-o lume ideală, carea ar putea 
să dea roade bune și să conserve spiritul intrat în putregăire. Sunt mulți 
oameni care înveșmântați în luxul lor pământesc, te sfidează cu caricatura 
trupului parazit și te stropește cu noroia, pe drumuri și pe străzile 
orașelor; tinere, dacă natura îți întinde instinctiv, un drum, o potecă, o 
cărare neumblată spre apoteoza ideală și ți se ridică în cale ”desișuri 
mari de scai”, nu te descuraja; luptă până în ceasul morții cu credința 
neclintită și vei pune o piatră nemuritoare la temelia culturii noastre 
naționale. Când spiritul tău întruchipat aevea ca atunci când erai de 20 de 
ani, va răsări privind cu câteva decenii în urmă, va vedea clar oglinda 
vremii pe care ai trăit-o tu, căci statnele de marmoră albă de pe 
mormintele burghezilor, vor fi trăznite și roase de ploi, dar plopul de pe 
mormântul tău va crește tot mai înalt și mai adumbritor, fremetând mereu 
din comoara frunzelor verzi, comoara gândurilor tale. Luptați cu îndârjire 
contra a tot ce-i perfid, minciună, lacom și brutal și luați în mânele 
voastre pârlite de arșița soarelui, făclia credinței nestrămutate a Eroilor 
dela Mărășești, să împrăștiați adevărul, iubirea, dreptatea.” Tinerii sunt 
rugați să deschidă ochii și să-și apere drepturile și libertățile, să nu se 
supună în fața oricui. Este limpede că e vorba de o stare de spirit din 
societate la care tinerii „freamătă” şi o repetă în revista lor. 
          Gabriel Drăgan, tânărul care se ocupa de „crearea” acestei reviste la 
doar 21 de ani, are intervenții consistente în cele două numere apărute. El 
semnează pe lângă cuvântul de deschidere, menționat anterior, o scurtă 
proză intitulată ”Pe drumuri”, și două poeme. Unul din ele, ”Marș 
funebru”, este publicat și cu o consistentă notă cum că, un anume tânăr din 
Galați l-ar fi plagiat într-o altă revistă, pentru gloria personală. În articolul 
”Pe drumul hoției literare”, Gh. Savel din Galați atrage atenția asupra unui 
anume Toma Roată, elev la un liceu din zonă, care plagiază poemul lui 
Drăgan ”vers cu vers”: ”Răsfoind revista literară Îndemnul” mă opresc de 
odată nedumerit când văd acum sub semnătura unui elev de liceu Toma I. 
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Roată, poezia ”Marș funebru” publicată cu un an înainte de dl. Gabriel 
Drăgan într-o foae din Piatra Neamț, ”Reformatorul”. Și elevul uimitor de 
îndrăzneț la fapte rele a copiat’o întocmai vers cu vers, cuvânt cu cuvânt, 
și ce e mai revoltător, a luat și punctuația exactă! Rușine să-i fie aceluia 
care fură și publică munca dospită de creerii altuia. Asemenea elemente 
ce pășesc pragul sfânt al unei instituții de cultură, lovesc în prestigiul 
moral al acelei instituții și se înnămolesc în mocirle și ispite negre, 
înveșmântați în vanitate și prostie. Cinstea e mai presus de toate!” Furtul 
literar era incriminat încă din vremurile acelea, iar descoperirea 
evenimentului în condițiile în care revistele și ziarele aveau o circulație 
destul de anevoioasă ne face să credem că interesul pe care cititorii vremii 
îl aveau pentru orice publicație era foarte mare. Revistele consacrau 
imediat autori şi texte, cititorii erau interesaţi de fenomenul  literar. 
           Educarea cititorului este un lucru anevoios pentru orice scriitor sau 
publicist. Cititorii nu se nasc pregătiți cu un gust minimal pentru critică 
sau filosofie, de aceea, multe reviste au găsit de cuviință să introducă 
pasaje de culturalizare și formare a cititorilor. În Freamătul, spre exemplu, 
în primul număr, este introdusă o rubrică numită ”Cugetări”, unde sunt 
incluse maxime din volumul Pietre pentru templul meu de Lucian Blaga, 
proaspăt apărut : ”Câteodată suntem în stare să ne răzbunăm pentru o 
faptă bună ce ne-a făcut-o cineva: când prin fapta aceea ne-am simțit 
umiliți” sau ”Mă preumblu în vârf de munți. E noapte, dar cum ochii mi s-
au obicinuit cu intunericul, văd la depărtări mari, vag-ce-i drept-, dar 
totuși văd. Mi-aprind un muc de lumânare, deodată văd limpede la doi 
pași, dar mai departe nimic. Mintea noastră sănătoasă, cu presimțirile ei 
instinctive, obicinuită cu întunericul realității, vede- tulbure ce-i drept- la 
depărtări mari și-n adâncimi foarte mari. Stiința-și aprinde însă mucul de 
lumânare, dintr-o dată, vedem totul la doi pași; dar mai departe deloc.” 
         Nici arta plastică sau traducerile nu sunt lăsate la o parte. În același 
număr al revistei Freamătul un anume Savel Bonnard scrie un text destul 
de amplu despre pictorul Constantin Jacob, unde elogiază artistul și arta sa: 
”Pânzele cu efect de lumină a lumânării, a flacărei locului dela vatră, sunt 
zugrăvite cu plasticitate uitmitoare, și cu un gust desăvârșit în care se 
evidențiază originalitatea și trăsăturile sigure de penel. O pânză auto-
portret ne înfățișează artistul viguros”. În pagina imedia următoare Frații 
Gracchi inserează un articol intitulat ”Sfâșierea operei lui Luchian” în care 
autorii sunt mâhniți de faptul că opera lui Ștefan Luchian nu este apreciată 
în acele vremuri la adevărata valoare, și nici Luchian nu a dus viața pe care 
a meritat-o: ”Iată unul dintre cei mai mari pictori ai Neamului Românesc, 
ce n-a avut parte de o clipă liniștită în veața sa , căci a trăit-o numai în 
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mizerie, și nici după moarte nu a avut norocul ca pânzele sale de o 
nespusă creație artistică, adunate întâmplător de un speculant, să se 
găsească întregite într-o sală de cinste a țarei, în care posteritatea să 
murmure cuvinte de evlavie.” Se pare că imediat după război, picturile lui 
Luchian au fost achiziționate de ”tot felul de veleitari” care nu ”știu să 
vadă arta cum trebue”, iar mai marii critici și pasionați de artă nici măcar 
nu au participat la licitația publică. Nemulțumirile față de cum era tratată 
arta se vor regăsi și în celelalte publicații în destul de multe articole. Cât 
despre traduceri, în cele două numere ale Freamătului îl găsim pe Pimen 
Constantinescu, traducând în primul număr un poem din lirica italiană, 
aparținând lui Antonio Fogazzaro (In San Marco di Veneția), iar în cel de-
al doilea număr, două poeme ale lui Goethe, și anume ”Tânguirea 
ciobanului” și ”Balada regelui din Thule”.   
          Profilul tradiționalist al Freamătului devine evident încă din 
editorialul celui de-al doilea număr, când Gabriel Drăgan scrie articolul 
”Pictura sănătoasă, spre prăbușire”, unde este extrem de revoltat împortiva 
grupării de la Contemporanul și a artei promovate de ei. Influenţa 
curentului sămănătorist este evidentă. Autorul  începe prin a-i ridica în 
slăvi pe cei ”ce știu ce-i Belle Arte, pe Verona, Mirea, Petrescu, Vermont, 
Bunescu, Steriade, Murnu, Petrașcu, Băncilă, Pallady, Brăescu, Iacob, 
Băeșu, Popescu, Th. Sion”, ei fiind cei care ”aduc un prinos nebănuit în 
pictura românească”, și se plânge în repetate rânduri de faptul că ”în 
Capitală și în unele orașe de provincie, mișună mâsgâlitori fără nici un 
pic de talent, oameni care se cred duhovnici, tineri buimăciți de atâtea 
sgomote de glorii efemere la răscrucea drumurilor șubrede ale artei, 
esteți, constructiviști, dadaiști, cubiști, futuriști etc etc, care cu o 
îndrăzneală fără margini, vorbăreți și lingușitori, unii fără nici o școală 
de Belle Arte, sau cel puțin muncă mai îndelungată, cumpără articole 
elogioase și se afișează în fața publicului, puțin cunoscătorm orientat mai 
mult din publicațiuni, drept profeți ai unei renașteri nouă.” Iar 
nemulțumirea lui Drăgan continuă:”O grupare de acest fel de îndurerată 
schilodire a artei, este aceea dela revista ”Contemporanul” = ”75H.P.” 
la care se mai adaugă deghizați calimachii dela revista ”Punct”. Cei de la 
Contemporanul au deschis o expoziție de pictură și sculptură așa zisă 
internațională, despre care D-l Oscar Walter Cisek, criticul plastic al 
revistei Gândirea a scris un articol cu totul nelalocul lui, făcând ocoliri 
întra’devăr internaționale după argumentări, pentru a ne pune alături de 
D-nii Nichifor Crainic și Cezar Petrescu, doi reprezentanți viguroși ai 
scrisului și ai artei pure, ciupercile parazite ale mercenarilor nerușinați”. 
Și articolul continuă în aceeași cheie pentru încă trei pagini, unde Drăgan 
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găsește numeroase motive pentru care această artă nu ar trebui să existe, și 
în final, didactic, îi dojenește pe pictorii în cauză și îi trimite respectuos la 
o școală de ”Belle Arte” unde ar putea învăța artă adevărată. Extremismul 
autorilor minori este foarte interesant de observat, pentru că el reprezintă 
în fapt gândirea unei comunități. Orice formă de artă nouă este respinsă de 
cei de la Freamătul pe motiv că ar fi jignitoare. În schimb, tot ce este 
tradițional și în parametrii vremii își găsește locul în paginile publicației. 
Ion Todericiu publică o nuvelă intitulată ”Mama” unde încearcă să îmbine 
spiritul duios cu rememorări naive. Spațiul dedicat poeziei este mai 
generos în acest număr și nu se rezumă doar la poezia contemporană 
românească, ci sunt introduse și traduceri din literatura universală. I.I 
Anisie publică un amplu poem numit ”Elegie”, o versificare corectă, din 
care cităm: ”Și-ncet pustiul negru, mai aprig tot cuprinde/ Nădejdele-mi 
crâmpeie, uitate, suferinde,/ Și poposit la vatra bătrânului părinte/ Mă las 
purtat de ape de-aducere aminte”. Nivelul literar nu era foarte ridicat, dar 
este important să vedem că exista interes pentru literatură, și este vizibil 
loc pentru progres.  
          În ultimul număr al Freamătului mai apar, printre altele și o 
monografie a Cheilor Bicazului, o rubrică numită ”Sâmburi”, unde Drăgan 
propune o serie de maxime și cugetări (”Lingușitorii au cele mai variate 
aparențe psihice; sunt niște actori foarte periculoși societății: de aceea când 
ți se ivesc în cale, luptă contra lor cu arma cea mai nobilă: disprețul.”), dar 
și un amplu capitol de cronici de cărți și reviste. Cum era de așteptat, sunt 
lăudate revistele ce promovează aceleași valori în care cred și redactorii de 
la Freamătul și sunt aspru criticați cei cu viziuni avangardiste.  
 

2. Petrodava 
          
          Între 1925, după viaţa meteorică a Freamătului și 1933, în Piatra 
Neamț viața culturală prosperă și asta este vizibil prin numărul 
publicațiilor noi apărute, prin cărțile publicate de autori și prin viața 
culturală ce se găsește menționată în mai multe monografii. În acest an, 
1933, apare una dintre cele mai bune reviste ale momentului, Petrodava, 
ce urmează să apară timp de un an fără întrerupere. Comitetul de 
conducere rămâne în mare cam același pe parcursul celor nouă numere 
publicate: Director Ioan Drăgan (fără a fi vreo legătură cu Gabriel Drăgan 
de la Freamătul), redactori V. Scripcaru, Gh. Gh. Neculau, Opam 
Vespermie cît şi ”cercul de colaborare culturală” Dimitrie Hogea, Pr. C. 
Matasă, Mihail Botez, Har. Mihăilescu, Ioan Ciupală, Ioan Matasă, Al. 
Grigorovici, V. Dorneanu, Ioan Trautzel-Vespremie, Ioan Botez, Petru 
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Diaconescu, N. Lovinescu, C. Luchian, I. 
Revent, M. Cojocaru, Miorica N. Rențan, 
Ludmila Florea, Nicu Nohai, M. Avadanei, C. 
Tănasse-Telu.  
          Ca orice publicație care se respectă, 
Petrodava nu-și putea începe activitatea 
continuând o direcție gata formată, și merge pe 
profilarea unei direcții proprii: ”Nu urmărim 
deco fundarea nici unei școli, care să-și 
găsească realizarea în expresia monumentală și 
dinamică a vreunui curent literar, cultural și 
social, care să modifice fizionomia universului. 
Unicul nostru scop se limitează la coordonarea 

formală și statică a unor idei. Trăim într-adevăr o criză mare de idei. 
Avem la câțiva ani în urmă, încă viu prin urmările lui, răsboiul mondial. 
Deslănțuirea dinamică a forțelor conduse numai de voință, a dus la 
catstrofe care par permanente. Mâna de fer condusă de capete de 
lemn.(...) Există în vocabular o vorbă mare, de care unii se scuză și alții 
abuză. Este talentul. Se scuză de obiceiu leneșii și abuză cei care stau 
toată ziua cu condeiul în mână. Am vrea ca revista noastră să nu devină 
mai ales un azil pentru aceștia din urmă, dar nici nu vom organiza 
societăți de spionaj ca să-i descoperim pe cei dintâi. Dacă n-avem gândul 
că am putea provoca vre un nou curent, mărturisim că nu ne ispitește nici 
sportul lansării de talente. Căci nu credem în realitatea talentelor noi. 
Scepticismul o fi laș, dar e practic uneori.” În principal scopul revistei 
Petrodava este de a menține vie cultura nemțeană, nu încearcă să iasă în 
față, deși vom vedea pe parcurs că multe dintre articolele și textele 
publicate în paginile ei sunt de la autori valoroși, afirmaţi în cultura 
naţională.  
          Se spune despre Păstorel Teodoreanu că a fost catalogat drept un 
scriitor minor din pricina faptului că o mare parte a operei lui a constat în 
epigrame, dar criticii probabil trec cu vederea peste faptul că epigramele 
aveau un rol de divertisment în acea perioadă și că, în contextul vremii, 
epigramistul era văzut ca un scriitor bine  conectat la realitatea imediată. În 
Petrodava, responsabilul cu epigramele era V. Dorneanu care are 
intervenții în mai toate numerele. Reproducem una dintre ele care vorbește 
despre ”d-l Romulus Dianu dela Curentul”: Când bărbatu-aduce aleanu/ 
Tot femeia leagă rana:/ Când citesc ce scrie Dianu/ Dau pe frunte 
cu...Diana.”  
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          Specific acestei reviste pare a fi reproducerea unor poveşti despre 
unele locuri din județ, astfel că în mai multe numere ale Petrodavăi sunt 
prezentate legende locale. Autorii scriu despre Cheile Bicazului, despre 
munții din zonă dar și despre vechile cetăți care au dat naștere orașului 
Piatra Neamț. V. Scripcaru scrie o legendă a Cetății Petrodava 
prezentându-i pe localnici ca un neam vechi, războinic și ... rafinat: ”. De 
apreciat descrierile inspirate, evocarea literară reuşită, portretele făcute cu 
tuşe lirice.  
          Traducerile din literatura universală reprezintă un punct foarte 
important în programul revistei. În primul număr îl găsim pe Zaharia 
Stancu prezentând poemul ”Vaca” de ”Sergiu Essenin”. Din exces de zel, 
Stancu nu s-a oprit doar la text, ci a tradus și numele autorului rus. De 
traduceri se mai ocupă și Ludmila Florea, cea care are intervenții în două 
dintre numerele revistei cu o prezentare a nuvelei Elevul de Mascovschi, 
ceea ce pare din nou a fi o traducere a unui nume cunoscut din literatura 
universală.  
          Petrodava, după cum am putut observa din textul-manifest, nu-și 
propunea să găsească noi talente, ci să promoveze o cultură autohtonă. În 
acest scenariu intră și autorii mari ai vremii care și-au găsit loc în paginile 
publicației. Nume sonore sunt prezente în cele 9 numere ale revistei, cum 
ar fi Maria Banuș, Lucian Blaga, Mircea Eliade, Mircea Streinul sau 
George Demetru Pan. Intervențiile lor în diverse numere ale revistei sunt 
liantul ce conectează Petrodava de cultura națională, ce atrag atenția 
asupra acestei reviste în ochii cititorilor și cronicarilor. Încercând să creeze 
un strat puternic la Piatra Neamț, redacția de la Petrodava dorește să pună 
orașul pe harta importantelor centre ale culturii.  
           Poezia promovată în paginile revistei e de factură romantică în mare 
măsură, iar gustul publicului pentru acest gen pare să fi determinat această 
alegere. Am văzut în cealaltă publicație nemțeană felul în care erau priviți 
avangardiștii, iar sentimentele față de acea mișcare par să nu se fi 
schimbat. Un trend ascendent în acea perioadă era reprezentat de poemele 
cu dedicaţie. În Petrodava găsim un poem al lui Ionel Ungureanu dedicat 
lui George Topârceanu, sub titlul ”Gânduri de toamnă”: ” Stol de gânduri 
!/ Stol de frunze,/ Stol de păsări/ Călătoare// Au pornit s'apară/ Aseară 
Pe-a văzduhului/ Spleandoare.// Bate-un vânt uşor/ Şi norii/ Iar s’au 
pregătit/ Să plângă.// Vine toamna.../ (Trena albă/ I-o aduce/ Jarna 
lungă),..// Dealul întristat,/ Cu via/ Orice câutec/ A ’n g r o p a t !// Pe 
ogoare/ Doar un greer,/ In culcuşul lui/ Băgat,// Face— acorduri/ In 
allegro,/ Moderate/ In andante...// Oare harnica/ Furnică/ O s ’ajute — 
acestui/ Fante ? !// O să-i dea la iarnă/ Casă,/ Masă,/ Alintare,// Ca la 
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vară/ Iar să nceapâ/ Nesfârşita lui/ Cântare ? !// Nopţi de vară !/ Nopţi 
senine !/ Nopţi de dragostt/ Cu lună !...// Vine iarna/ Care cântă/ Cu arcuş 
de ger/ Pe strună...//”. În general poemele alese spre publicare sunt naive 
și sentimentale, fiind o lectură ușoară, un divertisment pentru cititori.  
           Ultimele pagini ale mai multor numere ale revistei sunt ocupate de 
anchete școlare, menite să accentueze specificul local. În acea perioadă, 
gradul de școlarizare era în creștere, dar totuși, faptul că o parte din copii 
nu urmau cursuri școlare era îngrijorător pentru cei din redacția revistei: ” 
După recensământul din anul 1932, judeţul Neamţ are un număr de 35499 
copii de şcoală. Din aceştia, 93% sunt români, 5% evrei şi restul alte 
naţionalităţi. Din numărul de 35499, urmează cursurile şcoalelor primare 
în anul 1932)33, 25.447 copii, adică 71.68% ; restul de 10052 copii; adică 
28,32% > au rămas în afară de şcoală. Vom cerceta mai la vale cauzele 
pentru care aceşti copii nu urmează la şcoală.” 
          Publicarea textului ”În munți” al lui Lucian Blaga este un eveniment 
în  sine pentru această publicație, fapt pentru care îi acodră un spațiu destul 
de extins - aproape o pagină întreagă, în condițiile în care secțiunea 
”Pagini de antologie” unde se publică poezia, în general, erau încadrate 
două sau chiar trei texte ale autorilor mai puțini cunoscuți.  
          Proza pulicată în Petrodava era în general proză scurtă, nuvele, 
povestiri deși poate ne-am fi așteptat și la fragmente de roman cu scop de 
promovare a unei cărți în curs de apariție. Prozele în general erau naive, 
reprezentând mica literatură locală, în general evenimente mondene 
povestite cu tâlc sau evenimente istorice reimaginate. Un lucru foarte 
interesant legat de aceste proze este faptul că au descrieri foarte exacte ale 
vieții cotidiene și ale locurilor prin care se află autorii. Spre exemplu, 
proza ”Jocul de cărți” scrisă de Ion Ciupală este dispusă sub formă de 
scrisoare către fiul său unde autorul se plânge de o urâtă îndeletnicire a 
lumii: ” Nelule dragă, Având puţin timp disponibil, îţi descriu unul din 
obiceiurile urâte ale societăţii noastre, cu gândul cel bun că îţi va servi 
pentru viitor. Unul din cele mai rele obiceiuri, de care suferă o bună parte 
din societatea noastră, este jocul de cărţi. El a năvălit ca o molină urâtă în 
toate oraşele noastre şi în timpul din urmă şi în satele noastre, în special 
în pătura cea mai ră  sărită. Cât priveşte staţiunile climaterice şi balneare, 
foarte des vezi prin poenile pădurilor, jucători de ambele sexe, cari în loc 
să privească măreţiile naturii, stau tolăniţi pe iarbă verde şi joacă cărţi. In 
vara anului 1927, eram la Sinaia. In parc cânta muzica militară; iar la 
Hotel „Palace" în „hallul* cel mare, o orchestră minunată făcea elita 
vilegiaturistă să danseze dansurile moderne: Tango, Jazzul, Fox-Trotul şi 
altele. Intr’o zi întâlnii prin pădure câteva perechi de cunoscuţi. Era o zi 
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de vară frumoasă şi caldă, când pădurea, prin umbra şi prin tainele sale, 
cheamă toată lumea s’o vadă. Dumnealor găsesc o poeniţă, pe care 
Dumnezeu aşternuse un covor de iarbă verde, împestriţat cu o sumedenie 
de flori. Dar în loc să se bucure de aceste daruri minunate ale naturii, ei 
aştern o pânză uşoară pe acest covor natural,i se trântesc cu toţii cum le 
vine mai bine şi unul din ei scoate cărţile de joc noi nouţe.” 
          Fiind într-o zonă puternic influențată de folclor și unde existau 
destui oameni interesați de recuperarea folclorului, în paginile Petrodavei 
se găsesc de-a lungul timpului în mai multe rânduri pagini întregi de 
strigături folclorice, vrăji și descântece, culese din zona Neamțului. Fie că 
sunt descântări de vreme sau de șarpe sau strigături de joc, sunt o lectură 
foarte particulară locului. De pe Valea Bistriței, Catinca Tomescu, 
Ruxandra Filip și Tanase Teiu, au adunat cele mai interesante și vechi 
deopotrivă strigături. Spre exemplu, cele de vreme ar suna cam așa: ”Te 
duci cu măligă şi cu sare la o rădăcină de boz şi zici :Rădăcină de boz 
mare/ Te miluesc cu pâne şi cu sare/ Tu să mă umileşti pe mine/ Cu 
curăţenia de verme/ Dela (spui numele vacii, porcului, calului 
bolnav,)/Din carne/ De sub carne/ Din os/ De sub os/ Să rămâie iară/ 
Luminată/ Şi curată/ Ca din oasele mâue-sa lăsata,/  Trei câte 3 mătănii la 
3 rădăcini de boz şi pui câte 3/ bucăţele de sare şi măligă. Asta o faci de 
ori pe zi în 3 zile de post : Luni, Miercuri şi Vineri.” Frica de prădătorii din 
jurul casei era foarte mare, dovadă stând aceste multe ”strigături de șarpe”: 
” Hudiţă prestiţă, Carnea de os/ Peliţă prinsă De os sănătos/ De peliţă 
prinsă Cine-o dus vestea/ Peliţa de carne S i-i ducă şi usturimea,/ Pe văi 
Să rămâie curat/  Pe câmpi pustii Lunrr.at/ Unde cucoş nu cântă Ca dm o 
isele mă fii lăsat./ Unde câne nu bate/  Se zice de 9 ori. In 9 nuele de alun, 
o cană cu apă neîncepută dela fântână —să nu vorbeşti cu nimeni când o 
aduci — Nuelelc le bagi in apă. Se descântă de 3 ori pe zi, în 9 zile : 
dimineaţa demează, ş; sara. Asta se descâatâ la vise.” sau ”Peștiţă, 
pestiţă/ Prinde-te cu mâna de peliţă/  Cu peliţa de os/ Să rămâie osul 
sănăto*./ Se descântă de 3 ori cu apă neîncepută şi cu 3 crengi de alun.” 
          În paginile Petrodavei se îmbină foarte bine trecutul cu 
„previzionarea” viitorului, și aici nu ne referim la publicarea tinerilor 
autori, ci la viziunea către viitor pe care o imprimă Ioan Drăgan într-un 
articol denumit ”Cultura” unde vorbește despre literatura în procesul ei 
evolutiv. Drăgan consemnează faptul că literatura română se afla într-o 
perioadă de creștere, iar cu timpul, ea se va „dematerializa” și va ajunge 
inexistentă în anii 2000: ”Se cunosc aspre critici împotriva instituţiilor 
fundamentale ale culturii moderne: Statul şi familia. In acelaş secol ia 
naştere o disciplină istorică, în scop de a se cerceta condiţiile în caro a 



Conta nr. 28 (iulie - septembrie 2017) 
 

 154

luat naştere creştinismul şi exercitând o severă critică istorică asupra 
cărţilor sfinte, pune la îudoială valorile religioase. In artă se creează vădit 
parcă dintr’un spirit de ostilitate faţă de valorile spiritual# descoperite de 
generaţiile anterioare şi din convingerea că totul trebue distrus pentru ca 
să se creeze o nouă scară de valori. Această ostilitate şi tendinţă de 
răsturnare a valorilor morale şl culturale o întâlnim la marele scriitor cu 
o existenţă atât de tragică, Friedrich Nietzsche. E xpusă într-o minunată 
formă literară şi cu un ton extrem de agresiv doctrina lui Nietzsche a fost 
un factor de permanentă fierbere în cultura europeană şi a avut o 
influenţă imensă. El cere o complectă răsturnare a scării valorilor. 
Morala dominantă pe care Nietzsche o numeşte morala sclavilor, morală 
de turmă, este cu totul potrivnică vieţii. Ceea «e constitue natura vieţii nu 
este mila, compătimirea, iubirea de aproapele, cum propovădueşte 
creştinismul, ci din contra, jignirea, opresiunea, exploatarea, învingerea 
celui străin şi slab. Din răsturnarea valorilor moralo susţinute de 
creştinism în locul cărora pune supraomul, va răsări o cultură care se va 
baza pe instinctul prim ar al vieţii, voinţa de putere. De la Nietzsche au 
răsunat multe glasuri cari au atras atenţia asupra marilor neajunsuri ale 
culturii moderne.” Însă Drăgan nu se oprește aici, el chiar prezice viitorul 
literaturii române în anul 2000, unde modernitatea, spune el, va avea 
ultimele ei licăriri: „Cultura modernă se află acum în faza ei de decadenţă 
inevitabilă, iar anul 2000 va înregistra ultimile ei licăriri. Nu există nici 
un mijloc de a-i prelungi agonia şi nici o posibilitate de a-i înviora nmcar 
întru câtva forţele. Suntem siliţi să aşteptăm cu resemnare sfârşitul acestei 
culturi. Omul n ’are nici o putere. Apusul culturii europene este un 
fenomen ce se petrece în chip necesar, inexorabil, total, iar în locul ei se 
va ridica, înscriind o nouă perioadă de desvoltare spirituală, probabil 
cultura rusă şi cea asiatica. Iată o sentinţă lugubră care sună ca huruitul 
bulgărilor de pământ pe sicriul coborît în groapă. Occident şi Orient, 
Apus, asfinţit de oameni şi cultură, Orient, răsărit, lumină nonă. Dar noi ?  
Chiar de am lua în seamă lugubra proorocire a Casandrei teutonice, 
soarta noastră o ca aceea a unei nebuloase... Căci noi de abia ne-am trezit 
la viaţă. Literatura noastră întreagă se reduce doar la admirabile 
„Cuvinte potrivite“ pentru opera care n'a venit. Eminescu nu-i decât o 
genială mistificare. El nu poate fi conceput decât ca o aratare petrifiantă 
a unui op strigoii! înainte de a se naşte şi trăi, un fel de preistorie a unei 
istorii ce nu s’a întâmplat încă, o depanare miraculoasă inversă a unei 
evoluţii, care ar fi trebuit să sfârşească cu dânsul.” 
          Petrodava își va încheia parcursul revuistic în anul 1934, din motive 
financiare. Autorii nemțeni care colaborau la revisă se împart la alte 
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grupări și mișcări literare, menținând stindardul sus într-un județ cu un 
puternic front cultural.  
 

3. Înmuguriri 
 
          În perioada 1932-1940 un grup de profesori și învățători pun bazele 
revistei literare Înmuguriri, care apare succesiv în orașele Piatra Neamţ şi 
Fălticeni, reședinţa județului Baia. În cei 8 ani de activitate, revista trece 
prin perioade destul de grele, ajungând să apară în câteva cazuri anual, sau 
chiar renunțând să mai apară pentru o perioadă de 2 ani. Problemele 
financiare dar și începuturile celui de-al Doilea Război Mondial duc la 
încheierea unui proiect cultural foarte important pentru provinicie. Merită 
menționat totuși că revista Înmuguriri își are începuturile la Piatra Neamț, 
unde se imprimă primele 4 numere, dar colaboratorii erau în mare parte 
din Fălticeni și, din al doilea an, redactorul șef, Mihail Havriș se mută cu 
locuința la Fălticeni.  
Colectivul de redacție rămâne constant pe parcursul celor 8 ani de 
funcționare: Redactor Mihail Havriș și comitetul de redacție format din: 
Petre Georgescu, C. Dandescu, Ion Lungu, N. Chertic, I. Vasile, V. Coban, 
M. Șerban și I. Fesuariu.  
          Cât despre direcție literară, la fel ca și Petrodava, această revistă se 
axează în mare parte pe autorii locali, pe îndosarierea miturilor și 
legendelor locale, pe opinii critice ale autorilor provinciali asupra celor din 
capitală.  
          Primul număr apare pe 1 mai 1932 cu mottoul pe prima pagină din 
Miron Costin: ”Mult pot puținii buni împreună.” Spre deosebire de 
celelalte reviste avute în vedere, cei de la  Înmuguriri pornesc acest proiect 
cu simplul scop de a antologa și prezenta cititorilor „fapte de cultură”. Ei 
nu-și fixează o direcție bine delimitată și asta se vede din pseudo-
manifestul lor: ”Pornind la drum, ne-am zis tradiționalul Doamne ajută!, 
cuvânt rostit de orice bun creștin ce vrea să înfăptuiască ceva, și aceasta 
ne-a infiltrat în suflet credința în izbândă. Am pornit la drum greu, pe 
care-l vom stăbate până la capăt, învingând piedicile inerente. Știm care 
este soarta revistelor provinciale, care apar câteva numere, pentru a 
dispărea apoi întocmai ca acei meteori ce vin din neant și trecând prin 
atmosfera lumii noastre, se aprind o clipă și apoi se sting. Dar, cum în 
sufletul nostru clocotește dragsotea de a înfăptui și cum ”înmuguririle” 
noastre sunt un simbol, o expresie a unor suflete, care mai presus de ban 
au drept crez ”mulțimea sufletească”, - noi apărem azi cu ”înmuguriri” 
bazați pe puterea noastră de muncă.  Și, noi vom face literatură. Nu vom fi 
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adepții nici-unei școli literare. Fiecare va fi bine primit în mijlocul nostru 
cu ceaace va fi în stare să producă. Iar dacă avem și noi vreo dorință, 
poate pretenție, este ca să ni se aducă ”dacă nu lucruri bune, cel puțin 
onorabile”. Grupul de la Înmuguriri se încheagă pe fundația fostei reviste 
Șezătoarea  a lui Arthur Gorovei, revistă cu un pronunțat caracter 
folcloric; era previzibil ca noua revistă să fie pe un culoar asemănător, 
bazat pe tradiție - iar tradiția locală este un specific al oricărei reviste de 
provincie. În majoritatea numereleor apărute, un spațiu consistent este 
alocat istoriei spațiilor locale, cum ar fi Rădășenii, o comună apropiată 
care are parte de o prezentare grandioasă: ”Așezarea Rădășenilor aci însă 
s-a făcut cu mult înainte de Alexandru Cel Bun, deci dela 1400; iar cel 
dintâi document în care se pomenește despre Rădășeni, se află în arhiva 
de la Moscova. În anul 6932 dela facerea lumei, pe care cei vechi o 
socoteau cu 5508 înainte de Nașterea Mântuitorului, deci ar veni la 1424 
după Christos, luna Februarie în 16, Alexandru Cel Bun dăruiește lui 
Popa Iuga satul Buciumeni, megieșit cu Rădășeni. Acest document s-au 
tălmăcit depe ispisocul sârbesc de Gheorghe Evloghie Dascălu la 1785, 
Iunie 9. El poartă o pecete maro cât un fund de taler.”  
          Chiar dacă nu aveau o dată fixă de apariție, Înmuguririle alocă 
fiecărei sărbători pagini „omagiale”. În primul număr, apărând în perioada 
Paștilor, majoritatea textelor sunt cu temă pascală, poezii despre Înviere și 
urări de bine din partea redacției către cititori.  
          Spre deosebire de celelalte publicații avute în vedere, în Înmuguriri 
găsim pe ultima pagină reclame bine reprezentate, bine conturate, cu scris 
vizibil și chiar cu un design modern; reclama în cauză este pentru 
Imprimeria județului Neamț care era ”renovată după ultimile ceriți 
moderne cu mașini și litere noui” ce ”execută prompt, eftin și artistic ori ce 
lucrări de tipografie și legătorie de cărți.” 
          Față de revistele apărute anterior în zona Fălticeni, reviste care 
tratează subiecte academice, Înmuguririle demonstrează în câteva numere 
că rolul revistei e mai mult de divertisment. Nici autorii când își numesc 
textele parcă nu le iau în serios: Rigos publică textul ”Țigara buclucașă”, 
Filoteia V. Anton ”Gânduri de primăvară” și naivitățile de limbaj pot 
continua. Spre deosebire de Petrodava, revista Înmuguriri nu are la fel de 
mulți corespondenți exteriori, încercând să se raporteze mai mult la nivelul 
locat decât la cel național.  
           Nu putem trece cu vederea de o rubrică inedită a revistei, cea de 
umor; în fiecare număr în josul anumitor pagini sunt publicate bancuri de 
felul: Pacienta: - „Domnule doctor...e prea rece gheața... / - Doctorul: Da! 
(către gardiancă) Du-te și adă din gheațărie o bucată de ghiață mai caldă 
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pentru doamna...”  De apreciat faptul că redacția se mobiliza la fiecare 
număr și creau și câte o pagină-două de ”Jocurile înmuguririlor”, unde 
introduceau rebusuri, întrebări de cultură generală sau rebusuri aritmetice. 
Prin toate acestea, Înmuguririle se doreau a fi o revistă pentru toată 
familia.  
          După cum am menționat anterior, de la numărul 4 al revistei, Mihail 
Havriș se mută la Fălticeni și împreună cu el și publicația. De la acest 
număr apar comemorările autorilor mari (Vasile Conta, Ion Creangă, 
Mihai Eminescu), apar opiniile critice pe baza cărților publicate, diferit 
față de celelalte reviste prin faptul că aici aceste opinii au aspectul 
cronicilor literare cum le știm noi astăzi (trebuie menționat că în celelalte 
reviste, așa zisa critică literară se făcea prin câteva paragrafe scrise de 
redacție despre carte, de obicei neutre sau glorificatoare, foarte rar critice 
cu adevărat).  
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Poeme de  

Bogdan Federeac 

 

 

 

 

 

O vară cât jumătate de an 
 
Inima & apropierile mistice.  

Tata & ieșitul la pensie. 
 

Greșelile oamenilor din jur - tot mai clar că nebunia îi pândește pe toți. 
Colac de salvare.  

 
Insuficiență. Unii au putut mai multe legați la mâini fiind. Schimbările 

mici oferă stabilitate. 
 

Un virus ce se cuibărește. 
 

O vară lungă, trecerea de la 30 de grade la 10 grade în ceva mai mult de 24 
de ore. 

 
Jumătate de an și nici măcar o pagină.  

 
 

E mâine 
 
 

Deasupra e cerul și se lasă -  
îi atinge creștetul și i-l mușcă.  
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Un om fără creștet merge pe stradă, cu cerul deasupra.  

 
Cerul îi mușcă tot capul.  

 
Un om fără cap, cu cerul deasupra, merge pe o stradă.  

 
Cerul continuă să muște: din gât, din umeri, brațele, torsul, picioarele.  

 
O stradă proaspăt asfaltată, cu cerul aproape de ea, sunete de zgâriat și 

zece unghii de la picioare merg în locul omului din care a mâncat cerul. 
 

 
 

tati 
 
 

nu, tati, nu-s papucii tăi 
pâine ta nu e pâine ta 

nu e pâine 
 

de dragul tău, tati 
am vărsat sânge în fața oglinzii 

vorbim limbi diferite (tati) 
& sângele trebuia să fie tot 

 
ne-am umplut burțile cu viermi, tati 

cerșim iubire 
vânăm, tati 

doar să vedem cum încerci să salvezi  
ce se mai poate salva 

prada 
 

ne ascuțim ghiarele de pieptul tău, tati 
dărâmăm toată casa dacă e nevoie 

mai avem patru pereți și câteva ore 
dar tati nu ne ajunge 
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O piesă de 

Flavius Lucăcel 
 
 
 
 

 
Corporaţia 

  
 
  P E R S O N A J E L E 

 
          TONALD 
 SOFIA 
 SVETLANA 
 PAMELA 
 PAUL 
 BOB 
 FILIP 
 OMAR 
 Alte personaje 
 
 
ACTUL I 
 
 

Scena I 

 
 Bob şi Paul în biroul lui Bob. 
PAUL: Un vierme. 
BOB: Nevertebratul... 
PAUL: Şi nu unul oarecare. Unul gelatinos. 
BOB: Uite aşa se duc dracului mii de ani de evoluţie. 
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PAUL: Aşa arată cineva care îţi aruncă toate realizările la gunoi! 
BOB: Doar unul ca Filip îl putea face pe Tonald. 
PAUL: Cei de teapa lui fac mereu astfel de lucruri. Porcăriile pe care le 
fac. 
BOB: Sunt megaporcării. 
PAUL: De câţi ani îl ştim? 
BOB: Filip a fost primul aici. Zece ani! 
PAUL:  L-ai cunoscut înaintea mea? 
BOB: Da. 
PAUL: Mare prefăcut. Filip e o jigodie. 
BOB: Pervers! 
PAUL: Pervers e puţin spus. 
BOB: O cantitate astronomică de ipocrizie. 
PAUL: Cosmică am vrut să spun şi eu. 
BOB: Cei de felul lui Filip au apetit pentru rahat. 
PAUL: Îl consumă, dar îl şi produc. 
BOB: În cantităţi inimaginabile. 
PAUL: Pe Tonald este imposibil să-l duci. 
BOB: Uite că lui Filip i-a reuşit. Bunului nostru prieten... 
PAUL: Să vedem cum o scoate la capăt. 
BOB: Coleg, tovarăş la curve şi beţii, confident... două, trei concedii 
făcute pe an împreună. Mi-a înfipt cuţitul în spate; un porc, m-a înjunghiat. 
Greu de crezut... 
PAUL: Porcul tot porc... 
 Bate cineva în uşă. 
BOB: Intră.  
 Intră Filip. Tăcere. 
FILIP: Salut, băieţi! 
BOB: Mai am puţin de strâns. Arăţi foarte bine azi. 
FILIP: Mulţumesc! Strângi altă dată. Ia-ţi liber azi. Deseară te aştept la 
club. Sărbătorim. 
BOB: Strâng altă dată. Ne vedem deseară. Felicitări pentru numire. Şi nu 
glumesc, noua tunsoare... 
FILIP: Mulţumesc, dragule. Sincer, îmi pare rău pentru tine. La revedere! 
(Bob iese.) Animal prefăcut... 
PAUL: Miroase ca dracu. Simţi şi tu? Ce vierme! 
FILIP: Duhneşte... A ce dracu? 
PAUL: Nevertebrat împuţit. O lichea. Mă mir că Tonald nu s-a prins mai 
demult. 
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FILIP: S-a prins, s-a prins până la urmă. Am nevoie de un asistent. Unul 
loial, cu principii, cineva cu viziune. Aşa ca tine. (Îşi aranjează părul în 
oglindă, pare a vorbi cu sine.) 
PAUL: Nu ţi-am mai spus-o până acum, dar ai părul cel mai lucios si 
bogat din companie. 
FILIP: Crezi? Tonald are un păr... 
PAUL: Şi-l îngrijeşte cu un buget peste cel al unei ţări mijlocii... 
FILIP: Chiar de aceea comparaţia nu e potrivită.  
PAUL: Cu toate acestea, suviţele tale cad în cel mai natural fel posibil. 
(Sub smocul de păr de pe frunte se vede un început de chelie.) 
FILIP: S-a mai rărit pe ici, pe colo... 
PAUL: Exagerezi. Părul tău e mai stufos ca... stuful.  
FILIP: Nici Bob nu stă  rău. 
PAUL: Un nespălat. Tu emani un aer plăcut, parfumat. 
FILIP: Îţi spun că exagerezi. Nu e corect. Cel mai stufos păr din companie 
îl are Tonald.  
 
                           

Scena II 

 
 Paul, Filip şi Bob într-un club de noapte. 
FILIP: Picioarele astea sunt... 
BOB: Prea lungi. 
PAUL: Prea scurte. 
FILIP: Suple si nesfârşite, iar curul... 
BOB: Mare. 
PAUL: Mic. 
FILIP: Bombat şi arcuit. Pentru voi, ce contează la o femeie? 
BOB: Picioarele lungi şi fundul mic.  
PAUL: Curul mare şi picioarele scurte. 
FILIP: Curul să fie ca o pară... aşa ceva găseşti foarte rar. (lui Bob) E cel 
mai important lucru. 
BOB: Asta pentru tine. 
FILIP: Eu vorbesc despre ce se cere. Ce e la modă. Părţile importante 
PAUL: Filip are dreptate. Dacă ai fi mai atent ce grupe de muşchi se 
lucrează la  sală, nu ai fi penibil. 
FILIP: Fetele ştiu unde trebuie să insiste. Noi, la fel.                                                                                                          
PAUL: Tu chiar pierzi vremea şi acolo. 
BOB: Iar tu nu te abţii să-l pupi... peste tot! 
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FILIP: Paul, invit-o la masa noastră pe domnişoara. Vă fac o demonstraţie. 
(lui Bob) Cască ochii! 
PAMELA: Pamela. 
FILIP: Stai pe genunchiul meu. Pe dreptul. Suge-mi degetul. Nu ăla. Ăsta. 
PAMELA: Tu eşti boss-ul? 
PAUL: El, şi e un şef foarte carismatic. 
FILIP: Şi acum, băieţi... momentul adevărului. Pamela, întinde-te pe masă. 
Desfăţi picioarele. Trage uşor fustiţa în sus. Ridică-ţi fundul. Pară, v-am 
zis! Are şi codiţă. 
PAMELA: Filip, eşti un dur! Tigrule!... Cred că faci ravagii în domeniul 
tău. În ce domeniu lucrezi? 
BOB: Negocieri... e cel mai priceput. (aparte) Un prăpădit. 
PAMELA (lui Filip): Căsătorit? 
FILIP: Nu. 
BOB: Este. Şi e un dur şi acasă. 
FILIP: Idiotule! 
PAMELA: Aşa îi stă bine unui bărbat puternic, să fie împlinit în punctele 
esenţiale. 
PAUL: E un tigru necruţător.  
PAMELA: După ce îmi termin studiile, cu puţin noroc o să-mi vânez şi eu 
unul.  
BOB: Clubul ăsta e plin de fraieri. Cu puţin noroc, o faci în noaptea asta... 
FILIP: Ha, ha, ha! La culcare, băieţi! Glumele proaste le faceţi între voi, 
nu în prezenţa unei doamne. 
 
 

Scena III 

 
 Filip şi Sofia în bucătăria casei lor. 
SOFIA: Acuma vii? 
FILIP: Doar ce am scăpat. 
SOFIA: Puţi. Intră în baie şi spală-te. 
FILIP: Scuze, a trebuit să le fac cinste băieţilor.  
SOFIA: Dormi jos. Duhneşti, ce dracu!  
FILIP: Scuze. 
SOFIA: Scuze? Tu, corporaţia şi colegii tăi sunteţi penibili.  
FILIP: Ce e asta? 
SOFIA: Felia de pâine pe care ţi-ai lăsat-o dimineaţă în farfurie! 
FILIP: Şi trebuia să mi-o lipeşti de faţă? Mă grăbeam. 
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SOFIA: Ai lăsat-o pe jumătate mâncată. Ţi se vedeau urmele de dinţi în 
unt. Cât de greţos poţi să fii?  
FILIP: Ieri a fost o zi importantă pentru mine. Încercam să nu întârzii.  
SOFIA: Te grăbeai să ce? 
FILIP: Să ajung la birou. Urma să fiu numit. 
SOFIA: Şi eu aveam treabă. Poate crezi că te-ai căsătorit cu maică-ta. Asta 
crezi? 
FILIP: Ce are mama aici?  
SOFIA: Are multe. Ţi-a suflat în fund şi uite ce putoare selectă ai ajuns. 
FILIP: Hai că întreci măsura. 
SOFIA: Eu întrec măsura? Care măsură? Îţi arăt eu măsură! 
FILIP: Asta ce mai e?  
SOFIA: Cana cu cafea lăsată tot ieri pe etajera din baie. 
FILIP: Trebuia să mi-o răstorni în cap?  
SOFIA: Tu nu înţelegi cu treabă bună.  
FILIP: Eu nu înţeleg?  
SOFIA: Tu. În corporaţia ta poate e ceva de capul tău. Dar aici, acasă, în 
familie nu ai demonstrat nimic. Eşti un nimic. Mă auzi? Un nimic!  
 
 

Scena IV 

 
 Videoconferinţă. Filip în biroul lui, pe monitor Tonald. 
TONALD: Filip, notezi? Am reţinut corect? Filip te cheama? 
FILIP: Filip, domnule! 
TONALD: Eşti somnoros? În compania mea nu se doarme. 
FILIP: Sunt fresh, domnule. 
TONALD: Glumesc. Apropo, trebuie sacrificat tot ce se poate, fără milă. 
FILIP: Fără milă, domnule. 
TONALD: Când zbori aici vreau să luăm masa împreună. Pari un tânăr 
echilibrat. 
FILIP: Mulţumesc, domnule! 
TONALD: Echilibrul face diferenţa în momentele de criză. Ce mai? Se 
pare că de data asta am ales perfect.  
FILIP: Mă simt onorat. 
TONALD: Şi apoi vreau să te cunosc mai bine. Am planuri mari în ce te 
priveşte. Fetele sunt multe şi frumoase aici. Îţi plac fetele?! Ai soţie?  
FILIP: Fetele... ooo... Da, domnule. Am soţie. 
TONALD: Să nu mă înţelegi greşit. Eu nu fac promovările în funcţie de 
orientarea sexuală, dar totuşi sunt precaut. 
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FILIP (pauză lungă): Vă înteleg, domnule. 
TONALD: Foarte bine, foarte bine... Nu sunt conservator, dar sunt unele 
mutre care nu-mi plac. Pur şi simplu. 
FILIP: E normal, domnule.  
TONALD: Stabilitatea angajaţilor noştri este cea mai importantă în 
politica de cadre. Notezi? 
FILIP: Scuze, domnule. Trebuia? 
TONALD: Te-am prins! Umor englezesc, de la bunicu’.  
FILIP: Aveţi stil, domnule. Iradiaţi pace. Mă inspiraţi. 
TONALD: Ok, ok, dar nu m-ai cita porcării motivaţionale. Mulţumesc! 
FILIP: Scuze, domnule. 
TONALD: Acum poţi să notezi. În piaţă pretutindeni lucrurile se evaporă 
la fel. Efectele pot fi devastatoare, decisive. 
FILIP: Efectele deja sunt decisive.  
TONALD: Ce vrei să spui? 
FILIP: Că efectele pot să fie devastatoare doar într-o parte, dacă... 
TONALD: Noteaz-o, te rog, pe asta: Dacă luăm măsurile corecte, pentru a 
proteja centrul. Ai înţeles! 
FILIP: Aici eu o  fac cu credinţă. 
TONALD: Asta e bine, ai atitudine de soldat. Îmi placi. Tânăr, dar 
înţelept. 
FILIP: După calculele mele pierderile sunt fatale şi vor fi decisive pentru 
toţi investitorii. 
TONALD: Presimt că veţi avea o poziţie fermă. Şi mai am o viziune cu 
tine ajungând director regional. Înţelegi bine politica mea. 
FILIP: Mă străduiesc. 
TONALD: Dar despre asta mai vorbim. Complimente soţiei şi mulţumesc 
pentru husa de piele. Frumoasă gravura cu ursul ţintuit în ţăruş. Voi mai 
aveţi urşi? Apropo, am trimis-o la una din filialele noastre africane. Aici 
nu e bine să fii văzut cu astfel de lucruri, ce să mai zic de arme?! Vorbesc 
de cele de vânătoare. Deocamdată. 
FILIP: Înţeleg. E normal. 
TONALD: Normal pe dracu’. Să-şi bage corectitudinea lor politică în 
fund.  
FILIP: Scuze. Nişte fătălăi. Veţi schimba în curând dumneavoastră totul. 
TONALD: Bineînţeles, dar pentru moment grijă mare ce şi pe unde 
postezi. Mie mi-a scăpat o poză în care aveam la gât un corn de rinocer şi 
mi-au sărit pe loc în cap toate leprele astea de activişti. 
FILIP: Un sfat înţelept. O să-l urmez. 
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TONALD: Ei latră, noi îi notăm... deocamdată. Ţi-am trimis şi eu o 
cravată cu chipul meu pe degradeuri de galben. 
FILIP: Galbenul, sigur, e printre culorile mele preferate. Şi al soţiei, în 
dormitor avem  lenjeria... o culoare plăcută... 
TONALD: Aşa mi-am zis şi eu. Le-am trimis câte una tuturor şefilor 
regionali de departamente. Sunt din mătase naturală, făcute în Shanghai. 
FILIP: O alegere bună, domnule. 
TONALD: Ce...? Recunosc, asta nu mi-a picat bine. 
FILIP: O alegere bună culoarea. Cu materialul nu aveţi încotro. Doar ei îl 
mai fac. 
TONALD: Aşa este, şi te asigur că o să schimb şi prostiile astea.  
FILIP: Sunt alături de dumneavoastră. 
TONALD: Nu sunt puţin caraghios cu părul galben?  
FILIP: Nici vorbă. Doar culoarea asta solară vă prinde. Nimic altceva nu vi 
s-ar potrivi. 
TONALD: Totuşi, cu nasul galben, obrajii şi fruntea toate galbene?  
FILIP: Vă stă perfect. Nu am văzut-o încă, dar sunt convins că arătaţi bine.  
TONALD: M-am gândit la idealurile pionierilor, primii căutători de aur, la 
simbolistica puterii lui, chipul meu pe galben. E singura opţiune logică. 
FILIP: Impresionant.  
TONALD: Să o porţi în negocierile cu adversarii noştri. Ajută.  
FILIP: Deja îi simt puterea. Sunteţi un brav urmaş al pionierilor.  
TONALD: Intimidează-i! Poart-o cu nod dublu. 
FILIP: Subtilă strategie. Complexă si eficientă. S-a făcut istorie cu un 
astfel de nod. 
TONALD: Insinuezi ceva? 
FILIP: Sugeram că istoria o fac cei puternici. 
TONALD: Frumos spus. Atunci, la revedere! 
FILIP: La revedere, domnule Tonald.  
 Ecranul se stinge. 
 
 

Scena V 

 
 Videoconferinţă cu subalternii din filială. 
FILIP: „Depăşeşte-ţi limitele, fii nemilos, în piaţă, la fel ca în viaţă, nu 
există compasiune”. Pornind de la acest citat al domnului Tonald, vreau să 
împărtăşesc cu voi o viziune. Ce era muncitorul acum 50 de ani? Acum 20 
de ani? Putem spune chiar acum un an? Sau acum câteva ore, înainte de a 
fi cu noi? O sumă de frustrări, grevist, sabotor, activist, neperformant etc. 
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Firmele mici şi mijlocii – o barieră împotriva consolidării individului 
independent. În formula aceasta aici în corporaţie noi construim realitatea, 
noua realitate. Prima corporaţie a fost Big Bang-ul dezvoltării. Sună 
prăfuit, cum ar zice unii. Însă domnul Tonald ştie, are  soluţii şi ne va 
învăţa mereu: „Cine nu ţine pasul, nu are deschidere suficientă”. Vrea să 
spună că vigilenţa, privirea de ansamblu şi focusarea pe target duc la 
acumularea de resurse, iar fixarea corectă de priorităţi duce la succes. 
Acestea sunt punctele politicii noastre de schimbare. Domnul Tonald ne-a 
dat un vehicul, cum frumos ne spune: “Ţineţi-vă de scaun dacă v-aţi urcat 
lângă mine şi nu vă fie milă. Îi călcăm pe toti care ne stau în faţă”. Eu 
adaug: „Puneţi-vă şi centurile de siguranţă”. 
 
 

Scena VI 

 
 În biroul lui Bob. Bob şi Svetlana. Svetlana aspiră şi curăţă 
mobilierul. Bob mănâncă specialităţi fast-food. 
SVETLANA (cu apiratorul în mână): Pot să-l pornesc?  
BOB: Porneşte-l. Ăsta şi-a terminat logoreea.  
SVETLANA: Din ce am prins eu, nu am reţinut nimic bun. Dar e 
convingător.  
BOB: Vin de la psiholog. Vrei să-mi anulezi terapia? 
SVETLANA: De unde vin eu, grozăviile se ţin lanţ şi nu are nimeni nevoie 
de terapie. 
BOB: Pentru că acolo trăiţi la voia întâmplării. 
SVETLANA: Şi ordinea asta o voastră, alergătura continuă pentru ce e? E 
ciudat ce ideii încep să aibă oamenii şi aici. 
BOB: Să mănânci sănătos... şi numai pentru atât merită să lucrezi ore 
suplimentare. Să-ţi vezi de treabă! 
SVETLANA: Cum spuneţi dumneavoastră, domnule Bob. 
BOB: Roşiile astea le cultiv într-un ghiveci pe balcon.  
SVETLANA: Trebuie să fie foarte gustoase.  
BOB: Poţi să guşti. Ia-ţi o bucăţică. Carnea de pasăre e cea mai toxică. Mi-
ai luat cu vită?  
SVETLANA: Cu vită, bineînţeles. Şi cea de pui, dacă o găteşti cum 
trebuie... 
BOB: Nu de gătit vorbesc.  
SVETLANA: Cum spuneţi dumneavoastră, domnule, dar să ştiţi, roşiile 
noastre în Ucraina au un parfum aparte. 
BOB: Au pe dracu. Ce fel de lapte bei? 
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SVETLANA: În sătucul bunicii mele de lângă Kiev cineva mai avea o 
vacă, iar uneori în vacanţă tata îmi lua un litru. Era foarte bun! 
BOB: Lasă sătucul bunicii tale. Aici, ce marcă bei?  
SVETLANA: Ce găsesc. Cam ce ia toată lumea.  
BOB: Otravă! Doar cel bio trebuie băut, normal, e puţin mai scump, e 
sănătos, iar fructele... 
SVETLANA: Domnule Bob, ce aveţi şi cu fructele? 
BOB: Luptă-te pentru sănătate, pentru corpul tău merită să lucrezi ore 
suplimentare. Pentru produsele sănătoase merită chiar să te umileşti, să le 
meriţi. Tot ce e ieftin, e otrăvit. Totul! (Face o criză.) 
SVETLANA: Liniştiţi-vă, domnule. Vă faceţi rău. Înteleg, traversaţi o 
perioadă grea. 
BOB: Mă simt perfect dat la o parte, umilit, călcat în picioare, silit să le 
ascult rahaturile ăstora, strategiile.  
SVETLANA: Nu puneţi la suflet. Compania are nevoie de oameni ca 
dumneavoastră. Societatea... 
BOB: Eu sunt un supravieţuitor. Am pe balcon o tufă imensă cu roşii 
cherry. Cei ca tine, în schimb... Nu te supăra, eu sunt aici dintotdeauna. 
SVETLANA: Fără curăţenie nu se poate.  
BOB: Se poate, Svetlana. O să vezi cât de curând că se poate. Iar simt că 
fac pe mine. Psiholoaga m-a avertizat că e un semn al atacului de panică. 
Dar poate fi şi maioneza. Tu ce zici, Svetlana? Ai cerut maioneză 
organică? 
SVETLANA: Ca ingineră zic ca e un atac, iar femeia de serviciu îmi 
şopteşte că e maioneza organică. 
 
 

Scena VII 

 
 Svetlana şi Omar în garsoniera lor.  
SVETLANA: Bob m-a înnebunit cu teoriile lui despre mâncatul sănătos. 
OMAR: Mie a început să-mi placă sa beau sănătos.  
SVETLANA: Te prosteşti. Sper că nu e o trăsătură de familie.  
OMAR: Nu, cum  nici scrisul nu e. Tata, bunicul şi străbunicul produceau 
şi vindeau humus. 
SVETLANA: Mie mi se pare că te epuizează statul acasă, cu ochii în 
tavan. 
OMAR: Ce altceva ai vrea tu să fac?  
SVETLANA: Pune câteva seminţe în cutiile de pe balcon, udă-le zilnic. 
Ia-l ca pe un hobby.  
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OMAR: Bun la ce?  
SVETLANA: Vrei să-ţi răspund DA la cererea ta insistentă?  
OMAR: Ca să-mi spui DA... că vrei sa fii soţia mea, ar trebui ca eu să 
plantez seminţe în cutiile de iaurt murdare de pe balcon?  
SVETLANA: E un început. 
OMAR: În sătucul bunicii tale de lângă Kiev îţi plantez orice întindere de 
pământ cu seminţe de roşii. Te fac fericită, dar aici nu e loc.  
SVETLANA: Prostuţule, nu-mi trebuie un câmp întreg pentru a mă 
convinge că ai face orice pentru mine. 
OMAR: Sunt un pierdevară, sunt ce vrei tu, dar nu mă pune să chinui 
bietele plante. 
SVETLANA: Asta e o nouă teorie.  
OMAR: E realitatea. Priveşte în jurul tău, pretutindeni, pe stradă, în 
corporaţii, şcoli, mall-uri... Priveşte unde vrei tu. Ce vezi?  
SVETLANA: Lumea munceşte, se agită, are o direcţie... 
OMAR: Problema e că sunt prea zeloşi ocupând abuziv tot locul ăsta.  
SVETLANA: Ce are teoria asta năucitoare cu o banală discuţie despre 
seminţe?  
OMAR: Ţi se pare în regulă ce am ajuns noi să facem?  
SVETLANA: E o catastrofă să plantezi câteva seminţe în nişte cutii de 
iaurt?  
OMAR: Aşa încep toate tâmpeniile. Scoatem puţin ţiţei pentru a ne mişca 
mai repede, mâncăm săptămânal homari pentru potasiu şi neapărat ne 
ucidem între noi pentru toate astea.  
SVETLANA: Eşti cu fundul în sus. Nu înţeleg, îmi reproşezi mie ceva? 
OMAR: Te iubesc! Dar mi-e frică să n-o luăm şi noi razna şi să ne 
pierdem bucăţica asta de paradis. 
SVETLANA: Eşti sigur că maică-ta nu e din răsărit? Ai un stil de a 
problematiza... 
OMAR: M-am înfierbântat. 
SVETLANA: Oricum noi doi ne-am făcut lungi stagii în iad. Ce ne-ar mai 
putea speria?  
OMAR: Să-mi ceri să fac agricultură pe balconul ăsta plin de boarfe. Asta 
mă îngrozeşte. 
SVETLANA: Am putea trăi puţin mai bine. 
OMAR: Dar nu trăim deloc rău. 
SVETLANA: În comparaţie cu cine?  
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Scena VIII 

 
 Paul, Bob şi Filip în clubul de noapte. 
FILIP: I-am zis: „Tonald, şi aici oamenii muncesc”. 
PAUL: În filiala noastră lumea chiar se agită. 
FILIP: „Luaţi exemplul de la colegii noştri asiatici”, mi-a zis.  
BOB: Japonezii mănâncă foarte sănătos. Lor nici măcar nu le creşte 
glicemia.  
FILIP: Tonald zice că ăia muncesc zilnic ore suplimentare, o fac cu 
disciplină şi au atitudine. (lui Bob) Termină cu prostiile.  
PAUL (lui Bob): Bei prea mult. Îţi pierzi controlul. 
BOB: I-am zis şi eu lui Tonald că toţi care mănâncă sănătos au oceane şi-şi 
iau de acolo tot ce le pică bine. Dă-i cu potasiu, dă-i cu magneziu, calciu, 
fosfor, fier... 
FILIP: Oamenilor noştri le lipseşte atitudinea. Au limbile prea ascuţite. (lui 
Bob) Dobitocule... fosforul mă-tii, o să dai foc la ceva. 
PAUL (lui Bob): Dă-mi chibritele. Nu mai fuma. Tu nu te-ai întâlnit cu 
Tonald niciodată. 
BOB: Lichea parşivă. Ne-am întâlnit la o reuniune şi chiar mi-a zâmbit de 
la distanţă.  
FILIP: Uşor, uşor. Nu vreau să fim daţi afară. Tonald zice că pe aici se va 
prăbuşi totul. Adică, analizele lui spun că ne reîntoarcem de unde am 
plecat dacă nu schimbăm foaia. 
PAUL: Au mai zis-o şi alţii. 
FILIP: Ar fi al dracului de rău. Ne-a sugerat să plecăm în vacanţe toţi când 
va veni boom-ul. 
BOB: Tonald zice, Tonald face... Idioţilor! 
PAUL: Dacă el o spune, ar trebui să avem bagajele făcute.  
BOB: Ne trântesc pe noi, cad toţi şi acolo. Nu o dată i-am spus, ne ducem 
împreună la fund... 
PAUL: I-ai spus-o, pe dracu’!  
BOB: Principiul vaselor comunicante.  
FILIP: E bună asta... e nouă? 
BOB: Nu. O ştiu de la fizică. 
PAUL: Eşti beat? Vorbea de blondă.  
FILIP: Bei şi fumezi prea mult.  
 Bob adoarme cu capul pe masă. 
BOB: Ca să mănânci bine... ai nevoie de veselă bună, oale, tigăi, cuţite... 
Lucruri de calitate, scumpe... Şi un foc mare... 
FILIP (lui Paul): Animalul ăsta miroase ca dracu’ şi sforăie.  
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PAUL: Vierme nespălat. 
BOB (Vorbeşte prin somn.): Din ocean în farfurie, cât ai zice peşte... 
Doresc şi o porţie de pulpe împănate...  
FILIP: Dacă ceva nu iese bine, aş vrea să mă pot baza pe tine. 
PAUL: Sunt omul tău sută la sută. 
FILIP: Te cred, dar vreau să mă asigur. 
PAUL: Te apreciez foarte mult. Doar pe tine. 
FILIP: Dacă Tonald mă rade, aş vrea să mă pot baza pe cineva. 
BOB (prin somn): Sută la sută... până ţi-o trage... Cu un foc mare vă 
aranjez pe toţi... 
 
 

Scena IX 

 
 Filip şi Sofia în pat. 
SOFIA: Întoarce-te pe o parte.  
FILIP (somnoros): Ce? 
SOFIA: Mă calci pe nervi. Când ai ajuns? 
FILIP: Au! Ce ai? De câteva ore. Tu dormeai deja.  
SOFIA: Sforăi şi horcăi ca un animal. 
FILIP: Păi, aşa dorm mereu.  
SOFIA: Nici să dormi nu şti.  
FILIP: Ce-i aşa de ştiu? Închid ochii şi stau liniştit.  
SOFIA: Şi mai termină cu obsesia mâncatului sănătos. În somn vorbeşti 
doar despre asta. Cine e Pamela?  
FILIP: Ce spui?! Obsesia pentru mâncatul sănătos o are Bob. Care 
Pamela? 
SOFIA: Bob, Paul, Tonald, Pamela... Toţi sunteţi la fel. Ţi-au umplut 
capul cu prostii. Te-au modificat genetic.  
FILIP: Nu toţi au norocul tău. 
SOFIA: Care ar fi norocul meu? 
FILIP: Faci ce-ţi place, când vrei citeşti, dormi, te plimbi. 
SOFIA: Asta crezi tu despre ce fac eu? 
FILIP: Atâta înţeleg.  
SOFIA: Iar tu eşti o victimă a sistemului.  
FILIP: Nu am spus asta.  
SOFIA: Nu?  
FILIP: Eu chiar fac ce-mi place.  
SOFIA: Eşti performant.  
FILIP: Sunt, doar că tu nu mă apreciezi, nu înţelegi. 
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SOFIA: Nu?  
FILIP: Nu ai cum.  
SOFIA: Fă-mă să înţeleg.  
FILIP: La două noaptea?  
SOFIA: Niciodată nu e prea târziu. Nu aşa sună chestiile voastre 
motivaţionale?  
FILIP: Asta e o răutate! 
SOFIA: Răutate e ce-mi oferi tu. Zi de zi, seară de seară. Ieşirile tale cu 
băieţii. Mereu înârziat, ocupat, preocupat, concentrat pe job.  
FILIP: Toate astea ne ajută să trăim aşa. 
SOFIA: Aşa cum? 
FILIP: Aşa îndestulaţi. Ai tot ce-ţi doreşti. 
SOFIA: Mizeria asta sufletească? Asta numeşti tu nivel ridicat? Standard 
de viaţă bun? 
FILIP: E târziu pentru crizele astea. Ai tot ce şi-ar dori un om normal. 
SOFIA: Nu am nimic. Asta simt, aici am ajuns, până aici am reuşit să ne 
târâm. 
 
 

Scena X 

 
 Tonald ia masa cu Filip într-un restaurant foarte select. 
TONALD: Marile bătălii pentru supravieţuire le-au dat alţii în locul tău.  
FILIP: Frumos spus, domnule. 
TONALD: Linişteşte-i încă câteva zile, fă-i să creadă că suntem stabili. 
FILIP: Asta am făcut deja şi mulţi vor pierde tot ce au.  
TONALD: Sunt buni homarii? Lasă-i să piardă, sunt obişnuiţi.  
FILIP: Delicioşi.   
TONALD: Bucură-te că nu eşti tu în farfurie. Ia şi pui. 
FILIP: Mulţumesc! Cum aţi reuşit în viaţă? Cum aţi început? 
TONALD: Ce vezi în jurul tău?  
FILIP: Oameni liniştiţi, mulţumiţi, siguri pe ei. 
TONALD: Ăsta e mediul. Aici înoată doar peştii mari.  
FILIP: Mi-ar plăcea şi mie să ajung... 
TONALD: Răbdare, o să ajungi, băiete, o să ajungi. Zici că pierderile vor 
fi drastice? 
FILIP: Devastatoare. Important e că am reuşit să protejăm centrul, iar 
dumneavoastră ieşiţi neatins. 
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TONALD: Să înteleg că la centru, cum îi spui tu, ne aflăm în afara oricărui 
pericol, iar eu pot să-mi continui proiectele... Şi asta datorită ţie. 
Splendidei tale strategii. 
FILIP: Strategia noastră.  
TONALD: Eşti modest. Soţia ta  trebuie sa fie mândră de tine. 
FILIP: Este.                            
TONALD: Părinţii tăi? 
FILIP: Sunt bine şi mândri de mine. 
TONALD: Ai mei s-au dus. Ceasul biologic... am tras de el cât am putut. 
Ştii cu ce se trage ceasul biologic?  
FILIP: Nu am nici cea mai mică idee.  
TONALD: Cu cash (râde). Tata făcea cei mai buni pantofi din centru. Nu 
era puţin lucru. 
FILIP: Tatăl meu este încă activ. Un bun militar. Operaţiunile lui sunt rare, 
dar eficiente. E unul din şefii alianţei.  
TONALD: Îl moşteneşti. 
FILIP: Mi se spune adesea asta.  
TONALD: Pe bulevardul ăsta sunt cele mai bune magazine. Pe gustul 
oricărei femei. Ia-ţi soţia şi... 
FILIP: Nu-i place să zboare.  
TONALD: Adevăraţii bărbaţi au nevoie de odihnă. La hotel te aşteaptă 
două bucăţi. 
FILIP: Mulţumesc, domnule. 
TONALD: Ce mai aştepţi? Zboară tu. Ţie îţi place.  
 
 
 
 

(Continuarea în numărul viitor) 
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Bref 
editorial  / 
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Alui 
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Ion Toma Ionescu  
 „Ceară şi miere”  (Editura Grinta, 2017) 

 
Cartea lui Ion Toma Ionescu, „Ceară şi miere”, are şi un subtitlu, 

„astăzi scriu despre patrie”, o posibilă grilă (sau pistă) de lectură pentru 
cititorul derutat de azi (şi de oricînd). Urmînd altei cărţi de poezie 
excelentă, „Argintarium” (Editura ArtCreativ), apărută în anul 2016, noul 
volum este unul pregnant, cu multe secvenţe antologice. Reţin deocamdată 
„o secvenţă” din carte, cu menţiunea că asupra poeziei lui Ion Toma 
Ionescu vom reveni: „în cartea în care scriu eu/ ninge tot timpul/ 
caligrafiez cu acribie/ literele albe/ zăpada iese din pagini/ abia de mai 
disting marginile// continui să scriu/ ca şi cum mi-aş tivi sufletul/ dar în 
noaptea asta/ s-a întîmplat un miracol/ firul de ceară alb din literele mele/ 
s-a împletit/ cu un fir de mătase de miere// şi să se întregească minunea/ pe 
covor au nins/ petale roşii/ de trandafiri” (ceară şi miere, 2). Vorba lui Al. 
Cistelecan, Ion Toma Ionescu „scrie cum îi vine”, mizând în continuare pe 
un lucru care a scos poezia din rîndul lucrurilor comune: inspiraţia. De 
reţinut şi de comentat de asemenea, la Ion Toma Ionescu, romanul 
„Guşterele”, o bijuterie epică care aminteşte, de ce nu, de proza 
„cinematografică” a lui Guilliermo Arriaga. 
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Maria Bonea  
 „Întărind zidul speranţei” (Editura 

Inspirescu, 2017) 
 
          Beneficiind de o generoază prezentare a lui Ioan-Pavel Azap, poezia 
sătmărencei  Mariei Bonea este una de notaţie, graţioasă, didactică 
adeseori, ceea ce desconspiră vocaţia de om al catedrei timp de o viaţă. 
Iată ce spune, de altfel, Ioan-Pavel Azap: „Delicată şi aparent fragilă, 
poezia inclusă în volumul de faţă seduce cu discreţie mizând nu pe 
spectaculozitate formală, nici pe radicalismul enunţului, ci pe o discreţie a 
demersului liric ce atrage fără ostentaţie”. Tonul textelor lirice este unul 
blagian adesea, mergînd pînă la „filonul” romantic eminescian: „Cuib de 
apă ne-ncepută/ Mare sub deşert, adîncă,/ Tu să-mi stâmperi setea, setea,/ 
Până e devreme, încă./ Regăsindu-mi apa vie,/ Într-al mării întuneric ...”. 
Multe texte sunt din sfera recuperării vârstei de aur a copilăriei văzută ca 
un paradis din care „izgonirea” a lăsat răni nevindecabile. „Scenografia” 
textelor beneficiază de multe elemente dintr-o panoplie a naturii, care sunt, 
de altfel, subiect-obiect al demersului liric: zefirul, privighetoarea, salcia, 
casa părintească, poiana cu narcise etc. care au parfumul unui „firesc” 
uitat, neglijat. Autoarea a beneficiat, în timp, de „cuvinte însoţitoare” 
extrem de generoase semnate de Ovidiu Pecican, Emil Lungeanu, George 
Vulturescu, Nicoară Mihali, Liviu Mărcan, Victor Gh. Stan, Mihai 
Antonescu, George Coandă, Eugen Evu şi chiar de arhim. Emanuil Rus, 
stareţul Mănăstirii Bixad.  
 

Ion Ţoanţă 
„Rezervaţia de himere” (Editura Eikon, 2017) 

           
Un poet harnic, care recuperează rapid distanţa de generaţia 80 

căreia îi aparţine, de fapt, este vâlceanul Ion Ţoanţă, unul dintre preferaţii 
critic ai lui Daniel Cristea-Enache. Ultimul volum, „Rezervaţia de 
himere”, adună texte din planuri şi stări diferite, un veritabil jurnal liric 
care dă seama despre situarea sinelui poetului în raport cu lumea din jur: 
„Umblă primarul pe uliţe insalubre/ şi împarte covrigi expiraţi:/ luaţi, 
mîncaţi,/ asta e pomana bugetară,/ ţipă răguşit de promisiuni/ edilul de 
mucava.// Câinii se aşează cuminţi/ pentru covrigul pus în coadă/ Kakaia 
rivuluţia?/ strigă Alioşa fugit din ospiciul/ dostoievskian.// O voce din off:/ 
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De ce urli mă, animalule”? (Kakaia rivuluţia). În altă parte cosmosul intră 
în relaţie cu intimitatea vulnerată: „Dacă încrucişezi o aspidă/ cu un 
meteorit/ iese o cămilă, dacă pui întuneric/ într-o magnolie/ se face 
noapte,/ iar dacă porunceşti ploii să cînte/pe limba lui shakespeare/ se 
prăbuşesc guverne// numai femeia iubită/ acceptă frunza de eucalipt/ 
aruncată cu furtuna de nisipuri,/ ea se cuibăreşte ca o reptilă/ şi se 
încrucişează cu semnul exclamării/ apoi naşte monştri// bonjour, tristesse!” 
(Bonjour, tristesse). Întîlnim în carte şi flashuri memorabile: „Pete de 
sînge/ peste mirişti,/ au împuşcat macii,/ mamă!”. Alte două volume 
recente, „Alfa mirabilis” şi „Lacrimi christice”, ambele apărute la Editura 
„Singur”, întregesc activitatea poetică de ultimă oră a lui Ion Ţoanţă. 
 

Daniela Ouatu  
 „Fantasmele versului rău” 

 (Editura Timpul, 2017) 
 
          Vasluianca Daniela Ouatu scrie, în general, poezie despre poezie, 
facerea poemului cu toate chinurile sale, de la concepţie la viaţa în lume a 
versului sunt temele predilecte. Un vers bolnav este luat sub supraveghere 
de îngerul păzitor: „Pe când văzduhul încă moţăia sub masă/ Un înger mă 
trimite s-aduc soarele acasă// De versul bolnav să-ngrijească la pat/ Că-l ia 
cu febră, cu ameţeală, nu ştiu exact ...”. Acolo unde sufletul stă faţă în faţă 
cu cerul sau cu imensitatea interiorităţii, sunetul poetic are reflexe 
labişiene: „Ciutura-n vers goleşte luna plină/ În lobul singurătăţii prinzi 
cercei de lumină ...”. Danielei Ouatu îi reuşesc, cu precădere, textele în 
care mitizarea lumii înconjurătoare transformă lucrul comun în unul cu 
valenţe cosmice: „Mama prinde luna în tindă să vadă/ Până în eternitatea 
din grădină/ cîte stele mai sunt de cules,/ dacă a răsărit stratul de fericire 
...” sau „Când pleacă toamna mă ceartă cocorii/ Că frunzele pianului nu le-
am udat,/ Mă ceartă marea cu palmele ude/ Că nu am pus valuri la desărat 
...”.        



Epic 

 

 177

 
 

O proză de  
Mirel Taloş 

 

 
 

 

Colecționarul de nuduri 
(fragment de roman) 

 
 

M-am întrebat deseori cum începe un iubitor de artă să 
colecţioneze, cum se aprinde lumina unei culori iar apoi văpaia ei nu se 
mai stinge niciodată, şi nici măcar nu scade, ci creşte mereu în întensitate. 
Pentru mine răspunsul e simplu, eu am moştenit atât colecţia cât şi 
pasiunea, am fost educat în spiritul artei. Dar cum începe pentru cineva 
care nu se naşte într-o familie în care se colecţionează artă? Probabil 
răspunsurile sunt multe. Un talent, influenţa unui pictor, influenţa unui 
prieten, influenţa unui artist, influenţa unui tablou, a unui muzeu, a unei 
galerii de artă, un album de artă, o carte de istoria artei.  Poate pur şi 
simplu o întâmplare. Pentru mine, modelele în privinţa pasiunii pentru arta 
au fost în familie. O colecţie de artă este o oglindă a spiritului. Colecţia 
mea este rezultatul pasiunii mai multor generaţii. Cel mai vechi tablou al 
colecţiei este un nud de Boucher care a aparţinut unui strămoş al meu, Jean 
Manet, născut în 1755. Nu ştiu în ce împrejurări a ajunsă să fie înteresat şi 
apoi pasionat de artă, dar ştiu că la Revoluţie avea o colecţie. Membru al 
Adunării Constituante, a trebuit să-şi ascundă tablourile ce aparţineau unor 
pictori proscrişi de Revoluţie ca artişti ai Vechiului Regim. Tabloul de 
Boucher a fondat această colecţie şi este tabloul la care ţin cel mai mult. 
Apoi pe parcursul anilor, aş putea spune pe parcursul secolelor, colecţia s-
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a îmbogăţit cu tablouri ale unor artişti contemporani momentului, pentru 
regula de baza de îmbogăţire a colecţiei, pe care fiecare generaţie a 
respectat-o, a fost aceea de a achiziţiona numai tablouri de la artişti în 
viaţă. Singurul tablou care nu pare a respecta această regulă este un portret 
de femeie, cu siguranţă mai vechi decât Revoluţia, cu siguranţă din 
Renaşterea Italiană şi care nu are semnătură şi nici alte indicii cu privire la 
artist. Dar acest tablou, cu toate că este de mare valoare artistică, este 
undeva la coada listei de tablouri preferate de mine, nu pentru că nu mi-ar 
plăcea ci pentru ca achiziţia lui nu a respectat această regulă nescrisă. Şi 
drept urmare nu ştim care este originea lui, nu ştim de fapt nimic despre el. 
Aşadar, vă spuneam că fiecare generaţie a îmbogăţit colecţia cu nuduri în 
maniera epocii respective. Două nuduri de Joseph-Marie Vien în cea mai 
frumoasă manieră neoclasică, un nud în maniera realistă a lui Millet, mai 
multe nuduri din anii de aur ai impresionismului pictate de Berthe 
Morrisot şi un Renoir. Fiecare tablou are istoria lui, uneori de-a dreptul 
aventuroasă. Nudul de Renoir, de pildă,  a trecut prin astfel de momente în 
timpul Marelui Război, când a lipsit câteva luni bune din colecţia noastră, 
dar episodul acesta am să vi-l povestesc mai târziu.  Posibilitatea ca un 
tablou din colecţie să-ţi fie furat este un tip special de coşmar, pe care îl 
poate experimenta doar un colecţionar. Dispariţia unui tablou înseamnă nu 
numai pierderea imediată, faptul că nu-l vei mai putea niciodată 
contempla; e mult mai mult, e descompletarea unui întreg, a unei istorii, a 
unei serii de emoţii, a unei părţi din viaţa ta. Este dispariţia unor ani întregi 
din care nu mai rămâne nimic. Fără îndoiala că trăiesc permanent cu teama 
că s-ar putea întâmpla să fiu victima unui furt în care să pierd din tablouri 
sau, doamne fereşte, toate tablourile. Faptul că sunt posesorul unei 
asigurări nu mă linişteşte. Dar vorbesc deja despre lucruri prea puţin 
probabile. Să mă întorc deci la scurta prezentare a colecţiei mele, pe care 
am început-o. Străbunicul meu, Pierre Manet, a făcut câteva achiziţii care 
au îmbogăţit nespus valoarea colecţiei: mai multe lucrări art nouveau de 
Jules Cheret, un Bougereau, un Chagall, mai multe nuduri în grafica de 
Picasso, un Egon Schiele. În ceea ce mă priveşte, m-am orientat spre artişti 
consacraţi, artişti despre care critică de artă scrie în termenii cei mai 
laudativi, artişti care au o cotă de piaţă bună. Acum ca să fiu totuşi sincer, 
de un număr de ori nu m-am abţinut totuşi să nu cumpăr tablouri de artişti 
minori, care mi-au plăcut foarte mult. Pe acestea, nu mai multe de 
douăzeci, le ţin totuşi cumva separate, nu le consider parte propriu-zisă a 
colecţiei, le contemplu uneori şi urmează să văd ce soarta vor avea în 
viitor. Le voi vinde, le voi păstra cu acelaşi statut său le voi creşte 
aprecierea integrându-le în colecţie. 
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Aţi observat cu siguranţă că am vorbit până acum numai despre 
tablourile din colecţia mea care au ca subiect nudul feminin. Despre 
tablouri cu alt subiect decât nudul feminin nici nu v-aş putea vorbi, pentru 
că, da, v-aţi dat seama deja, în colecţia mea sunt numai nuduri. Ca un fir 
pasional peste generaţii, ani şi secole, în această colecţie şi-au făcut loc 
numai nuduri. Nu aş putea spune cum s-a ajuns aici, poate că nudul de 
Boucher a inspirit această selectare tematică. Am o colecţie de nuduri 
întinsă pe patru secole, de la Revoluţie până astăzi. Poate că limitarea la 
nudul feminin a restrâns destul de mult cunoştinţele mele despre peisaj, 
natura moartă său pictura de gen. Nu aş putea nega că e mult adevăr în 
asta, cu toate că apreciez foarte mult şi celelalte categorii tematice ale 
picturii figurative şi chiar am cunoştinţe despre ele. În acelaşi timp e 
adevărat şi că mă consider un connaisseur în pictura figurativă care are ca 
subiect nudul feminin, cunosc în amănunt cele mai importante nuduri din 
istoria artei şi am citit tot ce mi-a trecut prin mână despre nudul în artă. Şi 
o spun direct, consider nudul un nivel superior al picturii, mult peste 
peisaj. 
 Încordarea produsă de dorinţa nestăpânită de a o revedea 
amestecată cu teama că aş putea să nu o revăd s-a descătuşat total când am 
zărit-o. Mi-am eliberat toată încordarea, precum un arc comprimat la 
maximum şi eliberat brusc. Era acolo, venise. Când am văzut-o mi-am dat 
seama că în scurtul răstimp în care o văzusem la expoziţia de la La maison 

verte îmi gravasem în minte o imagine a frumuseţii ei care nu corespundea 
nici pe departe frumuseţii reale pe care o aveam în faţă. Abia acum o 
vedeam bine şi abia acum realizam cât de fascinat eram. Un univers întreg 
în faţa mea. Un univers feminin şi artistic, două mulţimi perfect reunite. 

-Mă bucur să te revăd, i-am spus poate cu prea multă sinceritate. 
-Mă bucur că ne revedem, mi-a răspuns.  

 La Les Arts e cel mai estetic  loc în care să iei masa la Paris dacă 
eşti iubitor de frumos. Clădirea este construită pe la începutul secolului al 
XX-lea în stilul art-nouveau, un stil pe care îl iubesc pentru feminitatea şi 
senzualitatea lui. Are aceeaşi unduire ca şi un Renoir. Când intri te 
impresionează scara din fier forjat cu un design art-nouveau extrem de 
bogat, complicat aş putea spune. Pe jos o lucrare din mozaic cu aceleaşi 
unduiri. Mozaicul a impresionat-o şi pe Simone, care nu mai fusese 
niciodată acolo. Mobilierul era şi el din aceeaşi epocă, ca şi obiectele 
decorative stil Gallé. Mesele erau despărţite unele de altele de vitralii art-
nouveau cu motive florale.  

-Spune-mi despre tine. Vreau să ştiu orice despre tine. Orice 
detaliu. 
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 Îmi era teama că dădusem prea deschis de înţeles cât de mare era 
interesul meu pentru ea. Mi-a vorbit despre ea, dar nu-mi mai amintesc 
nimic, pentru că mă uitam atât de mult în ochii ei încât pierdusem orice 
percepție a ceea ce se întâmpla în jurul meu. Ne apropiam cu fiecare 
secundă ce trecea, având un sentiment ciudat de déjà-vu. 

-Crezi ca faptul că ne-am cunoscut e o simplă  întâmplare său ceva 
predestinat? m-a întrebat. 

-Viata e un şir de întâmplări. Nu cred în destin, destinul omului 
este caracterul lui, i-am răspuns. 

-Şi dacă întâmplarea nu făcea să ne întâlnim? 
-Pot să-ţi răspund sincer? am întrebat-o simţind că mă lasă vocea. 
-Vreau un răspuns sincer, a insistat. 
-Să nu te fi întâlnit pare un coşmar… 

 Mi-am dat seama că, îndirect, îi făcusem o declaraţie de dragoste; 
nu ştiam că inima se da singura. Dacă inima e data celuilalt de către minte 
şi nu se duce singură, fără să întrebe, atunci dragostea nu e autentică. 

-Era necesar pentru amândoi să ne întâlnim…tocmai de aceea 
întâmplarea a făcut să ne întâlnim, mi-am reluat ideea, nu foarte logică… 

-Era necesar pentru fiecare să întâlnim pe cineva, era o necesitate 
pentru o asemenea întâmplare, faptul că s-a produs întâmplarea aceasta şi 
nu alta e un miracol. Cea mai fascinantă dintre întâmpalrile posibile. 
 Acum aveam impresia că ea îmi făcuse o declaraţie de dragoste. Îi 
reţineam cuvintele ca pe un tezaur. M-a învadat, venit din irealitate, un val 
de fericire extrem de real. 

-Nu cred ca întâmplarea e cuvântul potrivit să descrie felul în care 
am apărut Noi, ci întâlnirea, a continuat ea. Tindem să fim fiecare pentru 
celălalt o fereastră prin care vedem totul. 
 Întotdeauna m-am gândit că există într-o întâmplare din viitor o 
relaţie cu mai multă dragoste şi emoţie decât ceea ce trăisem. O altă femeie 
cu care să deschid dialogul vieţii şi al dragostei. Mă uitam la ea şi savuram 
fericirea de a o avea în faţă; încercam să gravez direct în inima chipul ei, 
pentru a-l avea mereu la îndemână. Conturul gurii ei sugera sărutul cel mai 
senzual cu putinţă. Devierea drumului meu spre ea era un miracol. 
-Viata autentică este un Dialog, a continuat ea, parcă în continuarea 
gândurilor mele. Existăm doar în relaţii de comunicare cu alţii, în 
Dialoguri. Cu cât avem mai multe Dialoguri, cu atât experienţa existenţei 
este mai completă. Fără Dialoguri eul nu exista, este un neant. Dialogul 
consolidează noţiunile despre viaţă; dragostea este supremul Dialog. 

La rândul ei, a vrut să ştie despre mine care a fost drumul spre artă; 
i-am povestit istoria familiei mele şi a colecţiei noastre de artă, i-am spus 
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ce tablouri am. Mi se părea o întâmplare divină să cunosc o femeie de care 
să mă simt atât de atras şi cu care aveam în comun marea mea pasiune, 
arta. Orele s-au dus prea repede…care e totuşi mijlocul prin care mă putea 
încremeni clipele? Nu aş putea lua timpul să-l prind într-o rama, ca pe un 
tablou, să-l pun pe perete? Cei care spun că profunzimea sentimentelor nu 
e egal distribuita între bărbaţi şi femei nu au dreptate. 
 La despărţire am invitat-o să-i prezint colecţia, pentru că mi se 
păruse că îşi dorea asta, de fapt dacă mă gândesc bine chiar îşi exprimase 
dorinţa mai voalat. După ce m-am despărţit de ea mi-am reproşat însă ca o 
invitasem atât de devreme, nici nu ştiam despre ea decât ce îmi spusese ea, 
dar invitaţia nu o mai puteam retrage. 
 Fiecare avem în jurul nostru un spaţiu existenţial propriu. Familia, 
prietenii, pasiunile, scriitorii care ne plac, pictorii pe care îi admirăm, 
filmele ce ne-au impresionat, locul în care trăim, muzica pe care o 
ascultăm, în general tot universul material şi intelectual în care trăim. 
Spaţiile existenţiale se intersectează. Dacă am un prieten comun cu altă 
persoană am un spaţiu existenţial întersectat; dacă îmi place poezia 
Gabrielei Mistral precum unei alte persoane, chiar pe care nu o cunosc, am 
un spaţiu existenţial intersectat. Spaţiile existenţiale au mărimi diferite. 
Puţini prieteni, un orizont întelectual mic, absenţa unor pasiuni conturează 
un spaţiu existenţial minor şi o explorare sărăcăcioasă a vieţii. A cunoaşte 
oameni noi şi a deschide Dialoguri sunt modalităţi de expansiune a 
spaţiului existenţial propriu cu spaţiile existenţiale ale celorlalţi. 
Descoperirea unui pictor său a unui compozitor este explorarea unui spaţiu 
existenţial nou. Pasiunile, de orice fel, sunt o îmbogăţire a spaţiului 
existenţial dar de la un punct ele devin  o barieră în calea expanisunii 
acestui spaţiu, pentru că aduc cu sine o stagnare; pasiunea mea pentru 
nuduri mă face să pierd din vedere frumuseţea picturii figurative a 
peisajului. Orice este nou în viaţa noastră este o expansiune a vieţii. 
Prezenţa ei în viaţa mea îmi dă un sentiment de exaltare atât de puternic 
încât am nu doar sentimentul că sunt nu doar în faţa unei expansiuni, ci a 
unei vieţi în întregime noi.  

“Era corect să pun capăt unei relaţii ce ajunsese la sfârşit încă de la 
început, pentru că îi lipsea autenticitatea. Am ieşit cu Claude în acelaşi loc 
în care ne cunoscusem, la un eveniment de lansare a unei reviste, hotărâtă 
să evit ocolişurile ezitante şi sa spun deschis ce gândesc şi ce simt. Eram 
hotărâtă să vorbim cu maximă deschidere despre noi doi şi să pun în faţă 
sinceritatea gândurilor. 

-Stiu ca sentimentele tale pentru mine sunt sincere şi foarte 
puternice. Am simţit asta de la primele noastre întâlniri şi m-am simţit 
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măgulită. La rândul meu, am nenumărate motive să te admir: eşti un om 
minunăt, cu nenumărate calităţi, aş putea spune chiar cu toate calităţile. 
Eşti chipeş, inteligent, sensibil, ambiţios, protector. În atâtea privinţe, eşti 
visul oricărei femei. Nu îţi lipseşte nimic.  

-Nu înţeleg ce vrei să spui Simone… 
-Nu cred că între noi este sâmburele unei relaţii pe termen lung, pe 

care ne-o dorim amândoi. Ne lipseşte ceva esenţial. Ne lipseşte 
autenticitatea, acel necunoscut şi nedefinit care face ca un el şi o ea să se 
contopească într-un tablou. Ne lipseşte dragostea spontană, emoţia 
adolescentină, senzaţia de găsire şi regăsire totală, senzaţia de dependenţă 
totală, conexiunea irepresibilă care dă sentimentul extrem de viu de 
fericire.  
 Am făcut o pauză, părea complet descumpănit iar eu aveam 
impresia că mă grăbeam cu toate lucrurile mult prea directe pe care voiam 
să i le spun. Transparenţa mea putea transmite duritate. 

-Vreau să fiu sinceră, vreau să fim sinceri. Nu putem pretinde să 
fim ceva ce nu suntem pentru că nu trebuie să facem asta. Nu trebuie să 
mimăm nimic, trebuie să fim, mă repet, autentici. Îmi doresc să fii fericit, 
ceea ce sunt sigură că se va întâmpla şi fără mine.  
 Nu a spus nimic un şir de minute. 

-Simone, ai cunoscut pe altcineva? m-a întrebat. 
-M-am cunoscut mai bine pe mine însămi. Nu vreau să fiu egoistă, 

nu vreau să ţin cont doar de ceea ce simt eu. Dar ceea ce simt eu are 
legătură şi cu viaţa ta şi atunci e corect să-ţi spun exact ce simt. 

-E corect să fii deschisă cu mine. Nu am avut nici eu impresia că ar 
fi fost vreodată între noi mai mult decât o prietenie amoroasă… 

-Nu vreau să trăim împreună un fals. Jocul vieţii trebuie să fie 
onest. Îmi pare rău. Ţin foarte mult la tine. 

-Nu ştiam că şi viaţa poate fi falsă, a spus arătându-se surprins de 
duritatea cuvântului. 
 Apoi a schimbat pur şi simplu subiectul. Seara a fost tristă, într-un 
anumit fel dramatică, dar onestă. Am vorbit despre foarte multe lucruri 
neimportante.” 

Farmecul primeleor momente ale unei relaţii se proiectează peste 
ea, în timp, însufleţind-o permanent. Fără un mănunchi de prime momente 
fermecătoare, o relaţie este inautentică. Primăvara, muzica lui Liszt, 
culoarea cilcamelor, parfumul liliacului, arta nudului feminin erau părţi 
componente ale unui tablou al primelor noastre momente. Mă 
îndrăgosteam fără posibilitatea să mă opun şi oricum fără dorinţa să opresc 
desfăşurarea emoţiilor stârnite în urma unei întâmplări care mi-a adus-o în 
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faţă. Vă mărturisesc faptul că am citit sau unori doar răsfoit diverse cărţi 
care aveau ca subiect iubirea şi încercau să o dezbata, său dacă asta e un 
pic prea mult spus, atunci măcar să o întoarcă pe toate fețele, cărţi de 
beletristică, de psihologie, de teologie. Am găsit în ele o imensitate de 
banalităţi, de afirmaţii prozaice, caracterizări stupide, prezumţii şi ipoteze 
din partea unor autori despre care nu sunt sigur că au experimentat vreo 
formă de emoţie care să se numească iubire. Dragostea autentică nu poate 
fi decât de la prima vedere, de acest lucru sunt pe deplin convîis.  Felul în 
care grecii vedeau originea iubirii e mai degrabă autentic decât cel al 
oricăror teorii ştiinţifice. Legenda celor vechi cu privire la originea iubirii 
în săgeţile conspirative ale lui Cupido surprinde cel mai bine esenţa 
sentimentelor autentice, care este spontaneitatea. Ceva ce nu e spontan nu 
e iubire, ci o încadrare eronată a unor altfel de sentimente în categoria 
iubirii. Îmi vine acum, vorbind atât de înflăcărat despre iubire, lucru pe 
care cred că l-aţi remarcat, tabloul lui Botticelli Alegoria Pimaverii. Da, v-
aţi dat seama de ce aduc vorba de acest tablou atât de celebru, meritat. 
Acest tablou este o bijuterie desăvârşită. Gratiile blonde ale lui Botticelli, 
prezente şi în alte tablouri ale lui, îşi etalează frumuseţea într-o scenă  
cuceritoare, a frumuseţii estetice şi erotice. Botticelli îi face în acest tablou 
o caracterizare lui Cupido mai bună decât cei vechi. Aţi observat deja că i-
a acoperit occhii, punându-l să-şi arunce săgeţile fermecate fără să ştie 
unde cad iar asta asigura spontaneitatea sentimentelor pe care le 
declanşează, intâmplarea. Emoţiile aduse de săgeţile lui Cupido au o 
imensă putere de transformare a vieţii. 

Pentru mine arta nu este o idee platonică a frumuseţii pure ci un 
fenomen al propriei mele vieţi; am transformat arta într-un mod de viaţă. 
Unii spun despre arta că este un refugiu, o viaţă alternativă la viaţa reală; 
pentru mine arta este nu doar viaţa reală, ci însăşi viaţa. Ca şi Thomas 
Crown, sunt un art-addicted care are nevoie de doză zilnică. Sunt 
iremediabil dependent de narcoticul cultural care este arta. Consum artă în 
fiecare zi pentru a-mi asigura nevoia de frumos. Propria mea colecţie, 
galeriile cu expoziţii temporare, muzeele, galeriile virtuale, albumele de 
artă său revistele de artă sunt sursa mea de emoţie plastică. Îmi pun tot 
entuziasmul şi toată pasiunea în artă, mă îndrăgostesc de tablouri din 
muzee pe care merg să le văd şi să le revăd, precum Thomas Crown care 
mergea la Metropolitan Museum pentru a admira un singur tablou, San 

Giorgio Maggiore la apus de Monet, de care era cu totul îndrăgostit. El 
disimulează obsesia pentru tabloul de Monet lăsând să se înţeleagă că îl 
aduce în muzeu admiraţia pentru un tablou de Van Gogh. Thomas Crown 
este un pasionat de artă la limita patologicului, de vreme ce este capabil să 
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pună la cale furtul tabloului de Monet într-o diversiune în urma careia îl 
fura el însuşi. Dar mai mult decât atât, el fura tabloul, îl savurează în casa 
lui câteva zile apoi îl înapoiază muzeului deghizat într-un Cézanne. Cu alte 
cuvinte, furase tabloul de Monet doar pentru a crea un joc în jurul pasiunii 
lui pentru artă. E o diferenţă între colecţionarii de artă şi pasionaţii de artă, 
nu sunt două mulţimi perfect suprapuse. Unii colecţionari de artă sunt 
snobi sau pur şi simplu investitori, pe nici  una din aceste categorii nu-i 
putem numi pasionaţi de artă. Dar cei pasionaţi de arta au ceva în comun, 
pasiunea patologică. Gândul la arta produce un entuziasm care e imposibil 
de descris, numai un alt pasionat de artă poate înţelege ce simte un 
pasionat de artă. Arta este o experienţă personală.  Colecţia de artă este un 
portret al colecţionarului. Detaliile ei sunt detaliile personalităţii 
colecţionarului. Amintiri, pasiuni, emoţii sunt toate părți dintr-o colecţie de 
artă. Colecţia de artă arată şi felul în care creşte din punct de vedere artistic 
un pasionat de artă. Orice început este nesigur, nedefinit, ambiguu, ezitant, 
lipsit de criterii. Falsurile fac parte din începutul oricărei colecţii, dar 
falsurile au şi ele o virtute, aceea că au un rol instructiv. Încet încet gustul 
se stabilizează şi se concentrează după un anumit criteriu: pictura unei 
anumite perioade, pictura unui anumit pictor, pictura tematică, cum este 
colecţia mea de nuduri. Colecţionarii de arta au un rol crucial în lumea 
artei, pentru că pasiunea lor pune arta în mişcare.  

Chiar dacă v-am mărturisit că nu sunt foarte ataşat de tabloul din 
Renaştere, pentru că nu respecta regulă după care eu şi familia mea am 
făcut achiziţii şi are din această cauză o origine neclară, confirmând 
utilitatea acestei reguli, ţin cu tot dinadinsul să vi-l descriu pentru ca într-
un fel el este eroul principal al acestei poveşti, mai important chiar decât 
personajele principale, pe care el le pune în lumină.  Orice tablou este o 
experienţă culturală. Reprezintă o epocă, un artist, un stil, un limbaj, are o 
istorie. Şi în acelaşi timp un tablou este un profesor de artă pentru cel în 
colecţia cui se afla. Dă zilnic lecţii de artă de vreme ce este o mostră de 
istorie a artei.  

Tabloul acesta renascentist, fără îndoiala ispititor, dar care nu a fost 
niciodată ţinta entuziasmului meu, se pare că a apărut în colecţia familiei 
mele undeva la începutul secolului al XIX-lea dar nu ştiu nimic concret 
despre el: provenineţa, artistul, nici măcar școala. E adevărat că tabloul a 
fost neglijat, stingher, nu a părăsit niciodată casa, nu a fost prezentat 
nicăieri. Sunt mulţi colecţionari care  nu se dau în lături de la 
achiziţionarea de tablouri nesemnate, anonime, în jurul cărora poate plana 
un mister. Tabloul reprezintă o femeie cu părul lung, lăsat în şuviţe, cu o 
gură perfect desenata şi ochii negri; o fată foarte estetică, o femeie 
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frumoasă, senzuală, voluptoasă, cu un sân dezgolit, nu cu amândoi, doar 
cât să aţâţe curiozitatea, dorinţa. E un amestec de voluptate şi pudoare, e o 
incitare la admiraţie erotică. Lumina aurita pune în întregime stăpânire pe 
tablou şi scoate în evidenţă culorile, umplându-le de strălucire. Expresia 
feţei personajului sugerează că este  sigură de puterea ei de a mişca inimile 
privitorilor şi aşteaptă să fie măgulită. Mi-am imaginat întotdeauna că 
tabloul este o copie după un maestru; este de mare calitate artistică dar a 
rămas o enigmă. De-a lungul anilor, în legătură cu originea lui s-au făcut 
nenumărate supoziţii. Prin anii treizeci, pictorul Maurice Denis a fost în 
vizită la noi la invitaţia bunicului meu. În fata tabloului de care vă vorbesc 
se pare că ar fi spus “Domnule Manet, aceasta este o operă de mare 
maestru”. Totuşi, nimeni nu a acordat o atenţie specială tabloului, nu a fost 
dus la nici un expert pentru că pur şi simplu, mă gândesc, nici unul din noi 
nu am fost suficient de siguri că e într-adevăr un tablou de maestru. 
 Am aşteptat-o în faţa casei, mai nerăbdător decât atunci când am 
ieşit prima dată cu ea la Les Arts. Era nerăbdătoare să vadă tablourile dar 
am temperat această dorinţă cu dorinţa mea de a o privi şi de a o admira. 
De fapt, lucrurile s-au întâlnit la mijloc; ne-am aşezat pe fotoliile Empire 

pentru a bea o cafea şi a începe vizionarea colecţiei chiar cu tablourile din 
salon. În faţa noastră era Renoirul, un tablou atât de pătruns de spiritul 
artei moderne, pe care l-a apreciat foarte mult. Ştia totul despre 
impresionişti şi chiar am învăţat multe despre Renoir ascultând fineţea 
observaţiilor pe care le făcea cu dar de scriitor. Alături de Renoir era 
tabloul de Boucher, cu număr de catalog unu în colecţie. Ambele tablouri 
inspirau senzualitate, ea inspira senzualitate. I-am prezentat tablourile; în 
faţa fiecăruia etala aprecieri critice care mă făceau să o invidiez şi chiar să-
mi refac propriile mele aprecieri despre unele din ele. Sub vraja unei femei 
frumoase, arta este mai strălucitoare şi mai captivantă. Nu a fost nici un 
tablou căruia să-i arunce doar o privire fugară; ducea analiza unui tablou la 
nivele superioare, de care, onest vorbind, eram deseori depăşit. Am 
descoperit sau redescoperit multe din propriile mele tablouri doar 
ascultând-o. La fel cum stelele sunt mai frumoase reflectate în apă, 
propriile mele tablouri erau mai frumoase văzute de ea; în urma ei, le 
vedeam şi eu în adevărata lor lumina. Era un izvor nesecat de idei despre 
artă. Vă daţi seama că eram curios să-i aflu opinia despre tabloul anonim 
din Renaştere. Când am ajuns în faţa lui am întrebat-o: 

-De acesta ce-mi poţi spune? 
Ochii ei au prins un luciu, dat de admiraţie şi pasiune. Atunci când 

se uita prima dată la un tablou, avea o anumită încordare a privirii şi a 
minţii, precum un muzician care vede prima dată o partitură pe care întâi o 
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descifrează în datele ei muzicale. A rămas în contemplare o bună bucată de 
vreme. Ochii şi mintea ei erau în întregime consacrate tabloului. L-a privit 
din mai multe unghiuri, a scos mici pufăituri de admiraţie, apoi s-a 
apropiat şi l-a privit de la câteva degete, cautând detaliile, s-a îndepărtat 
din nou pentru a-i vedea perspectiva, atât central cât şi din părţile laterale. 
M-a ţinut prea mult în tensiune până şi-a spus opinia. 

-Un tablou bun are o infinitate de expresii, precum acesta. Este un 
tablou din Renaşterea Italiană absolut deosebit. Le eclipsează pe toate 
celelalte tablouri din colecţia ta, chiar şi pe tabloul de Renoir. Este o 
poezie. Este unul din cele mai frumoase tablouri pe care le-am văzut 
vreodată. 

-O să-l să descoperim împreună, i-am răspuns. 
-Se pare că avem multe de descoperit împreună, a spus făcându-mă 

să visez. 
 Fascinaţia pentru ea a crescut enorm în seara aceea. Începusem să 
mă simt într-o dimensiune nouă a realităţii, a vieţii mele private, a vieţii 
mele emoţionale dar şi a vieţii mele de iubitor de artă. În zilele următoare, 
m-am uitat la tabloul anonim şi parcă, după ce am văzut-o pe ea 
admirându-l, îl vedeam şi eu cu alţi ochi. Viaţa mea combina arta şi 
dragostea, cu gânduri întreţesute. 

Omul este emoţie. Sentio, ergo sum. Ne conectăm la lumea din 
jurul nostru şi o cunoaştem doar prin emoţiile pe care le trăim. Emoţiile 
sunt un mod de a percepe lumea, de a o cunoaste dar şi un mod de a o 
transforma. Viaţa nu este ghidată de raţiune, ci de emoţii. Ceea ce căutăm 
sunt emoţii, doar ele sunt autentice, reale. Dictatura raţiunii şi 
raţionalismul au dus prea des lumea la dezastru. Cărţi care crăpau de 
“raţionalism” au justificat crime şi războaie de proporţii barbare. 
Societatea perfectă este cea care îl lasă pe fiecare să-şi caute singur 
emoţiile care îi fac plăcere, socitetea care îl lasă pe fiecare să-şi estetizeze 
viaţa. Arta şi dragostea sunt singurele certitudini, pentru că sunt singurele 
emoţii reale. Nu există reţete de viaţă confirmate, ar fi penibil să copiem 
reţete de viaţă, este ca şi cum am duplica existenţa altora. Viaţa autentică 
este originală, unică, deschisă. Compun piesele existenţei mele după o 
reţetă proprie, unică, personală, originală, cu un mix unic de ingrediente. 
Aleg ingredientele care îmi furnizează emoţii. Nu caut o armonie a acestui 
mix ci sentimente şi emoţii. Arta este o filosofie de viaţă, un mod de viaţă. 
Mă las condus de plăcerea estetică, ca mod de viaţă. Raţiunea trebuie 
înlocuită de artă. 

Nu toate lucrurile frumoase sunt şi posibile. Unele rămân simple 
virtualităţi, cel mult fantezii, adică ipostaze şi scene de viaţa trăite cu 
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emoţie, dar fără vreo legătură cu realitatea exterioară. O simplă visare, 
visul diurn, visul dorinţa. O dragoste ideală, cu o persoană ideală şi în 
împrejurări ideale rămâne în multe cazuri o neîmplinire.  

-Mă întreb deseori dacă tu eşti reală său eşti un vis, i-am spus în 
timp ce ne plimbam de mană pe malurile Senei. 

-Mă ţii de mană, e totul foarte real, sunt a ta, încerca ea să oprească 
fluxul de dubii. Noi existăm, împreună. 

-Ești reală acum. Poate peste un an sau poate doar peste o lună tu 
nu vei mai fi şi noi nu vom mai fi. Atunci totul va părea un vis care s-a 
consumat în miez de noapte şi din care nu a mai rămas un fir de praf în 
adierea timpului. 

-Singurele lucruri reale sunt emoţiile. Emoţiile pe care ni le dăm 
unul altora sunt reale. Când eşti în faţa unui tablou, emoţiile pe care ţi le 
transmite sunt reale. Dacă nu-ţi transmite emoţii tabloul nu are realitate 
pentru tine. Singurul lucru ce rămâne din trecut sunt nişte emoţii cărora le 
redam viaţa sub forma unor amintiri. Din tot ce facem rămân doar 
emoţiile. Secvenţe de emoţii.  

-Esti prototipul emoţiilor. Fără tine nu aş trăi. 
 Sărutul este unitatea de măsură a iubirii. Sărutul nostru nu are 
realitate concretă, este dincolo de realitate pentru că nu are legătură cu 
gura sau cu buzele, ci cu emoţia telurică pe care o provoacă în noi, cu 
vibraţia erotică a corpului, umplut şi golit. Senzaţia că fiecare intra în 
celălalt, culege emoţii din plin şi se întoarce înapoi cu ele. Sărutul nu 
aparţine realităţii, ci metarealitatii, este o spiritualizare a sexualităţii. 

-As fi gelos dacă aş şti că sărutul… 
-Gelozia e o emoţie. Dacă poţi, săvureaz-o, spuse ea făcându-mă să 

mă năpustesc cu gura mea peste gura ei.  
 Un sărut autentic e cel care nu se apropie niciodată de sfârşit, care 
se reporneşte singur cu combustie miraculoasă atunci când pare că se 
apropie de sfârşit. Începe tandru, ca o adulmecare, are apoi o desfăşurare 
treptată, începe o fază de inventivitate, apoi se aprinde, ca o explozie, ca o 
revărsare, are un moment de maximă voluptate, orgasmic, magic, ceresc, 
se linişteşte uşor şi când pare că a obosit se reporneşte cu aceleaşi 
momente. Un sărut este o sinteză a tuturor simţurilor participante la 
comunicarea erotică. 
 “E atât de târziu şi totuşi refuz să mă dau somnului pentru a mai 
savura puţin parfumul poveştii de dragoste în care mi-am mutat viaţa. Sau 
dacă adorm, aş vrea să nu fie mai mult de o clipă şi în acea clipă să visez 
un instantaneu cu noi doi. Memories of you este un fond muzical mirific 
pentru o poveste. Îl iubesc pe Errol Garner pentru Memories of you. Mi-e 
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teamă de somn pentru că aş putea să mă trezesc în viaţa mea dinainte de el. 
Mai bine nu dorm, mai sigur să nu dorm, să păstrez totul aşa cum este, 
măcar o noapte. Fără el nu mai exist. Adevărata percepţie asupra propriei 
mele realităţi este doar în relaţie cu el; el însuşi a devenit indispensabil 
propriei mele existente. Fără Dialogul cu el nu trăiesc. Nu credeam că 
viaţa mea se poate schimba dintr-o dată, fără a mă preveni, fără a mă 
pregăti, aruncându-mă direct într-un vârtej de emoţii. Dragostea e o 
metamorfoză. Corpul meu vibrează la gândul nostru. Sunt fericită. Sunt 
foarte fericită.” 

Îmi dau abia acum seama că nu am prezentat-o şi nu am descris-o 
aşa cum se cuvenea pe Simone şi că aţi aflat doar din desfăşurarea poveştii 
câte ceva despre ea. Este cât se poate de limpede că nici pe departe nu aş 
putea face o descriere amănunţită a personajului de felul celei pe care un 
scriitor consacrat o face personajelor sale. În plus, orice am spus până 
acum despre ea şi orice voi spune în viitor va fi subiectiv, pentru că 
vorbesc de o persoană pe care o iubesc şi de care sunt pasionat. De asta vă 
veţi da cu siguranţă seama. Imaginaţi-vă că mergeţi pe stradă; în faţă, în 
depărtare, apare silueta unei femei mai degrabă înalte, cu un mers de 
eleganta desăvârşită, într-o rochie adaptată corpului care îi scoate în 
evidenţă mijlocul subţire, fără de care nici un corp de femeie nu are 
feminitate. Se mişca cu atâta siguranţă de sine! Cum s-a apropiat deja 
destul de mult puteţi vedea detaliile. Este blonda cu ochii negri, trăsăturile 
feţei ei sunt feminine dar totuşi ferme; o încântătoare blondă care, 
neaşteptat, eclipsează brunetele din jurul ei. Nu este o frumuseţe moale, ca 
a unei păpuşi; este o frumuseţe romană, aminteşte de îngerul lui Rafael. 
Nici un bărbat din jurul ei nu nu rezistă tentaţiei de a o admira, de a 
întoarce capul după ea, de a fura pentru o frântură de secundă imaginea 
acestei Graţii moderne. Este un colorit blond care aprinde. Surâsul nu e 
profesia ei, îl face discret şi rar, ceea ce îi creşte valoarea. Corespunde atât 
de bine ideii din mintea mea despre frumuseţea ce îi stă bine unei femei. În 
jurul ei pluteşte un farmec ivit din frumuseţe şi eleganță; este dependentă, 
ca orice femeie, de complimente precum sunt ciclamele sălbatice 
dependente de stropii de ploaie ce le vin direct său prin mijlocirea 
copacilor, şi din care îşi întreţin ireala lor culoare. La asta trebuie să adaug 
şi că niciodată eu însumi nu simţisem nevoia să fac atât de constant 
complimente, precum un grădinar care udă ciclamele, ştiind că fără grija 
lui mirificele flori îşi vor pierde strălucirea. Citeşte foarte multă literatură, 
tot timpul are o carte în lectura. Spune că literatura ajută la descoperirea 
unor dimensiuni ale existenţei pe care nu le ştim, pentru că experienţa 
noastră este limitată. Desigur că este pasionată de modă, despre care spune 
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că este o modalitate de punere în evidenţă a nudului, dar pe care mulţi o 
înţeleg greşit ca o modalitate de acoperire a nudului. Este măcar la fel de 
pasionată de artă pe cât sunt eu dar, onest vorbind, cunoştinţele ei sunt mai 
vaste decât ale mele şi au o notă certa de profesionalism. Cântă la pian, 
deşi mărturisesc că nu am avut prilejul să o ascult dar e o plăcere pe care o 
las deocamdată nedescoperită. Provine dintr-o famile cu trecut nobiliar. 
Idealizarea persoanei iubite este inevitabilă; o consider o favorită a naturii 
şi a artei. Nu sunt într-un vis.  

Erotismul este un univers infinit, pe care niciodată nu-l putem 
curpinde. De fapt, acesta este lucrul cel mai fascinant la erotism, 
infinitatea lui. Dar el nu poate fi infinit doar ca senzualitate. Erotismul 
foloseşte senzualul doar ca punct de plecare, ca suport, dar îl combină cu 
imaginaţia, cu imaginile, fotografice său cinematografice, cu cuvintele şi 
naraţiunea, cu personajele, cu limbajul, cu simbolurile, cu conceptele, cu 
muzica şi culorile, cu ocru şi galben, cu joaca, cu florile, cu muzica lui 
Errol Garner, cu fantezia, cu momente trecute şi momente dorite în viitor. 
Într-un cuvânt, cu arta. Trebuie să le combine în secvenţe. Când o 
îmbrăţişam se arcuia lipită de mine, ca o unduire dîntr-un tablou de Renoir, 
şi corpurile noastre rămâneau lipite într-un singur punct, agăţaţi. 
Sentimentul de dragoste şi emoţia erotică se întâlneau în cerul gurii, nu 
ştiu de ce tocmai acolo. Când sunt cu ea timpul devine o realitate acută, 
curge şi aş vrea să-l opresc, să nu mai existe, aşa cum am simţit înainte de 
a fi ea.  Când nu eram cu ea, timpul nu avea limite, era oricât, acum că 
sunt cu ea dintr-o dată pare finit, măsurat, insuficient. Ceasul rămâne 
întotdeauna pe mană, nu mai e timp pentru acest obiect al cărui defect 
fundamental e că arata doar prezentul, mereu prezentul. Îmi doresc atât de 
mult Prezent, numai Prezent, în cantităţi universale, cosmice. Limitele 
simţurilor pot fi oricând depăşite. Am descoperit dimensiuni ale voluptăţii 
pe care nu doar că nu le experimentasem, dar nici nu ştiam că există, că 
pot exista. Am descoperit Originea lumii de Courbet. Congruenţa noastră 
erotică era totală, ambii preţuind fantezia care lărgeşte orizonturile; un 
partener care nu e izvor de fantezie pentru celălalt e o stavilă în calea 
exprimării erotice. Erotismul este o spiritualitate.  

Lorette este cea mai veche prietenă a mea. Ne ştim de mici, părinţii 
noştri erau prieteni, eram ca într-o familie. O admiram cu o anumită 
înfrânare; dacă am fi ajuns vreodată împreună nu aş fi putut evita un 
sentiment de incest. Ajunsese profesoara de germană care îşi dorise 
întotdeauna să fie. Scria şi literatură, lucru pentru care o admiram şi chiar 
credeam că avea darul natural al scrisului. Uneori mă folosea drept cititor 
de încercare, spunând că ochiul meu critic dar amical o va feri de ochiul 
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critic inimical al criticii. Eu nu eram totuşi critic literar, ci cel mult o 
prismă a publicului. Am aşteptat-o la Club du jazz. Era strălucitoare. Când 
s-a aşezat mi-a pus pe masă o carte şi s-a grăbit să mă avertizeze: 

-Este o carte pe care nu accept să nu o citeşti. Nu este o carte 
oarecare. Este o carte despre artă şi viaţă. 
 Era Doctor Faustus, de Thomas Mann. 

-Eu trăiesc zilele acestea o carte. O carte despre artă şi dragoste. 
 A scos un sunet de mirare. 

-Tu îndrăgostit? se miră ea. De altceva decât de tablourile tale? 
Unde e modelul să-l felicit?  

-Da, eu îndrăgostit.  
-Vad că vorbeşti serios. Cine e Graţia? 

 I-am povestit turnura sentimentală din viaţa mea. Mă privea 
zâmbind admirativ. Părea fericită pentru mine. 

-Vreau să o cunosc şi eu, mi-a cerut. 
-O să ţi-o prezint cât mai curând, am asigurat-o. 

 Muzica lui Errol Garner, din fundal, da un sentiment puternic de 
fericire.  

- Stii frază celebră a lui Sartre “suntem ceea ce mai putem face cu 
ceea ce au făcut din noi”? 

- Da, i-am răspuns. Este o pledoarie pentru omul autentic. Care nu 
poate exista. Convenienţele ne taie din autenticitate, aproape o fac 
imposibilă. Putem ieşi din mecanism? 

- Mă tentează să scriu un roman pe tema asta, o ficţiune despre un 
personaj care creşte complet izolat şi care la douăzeci de ani intră în 
societate, fără a şti nici măcar un limbaj şi fără a fi injectat cu “valorile” 
generale. O demonstraţie a faptului că existenţa precede esenţa.  

- Ai putea în felul ăsta să dezbaţi tema postmodernă a omului setat 
de societate şi de marile poveşti ale acesteia şi care nu poate fi niciodată el 
însuşi, i-am spus. 

- Asta vreau să fac. O pledoarie pentru autenticitate. Vreau să-mi 
defulez revolta ca nici eu însămi nu pot fi autentică. Nu mai pot să o ţin în 
mine. 

Nu am înţeles bine remarca ei dar nu am insistat. Toate aşa-zisele 
“valori” sunt construite de societate şi promovate apoi ca obligatorii pentru 
toţi. Valori la naşterea cărora noi nu am participat dar ni se cere să le 
respectăm şi să ne trăim viaţa după ele. Binele şi fericirea “comună” sunt 
dictaturi asupra sufletului. 

- Singura epistemologie posibilă este cunoaşterea lumii prin emoţii, 
am continuat.  Suntem o emoţie şi percepem lumea prin emoţii. 
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- Câtă dreptate ai.  
Am depănat amintiri din copilăria noastră comună, am vorbit 

despre zeci de lucruri şi subiecte. Lorette face parte atât de mult din viaţa 
mea. 

“Seara cu el a fost un vis, dar e atât de dureros să-l văd îndrăgostit 
de altă femeie. Cândva, totuşi, fie şi la bătrâneţea cea mai tristă şi 
dezolantă, va trebui să-i spun ceea ce e adevărat de atâţia ani şi va fi cu 
siguranţă adevărat întotdeauna. Am fost îndrăgostită de el de când mă ştiu, 
cu toate că am fost ca fraţi. Citisem o legendă care spunea că toţi copiii 
sunt predestinați unii altora la patruzeci de zile şi eram sigură că noi eram 
o astfel de pereche. Îl iubeam pentru frumuseţea lui, când eram copii. 
Apoi, la frumuseţe, am adăugat pe rând câte ceva, pe măsură ce creşteam 
şi el se tranforma din copil în adolescent, în tânăr, în bărbat. De câteva ori 
am fost foarte aproape să i-o spun, dar de fiecare dată ceva m-a oprit. 
Prima dată a fost când aveam opt ani şi eram cu părinţii noştri în Bretagne. 
Pe malul mării, culegând stele de mare deşirate pe plajă, eram cu un “te 
iubesc” la marginea buzelor, gata să cadă. M-am pregătit să-i dau drumul 
de mai multe ori, fără să-mi fac destul curaj. Cel mai aproape să reuşesc a 
fost când eram amândoi aplecaţi peste două stele de mare îmbinate ca un 
lego; atunci mi s-a părut că tabloul format de ele asigurau un moment atât 
de magic. Întâi am făcut cu degetul un pătrat în jurul stelelor de mare, ca şi 
cum le-aş cuprinde într-o ramă, sperând ca asta îi va transmite un mesaj şi 
am fost gata să spun magia, dar emoţiile mi-au ucis curajul. Fără să-şi dea 
seama, mergând pe plajă, i-am luat mana într-a mea şi am mers aşa câţiva 
metri, am fost atât de fericită. În adolescenţă, când am mers împreună la 
Luvru să vedem sculpturile romane şi greceşti, momentul a fost mai 
degrabă erotic, dar la fel de potrivit. Printre nuduri idealizate, masculîne şi 
feminine, cu aerul nespus de erotic, am fost iarăşi aproape să las declaraţia 
să iasă, dar s-a înmarmorat pe buzele mele şi aşa a rămas. Cu timpul, 
curajul a fost tot mai slab şi nici măcar nu îmi mai propuneam să-i declar 
dragostea. Mă gândeam că, dacă ar fi avut o licărire de sentimente pentru 
mine, mi-ar fi spus, pentru că el ar fi avut curajul ce-mi lipsea mie. Şi 
timpul a trecut pur şi simplu. Cel mai greu a fost nu că nu am putut să-i 
destăinui scretul meu, ci să-l ţin în mine fără să se vadă, să-mi ţin emoţiile 
încătuşate în aşa fel încât să nu vadă nimeni. Am ascuns emoţiile pentru el 
ca o taină de care nu ştie nici îngerul meu şi am suferit să-l văd cu iubitele  
de care s-a înconjurat de-a lungul anilor. Acum, la patruzeci de ani, a juns 
la plenitudinea masculinităţii lui, a ajuns o esenţă de bărbat şi în continuare 
nu este al meu, este al altora iar eu joc tot rolurile dureroase de confidentă 
şi de îndrăgostită neiubită. Gândul mă face tristă. Sunt atâţia ani de atunci. 
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Nu mai pot duce starea asta fără să-mi îngheţ cumva sensibilitatea. Cum 
poate fi atât de greu de făcut o declaraţie de dragoste?” 

Părinţii Simonei şi micul chateau în care trăiesc aparţin unei lumi 
care nu mai există; o lume a unei alte ordini, în care lucrurile aveau o 
structură naturală, aşezată. Familia Simonei, Forbin, avea o istorie de patru 
sute de ani şi suferise o cădere din care nu şi-a mai revenit niciodată 
complet la Revoluţia din 1789, atunci când lumea a prins o fluiditate care a 
întors-o cu josul în sus.  

-Eu provin dintr-o familie care a făcut Revoluţia pe baricade, i-am 
spus domnului Forbin, care mă invitase după masă în salon la un ceai. La a 
opta generaţie în trecut, familia mea a participat la Revoluţie, chiar în 
conducerea acesteia. Dumneavoastră proveniţi dintr-o familie care la 
Revoluţie a emigrat pentru a se proteja.  
-Revolutia a fost inevitabilă, atunci său cândva mai târziu. Aristocraţia la 
1789 trăia deja de mult în afara istoriei, sfârşitul ei era inevitabil. Într-
adevăr, pentru noi Revoluţia a fost un dezastru; familia mea a pierdut 
aproape tot şi nu şi-a mai revenit niciodată. Am pierdut cea mai mare parte 
din proprietăţi, pe care nu le-am recuperat nici măcar temporar în timpul 
Restauraţiei.  
 Istoria se transformă în timpul marilor evenimente într-un monstru 
mitologic care înghite mase de oameni în numele unor idei utopice. 
          - Văd că aveţi o colecţie de tablouri destul de importantă. Am 
remarcat tabloul de Millet, i-am spus, încercând oarecum să schimb 
subiectul. 
         - Îți voi face o destăinuire. Adevărată colecţie a familiei mele am 
pierdut-o în întregime la Revoluţie, atunci când marchizul Forbin, 
strămoșul meu direct, a trebuit să-și ia familia și să fugă din Franța pentru 
a-și salva viața.  
 Intuiam o pierdere imensă, pe care o simţeam ca şi cum ar fi a mea. 
Mă simţeam foarte solidar cu el. Nu experimentasem pierderea unui tablou 
decât simulând uneori pierderea Renoirului luându-l de la locul lui. 
Simţeam cum era. Umbrele de pe chipul lui vorbeau despre regretul ce îl 
măcina. 
          - Colecţia era formată din circa două sute de tablouri, care au 
dispărut atunci când familia mea a părăsit Parisul, chiar în luna iulie, a 
continuat el în aceeaşi notă. Niciodată nu am putut destrăma gândurile 
legate de aceste tablouri. Nici unul din ele nu a mai fost recuperat vreodată 
şi nici nu ştim ce s-a întâmplat cu ele. Poate au avut soarta multor altor 
pânze care au ajuns feţe de masă în casele revoluţionarilor.  
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 Aş fi putut să mă simt jignit de remarcile lui, dar nu am făcut-o, 
atât pentru că avea dreptate cât şi pentru că strămoşul meu revoluţionar, 
Jean Manet, era un iubitor de artă şi fondase o colecţie care există şi astăzi, 
deci remarca lui nu mă viza direct. I-am povestit domnului Forbin ce ştiam 
despre el. 
          - Mă bucur că eşti colecţionar de artă. Dar, şi tu ştii asta, arta este o 
pasiune ce trebuie îngrijită zilnic, precum ciclamele. 
          - Ce tablouri erau în colecţia dumneavoastră la Revoluţie? l-am 
întrebat cu maximă curiozitate, nedându-mi seama că puteam deschide o 
rană. 
           - Maestri italieni, flamanzi, olandezi, pictură franceză. Mi-a rămas 
un singur document care inventariază o parte din colecţie. 
 S-a ridicat şi s-a îndreptat spre un secretaire  stil Ludovic al XV-
lea, din care a scos o hârtie gălbuie şi zdrenţuită. S-a aşezat la loc, pe 
fotoliul acelaşi stil cu secretaire-ul. 

- În acest document, întocmit cu doi ani înainte de Revoluţie, sunt 
aşternute cam o sută de tablouri. Iată, Tîntoretto, Verrocchio, Bellini, 
Theodoor Boeyermans, Alexander Coosemans, Chardin, Georges de la 
Tour şi mulţi alţii. Cele mai importante erau un Rubens şi un Tizian. 
Măcar dacă aceste tablouri ar fi expuse pe undeva. 
 Mi-am dat seama că nu aveam ce să mai adaug. Simone ni se 
alăturase de câteva minute bune. Scena avea ceva trist, tristeţea unei 
pierderi imense, de proporţii istorice. 

 
 
 

(Din romanul „Colecţionarul de nuduri”, 

 în curs de apariţie) 
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Poeme de  

Daniela Varvara 
 

 

 

 

 

III. Dezlocuirea 
 

azi 
 
aici totul e simplu: a fi 

înăuntru e viul ca un sfânt în trupul căruia  

stau înfipte suliţe otrăvite 

ca să intri în moarte  

trebuie trecut pasul agoniei 

 

azi (nu se ştie niciodată până când va fi azi) au trecut multe elicoptere ale 

armatei 

hoaba a venit cu un păr încâlcit şi cu bube în tălpi 

în tavanul sălii de clasă părea că se prăbuşesc soldaţi 

lucica a descuiat magazia de lemne unde băncile dezmembrate păreau scuturi 

ale vechilor greci 

apoi am aşteptat maşina de gunoi cum  

în copilărie aşteptam căruţa de pâine 

nu a venit prea repede 

nu venea nici atunci  

 

să ne deprindem cu gustul glontelui în pâine 

aceasta pare să fie rugăciunea de azi 

 

trec...(i)eri 
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1. 
 

întuneric  

sunt atrasă  

ca-ntr-un cilindru  

spre lumină 

trec? 

 

 

2. 
trupul  

devine  

o coală albă  

de încolţit seminţe 

am privit înăuntrul ei  

şi era lumină  

ca-n ziua întâi 

noaptea  

la capătul căreia  

ştiu că nu oricine  

îţi spune „tată, tată!” 

este copilul tău 

 

priviri. dinăuntru 
 

1. 
deveneam  

pământ  

şi râuri cu sânge  

albastru-senin 

rugăciunile sfinţilor  

se aşezau  

şi umpleau  

spaţiile dintre rânduri 

 

atunci am deschis ochii  

atunci am văzut  

 

2. 
şi totuşi  

dacă deschizi ochii larg  
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simţi cum te-nţeapă lumina 

cum pe alocuri se conturează  

pete albastre  

(pe trup pe locul ferestrei 

pe locul cerului  

şi pe iarbă)  

e o durere neîncăpută în inimă 

 

3. 
am ochi  

dar nu pot vedea totul  

lumea  

mă înconjoară  

în ea locuiesc 

dar ea  

nu  

mă  

locuieşte  

pe mine 

 

zi 

în care văd cum 

trupul este o margine  

 

fiecare lucru cu marginea lui  

deschid ochii  

începe şi se sfârşeşte ceva  

îi închid  

şi atunci începe şi se sfârşeşte ceva 

sunt înăuntru  

între muchiile cu care începe  

şi se termină lumea  

între muchiile trupului  

(două până la infinit minus una margini) 

imponderabilă 

capătul patului văd cum se-ntâlneşte  

cu cel al vieţii 

(eu încă plutesc între margini) 

 

ziua în care ar trebui să fiu fericită de câtă singurătate  

mi se îngăduie când trupul meu este şi nu este marginea mea 

ca un sânge. ca moartea 
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cum poţi tu  

cel care mă locuieşti  

îndura din nou şi din nou 

prin mine cum creşti şi curgi 

ca un sânge 

ca vinul cinei de taină 

cum poţi  

să te mestec în dinţii de lapte 

când cerul e negru 

şi neagră gingia de sânge-nchegat 

 

azi 
 

plec din mine  

azi  

mai mult decât  

ieri 

 

aştept momentul 

când  

nimic din mine  

să nu mai locuiască  

în mine 

 

cânturi şi aniticânturi ale zidirii 
 
vai mie vietate de hârtie  

pe care hălăduie cuvinte  

ca stafiile-n case părăsite 

 

vai mie îmi spuneam 

ferice mai poate fi  

nu de cine găseşte ieşirea 

ci de cel care devine tăcere  

 

azi  
 

străbat  

lumea  
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în  

sens  

invers 

 

azi  
 

poemul  

devine  

o  

casă 

a 

uitării 

la fel ca viaţa  

prin care trec zilnic  

cuvinte  

cu  

o  

mie  

de  

ochi  

 

o casă-a uitării ca o pânză de păianjen în care îmi ademenesc fericirea 

pentru a o ţintui fără viaţă apoi. fluture fără sevă poate c-aşa este fericirea 

fluture fără sevă. poezia un insectar uriaş 

 

azi 
 

în casa uitării  

s-au aprins lumini  

la ferestre 

doare  

atât mai ştiu despre mine 

 

lumina doare 

 

azi 
 
când m-am trezit am dat peste mine 

eram şi înăuntrul şi în afara mea 
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fiindcă am doi ochi trebuie să mă privesc  

şi pe  dinăuntru şi pe dinafară  

eu cea dinăuntru sunt învelită de aceeaşi piele 

precum eu cea din afară 

să ai două straturi de piele înseamnă  

să fii dublu protejat  

un strat este pe post de aură 

pe post de înger mai ştii 

şi creierul oh da mai ales creierul  

pentru cine lucrează  

şi de care dintre noi este mai ataşat  

când doarme pentru cine visează? 

 

versete pentru azi 
 

1. 
oamenii  

nu mai locuiesc în ei înşişi  

în ei îşi fac loc  

rând pe rând 

cuvinte 

 

2. 
când  

ne va locui pe deplin  

cuvântul 

nu vom mai fi  

ai noştri 

 

 

3.  
cuvintele căpătă  

trupuri ale uitării  

unde  

să mai putem locui? 

 

azi 
 
ne-am aşezat unul în faţa celuilat şi ne-am spus eu sunt umbra ta pleoapa ta 

dintele tău pe care în curând îl vei extirpa sunt amiaza ta apoi va veni vremea 



Conta nr. 28 (iulie - septembrie 2017) 
 

 200

să fiu noaptea care te adoarme în sine legănându-te ca în burta unui peşte 

uriaş care înoată contra valurilor 

şi fiecare din noi a repetat cuvintele celuilalt ca fiind ale sale şi pe ale sale ca 

fiind ale celuilalt până nu am mai ştiut de unde începem şi unde ne sfârşim cu 

adevărat 

 

în fiecare vineri  
 
sub pielea ei se aşeza  

rănit de moarte zeul 

ea îl învia cu sângele propriu 

pielea ei devenea sidefie 

carnea ei strălucea strălucea 

între o vinere şi alta  

nu mai erau zile 

între piele şi muşchi dormea el 

dincolo de el nu mai era nimic 

ea respira lumină  

se hrănea cu lumină  

şi stomacul îi era o aură uriaşă 

devenit apoi un văzduh în care  

înaripatele străluceau libere 

 

mă privesc:  

în carnea mea se aşază rănit de moarte  

zeul 

el vine cu tot cu lumină şi adoarme  

imediat ce închid ochii 

îmi vine să merg cu ochii închişi  

ca nu cumva să-i tulbur somnul 

se întinde sub piele  

îi împrumut forma osaturii  

a muşchilor şi a organelor mele vii 

caut prin manuale de medicină 

moduri prin care se poate închide moartea 

în timp ce sângele circulă 

în fiecare zi învăţ metode de resuscitare- 

e zeul meu şi trebuie să-l ţin în viaţă  

 

 
(fragmente din volumul LODEBAR. JURNAL DIN CASA UITĂRII,  

în pregătire) 



Dialog 
 

 201

„Cred că radioul creează dependență, 
în sensul bun al cuvântului. O 
dobândim și noi, redactorii și 

realizatorii de emisiuni, dar o capătă 
cu timpul și ascultătorii noștri ...” 

  
 
 

„Pasiunea mea pentru citit au contrabalansat 
viețuirea în cadrele atât de obtuze și rigide, pe atunci, 
ale celor două instituții de tristă amintire pentru mine: 

liceul și școala militară” 
 
 

- Cristi, suntem afini din cel puțin un punct important de vedere: 
amândoi am urmat cursurile unui liceu militar. Eu pe cel de marină, la 
Constanța, iar tu pe cel din Craiova, pe care l-ai continuat apoi absolvind 
în 1985 o școala militară tehnică din Brașov. Chiar ai fost, un timp, ofițer 
activ (eu am cotit-o imediat spre filologie, după liceu). De asemenea, 
amândoi avem câte un doctorat în litere, tu luat la București, eu, la Iași. 
Bănuiesc că tu ai ajuns măcar locotenent sau locotenent-major, după 
vechea denominație a gradelor militare, și n-ai așteptat s-ajungi căpitan, 
maior sau colonel, ca să demisionezi din armată târziu, pentru filologie. 
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Mai avem cazuri de filo-ex-militari (Radu Voinescu, de pildă). Bun! De ce 
filologia, totuși, după anii cazoni și o potențială carieră armată, în 
comunism? 

- Sunt mai multe răspunsuri de dat la această întrebare care, am 
constatat de-a lungul anilor, țâșnește neîntârziat de pe buzele celor ce află 
despre mai puțin obișnuitul meu parcurs profesional. Ți se va fi adresat și 
ție, neîndoielnic, iar tu ai oferit un seducător răspuns literar în romanul În 
drum spre sud. Eu ți le voi mărturisi după un mic ocol autobiografic, 
necesar pentru a-mi fi înțelese acele câteva decizii care, odată luate, nu mai 
am nici o îndoială acum că mi-au jalonat fundamental întreaga existență și 
care, toate, se circumscriu acelor ani la care tu faci referire. Așadar, în 
vacanța dintre clasele a șasea și a șaptea, mi-am descoperit, printr-o pură 
întâmplare fericită, oarece calități pedagogice. Eram elev la o școală de 
nivel mediu din Drăgășani, ceva mai bună însă decât o alta situată la 
periferia orașului și la care învăța fata unei prietene de-a mamei. Ca să-și 
transfere copila la școala noastră mai răsărită, trebuia însă recuperat anul 
de engleză pe care noi îl făcusem deja ca o a doua limbă străină, iar 
Carmen, nu. Așa că mămicile noastre s-au pus de acord și iată-mă... 
meditator de limba engleză. Pro bono, evident. A fost pentru mine, copilul 
de doar 12 ani, un fel provocare a orgoliului intelectual și am dat tot ce 
puteam eu mai bun, atât cât era, desigur, ca în doar două luni ea să poată 
citi, scrie și răspunde la câteva întrebări, evident pentru acel nivel de anul I 
de studiu al englezei. Acea experiență, mai puțin obișnuită totuși pentru 
vârsta preadolescenței, mi-a revelat mie însumi o aptitudine de care nu 
fusesem conștient până atunci, dar care m-a cucerit de la început. Atunci 
mi-am spus în sinea mea că profesor mă voi face când voi fi mare. Și chiar 
i-am rugat mai apoi pe părinți să se intereseze despre condițiile de 
admitere la liceul pedagogic din Râmnicu Vâlcea. Desigur, concurența era 
foarte mare, dar asta nu mă speria nicidecum, mai ales că aveam voce și 
ureche muzicală, iar la mate și română eram printre cei mai buni din clasă. 
Sunt sigur că aș fi luat examenul, dacă aș fi concurat. Dar din păcate nu a 
fost să fie, pentru că, nu cu multe săptămâni înainte de înscrierea la 
examen, o altă întâmplare, de data asta nefericită, m-a decis să „dau” la un 
alt liceu. Acolo (cum am aflat de la un băiat cunoscut întâia oară la 
meditațiile particulare cu un prof de mate) urma să facem sport în fiecare 
zi. Nici nu mi-a mai trebuit vreun alt argument ca să-mi stârnească visarea, 
dorința și să-mi calmeze frustrările acumulate în timp pentru faptul că ai 
mei nu vedeau deloc cu ochi buni patima mea pentru sport (care, trebuie să 
îți mărturisesc, era și continuă să fie nu numai reală, dar și un pic 
exagerată). Așa că, ajungând acasă de la meditații, i-am și comunicat tatei 
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hotărârea fermă de a renunța la liceul pedagogic și de a concura pentru un 
loc la liceul militar din Craiova. Bineînțeles, eram în totală necunoștință 
despre ce însemna de fapt un liceu militar și ce presupunea alegerea, la 
doar 14 ani, a carierei armelor, cu cohorta ei de privațiuni și viață cazonă. 
Pentru mine tot ce conta era dorința aprigă de a face sport, cât mai mult 
sport, acolo încurajat și nu obstrucționat, ca acasă. În acel ceas nefericit s-
au decis nu doar următorii mei  nouă ani, ci mult mai mult decât atât. 
Pentru că perioada dintre vârsta de 14 și 25 de ani e hotărâtoare în forjarea 
destinului de viață al fiecărei persoane. Așa că am „dat” la liceul militar, 
am reușit cu brio și a urmat una dintre cele mai crunte dezamăgiri trăite 
vreodată, comparabilă doar cu ce a urmat după Revoluția din 1989. Până 
să mă dezmeticesc, de fapt până când am înțeles amarnic că nu acolo era 
locul meu cel prielnic, trecusem deja în clasa a X-a. Iar când am aflat ce 
sumă de bani ar fi trebuit să plătească părinții mei pentru a-mi redobândi 
eu libertatea (pentru că asta pierdusem cu desăvârșire acolo, la liceul 
militar), m-am blocat pur și simplu. Cu hrana, cazarea, îmbrăcămintea, 
încălțămintea și educarea mea militară statul cheltuise o sumă ce mie mi s-
a părut astronomică. Cum să le pretind părinților despăgubirea? Și din ce 
să plătească? Am priceput unde, când și de ce am greșit, iar această 
înțelegere a ce a fost și ce va urma cu mine,  plus privațiunile din primul 
meu an de liceu militar m-au maturizat forțat, dar pentru totdeauna. Puține 
decizii greșite am mai luat de-atunci, căci mi-a fost de învățătură de minte, 
cum se spune. Evident, nu a putut urma decât o schizoidie de-a „mai mare 
dragul”, în care doar spiritul real de camaraderie al colegilor de liceu 
militar (imposibil de construit altundeva) și pasiunea mea pentru citit au 
contrabalansat viețuirea în cadrele atât de obtuze și rigide, pe atunci, ale 
celor două instituții de tristă amintire pentru mine: liceul și școala militară. 
Da, am fost doi ani ofițer activ de radiolocație, dar asta pentru că nu mi-a 
fost aprobată cererea de demisie decât după 18 luni de la depunere, adică 
abia în iunie 1987. În tot acest timp, care a trecut îngrozitor de greu, m-am 
străduit să-mi fac cât am putut de conștiincios datoria de ofițer. Dar m-am 
și pregătit temeinic pentru ceea ce îmi devenise limpede că e drumul cel 
bun, adevărat al profesiei mele viitoare: cea dedicată cărților, așadar 
drumul Filologiei. Urmarea a fost că, după ce mi-a fost aprobată demisia, 
m-am angajat ca muncitor la Fabrica de jante auto din Drăgășani, putând 
astfel plăti lunar, aproape un an, despăgubirile cerute de armată. Dar m-am 
și pregătit serios pentru examenul la Filologia bucureșteană. Pe care nu 
aveam voie să-l ratez. Iar cum statul comunist a considerat că, odată admis 
la facultate îmi continuam de fapt studiile, am  încetat definitiv și plata 
despăgubirilor către armată. Când, la începutul toamnei anului 1988, în 
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Aula Universității din București s-a intonat festiv imnul Gaudeamus Igitur 
cu ocazia începerii noului an studențesc, ei bine atunci am început o nouă 
viață, nu doar profesională. De data asta în deplină armonie cu eul meu 
lăuntric. 
 
 

”Șansa de a deveni profesor de limba și literatura 
română o datorez Revoluției, care a reintrodus 

concursurile pentru ocuparea posturilor în 
învățământ” 

 
- Ai fost, după ce-ai terminat Literele bucureștene, profesor de 

română, un timp. Ca și mine, acum (iarăși, un punct comun, între altele). 
Cum a fost să predai literatura la un liceu industrial, către sfârșitul anilor 
90, și să lucrezi cu adolescenți, după ce ai lucrat cu... soldați? Ți-au 
folosit la ceva calitățile cazone (disciplină, punctualitate, disponibilitate 
de execuție rapidă)? Dar chiar le-ai avut? Nu cumva boemia te-a 
caracterizat, de ai schimbat macazul spre umanioare, foarte... civile și 
neîngrădite? 

- Cred că realizezi, dragă Adrian, cu câtă energie și dorință de 
studiu am pășit eu întâia dată în amfiteatrul Odobescu, apoi în sălile de 
lectură de la Filologie și de la Biblioteca Centrală Universitară. Ele nu m-
au părăsit deloc în cei cinci ani de facultate, întrucât am avut și șansa de a-
mi fi întreținute de profesori magistrali, precum (și îi voi menționa în 
ordinea cronologică a întâlnirii dumnealor): Antoaneta Tănăsescu, Dan 
Horia Mazilu, Silviu Angelescu, Paul Cornea, Mihai Zamfir, Dan 
Grigorescu, Mihaela Mancaș, Cornel Mihai Ionescu,  Dolores Toma, 
Nicolae Constantinescu, Angela Ioan, Nicolae Manolescu, Mircea Martin, 
Mircea Cărtărescu, Vasile Morar, Eugen Simion. Le voi fi recunoscător 
toată viața pentru clipele de reală înălțare intelectuală pe care mi le-au 
dăruit, ca și pentru imboldul, transmis implicit, de a fi și noi cândva mari 
dascăli asemeni lor. Nu, nu m-a caracterizat niciodată boemia, ci studiul 
zilnic, pe care mi l-am dorit mereu eficient programat și temeinic realizat. 
În tot timpul facultății am fost preocupat pe de-o parte să recuperez 
handicapul literar cauzat de anii școlarizării militare (care au fost mai 
apropiați de disciplinele reale, apoi tehnice decât de studiul umanioarelor, 
iar tot ceea ce am acumulat substanțial în plan filologic în acei an a fost pe 
cont propriu). Iar pe de altă parte să mă formez ca viitor intelectual: adică 
din nou studiu, dar alcătuind sute de fișe substanțiale; frecvente redactări 
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de lucrări pentru seminar, pigulite stilistic ore în șir; participarea la cât mai 
multe cursuri opționale și facultative (o imensă oportunitate dobândită 
după 1989); discuții tematice fructuoase cu colegii de grupă și an. Mi-a 
plăcut și continuă să-mi placă studiul individual, mă reprezintă proiectele 
bine delimitate și onest țintite și nu am avut niciodată eșecuri în acest plan, 
cel puțin până acum. Șansa de a deveni profesor de limba și literatura 
română o datorez Revoluției, care a reintrodus concursurile pentru 
ocuparea posturilor în învățământ. Prin urmare, la absolvirea Literelor, în 
anul 1993,  am participat și eu la un astfel de concurs, pe care l-am luat și 
astfel am devenit profesorul care mă visasem cândva, la 13-14 ani. Cât am 
fost dascăl, la Colegiul Energetic din București, pot spune că 
personalitatea mea s-a dezvoltat armonios. Am încercat în primul rând să 
înțeleg vârsta intelectuală și afectivă a elevilor mei, adică felul lor propriu 
de a fi, de a gândi, de a simți. Am intuit, iar apoi am verificat practic, ce 
pot și ce nu pot ei la acea vârstă, după care am stabilit cu fiecare clasă în 
parte o „regulă a jocului” nostru de la „ora de română”: cine citește – trece 
clasa, cine nu – nu, indiferent câte rugăminți și insistențe ar veni din partea 
orișicui. Apoi, cui îi place literatura - despre ea vom vorbi necontenit la 
ore, promițându-le și altceva față de ceea ce ofereau manualele. Cui îi 
place să scrie, să nu mai întârzie și să lase timiditatea la o parte. Deci să 
îmi dea textele și să discutăm pe ele. Nu ascund faptul că am lăsat destui 
corigenți, ba și repetenți, dar nu mi-au lipsit nici olimpicii. Tu, Adrian, 
cunoști bine acea curbă a lui Gauss și învățămintele ei în planul lucrului 
concret cu clasa de elevi. Pe mine m-a interesat prioritar grupul cel 
numeros al elevilor cu interes mediu pentru literatură. Pe ei m-am străduit 
să-i țin mereu aproape de mine, deci de literatură, adică de frumosul 
literar, de bucuria întâlnirii cu emoția pură. Nu e deloc ușor să lucrezi în 
același timp și cu cei foarte buni (dar puțini), și cu cei foarte slabi (din 
fericire, și ei puțini), dar să fii mereu urmărit cu interes și de plutonul cel 
numeros. Aici e vorba de har, de dăruire, de acel „apostolat” despre care 
vorbeau cei de odinioară. Poate par vetust mărturisindu-ți că și astăzi 
consider că doar lucrând cu pasiunea și credința unui apostol în slujba 
emoției oferite de frumosul literar (ce e propriu scrisului și rostirii 
meșteșugite) și a încurajării bucuriei cititului cărților bune, doar astfel un 
dascăl, indiferent unde și la cel nivel predă el, își merită renumele de 
Profesor de română. Cât de aproape sau de departe am fost de acest ideal 
al meu, o pot mărturisi doar cele șase generații ale elevilor cărora le-am 
fost dascăl.  
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”La câteva zile după ce am ascultat emisiunile fostului 
program 2 al Radioului public, mi-am zis că merită să 

încerc o nouă experiență.” 
 

- Din 1998 ești una dintre vocile importante ale emisiunilor 
literare de la Radio România Cultural, alături de Oana Georgiana 
Enăchescu, Eugen Lucan și Georgeta Drăghici, ca să amintesc doar 
vechea gardă (din care făcea parte, cândva, și Teodora Stanciu, pe care 
eu unul o regret tare, deși o ascult acum într-un ”loc” radiofonic oarecum 
analog). Acuma pe tine te-ascult la „Acoladele...” de miercuri seară, dar 
te-am ascultat și în alte formaturi. Cum ai ajuns la radio? N-a fost prea 
mult încă o schimbare de profesie, de decor? 

- Îți vorbeam despre afirmarea personalității mele în anii cât am 
fost profesor și despre acel ideal de apostol în care am crezut. Ei bine, când 
am simțit că am atins palierul cel mai înalt de care eram în stare și că încep 
să bat pasul pe loc în învățământul preuniversitar, am înțeles că am nevoie 
de o nouă provocare, de un nou proiect profesional. Și nu îți ascund 
amănuntul că tot în lumea noastră, a profesorilor, voiam să continuu, dar 
trecând către învățământul superior. Așa că m-am autoevaluat și mi-am 
spus că pot candida cu succes pentru un post la facultățile particulare. Nu 
și la cea de stat, din București, care de-abia ce-și deschisese porțile unor 
încă tineri străluciți literați, precum; Mircea Cărtărescu, Ion Bogdan 
Lefter, Ioana Pârvulescu. Eram sub ei, era clar, nu puteam să mai aștept să 
cresc ani și ani de zile, așa că învățământul privat îmi apărea ca locul 
potrivit pentru discursul meu, unde nu puteam rata. Și am început să mă 
interesez, ba chiar am primit asigurări de la foști profesori de facultate, 
care predau în paralel și la cele private, că da, pot fi primit la plata cu ora, 
iar curând vor fi scoase alte posturi la concurs și, nu-i așa, va urma să 
candidez și eu. Numai că, din nou o întâmplare, și de data asta fericită, a 
făcut să mă întâlnesc în acele zile febrile cu un fost coleg de la Litere, 
Eugen Lucan. Terminase cu doi ani înaintea mea, dar deseori jucasem 
împreună în echipa de fotbal (ce rareori pierdea vreun meci pe terenurile 
din Regie, cu echipe ale politehniștilor sau ale lui Brazilianu din acel 
faimos cartier bucureștean...). Reîntâlnindu-ne noi după mulți ani, fiecare a 
povestit ce face el, colegii săi, dacă mai joacă fotbal și unde, unde lucrează 
ș.a.m.d. Eu i-am spus că sunt profesor la un liceu, dar am obosit și vreau să 
trec în mediul universitar. El mi-a răspuns că lucrează la radio și că a 
obosit și el de atâta teren, așa că ar face bucuros schimb cu mine la 
catedră. A fost o glumă a lui, desigur, dar astfel problematizam atunci 
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întâia oară destinul profesional al celorlalți colegi de facultate. Știam că cei 
mai mulți sunt profesori, câțiva au intrat pe la edituri, traduc, dar în radio 
nici nu îmi trecuse prin minte că ar putea cineva dintre ai noștri, de la 
Litere, să meargă. Ei bine, la câteva zile după ce am ascultat emisiunile 
fostului program 2 al Radioului public, mi-am zis că merită să încerc o 
nouă experiență. Așa că i-am telefonat bunului meu coleg și prieten, 
comunicându-i că aș vrea să încerc jurnalismul la radio. Eugen a avut 
bunăvoința să mă prezinte domnului Liviu Grăsoiu, care răspundea pe 
atunci de emisiunile literare ale postului Cultural, iar Domnia-sa mi-a dat 
ceva de lucru, să-mi vadă condeiul și priceperea radiofonică. Zis și făcut, 
numai că se apropia primul din cele trei termene de predare a lucrării mele 
doctorat. Atunci am fost în cel mai greu moment al luării unei decizii în 
plan profesional. Eram titular la catedră, dam meditații și aveam bani 
destui, aveam un copil, îl așteptam pe al doilea, însă eram întârziat cu 
lucrarea de doctorat și voiam urgent o schimbare profesională. Am stat o 
noapte întreagă și am întors problema mea pe toate fețele. Dimineața eram 
în acord perfect cu mine însumi, după ce se decantase de la sine decizia 
optimă: termin de redactat prima parte din lucrarea de doctorat, o predau și 
susțin apoi  primul examen cu comisia, iar dacă totul iese bine mă voi 
prezenta abia apoi la Radio. Totul a ieșit chiar foarte bine, numai că a durat 
ceva timp. Deci am revenit fix după un an în biroul domnului Grăsoiu. 
Dânsul nu numai că nu m-a expediat ironic, dar a înțeles motivele 
întârzierii mele. Îmi aduc aminte a fi spus că, fiind doctorandul 
profesorului Manolescu, asta e o garanție, așa că am primit o altă temă de 
lucru, de data asta de la șefa sa directă, doamna Cristina Sârbu. Dânsei 
cred că i-a plăcut ce am redactat în scris, mi-a spus că stilul trebuie să fie 
mai alert, deci radiofonic, după care mi-a pus în mână un ziar și m-a trimis 
într-o cabină să dau o probă de voce. Au urmat doi ani de colaborare cu 
Radioul, pe bani foarte puțini, dar Radioul se dovedea cu fiecare zi a fi 
noul meu proiect de suflet. Trăgeam tare  pe teren, în cabină, la microfon 
pentru a mă ucenici cât mai degrabă, dar și spre a nu dezamăgi cumva. Iar 
când, după un an de redactare de știri, de relatări telefonice și mici 
reportaje, am trecut la o rubricuță de patru minute, am fost cel mai fericit 
jurnalist din lume. Îmi place să cred că a reținut luarea aminte a celor cu 
state vechi în radio, de vreme ce după nici o lună mi s-a acordat încrederea 
de a realiza și în direct cea mai prestigioasă emisiune a Postului, Tentații 
culturale. Atunci am decis că gata, trebuie să întrerup un an la catedră, 
pentru că emisiunea era matinală, orele la clasă tot dimineața. Totul s-a 
legat perfect și țin să menționez aici cu recunoștință numele celei ce a fost 
Ana Maria Sireteanu, cea care, directoare a postului fiind,  m-a cooptat în 
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colectivul Culturalului și a avut curajul să ceară șefilor săi cei mari să fie 
scoase la concurs noi posturi pentru cei care colaboram de ceva vreme. 
Astfel că, după doi ani, adică în august 2000, am susținut examenul de 
realizator-coordonator în cadrul Canalului Radio România Cultural, am 
fost declarat admis și de atunci lucrez cu drag aici. Vei fi remarcat că tot o 
întâmplare a făcut să se deschidă mai repede pentru mine ușa jurnalismului 
cultural, decât cea a profesoratului în învățământul universitar. S-a încheiat 
atunci, probabil definitiv pentru mine, cercul carierei didactice, debutând 
într-un altul, la fel de captivant, cel al radiofoniei. Nu-mi pare rău, dar îmi 
lipsesc lumina frunții și privirile inteligente ale tinerilor din sălile de clasă. 
Mă bucur în schimb de feed-backul ascultătorilor, de camaraderia colegilor 
din radio și de prețuirea, atâta câtă e, a lumii literare, pe care Radioul 
cultural o face cunoscută și prin emisiunile pe care le-am realizat de-a 
lungul anilor. 

- Cum vezi rolul unui radio public, cu anvergura și vechimea 
radioului național, într-o epocă a internautizării generale? Și ce loc mai 
ocupă cultura „înaltă”, cea de canon, pe undele hertziene tot mai bruiate 
de consumerisme de tot felul? Simți că mai are vreun rost literatura on air, 
când cea on line (de toate felurile) pare a câștiga tot mai mult teren? Mai 
contează VOCEA AUTORULUI, în gălăgia generalizată a vocilor de toate 
categoriile? 

- Rolul și misiunea Radioului public sunt aceleași ca la începuturile 
sale: să servească interesul public, cetățenesc; să ofere programe și 
produse informative, culturale, educative și de divertisment de bună 
calitate, pentru toate categoriile de public; să transmită și să creeze la 
rândul său valori de calitate. Eu, unul, cred că radioul creează dependență, 
în sensul bun al cuvântului. O dobândim și noi, redactorii și realizatorii de 
emisiuni,  dar o capătă cu timpul și ascultătorii noștri. De aceea mi s-a 
părut întotdeauna esențial ca întâi și-ntâi Radio România Cultural să poată 
ajunge la toți potențialii săi ascultători, întrucât calitate editorială avem 
întotdeauna de oferit. Iar începând cu mijlocul anilor 2000, de când 
Culturalul a primit în sfârșit frecvențe în bandă F.M., distribuite în toată 
țara, de-atunci am început să trăim și noi modern, dar și concurențial, în 
accepția calitativă a termenului. Cum să-l faci pe ascultător să te 
descopere, după ce prin frecvența dobândită ești deja la el în casă, - asta e 
o chestiune managerială foarte complicată, care presupune nu numai 
experiență bogată dublată de o  inteligență ascuțită, ci și fonduri suficiente 
atingerii targhetului propus de conducerea Radioului și asumat de 
managerul Culturalului. Pentru noi, cei de la Cultural, aici a fost și 
continuă să fie marea provocare managerială. Pentru că, după ce ne 
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descoperă, ascultătorul poate alege în cunoștință de cauză: emisiunile 
noastre îl interesează – și atunci reține frecvența, denumirea postului și a 
emisiunii, mai apoi și numele realizatorului;  sau dimpotrivă, emisiunile 
noastre nu îl interesează, îl plictisesc, enervează, nu înțelege mesajul etc. și 
va comuta pe o altă frecvență, să spunem. Asta e normalitatea, însă apele 
s-au despărțit de uscat, cum se spune. Cel mai greu e să te faci cunoscut. 
Culturalul are totuși marele avantaj de a avea jurnaliști de calitate, ce pot 
satisface multe gusturi și exigențe. E-adevărat,  de la un anumit nivel 
cultural în sus, nivel dobândit în timp de către ascultător. Emisiunile 
noastre sunt variate, acoperă foarte multe domenii de interes cultural, nu ai 
cum să nu te întâlnești cu ceva pe gustul tău în 24 de ore cât emitem zilnic. 
Noi nu doar nutrim speranța, dar avem și certitudinea că, după aceste 
prime întâlniri   ”potrivite”, ascultătorul ne va căuta din nou și va 
descoperi, cu timpul alte emisiuni. Ceea ce înseamnă fidelizarea lui, care 
este partea de final a idealului fiecărui realizator. Așadar, cum să-l 
fidelizezi pe ascultător - asta e pentru noi, cei din radioul public, cea mai 
dificilă și totodată cea mai stimulativă provocare de ieri, de azi și va fi și în 
era internautizării generale. Care la noi abia a mijit, să știi, dacă luăm în 
considerare publicul larg, nu avangarda. Însă de ea trebuie, chiar e vital să 
ții seama, pentru că îți arată clar direcția în care urmează să se miște mai 
devreme sau mai târziu societatea în întregul ei. 
 Pe de altă parte, radioul a trecut de ani buni la varianta complexă 
on air și on line, o emisiune putând fi ascultată la aparatul radio în casă, în 
mod tradițional, să spunem, dar și pe internet, la calculator, laptop etc.; 
când ești la volanul autoturismului, dar și pe telefonul mobil. Acum 
ascultătorii conectați la internet ne pot vedea și chipul, de asemenea pe cel 
al invitaților noștri, prin camerele din emisie. Și, pentru că m-ai întrebat 
direct dacă „mai contează vocea Autorului în gălăgia generalizată a vocilor 
de toate categoriile”, îți răspund simplu: Da, însă numai pentru cei ce 
continuă să prețuiască „Autorul”. Noi nu doar că prilejuim întâlnirea 
ascultătorului cu autorul, dar îi și susținem pe unul și pe celălalt să 
continue să ocupe poziția meritată. Scriitorul să fie deci invitat la radio să 
se pronunțe, iar asupra celor rostite de el ascultătorul să reflecteze; iar 
acesta din urmă să primească de la noi (deci și d la invitații noștri) un 
produs de calitate care să îl ajute să rămână bine poziționat, activ în plan 
cultural. 
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”La emisiunile în direct trebuie să ai grijă să inviți 
persoane care nu bat câmpii, care nu fac burți 

expozitive, care nu sunt arizi, insipizi, care să se poată 
plia pe specificul dialogului radiofonic.” 

 
 
        - Scenariul emisiunilor tale are un caracter spontan, improvizezi, sau 
pregătești cu mult înainte materialele, comentariile, intervențiile? La-
nceput și acum, comparativ. Sau constant, dacă ai fost constant. Adică ai 
avut mereu aceeași metodă? (Eu am fost invitat la emisiuni de-ale tale, și 
la București, în studio, și prin telefon, de acasă, și m-am simțit foarte 
confortabil, de altfel). Mai pe scurt, cum faci? 
 - Întotdeauna am încercat să fac în așa fel încât emisiunea pe care o 
realizez să fie interesantă și pentru mine, și pentru ascultători. Dacă un 
fragment dintr-un dialog mă plictisește, apoi fii sigur că el nu va intra în 
emisiune. Motivul? Sigur îl va plictisi și pe ascultător. Asta e valabil 
pentru o emisiune înregistrată. Dacă e în direct, atunci intervin imediat și 
duc discuția cu invitatul meu către zona presupusă a fi interesantă și pentru 
mine, și pentru ascultător. De aceea, la emisiunile în direct trebuie să ai 
grijă să inviți persoane care nu bat câmpii, care nu fac burți expozitive, 
care nu sunt arizi, insipizi, care să se poată plia pe specificul dialogului 
radiofonic.  Dacă la final ascultătorul rostește în sinea lui „Mi-a plăcut” 
sau „A fost o emisiune interesantă”, atunci tu, jurnalistul de radio, nu ai 
ratat ținta și meriți privilegiul de a te adresa atâtor zeci și zeci de mii de 
oameni o dată sau de mai multe ori pe săptămână, preț de câteva minute 
sau de ore întregi. Nici scriitorii mari nu au acest privilegiu pe durată 
scurtă a viețuirii lor. Ei însă nădăjduiesc la perenitatea creației, pe când noi 
la reflectarea interesantă, captivantă a actualității literare, care e mai 
degrabă efemeră. Altfel, rareori improvizez, îmi scriu cele mai multe din 
întrebări, am mereu clară în minte structura dialogului ce va urma. Dar îmi 
place și să pun întrebări nepregătite anterior, care se nasc firesc în 
desfășurarea tuturor interviurilor vii.  Desigur,  nu am niciun regret dacă 
din pricina lor trebuie să renunț la unele întrebări pregătite „de acasă”. 

- Cred că-i aproape tautologic să te-ntreb dacă simți eficiența 
trecerii de la imensele benzi magnetice (mi le-ai arătat, odată, când am 
fost pe la tine, prin studio) la click-ul computerelor și al gadgeturilor, la 
programele hipertemporizate și hiperaccesibilizate din mediul digital. 
Banda magnetică a avut rolul său epocal decenii de-a rândul, cu avantajele 
aduse de calitatea bună a benzii și de posibilitatea ascultării și 
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reînregistrării de sute de ori. Dar avea și destule inconveniente, legate de 
fonotecarea greoaie cu foarfeca, de lipiturile cu scotch  (care se mai 
întâmpla să se dezlipească pe platan, în emisie), de manevrabilitatea 
dificilă, chiar riscantă. Îți imaginezi ce însemna să îți cadă o rolă de 
magnetofon, banda să iasă de pe butuc și să se încurce chiar înainte de a fi 
difuzată? Faci preinfarct, te asigur. Acum banda de magnetofon doar mai 
tezaurizează ceea ce generații de-a rândul de oameni de cultură și jurnaliști 
au dăruit ascultătorilor. Totuși, încă facem deseori apel la benzile din 
fonotecă și ele continuă să fie mai fidele tehnic decât CD-urile. Dar nu și 
în raport cu memoriile computerizate sofisticate, care vor păstra perfect, 
de-acum încolo, fonogramele benzii de ieri și ale CD-urilor de azi, cu toate 
inflexiunile vocii invitaților noștri.  Apropo, eu am acasă, luată ca 
amintire, o bandă de magnetofon înregistrată și câteva casete cu emisiuni 
realizate de-a lungul anilor. Curând va veni și timpul CD-urilor. Observi, 
dragă Adrian, că sunt și eu un sentimental, nu numai tu. 

- Mai colaborezi la Vox libri? Mai există revista? A fost (sau este) 
diferit de ce faci la radio, în mod obișnuit? 

- Revista Vox libri, publicație trimestrială a Bibliotecii județene 
Ovid Densusianu, din Deva, e condusă de o ascultătoare împătimită a 
Radioului Cultural, doamna Denisa Toma. Ne-am cunoscut la începutul 
anilor 2000, pe când eu realizam fluxul de actualitate matinală intitulat 
Tentații culturale. Organizam pe atunci, în foaierul Sălii radio, întâlniri 
anuale cu ascultătorii, iar dânsa a venit la mai multe astfel de reuniuni de 
suflet. Când a preluat conducerea revistei hunedorene, mi-a solicitat 
colaborarea și i-am oferit-o cu cea mai mare bucurie, fiind onorat de 
propunerea dânsei. Evident, scrierea unui articol pentru o revistă de cultură 
mă solicită în alt chip față de obișnuita de acum „scriitură” radiofonică. E 
o alternanță necesară, pentru că îmi place și scrisul, nu doar rostitul. Dar 
mai ales îmi place să citesc. Sunt un împătimit al cititului, așa cum îți 
mărturiseam, dar rareori îl practic la întâmplare ori din obligație, ci mai 
mereu conform unui proiect anume.  
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”...pricep în profunzime și cu o puzderie de exemple, 
în ce constă geniul acestei plămade atât de fragile și 

totuși imbatabile care este omul de ieri, de azi, 
dintotdeauna. Acest tip de lecturi îmi oferă o reală 

desfătare intelectuală.” 
 

- Sunt curios să aflu câteva astfel de proiecte de studiu ale tale și 
motivația lor. 

- Mă voi referi la cele ale ultimilor doi-trei ani, anume incursiuni 
amănunțite în istoria vechilor culturi și civilizații. Am luat-o de la 
sumerieni, asirieni, babilonieni, am trecut pe la egipteni, fenicieni, bătrâna 
Eladă, apoi am citit uimit despre cultura și civilizația Indusului, despre 
aportul mitologic, spiritual al arienilor descinși în India, iar acum mă 
apropiu de imensa și străvechea cultură chineză. E drumul cel mai sigur 
pentru a înțelege esența omenirii, cursul sinuos, dar ascendent al devenirii 
ei formidabile. Așadar, cum s-au născut miturile, cum au ajuns oamenii la 
descoperiri uluitoare, când și-au întemeiat instituțiile, unde și din ce cauză 
s-a produs miracolul unei prefaceri fondatoare. Mai pe scurt, pricep în 
profunzime și cu o puzderie de exemple, în ce constă geniul acestei 
plămade atât de fragile și totuși imbatabile care este omul de ieri, de azi, 
dintotdeauna. Acest tip de lecturi îmi oferă o reală desfătare intelectuală.  

- În 2015 ai scos un volum masiv de critică literară (primul tău 
volum, dacă nu mă-nșel), Personajul sadovenian – tipologie și evoluție 
stilistică. E un tom consistent, un instrument indispensabil pentru lectura 
operei sadoveniene din perspectiva oamenilor care o populează. De ce 
Sadoveanu? Și de unde preocuparea pentru tipologie și nu pentru tematică 
sau toposuri imaginare, de pildă? N-ar fi fost mai ușor de administrat 
hermeneutic? 

- Această carte consacrată personajului sadovenian reprezintă 
editarea tipografică a tezei mele de doctorat, căreia i-am mai adăugat doar 
un singur capitol consacrat receptării astăzi a operei lui Mihail Sadoveanu. 
După susținerea tezei, am lăsat-o intenționat nepublicată, pentru a o putea 
confrunta cu timpul. Mă gândeam să treacă măcar 10 ani peste filele ei, să 
o recitesc apoi și, dacă voi simți atunci că merită să o prezint și publicului, 
urma să o propun unei edituri. Prietenul nostru comun Vasile Spiridon a 
fost cel care m-a convins să o public totuși cu un an înainte de termenul pe 
care mi-l fixasem, iar argumentele sale și impresia la relectură m-au 
convins. Alegerea temei acestei cărți a fost în perfect acord cu viziunea 
mea despre ce înseamnă finalizarea unui proiect de asemenea anvergură. 
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Lucrarea de licență de la absolvirea Literelor a avut aceeași tematică, 
numai că ea cuprindea doar prima etapă de creație sadoveniană: 1904 – 
1915. L-am ales pe Sadoveanu pentru că dintre toți prozatorii noștri el mi-
a plăcut și îmi place și astăzi cel mai mult. Am ținut totuși să ies cu 
luciditatea și instrumentele criticului, istoricului și teoreticianului literar 
din mrejele seducătoare pe care miile de pagini ale prozei sadoveniene o 
țesuseră în jurul meu, cititorul, la lectură. Și cred că am reușit. La finalul 
unei facultăți de Litere exact asta e necesar să probeze un absolvent: că se 
poate obiectiva, că poate folosi cu iscusință uneltele specifice meseriei, că 
poate redacta rotund, integral și original o lucrare amplă de specialitate. 
Dacă la lectură teza sa va fi și captivantă, atunci sunt toate premisele ca 
respectivul absolvent să devină curând un nume sonor în literatură. Când 
m-am prezentat peste trei ani la examenul de admitere la doctorat, 
proiectul meu viza finalizarea lucrării de licență, deci o tipologie a 
personajului din întreaga operă sadoveniană. Care nu e deloc restrânsă. Ba, 
dimpotrivă. Domnul profesor Nicolae Manolescu și-a adus aminte de 
lucrarea mea de licență, i-a plăcut ideea de a încheia proiectul și m-a 
admis. Am încheiat teza, am susținut-o și îi mulțumesc și pe această cale 
pentru excelenta coordonare a celor două lucrări ale mele. Publicând-o, ea 
a intrat și în circuitul literar și m-am bucurat, desigur, că a fost citită și că 
au scris despre ea voci autorizate ale criticii literare. Ai făcut-o și tu, dragă 
Adrian, chiar printre primii, așa că îți mulțumesc și din coloanele revistei 
Conta. 
 

„Lumea de azi continuă să aibă nevoie de poveste. 
Cum Sadoveanu e un creator măiastru de povești, 
povestiri și romane, tot ce trebuie să facem este să 
punem în manuale ce rezonează din opera lui cu 

gustul și aerul epocii noastre.” 
 

- Și după confruntarea îndelungată cu opera lui Sadoveanu, îl mai 
vezi actual? Dacă da, în ce-ar consta actualitatea lui, prin ce l-ar putea 
atrage venerabilul pe cititorul contemporan, mai puțin dispus să-nghită 
romane cât Frații Jderi sau proză de călătorie, de peisaj sau de viață de 
provincie? 

- În ultimul capitol al cărții mele, cel consacrat receptării, am scris 
mai pe larg despre actualitatea operei lui Mihail Sadoveanu și despre cum 
ar mai putea trezi interesul cititorului contemporan cărțile „venerabilului” 
povestitor. Acum voi rezuma. Lumea de azi continuă să aibă nevoie de 
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poveste. Cum Sadoveanu e un creator măiastru de povești, povestiri și 
romane, tot ce trebuie să facem este să punem în manuale ce rezonează din 
opera lui cu gustul și aerul epocii noastre. Deci nu Mitrea Cocor și Păuna 
Mică, cum s-a întâmplat în anii 50-60, nici Neamul Șoimăreștilor și Frații 
Jderi, ca în anii 70-80, nici măcar Baltagul și Hanu Ancuței, ca în anii 90-
2000.  Ci: Ochi de urs, Haia Sanis, Creanga de aur, Oameni din lună, 
Divanul persian, Ostrovul lupilor, Nopțile de Sânziene. Dacă prima 
întâlnire cu un scriitor e fastă, declanșatoare de interes și producătoare de 
emoție, mai apoi cititorul va căuta el singur și alte cărți ale acestui uriaș 
scriitor român. Sunt sigur că nu vor rata capodopere precum: Hanu 
Ancuței, Zodia Cancerului sau Baltagul. 

- Vezi vreun epigon sadovenian prin literatura română actuală? E 
paradigma Sadoveanu încheiată, definitiv? 

- Stilistic, imediat s-ar băga de seamă când un scriitor ar 
„sadoveniza”. Asta a înțeles  deîndată breasla noastră încă din interbelic. 
Totuși, un pic de zăbavă în ucenicia la marii clasici, deci și la Mihail 
Sadoveanu, ar aduce un plus de rafinament stilistic și nu cred că ar strica 
niciunui aspirant la gloria literară. Ba, dimpotrivă. 

- Mai ai în plan vreo carte, tu, ca om de radio?  
- Poate, cândva, editorialele rostite la microfonul Revistei literare 

radio, un pic stilizate și înveșmântate scriptic, vor vedea lumina tiparului. 
Am fost îndemnat nu o dată să o fac, chiar mi-au fost solicitate la un 
moment dat, cu un soi de urgență, spre a fi publicate. Am judecat o clipă în 
plus și am hotărât că toate acele reflecții propuse ascultătorilor între anii 
2006 și 2013 e mai bine să aștepte, pentru a mă conving eu însumi cândva 
că pot trece proba timpului. Așa că, dacă peste patru-cinci ani îmi vor 
părea încă viguroase iară nu ofilite, atunci da, le voi publica. Altminteri, 
sper că și-au îndeplinit rolul radiofonic la vremea rostirii lor. Ar fi deja 
suficient în ceea ce privește satisfacția mea profesională. Nu cred în cărțile 
vremelnice și le citesc doar din obligație radiofonică. Eu ador să citesc ce 
vreau, cât vreau și doar când vreau eu. Iată de ce am acceptat în forul meu 
lăuntric, încă din facultate, că nu am toate calitățile necesare unui cariere 
în critica literară, deși îndrăgesc și respect această profesie. Criticul literar 
are de îndeplinit o magistratură foarte serioasă. Iar cine se decide să o 
urmeze e musai să fie înzestrat pe lângă gust, intuiție, antene, informație 
literară la zi, și cu o scriitură captivantă, cu tenacitate, elanul neistovit 
pentru noi și noi lecturi propuse de literatura cu care este contemporan. 
Dar mai presus de toate să se slujească de o etică profesională ireproșabilă. 
Și tu îți dai bine seama la ce situații nedorite, dar altminteri inevitabile, se 
poate ajunge în absența acestei structuri interioare a criticului literar. 
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Tocmai de aceea am ținut să enumăr însușirile lui de căpătâi și să le 
subliniez necesitatea imperioasă în forjarea unei literaturi autentic 
valoroase.  

- Îți mulțumesc pentru timpul acordat și vreau să te-ntreb, în 
încheiere, dacă pulsația vieții literare de la noi (târguri, lansări, colocvii 
etc.), care-i foarte ramificată și parohializată, e reprezentată mai bine și 
mai democratic în radio, pe de o parte, sau în presa scrisă (o includ aici și 
pe cea a internetului, bloguri, site-uri etc., care-i tot un fel de ”scrisă”), 
de cealaltă. Cum simți, personal? Sau sunt complementare? Dependente 
reciproc? 

- La această ultimă întrebare a ta, îți voi răspunde printr-o 
delimitare fermă față de ce îmi displace, făcând totodată elogiul a ceea ce 
apreciez eu fără rest. Așadar, lipsa de obiectivitate în reflectarea unor 
astfel de evenimente (literare, dar nu numai), alăturarea cu „arme și 
bagaje” în gașca lui x sau bisericuța lui y, dar și pierderea echidistanței 
continuă să fie pentru mine hârtia de turnesol care te descalifică de îndată 
ca jurnalist, blogger sau ce vei mai fi fiind. Sunt mâhnit de fiecare dată 
când observ astfel de conduite și mă bucur că fie ele se țin departe de 
mine, fie eu, prin felul meu de a fi, le îndepărtez instantaneu. Sigur e că 
mi-e atât de bine când nu am a-mi reproșa nimic în planul eticii 
profesionale. Până la urmă, e vorba și aici de acel set de valori, principii 
care atât de adesea diferă de la o persoană la alta, pornind de la mici detalii 
și ajungând până la contraste violente. Tocmai de aceea, zic eu, când 
întâlnești persoane cu care împărtășești valori și principii esențiale, atunci 
chiar ți-a surâs norocul unei prietenii, camaraderii literare adevărate. Cum 
sunt sigur că este și a noastră, dragă Adrian. 
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O proză de  
Ioan Florin 

Stanciu 
 
 

 
 

Cartea  morților 
 
 La început de mileniu, descălecând la Pazarlia, ca proaspăt îndrumător 
cultural al ţărănimii eliberate, soarele se ridicase cu mult peste tivul de aur al 
zorilor şi lumina lui nouă, aproape fluorescentă sporea cu umbre albastre 
fiecare piatră şi fiecare streaşină, iar cerul, un tău de limpezimi fără maluri, se 
adâncea nesfârşit pe deasupra, vertiginos şi astral, ca un tunel vertical,fiindcă 
orizonturile mereu afumate, ca o sticlă de lampă nu le zărisem încă, întrucât 
abia ceva mai târziu, mi-am dat seama că, din satul acela, situat în vârful unui 
zigurat istoric, cu sute de trepte, de vetre, de bătături şi de morminte căţărate 
şi prăbuşite unele-n spatele celorlalte, după cum s-au abătut furtunile  cu 
pulberile şi cenuşile lor, nu mai exista nicio altă ieşire, oriunde, pe roza 
vânturilor, după cum se va vedea cu asupra măsură. Nu se putea răzbate 
nicăieri, va să zică, nici la apus, înspre câmp; nici la mare, spre răsărit; nici la 
nord, spre laguna Sinoe şi spre scheletele din marmură-afumată ale Histriei, 
dar nici peste lac, spre Doloşman şi spre ruinele fostei cetăţi Arganum; nici 
înapoi, peste urmele care mă-aduseseră acolo, repede închise acum, sub 
revărsarea învolburată a apelor pluviale de pe podişurile lenticulare din jur, 
care se prăvăliseră toate deodată în dolina naturală dinspre Gargalîc, înecând 
singurul drum de acces cu un smârc mlăştinos, învârtoşat cu ciulini călători şi 
cu nenumăratele  tizicuri împletite, ale ţinutului sarmatic.  Mai ales că orice 
drum ai fi apucat, el se sfârşea într-un tumul mai mult sau mai puţin 
piramidal, dar vegheat întotdeauna de inscripţia: Accesul interzis, Rezervaţie 

arheologică înregistrată şi protejată de Academia Română. (urmând 
invariabilul număr de înregistrare, despre care nu cred să mai fi fost înscris şi 
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pe altundeva, decât, poate, în Marele Hrisov de pe genunchii Tatălui nostru 
ceresc.)  

Tunelul timpului îngropat în straturi succesive, din pietre zidite şi 
spulberate apoi începea, se pare, de undeva, de la îngânduraţii păpuşoi 
frământaţi în argilă neagră, ai neoliticului, căţărându-se prin gropi şi râpi 

adânci, până la straturile ceva mai recente, arheologic vorbind: satul roman 
Vicus Celeris şi fortul otoman Caraharman ale căror oale şi ulcele se mai 
zăreau uneori până şi prin ţărâna drumurilor  

Satul întreg, ghemuit în vârful promontoriului friabil, de unde podişul 
dobrogean se revărsa în valuri înspre lagunele şi grindurile Boazului  părând  
mereu pregătit  să încerce un nou salt sinucigaş peste lama de sabie-a mării 
care tremura irizat pe orizontul răsăritului. De-acolo, veneau, dimineaţa,   
inflorescenţele explosive ale pescăruşilor şi, mai târziu, cenuşa destrămată-n 
briza de seară, a lăstunilor care-şi săpaseră mii şi mii de galerii mărunte, în 
malurile din argilă nisipoasă ale Capului Midia.  

Oricum, explorând uliţa principală spre nord, mereu înspre nord, nu 
mi-a ieşit nimeni în întâmpinare la poartă şi nici un trecător nu s-a oprit ca să 
mă privească mai cu luare aminte, ca dovadă că, din paleolitic încoace, nimeni 
nu venise pe-aici cu gândul cel bun sau măcar fără înverşunarea încruntată de-
a smulge câte ceva − adesea până şi pielea sau chiar sufletul bietului colonist 
colectivizat, de la marginea întregului pământ locuit.     

Astfel, deja previzibil, la capătul arterei principale, pe mijlocul căreia  
îmi legănasem nestingherit curiozitatea, se ivise un gorgan impozant, de vreo 
treizeci de metri, pe puţin, la poalele căruia, în curs de năpârlire avansată, 
veghea, ea însăşi  preistorică, interdicţia Academiei Române, care m-a făcut 
să cercetez cu mai multă luare aminte mormanul de loess nisipos din faţa mea, 
alcătuit ca un turban din patru colaci suprapuşi cu oarece meşteşug, dar cu 
malurile mult îmblânzite de vânturi şi ploi.  

Mi-am amintit însă, că în ceea ce s-ar fi putut numi piaţa centrală, 
văzusem chiar în cotul şoselei, pe dreapta, templul păgân al  partidului, care la 
ultimele alegeri, fusese votat în unanimitate pe-aici şi prin împrejurimi, chiar 
dacă se zvonea că pe-alocuri, votaseră până şi morţii, ca să nu mai vorbesc de 
troglodiţii sălbăticiţi pe grinduri, iar voturile fuseseră numărate de femeia de 
serviciu, de la dispensarul veterinar. De-aceea,  răsucit de bâzdâci fără nume, 
m-am şi întors la puterea locală, călcând pe mijlocul drumului ca un pelican 
sătul − dar tot fără să mă întâlnesc cu nimeni, deşi satul părea locuit totuşi,  
căci într-o curte am văzut rufe puse la uscat, iar dintr-o alta, treceau prin 
nuielele gardului izuri de tescovină fiartă şi s-a auzit un plânset de copil şi-un 
cântecel abia murmurat de mamă grijulie. Apoi, să vezi şi să nu crezi, pe-o 
bancă din celălalt veac, sub un salcâm scheletic, se-arcuiau clămpănind din 
gingii peste-o juma’ de ţuică, doi veterani cutreieraţi de umbre, tremurând 
conspirativ, ca Isis şi Osiris, prin Cartea Morţilor.  
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    −  Bună ziua!, am spus eu, înclinând uşor capul, după obicei 
    −  Ia mai du-te bă-n măta, dă inşpector a lu Mamona! a hârâit 
ameninţător Mumia stângă, cu scrâşnetul pe care-l face o lopată cu pământ 
galben pe un capac din lemn bine uscat.  În rest, numai freamătul mereu mai 
aproape, al mării care-şi învolbura poalele creponate pe treapta de nisip 
fierbinte, a grindului Chituc, respirând cu miresme de sare şi de alge dospite, 
în briza din ce în ce mai  subţire a răsăritului. 

Ca mai pretutindeni, prin tainicele văgăuni dobrogene,  sediul  
partidului de guvernământ se afla, cu preş, masă, fotoliu, cană, radio, 
ştampilă, drapel şi cărticică roşie, tot în sediul comitetului sătesc al pecere, 
pentru că-i destul de posibil ca băltăreţii care cotizaseră odinioară pe-aici să 
nici nu fi fost prea convinşi că Ceauşescu nu mai e preşedintele republicii, aşa 
cum nu s-ar afla niciodată, de pildă, dacă noii guvernanţi ar pierde alegerile la 
nivel comunal, judeţean sau naţional. Asta presupunând că vor mai fi fiind şi 
ceva supravieţuitori prin mlăştinişurile din împrejurimi şi că, dacă-ar  mai fi, 
s-ar mai interesa oarecine de-aici sau de-aiurea despre modul cum 
funcţionează uriaşa maşină de tocat în care se lăsau învârtiţi de aproape o sută 
de ani şi cine-i căpcăunul aplecat peste manivelă, a cărui umbră se întrezărea 
uneori, pe peretele vânăt-al orizontului. Acolo unde cablurile electrice se 
făcuseră noduri şi gheme printre stâlpii amestecaţi cu pământul de vreun 
crivăţ siberian sau de mereu neaşteptatele alunecări de maluri, care nu mai 
conteneau de vreo două milenii.  

Pe urmă-am înţeles din nişte înştiinţări lipite-n gazeta de stradă, că 
preşedinte al consiliului era tot Caterof care domnea pe-acolo din 1947, fiind 
pe punctul de a depăşi longevitatea la tron, a lui Ştefan cel Mare. Performanţă 
firească, întrucât tov. Caterof se considera imparţial şi profund apolitic, din 
moment ce nu-şi schimbase niciodată opţiunile politice. Păi, nici n-ar fi avut 
cum să contrazică proverbul cu predispoziţia genetică a pisoilor, fiind el 
comunist încă de când se născuse pe undeva, prin raionul Ismail, regiunea 
Odessa, carevasăzică, unde tatăl său, maladieţ krasnâi socialist, tocmai se 
lăsase de lăutărie, pentru a primi titlul de komisar sovietic ( paşol na turbinka, 

ciorti!), iar mama, straşnică  preşedintă de kolhoz, n-ar fi făcut nici ea vreo 
altă politică, nici măcar după ce aproape toţi cunoscuţii săi de pe la Bălţi şi 
aiurea fuseseră-înghesuiţi fără veste în vagoane pentru cai şi expediaţi − adin, 
dva, tri − pe la staţiunile experimentale pentru jupuit copaci, de prin 
Arhipelagul Gulag. 
  Astfel Ion Ilici Caterof, despre care tocmai  îmi amintisem cutremurat, 
reuşise la nici douăzeci de ani,  să deskulăcească vreo doi, trei kulaci foarte 
bine mascaţi în muncitori cu sapa, ca să primească, la schimb, o porţie-n plus 
de arpacaş decorticat şi o decoraţie cât lingura, pentru victoria revoluţiei 
agrare la oraşe şi sate; fiind chemat după război, în Dobrogea iute sovietizată 
cu tancul, ca să înfăptuiască degrabă, şi-aici  ceea ce ştia el cel mai bine să 
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facă, înainte de-a hali oaia, din mers şi de a-ţi smulge paltonul de pe oase, cu 
ceas şi cu suflet, cu tot. 
   M-am întors aşadar spăşit şi încreţit ca maimuţa, la vechiul sediu al pecere, 
care era acum noul sediu al foştilor, fără să ştiu că noul-vechi secretar îşi 
părăsise biroul atât de grăbit, încât îşi uitase basca în cui şi portretul lui 
Ceauşescu, pitit cu faţa la zid, într-un colţ. Iar asta, întrucât secretarul nostru 
perpetuu descoperise că aparatul de radio  Slava, pe care îl moştenise, de la 
primul partid unic, dintr-o lungă serie previzibilă, fusese echipat din naştere şi 
cu nişte baterii destul de abil disimulate prin şerpăria de sârme, ghemotoace şi 
lămpi, din interior. Astfel, jucându-se într-o zi, pe butoane, tov secretar auzise 
printre şuiere, pocnete şi miorlăieli islamice, că pe undeva, pe la Bucureşti, 
Praga, Tirana sau Havana. se redeschisese procesul comunismului şi că o 
parte dintre cei care îşi jupuiseră sistematic propriul popor, îngenuncheat şi 
cocoşat sub lopată, pe la şantierele sclavagiste ale economiei socialiste, 
începuseră deja să-şi primească biletele de tratament cu nămol însângerat, 
urmând să fie cazaţi deocamdată prin hardughiile jupuite ale fostelor colonii 
de muncă, care mai dăinuiau, iată, şi-n România postrevoluţionară; pe la 
Valea Neagră, Peninsula sau Năvodari, întrucât, prea ocupaţi cu parastasul  lui 
Stalin, lichidatorii Drumului fără Pulbere uitaseră să şteargă toate urmele, din 
moment ce comunismul li se  părea  şi-atunci, ca şi-acum, singura cale de 
evoluţie viitoare pentru ceea ce mai rămăsese din oropsiţii vieţii, după ce 
fuseseră anchetaţi, demascaţi,  deportaţi şi lichidaţi pe rând sau în mici 
grupuri de câte doi, trei, treizeci de mii trei sute treizeci şi trei, deodată. 

Cunoşteam clădirea fostului Sfat Popular, confiscată, prin anii cinzeci 
de la plicticosul chiabur Nicolae Cavasu, dar acum cele două coloane 
canelate, pe care se sprijinea frontonul triunghiular cu însemnele lui Mamona, 
fuseseră iarăşi spoite în purpuriu premonitoriu, iar uşa, migălos şlefuită, 
asemenea. 

Urcasem oarecum avântat cele trei trepte megalitice, urnind cu-
înnodată sfială, înalta  uşă stacojiu reciclată, întrucât n-aveam cum să ştiu  că 
Marele Maestru de ceremonii satanice îşi luase  tălpăşiţa pe şest, înspre Gurile 
Dunării şi spre Ukraina natală, unde, înfăptuindu-se deja visul de aur al 
omenirii, mai mult de jumătate dintre compatrioţii săi fuseseră deja sugrumaţi, 
împuşcaţi, deportaţi sau obligaţi să se mănânce între ei, fără pâine sau 
furculiţă, ca să nu se deprindă zadarnic cu asemenea vrăjmaşe tabieturi mic 
burgheze. 

Prin holul îngust, care secţiona hardughia prin mijloc, pluteau 
întunecimi sfâşiate şi minuscule constelaţii verzui, iar uşa capitonată din fund, 
pe stânga părea să dea drept în buncărul  beşlengherului, unde printre 
draperiile mov ale singurei ferestre de chilie mănăstirească, lumina se legăna 
dens, ca printr-un acvariu hipnotic, deasupra unei carpete gri, care ducea 
înspre sarcofagul mat al biroului, în spatele căruia, pe rafturi lustruite de nuc 
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domnesc, se-înghesuiau mai strâns, decât cărămizile însângerate-ale 
Babilonului, volumele zadarnice ale marxism-leninismului incontinent, aşa 
cum fuseseră ele primite cândva, de la regionala de partid, ca premiu simbolic 
pentru încheierea triumfală a colectivizării. De fapt, exact aşa, pentru că 
nimeni nu  le deschisese vreodată, în afară de cele în care Caterof îşi îndrepta 
bancnotele mototolite sau cele cu care spărgea nuci, când se întâmpla să-i pice 
şi-un atare peşcheş, căci primise cam de toate, la viaţa lui de conducător 
suprem al mlaştinilor întovărăşite.  Aşa cum m-am simţit şi eu când m-am 
aşezat stalineţ, în fotoliul teatral revărsat între birou şi bibliotecă, trântind 
apoi,  ditamai ştampila peste coala velină, din faţa mea: Se certifică prin 

prezenta, că eu, subsemnatul sunt singurul Şef şi Căpitan de pe-aici!   
Dar când m-am mai umflat puţin în pene, după cum mă invita 

ambientul, am zărit în cuierul de după uşă, şapca de politruc a dispărutului, 
rubaşca sa konsomolistă, de odinioară şi centironul cu diagonală, recomandat 
de însuşi tătukul mântuitor al popoarelor. De aceea, ideea de-a mă înscăuna 
provizoriu, în locul secretarului secretos dispărut mi-a venit, cred, chiar în 
clipa aceea, amintindu-mi că prestigiul primilor politruci colectivizatori ai 
bălţilor  era dat de cartea roşie, strânsă la pieptul vestonului tutuniu şi, mai 
ales, de pistolul purtat ostentativ sub centură. Iar eu cărţi roşii aveam cu 
asupra măsură, chiar dacă pistolul fostului politruc nu s-a ivit nici după ce-am 
cercetat răbdător toate sertarele şi cutiuţele. Aşa că mă resemnasem cu ideaa 
de a mă mulţumi numai cu cartea roşie de propagandă, dar când am  scos un 
volum mai impunător şi mai încondeiat din raftul central, am zărit ceva mai în 
spate strălucirea adormită-a oţelului. Aha! Pistolul Makarov al puterii locale 
fusese vârât din comoditate şi maximă eficienţă chiar în spatele panseurilor 
leniniste, din raftul ornamentat cu steluţe sculptate,  din dosul fotoliului. Așa 
că mi-am aruncat bluza mea albastră, de electrician în borta cea mai de jos a 
biroului bibliotecă şi-am început deghizarea, potrivindu-mi hamurile unse cu 
dohot de cel bun, peste rubaşca de culoarea tutunului veşted, ce părea 
comandată exact pe măsura mea, întrucât fugitivul o abandonase tocmai 
pentru că i se făcuse din ce în ce mai strâmtă. La efectul de proaspăt komisar 
general, al calicilor, se adăugau şi cizmele mele de protecţie, din azbest văxuit 
orbitor, până la un deget sub închieturile genunchilor.  

Cartea legilor zăcea însângerată pe pupitrul îmgheţat al biroului, dar  
eu am verificat mai întâi pistolul,pe al cărui prestigiu latent mă bizuiam mai 
abitir, în încercarea mea de a prelua întreaga putere pe la Pazarlia şi 
împrejurimi. La prima impresie, pistolul părea nou-nouţ, iar când am apăsat 
butonul încărcătorului, acesta s-a prelins silenţios în palma stângă, perfect 
funcţional. Aşa că am armat sistemul semiautomat şi-am verificat să nu fie 
vreun cartuş pe ţeavă, deşi era clar că pistolul fusese destul de atent verificat, 
mai înainte de a fi vârât în spatele cărţilor. Totuşi prin fanta nichelată a 
încărcătotului se zăreau doar trei cartuşe şi arcul aductor. Mereu dispus să 
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cred în semnele misterioase-ale destinului nostru de goange mult prea atent  
supravegheate, m-am gândit că nu întâmplător găsisem acolo doar trei cartuşe, 
prefigurând, probabil, încă trei paşi decisivi pentru idealul de aur al 
popoarelor.  
           M-am îndreptat încurajat spre ieşire, potrivind pistolul în tocul de piele, 
din dreapta, în aşa fel, încât să se zărească şi câte ceva din strălucirea platinată 
a oţelului şi rotiţa striată a percutorului.Afară, de pe uriaşele trepte din granit 
neşlefuit, satul părea la fel de pustiu. Mai târziu puţin, cu cartea roşie în 
stânga, încordându-mi privirea, mi s-a părut că zăresc oarece  mişcare pe 
terasa ţesută-n stuf a bufetului sătesc, înghesuit între două coşmelii 
dărăpănate, pe partea cealaltă a uliţei, la numai vreo trei sute de paşi. 
            Dar dom Nae Beremici, legendarul cârciumar al locurilor, părea singur  
în grota sa îndelung afumată şi tocmai degusta oarecum mulţumit un amestec 
de apă cu rom, destinat clienţilor de duzină 
   - Să trăiţi, tov secretar-instructor, a strigat el mereu disponibil, cu ce 
vă servim!? 
  -   Uite ce-i, măi dragă, la Consiliu nu-i nimeni. Nici măcar omul de 
gardă, la drapelul partidului! 
  -   Aşa e, că de vreo trei zile, toarş’ Caterof n-a mai trecut nici ca să-şi 
servească mastica de prânz şi paharul cu borviz. O fi bolnav rău, săracu’? 
   - Ehe, boala ăstora e ca sănătatea noastră, am zis eu apăsat, ca să se 
ştie cine-i stăpânul acum 

Astfel, din aproape-n aproape, aflând eu că-n absenţa lui Caterof, 
întreaga putere era automat preluată de preşedintele CAP-ului, Dumitru 
Răducănoiu, care semna acte, punea ştampile şi împăca omenirea, prin 
secretara sa Marusia Ignat, am luat-o încet spre sediul Cooperativei, ca să mă 
rezolve şi pe mine-n vreun fel.  Pe drum, am înţeles că pe-aici nu se aflase 
încă despre desfiinţarea de la sine a agriculturii cooperatiste şi că totul mai 
mergea oarecum, lipa-lip, înspre luminosul viitor comunist, care se îndepărta 
tot mai desfigurat, cu fiecare pas, asemeni iluziilor din pustiuri. 

Sediul colhoznic, precum şi gospodăria prosperă a preşedintelui său 
fuseseră înghrsuite tot cu cartea şi cu pistolul în  conacul uriaş al mocanului 
Blebea, confiscat de comunişti, chiar în primul an de după război şi 
transformat apoi, ţac-pac, în sediul noului G.A.C.   

În casa asta  cu vreo douăzeci de odăi neobişnuit de înalte, suspendată pe 
temelii neclintite din granit vânăt, se urca pe o singură scară cu trepte din 
lespezi de gresie megalitică,  verde ca sticla. Iar, acolo, în vârful scărilor, se 
deschidea, în stânga şi-n dreapta. un pridvor care apoi îşi desfăcea pe toată 
lungimea clădirii, o prispă orientală, închisă cu tăblii din fag, încondeiat din 
cosor şi sprijinită pe treizeci de stâlpi din salcâmi rotunzi, înfloraţi numai 
puţin, la capete, dar mai tari decât piatra. Acum însă, pereţii aceia care nu mai 
văzuseră o mână de var, mai mult de un deceniu şi jumătate, sclipeau limpede 
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în aburul dimineţii, ca şi cum ar fi fost iluminaţi pe dinăuntru, iar lemnăria 
zugrăvită în roşu aprins părea  scăldată-n sânge, ca după o bătălie cumplită. 
Ca să nu mai vorbim despre lozincile cu belşugul şi tovărăşia, care se 
scălâmbăiau la mine, de pretutindeni. Curtea cât armanul din cărămidă-
afumată de la Caraharman ar fi fost la fel de pustie ca întreaga localitate, dacă 
n-ar fi fost  toate gâştele şi curcile acelea, care se tăvăleau de râs prin ţărână.  
La capătul treptelor magmatice, uşa de la biroul preşedintelui era deschisă, dar 
în penumbra de cavernă de-acolo, singură stăpânitoare era doar durdulia 
Marusia, care tocmai anina pe peretele din spatele tejghelei din fag a biroului, 
o diplomă cu însemnele înflăcărate-ale luiSarsailă, obţinută cândva, de G.A.C. 
Pazarlia, pentru rezultatele deosebite în întrecerea socialistă. Am studiat-o 
îmbiat la ispite, aşa cum rămăsese-n sincer extaz, cu ochii la măreţele realizări 
obţinute de seminţia băltăreaţă, prin trecătoarele valuri ale vieţilor noastre, 
observând, mai întâi că de pe emisferul gonflabil al basoreliefului său stâng, 
fusta se sfâşiase puţin, lăsând să se întrezărească dulce ispititoare, 
străluminarea de aur a luminii dintâi, când zeiţa amorului veşnic, abia se 
desprinsese udă fleaşcă, din braţele Pontului. Dar când s-a întors numai arcade 
ocolişuri şi sfere bine cambrate de jur împrejur, a rămas brusc în poziţia 
oarecum prăvălită-a începuturilor sugrumate în faşă:  

- Asta-i vreo inşpecţie, ceva, ca să ştim!? 
   Dar n-am mai apucat să răspund, fiindcă, de undeva, de jos, s-a ridicat 

mânios, printre hohotele curcilor, glasul dogit al preşedintelui Răducănoiu 
care se zbătea congestionat, chiar sub scări greu sprijinit între doi dintre 
gealaţii săi: 

- Cini mai ieşti şî tu, bre Pastolachi şî ci mai pui la cali pi-aci!? 
 -Am venit să fac ce scrie la carte, i-am răspuns eu neclintit, după ce 

din câteva salturi, am ajuns la cinci paşi în faţa lui, întinzând cartea roşie 
înspre mecla-i holbată, după cum îţi întinde popa icoana, la Bobotează. 

  -Văleleu, apăi, las’ căci vă cunosc eu, arrra, tăt vriun bandit d-ala 
diviţionist, care ieşti! 

Atunci, stăpân al cărţii fiind, l-am împuşcat din prima fără să ţintesc, iar 
glonţul i-a străpuns mortal înghiţitoarea, prăvălindu-l în ţărână, cu gealaţii săi 
lipoveni, cu tot. 

- Ce-a mai fost şi asta?, a-ntrebat Marusia tremurând, când m-am întors 
sus. 

 -I-auzi, ia, am spus eu desluşit şi-am deschis cartea la întâmplare, 
tovarăşul Lenin a scris negru pe alb că: „Cine-arată milă şi îndurare pentru 
duşmanii poporului, trebuie el însuşi lichidat imediat, ca duşman al 
poporului!” 

  -Aşa o fi, dar eu tot nu-înţeleg cum de-ai ştiut aşa de precis că 
preşedintele nostru e un duşman al poporului!? 
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   -Apăi mie, tocmai de-aia mi s-au încredinţat cartea şi pistolul, ca să 
ştiu precis şi să împlinesc numaidecât porunca! 

   Când am ocolit masa, lumina unei înserări grăbite se revărsa deja pe 
pereţi, cutreierată de steluţe şi umbre, iar marea se-auzea de dincolo de grind, 
ca un uriaş animal adormit. 

Pe urmă-am descoperit cum pe prima pagină albă, a cărţii, Caterof îi 
însemnase sărguincios şi temeinic pe toţi cei pe care-i trimisese, ca duşmani ai 
poporului, la Drumul fără pulbere sau la alte şantiere sclavagiste ale României 
socialiste. 
   - Ia fii atentă aici, am zis eu, citind rar pomelnicul, s-a mai întors 
vreunul din ăştia-n sat!? 

  - Păi, cine s-a mai întors vreodată din ghearele lui Mamona? Doamne 
fereşte şi apără?! Poate doar bietul vecin Gogodici, alb ca marmura şi văruit 
din cap până-n călcâie, căci a fugit straşnic dintre morţi, după ce-l despuiaseră 
caralii şi-l tăvăliseră prin var nestins, ca să-l îngroape a doua zi, când el s-a 
trezit primul şi-a tulit-o prin tufe spre casă, cu toată usturime-aia pe pielea lui, 
că şi-acum, tot alb ca ştima bălţilor a rămas, săracul.  
         Atunci, am mutat toate filele pe stânga, lăsând liberă şi imaculată ultima 
filă de gardă, pe care-am scris doar „1) Dumitru Răducănoiu” şi nimic 
altceva, conştient fiind că mai aveam doar două cartuşe. După un minut de 
reflecţie însă, când Marusia s-a aplecat înspre carte, lăsându-mi o dulce şi 
caldă povară pe umărul drept, am adăugat încă două cifre, dedesubt, adică: „2) 
şi 3)”, chiar dacă nu ştiam încă cine-avea să urmeze. 
          Urmare care, iată, mergea ca unsă, pe calea regală şi bătută cu flori, 
întrucât m-am şi mutat cu Marusia într-una dintre cele douăzeci de camere 
libere ale conacului şi ne-am apucat să ne dedulcim noaptea, noi înde noi, iar 
ziua, cu gâştele şi curcile vechiului stăpân; una, câte una, fireşte. Pe când 
cartea cea roşie şedea închisă-n biroul preşedintelui, aşteptându-şi împlinirea 
completă a rostului său pe pământ, iar pistolul şedea în tocul său scorojit, într-
un cui greu de văzut, de după lodinul căcăniu al fostului, agăţat după uşă. 
Până-ntr-o săptămână, joia, cred, când de jos, din curtea pustie, s-a ridicat în 
canonade şi hârâit de vârtelniţe, gălăgia surprinzătoare a unei motociclete 
militare. Hait, tovarăşul instructor Piţigaie de la propaganda perperpetuă, pe 
care-l cunoşteam încă din vremurile când cutreieram bălţile, organizând 
Cântarea României şi alte bâlciuri programatice, prin saloane, şoproane şi 
hambare improvizate ad-hoc. Aşa că mi-am tras iute harnaşamentele, am 
deschis ostentativ tocul pistolului meu de propagandă şi-am năvălit în curte 
prin câteva largi salturi peste stâncile de bazalt ale scării. Ăla, cu ochii cât 
sarmaua boierului, a părut să mă recunoască în primele trei secunde, dar s-a 
apucat să răscolească apoi, prin porthartul militar de la brâu, unde se puteau 
ascunde şi câteva chestii grozav de periculoase. Drept pentru care, având şi 
ceva experienţă, l-am trăsnit primul, cu un glonţ la bostan, ca să nu mai apuce 
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să se explice în faţa norodului răsărit din senin, pe la garduri. După care, 
neliniştit, desigur, că mai aveam doar  un singur cartuş, m-am întors în biroul 
lui Caterof ,ca să vâr cartea şi pistolul la locul lor, din bibliotecă, bine apărate 
mereu, de uşile ca de cetate interzisă ale Împărăţiei, care mie mi se 
deschideau, iată, din nou,  printr-un enigmatic joc al destinului. 

Conştiincios, conform ritualului înveterat, am notat pe ultima filă, la 
cifra 2): Nae Piţigaie, bandit şi duşman al poporului. 

Mai târziu însă, când atât cartea cât şi pistolul se aflau deja la locurile 
lor, iar locuitorii se obişnuiseră să mă salute preaplecat,  când mă vedeau pe 
veranda din granit vânăt a Împărăţiei, am descoperit din întâmplare, şi cele 
două baterii din ebonită ale radioului, aflând astfel că la conducerea ţării 
tocmai fusese aburcat  „fiul de mare viitor al unui mare patriot revoluţionar , 
el însuşi revoluţionar.” Tocmai de aceea, m-am bucurat nespus, când, 
cotrobăind pe sub nişte dosare, ca să pun bateriile la locul lor, am dat şi peste 
o cutie din tablă nichelată, în care, frumos aliniate, pe două rânduri, îşi 
aşteptau rândul alte douăsprezece cartuşe, pe care le-am pitit apoi, în spatele 
cărţii cu duşmanii deja martirizaţi ai poporului.  Oricum, dacă veţi trece 
mâine, poimâine, prin Pazarlia, eu v-aş sfătui să fiţi foarte atenţi la 
camportamentul şi afinităţile voastre elective, pentru că, uite, pe ultima pagină 
a Cărţii, s-a mai adăugat între timp, la numărul 3, chiar numele lui Ion Ilici 

Caterof însuşi, pe care diavolul său personal l-a împins să dea iar cu botul pe-
aici, ca să moară înghesuit la pomană, după cum, probabil, îi şedea deja scris 
la Hrisovul cel Mare, deschis încă de la Facerea Lumii, pe genunchii Tatălui 
nostru ceresc. 
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Camelia Răileanu, un destin frînt 
(24 iunie 1969 - 2 martie 2002) 

 
"şoptesc poezia contemplând 

buzele taciturnului sunt 
o aripă de înger fugit  

pe pământ trece/ clipa..." 
 
 

Camelia Răileanu s-a 
născut pe 24 iunie 1969. S-a ivit 
pe lume într-o familie cu cinci 
copii, patru dintre ei urmând 
cariera didactică. A fost elevă a 
Liceului Pedagogic Botoşani. 
Acolo a prins dragoste de cuvânt. 
Imediat după absolvirea liceului, 
în 1987, şi-a început cariera 
didactică, fiind învățătoare la 
Şcoala 13, din Botoşani. Dragostea 
de carte, de copii, onestitatea în 
faţa vieţii şi bucuria de a împărtăşi 
au făcut din Camelia Răileanu un 
dascăl iubit, apropiat de învăţăceii 

ei. În toamna aceluiaşi an, şi în paralel cu activitatea de la catedră, începe şi cursurile 
Facultăţii de Litere din Iaşi, pe care le finalizează cinci ani mai târziu, în 1992. Ca 
profesor de Limbă română obţine apoi un post la nou înfiinţata Şcoală 16, din marginea 
oraşului Botoşani.  

Camelia Răileanu trăiește discret. Scrie poezii, iubeşte, crede, se roagă, strigă şi 
înfundă în creştet durerea. Puţini, în afara familiei, i-au cunoscut zilele şi zbaterile. Dureri 
îi străbat tâmplele, dar le ascunde în tăcere.  

În vara lui 1997 primeşte o veste tristă: fosta ei colegă de liceu și de facultate, 
prietenă dragă, Svetlana Tănasă (Țuca, pentru colegi și prieteni), este bolnavă de cancer. 
S-a îmbolnăvit pe când lucra la o temă de doctorat la Budapesta. Convingerea că a fost 
iradiată şi sentinţa cruntă că mai are câteva luni de trăit o fac pe Svetlana să renunţe la 
lucrarea de doctorat şi, la sfatul Părintelui Justin Pârvu, se retrage la Mănăstirea Petru 
Vodă. Era luna august a anului 1997. Răpusă de suferinţă, într-o zi ia un taxi şi pleacă să 
o vadă pe Camelia, dar nu va face drumul până la capăt. Nimeni nu ştie de ce s-a întors 
din drum...  

În acelaşi august 1997, Camelia pleacă în Munţii Bucegi, într-o singurătate 
sfredelitoare. Toamna o aduce acasă tot mai obosită, suferinţa se strecoară prin fiecare 
fibră a trăirii. Într-o zi de septembrie cade pe scări, prăbuşită ca o pasăre scufundată în 
frunzarele uscate ale pădurii. Vestea a căzut ca un trăsnet: tumoră cerebrală!  
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Camelia avea 28 de ani. Chirurgii au dat verdictul nemilos: este necesară 
operaţia, dar este foarte riscant din cauza urmărilor care se prevesteau. A acceptat 
intervenția chirurgicală pe creier, sub aceeaşi rezervă a sechelelor ce ar putea surveni.  

"M-am îmbolnăvit de viaţă/ numărând zilele,/ pierzându-le firul/ în 
aşteptarea raţiei de speranţă/ aruncate la capătul tunelului./ M-am îmbolnăvit de 
idei,/ de gură, de ochi,/ de pâine şi de apă,/ de ieri şi de tine./ Sunt o mână de oase/ 
aruncată în ochii lumii/ sau în gura ei./ Sunt bolnavă de lume/ şi de zile./ M-am 
îmbolnăvit/ trăindu-te", scrie Camelia.  

Operaţia, efectuată la microscop din cauza fineţii extraordinare cu care trebuia 
tratată tumora, a avut loc în luna noiembrie. Camelia s-a întors acasă cu o hemipareză şi 
cu o gaură imensă în cap: pentru a controla o eventuală revidivă, medicul nu i-a mai pus 
la loc oasele cutiei craniene, întinzând doar pielea capului peste hăul sfâşietor. 

Revenirea acasă o pustieşte, aflând despre moartea poetului Horațiu Ioan Lașcu.  
După un tratament naturist strict reuşeşte să se elibereze puţin din hemipareză şi, 

în ultima zi a anului 1997, scrie o poezie tulburătoare: "Luna noiembrie fu/ luna 
poeţilor damnaţi./ Horaţiu cel tânăr muri, înălţându-se./ Vestea ajunse la mine când/ 
omul în alb şoptea/ dezvelindu-mi ţeasta ca pe pântec:/ parc-ar fi Fecioara Maria!/ A 
doua zi din Iisus/ îmi rămăseseră-n creştet/ doar cununa de spini şi pirioanele LUI. 
Cu toţii îi purtăm crucea,/ Horaţiu, bătrâne". (Crucea poeţilor, 31 decembrie 1997)  

În acest timp, la Petru Vodă, prietena ei dragă se sfinţeşte în suferinţă, topindu-se 
văzând cu ochii. Aproape de sfârşit, Svetlana avea să devină mireasă a lui Hristos: Maica 
Heruvima. "A primit să fie rasoforă și, cu câteva săptămâni înainte de a pleca dintre noi, 
a fost călugărită de Părintele Justin. A refuzat să ia morfină, pentru a-și șterge prin 
suferință toate păcatele săvârșite în această lume. Urletele ei de durere răsună și astăzi 
în urechile celor care le-au auzit. Dumnezeu i-a ascultat ultima dorință, aceea de a 
prinde sărbătoarea Sfinților Arhangheli. După privegherea hramului mănăstirii, în 
noaptea de 7 spre 8 noiembrie 1998, pe la ora 3 dimineața, Maica Muceniță Heruvima a 
plecat dintre noi cu sufletul împăcat, luminoasă la chip, să mărturisească înaintea Sfintei 
Treimi lupta ortodocșilor împotriva stăpânitorilor acestui veac", avea să scrie mai târziu 
Monahul Filoteu, de la Mănăstirea Petru Vodă. 

Pentru Camelia, Dumnezeu pregătea alte şi alte patimi, pe care tânăra femeie de 
aproape 30 de ani le ascundea în cuvinte. Scria, scria, scria! "de păsări/ încerc să mă 
vindec/ mâzgălind cerul cu nori/ sufăr de înaltul coborât/ în gaura din piept/ într-o 
noapte am văzut stele". Viaţa, boala, durerea, suferinţa imensă a Cameliei au fost pentru 
familia ei lecţii de fiecare zi.  Rugăciunea ei, relaţia ei cu Dumnezeu, încrederea în viaţă i-
au ajutat pe cei din jurul ei să înţeleagă credinţa, să intre în biserică şi să conştientizeze 
efemeritatea existenţei. Fără să poată mișca mâna și piciorul stâng, a scris cu capul 
sprijinit în perne, cu caietul pe genunchiul drept.  

Tratamentul naturist pentru refacere dădea roade, ajutat de kinetoterapie. 
Hemipareza ceda pe zi ce trecea. Din păcate, după 3-4 luni avea să constate că prăpastia 
se face hău. Starea Cameliei se înrăutăţea. Un nou tomograf a confirmat recidiva 
tumorală. A urmat un alt regim alimentar, foarte dur! "Lucrul trupului/ se împleteşte 
strâns cu/ lucrul sufletului./ Rămas neterminat,/ primul tot aleargă/ să se-nnoade cu 
al doilea./ Viaţa nu e decât/ un summum de astfel de noduri/ pe spatele unei ţesături/ 
c-un desen făcut aleatoriu/ de Marele Creier". (Nod)  

Urmează trei ani şi jumătate de regim foarte dur. Şi totuşi, viaţa zvâcneşte în 
cuvinte, poemele îi bântuie sufletul şi mintea. Scrie continuu. Publică prima carte de 
poezii în 1998 ("Dimineaţa cercului", Editura Axa, Botoşani), iar în primăvara anului 
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următor vede lumina tiparului şi cel de-al doilea volum ("Cîntec pentru cei nesinguri", 
Editura Grafik-Art, Botoşani). Câtă forţă în această muritoare fiinţă, câtă înălţime are 
acest nemuritor spirit! "Aş vrea ca păsările/ să nu-şi mai aleagă colivie în mine..." 
(Bocet la zodie) 

În august 2001, fiind singură acasă şi mişcându-se extrem de greu, Camelia 
alunecă pe gresie şi cade în baie. Suferă o fractură de bazin şi de atunci, până la sfârşitul 
zilelor, avea să rămână ţintuită la pat. Căzătura i-a grăbit sfârşitul.  

A scris tot timpul, cât a purtat în creştet boala. Avea trei jurnale, iar în ultimii ani 
lucra la un roman autobiografic, pe care l-a numit "Întoarcerea din Iad" și pe care plănuia 
să îl publice sub numele Carmen Raicu. Ştia oare că se îndreaptă spre lumină, spre Raiul 
poeţilor? Scria în caiete din ce în ce mai greu, culcată la orizontală și cu eforturi 
supraomenești. Ultima însemnare a lăsat-o în toamna lui 2001 (8 noiembrie). Renunțarea 
la scris a fost, pentru Camelia Răileanu, renunțarea la viață. Doar gândurile și suferința 
cumplită au mai trăit-o până în noaptea de 27 spre 28 februarie 2002, când şi-a luat rămas 
bun de la oamenii dragi făcând fără oprire semnul Crucii, pentru ca pe 2 martie să se 
ridice la cer... Avea 33 de ani. (Florentina Toniță) 
 
 

 

Întoarcerea din Iad 
(Inedit) 

 
 
15.11.97 
 
Fratele L. îmi povestește de înmormântarea lui Horațiu. Am aflat de 
moartea lui chiar înainte de operație, de la fratele D. Dar nu știu de ce 
vestea înmormântării mă cutremură mai mult decât vestea morții.  
Înainte de Paști citeam în ziar despre singura lui carte, „Înălțarea”. Acum 
s-a înălțat de-adevăratelea. La 19 ani el scria deja dispoziții finale. El a 
trăit propria sa legendă. Cred că s-a dus la moarte recitându-și „Înălțarea”, 
așa cum eu m-am dus la operație cântând „Red River Valley”, un trist 
cântec de dragoste pe care trebuie să-l fi cântat fetele sudiste când le 
plecau iubiții în timpul Războiului de Secesiune. Un poet, Grigore Vieru 
(parcă) spunea că durerea nu e de sânge. Durerea e de țărână. Diferența 
dintre durerea lui Horațiu și durerea mea este diferența dintre durerea de 
țărână și durerea de sânge. Horațiu a fost pentru mine o legendă din anii 
liceului. Legenda poetului tânăr care ratase reușita din prima la facultate și 
cochetase cu moartea. Eu am intrat în liceu când el l-a absolvit. Și măcar 
de-am fi bătut palma, ca la ștafetă. Eu am intrat în facultate când el a 
absolvit-o. Horațiu era doar un nume. Profesorii spuneau acel nume. Și 
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noi, elevii. Sora lui spunea acel nume. Horațiu știe toate limbile, spunea. În 
Târgușor stau în cameră băieți care știu toate limbile. Era și un turc. Noi 
râdeam. Da’ ce, băi, turcii sunt în stare să învețe și altă limbă, în afară de a 
lor? Studenția era pe atunci doar un vis. Horațiu a devenit chip într-o zi la 
poarta liceului. Cu cărarea lui dreaptă, cuminte, în părul șaten nu părea nici 
poet, nici viitor profesor. Părea să semene cu toți ceilalți, cu Viorel Ilișoi, 
cu Dorel Andrieș, pe care-i cunoscusem la cenaclul liceului, unde fusesem 
o singură dată să cânt în engleză nu știu ce. Mi-amintesc c-atunci Liviu 
Șoptelea, venit de la liceul de peste drum, a citit o poezie care-ncepea cu 
„Ploua vertical…”. Picta și scria. Maria Baciu asculta. Ploua vertical. 
Aveam 16 ani și revolta mă-năbușea: Ce poezie mai e și asta? A doua zi 
inițiam în clasă cenaclul „La Eminescu”, adunând pe cei ce scriau și 
pictau. În prima ședință am rostit o lungă alocuțiune (sic!). Îl convinsesem 
pe Baron (proful de istorie de la care am învățat cum istoria l-a dat la coș 
pe Richelieu) să-mi dea niște discuri cu muzică clasică și niște albume de 
artă. Băieții lipseau. Doar eu și Gabi vorbeam. Fetele căscau. Țuca spunea: 
Poftim cultură! 
 
                                                                                                 
25.9.98  
 
Într-o zi Andru mi-a spus, pe-un ton de sfârșit, ca despre început: „…și voi 
începe să-ți spun cum trăiesc de unul singur, ca un soldat fără viață 
personală.” Atunci am scris cu gândul la mine, la Horațiu, la toți ceilalți: 
„Poetul nu are viață personală. Viața lui personală e poezia.” E poate un 
plagiat și nu știu, că mi s-a mai întâmplat să descopăr a doua oară 
America.  
 
 
26.9.98 
 
Cătălina avea obraz de piersică și ochi migdalați de pisică. Ea se lăuda cu 
bunicii ei. Bunicul era un cărturar. Bunica făcea de 9 martie „sfințișori” 
pentru toată clasa. Într-o zi Cătălina ne-a adus din podul casei bunicului 
(I.D. Marin) un zodiac vechi. Citeam despre Rac și Scorpie. Eu și Bianca. 
Dacă trec de 33 de ani, trăiesc 66, scria. Râdeam și-i spuneam Lidiei s-
aducă chitara. Lidia era catolică și ne învățase să cântăm „Venite, senore 
Jesus”. De ziua mea îmi cânta „Vivat”, care se-ncheia cu „Să trăiască/ Să-
nflorească/ S-ajungă suta de ani!”. 
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„Copii! (Neapărat după această exclamație urmează personajul Țuca) 
Horațiu Ioan Lașcu redivivus! Tuns, ras, frezat, la țol festiv. Dacă vreți să-l 
vedeți, e pe sus, pe la catedră. Dădea mâna cu profii, cu Daniel Dumitriu, 
cu toți”. 
Țuca intra valvârtej în camera 73, ca-n XII B. Horațiu era profesor într-un 
sat moldav, care n-avea alt merit decât acela de a avea o gară. Acolo îl 
găsise o doctoriță cu nume candid. Țuca râdea nervos. Eu mă gândeam la 
Horațiu stând pe ruinele cetății geto-dace din satul bunicilor și visând la 
femeia scită. Horațiu continua să fie o legendă.  
Mi-a călcat o singură dată pragul, întâmplător. Era în anul când îi apăruse 
„Înălțarea” și-ncepuse să-și „compună” din nou carisma aceea monahică, 
cu barbă și plete. Eram două cercuri tangente. Despre ce puteau vorbi două 
cercuri tangente? N-am vorbit nici despre Țuca, nici de Cătălina. Parc-am 
vorbit ceva de Andru. Dar Horațiu habar n-avea că eu știam. Am vorbit 
despre nepoți, despre cum ne jucam cu ei. (H. vorbea despre nepotul lui ca 
despre viață.) Mi-a spus că i-ar fi plăcut să aibă o mătușă frumoasă ca 
mine. I-am răspuns că poeților le e ușor să spună complimente ieftine. N-a 
replicat. Doar a plecat. I-am citit apoi poeziile ce-i apăreau cu parcimonie 
prin reviste. Mai târziu l-am văzut pe stradă de mână c-o fată și-am aflat că 
s-a-nsurat. Mai târziu am aflat c-a plecat. Să se mai odihnească puțin.  
 
 
16.3.99 
 
De fiecare dată când mă plâng fratelui L. de poluarea sonoră la care sunt 
supusă zi de zi, el zice: „Defilăm cu ce avem.” E o reminiscență a 
limbajului de lemn care-mi amintește azi de ultima defilare, din august 
1989. Eu trebuia să mă ocup de marșul premianților. O mână de copii 
rămași vara prin cartier. Le puneam coronițe pe cap și deveneau premianți 
în ochii tovarășului de la partid. O mare cacealma din care numai râsul te 
mai salva. A fost un august năucitor. Cei tineri refuzau tembelizarea. „De 
ce, tovarășa, nu strigi Ceaușescu - România ocrotesc copilăria?”. Tovarășa 
de la Partid, tovarășul de la Pionieri strigau la mine, tovarășa. Un râs uriaș 
se-ntindea pe Calea Națională, în orele extenuante de pregătiri. Apoi a 
urmat un decembrie năucitor. De ce, tovarășa, ai rupt portretele lui 
Ceaușescu din clase? De ce le-ai rupt, că le aveam pe inventar! Râdeam. 
Ceaușescu a intrat în inventarul istoriei! Azi mi-amintesc și găsesc o nouă 
„lozincă”: Râsul și veselia vor salva oncologia! Oamenii veseli nu fac 
cancer. Înainte doar copiii îmi intuiau veselia.  
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Ce contează pentru tine în viață?, mă întreabă pentru a nu știu câta oară 
Danbe. Ceea ce rămâne, îi răspund pentru a nu știu câta oară. Ani în șir mi-
a tot spus: „Trăiește-ți viața. Unde e viața ta? Nu mai ai timp de ea.” 
Îndemnul lui hedonist era greu de  urmat pentru că îmi plăcea mai mult să 
mă risipesc în semeni. Cioran spune că a-ți iubi aproapele e o utopie: e ca 
și cum ai cere unui virus să iubească alt virus. E o teorie iconoclastă, 
menită să-ți smulgă cel mult un zâmbet. Contează ceea ce este acum, aici, 
nu ceea ce rămâne, mă corectează din nou Danbe. Uite: Sofian, marele 
boier din secolul XIX! Ce-a rămas din el? Un monument funerar grotesc și 
o casă splendidă, dar care se dărâmă pentru că municipalitatea nu mai are 
bani s-o întrețină. O casă transformată în creșă, știu. Profesorul de biologie 
ne ducea acolo să vedem copii hidrocefali stând în fostele saloane sau 
budoare, cine mai știe? Și sala de dans, cu policandre. Danbe îmi amintește 
de un îndemn al lui Liviu Ioan Stoiciu: să ne ducem în cimitire, să vedem 
că pe cruci nici nu se mai văd bine numele cutăror tovarăși de la Partid sau 
de la Securitate care în urmă cu doar 10 ani ne făceau viața amară și 
plănuiau, de pildă, să-l arunce pe Stoiciu din tren, ca să nu fie cosemnatar 
al protestului scriitorilor (în octombrie ’89) la realegerea lui Ceaușescu. 
Contează ce ești acum, repetă Danbe. Pentru un educator și un scriitor 
contează ce rămâne, insist. Eu vreau să rămână Lumina.  
Am început să împrumut cărțile de la Florina celor din jur. Lectura aduce 
schimbări radicale în viața lor. Până și bugetul  (în condițiile unei 
hiperausterități bugetare) pare că li se schimbă, în urma renunțării la carne, 
cafea, țigări, alcool și alte… cofeturi. Nici nu știu cum să-ți mulțumesc, 
îmi zice cineva. Să te glorific? Mulțumește lui Dumnezeu, că de la El vin 
toate, și boala mea și cărțile de la Florina și gândul bun, îi răspund.  
Dacă n-ai murit până acum, nu mai mori, îmi zicea Ioan în urmă cu câteva 
luni. Dacă faci acum un tratament Valeriu Popa, scapi în 5 ani. Nu e ultima 
ta șansă, dar pare a fi singura. Postul e cea mai veche și cea mai sigură cale 
de autovindecare, mai zicea. 5 ani! La granița dintre lacrima lucidității și 
zâmbetul salvator, am ales zâmbetul: De ce 5 ani și nu 7? 7 ani e regimul 
naturist Valeriu Popa. Se știe că acesta e ciclul de întinerire a celulelor. O 
viață indiană. Să fac tratamentul și mă așteaptă o viață indiană, râdeam. 
Azi Ioan face o rectificare: nu e singura ta șansă, e ultima. Granița tragi-
comicului dispare. Tot o să mor, dar la adânci bătrâneți, îi spun lui Ioan.  
                                                                                                                          
 
25.3.99 
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(99, februarie ?) Alina mi-a zis aseară că a murit Constantin Dracsin. A 
fost o emisiune la postul local TV. Poetul și graficianul cu mâinile de lut. 
A început să deseneze când a murit fratele lui, grafician. O moarte stupidă, 
zicea Alina. Și poetul care scria cu dinții a început să deseneze cu dinții 
sau cu degetele de la picioare. 7 cărți și 15 expoziții. Viața e o luptă, pare 
să-mi spună poetul trecut acum în netimp. Era bucuros: îi dăduse un patron 
un apartament luminos și voia să deseneze, a spus Alina. L-au filmat și la 
spital, de Sfântul Ioan. Ce oameni și ăștia de la TV, așteaptă să moară 
omul să-i exploateze moartea, mai spunea. Mi l-am amintit pe Țuțea pe 
patul de spital, filmat de operatorii TVR. Și de Dali, într-un documentar. 
Oameni pe moarte. Oameni luptând să trăiască. Mi-l amintesc pe 
Constantin Dracsin la Galeriile de Artă, într-o zi când purtam matricolă. 
Poetul purta o mustață de haiduc. O colegă spunea despre el: are numele 
unui sat întreg. Poetul luptător. Eu scriu și țin cu dinții, ca el. Dar nu de 
creion. De viață.  
Mi-amintesc că-n ultimul ei mesaj Țuca mi-a scris că luptă nu pentru că ar 
ține cu dinții de viața aceasta iluzorie, ci pentru că vrea să ducă lupta până 
la capăt. „Căci ești dator să stai luptând/ Oricare-ar fi sfârșitul luptei.” 
Cred că poetul cel mai ușor de memorat este Coșbuc.  
 
24.1.99 
 
Azi a murit Gabriel G.  Bacovia, fiul poetului Agatelor negre și al 
Scânteilor galbene. Îngerul meu, Gabriel, zicea tatăl. L-am cunoscut pe fiu, 
întâmplător. Voia să scrie două cărți: „De vorbă cu tatăl meu” și „De vorbă 
cu mama mea”. Mi-a scris o scrisoare. Gabriel G. Bacovia, scriitor, a 
semnat. N-a mai scris cărțile. 
 
 
26.3.99 
 
(99, Bunavestire) Tu ești, îmi zice azi fratele L. E răspunsul lui la 
insistenta mea întrebare: Cine e cel mai tare psihic din familia noastră? 
Cine? Cine? Să știu, să mă ajute pe mine să fac un tratament Valeriu Popa. 
Tu ești, repetă L. Își amintește cum în urmă c-un an l-am susținut psihic în 
preajma unui examen la care nici nu voia să se ducă. Credea că jocurile 
fuseseră deja făcute. Învață și îndrăznește, i-am spus. A reușit. Tot atunci 
ieșea de sub tipar „Dimineața cercului”. Schimbasem titlul pe ultima sută 
de metri. Trebuia să fie ceva optimist, că e un volum de debut. Și să 
reflecte setea mea de cerc. Dimineața cercului poate fi punctul, incipitul. 
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„În planul lumei sunt doară un punct, o greșală”, scria Eminescu. Azi L. 
îmi spune: „Tu ești cea mai tare.” Deci nu-mi rămâne decât să mă ajut eu 
însămi. Aceasta e ultima poruncă a decalogului meu. Și totuși, un 
tratament Valeriu Popa necesită eforturi pe care nu le pot face singură, 
revin. De 7 luni insist, amenințând că intru în post. În august ’98 îi scriam 
Florinei că intru în post înainte de Sfânta Maria. Dar ai mei, nu și nu. Toți 
se tem. Se tem de post, de boală, de moarte. Acum oamenii se tem de 
război, zice fratele D. A început războiul în Kosovo. Americanii încalcă 
hotărârea Consiliului de Securitate al ONU și bombardează un stat 
suveran. De Bunavestire. Se împlinesc profețiile lui Nostradamus, mai 
zice. Eu tac. Mi-amintesc că cineva (N. Stănescu?) zicea că poporul român 
are doi mari prieteni: poporul sârb și Marea Neagră. L-am pierdut pe 
primul. Am rămas doar cu marea. Copiii și îndrăgostiții sunt cei mai 
înfocați dușmani ai războiului, am citit undeva. Și poeții. Și bolnavii. 
Boala te oprește de la păcat. Și, paradoxal, de la disperare. Când oamenii 
disperă că s-a făcut 20.000 dolarul și războiul e (iar!) la graniță, boală mă 
oprește de la disperare. Tot azi aflu cu stupefacție că am debutat în revista 
„Hyperion” cu o… cronică literară. Nu cu poezie, nu cu proză, ci cu o 
cronică pe care am făcut-o la cartea unui tânăr clujean, carte care mi-a fost 
trimisă în urmă c-o lună. Am citit cele 55 de pagini într-o săptămână. 
(Altădată aceasta era norma mea într-o oră. Azi citesc cu grijă pentru 
creierul meu.) Un discurs deprimant, delirant, fascinant. Dac-aș fi un critic 
cu „greutate”, l-aș trimite pe individ să se caute, am spus inițial. Apoi am 
încercat cu tenacitate să dau cezarului ce era al cezarului. Îmi amintesc 
replica profesorului Mihai Drăgan, după examen: Vei fi critic sau nu vei fi 
nimic! Am fost profesor. Azi îmi spun: Voi învinge boala asta sau nu voi fi 
nimic! 
 
 
7.4.99 
 
(99, 30 martie) Ziua lui Nichita. Rescriu din memorie ultima poezie a lui 
C. Dracsin: „Doamnelor și domnilor/ nu vă supărați/ da’ eu în noaptea asta 
l-am visat pe Nichita/ Mi-a zis/ mă, zvârlugă/ în noaptea asta te vor lua doi 
Îngeri”. 
A treia venire a Danei. Parfum franțuzesc și căldură umană. Și îngerul a 
strigat a treia oară: cartea mea va apărea în curând.  
 
 
3.4.99 
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S-a amânat lansarea celei de-a doua cărți. Oricum e o zi oribilă. Cioran 
înnebunea după 10 zile cu soare și-l încântau 10 înnorate. Nu mi-a plăcut 
niciodată cu adevărat ce scria Cioran. Pe mine o zi înnorată mă macină. 
Durerile în mână și-n picior se acutizează la schimbările de vreme și în 
zilele de tensiune nervoasă. Acum am de toate. Tu poți face un inventar al 
durerilor, îmi spune Ioan. Nu-ți mai analiza durerile! o aud pe L. Îmi 
amintește de zilele de după operație, când îmi spunea: „Nu-ți mai analiza 
durerile! Încetează să-ți mai descrii durerea! Închide ochii și dormi!”  Nu 
mai pot sta în nicio poziție fără să am dureri. Clipele de tensiune nervoasă 
duse la paroxism. Clipele când demonul  îndoielii mă găsește trează.  
Viața ta continuă, spune Danbe. Continuă, știu. Dar… „Ei spun, dar nu 
fac” (Ev. Matei). Ei spun, dar nu cred. 12 luni de crudități. După 3-4 zile îi 
scriam Danei: Nu mai rezist. Foamea părea cumplită. Azi știu că foamea o 
simți nu în stomac, ci în gură. 
 
 
6.5.99 
 
A treia zi de post. Am hotărât începerea postului după noaptea 3/4 mai, în 
care mi-a fost foarte rău. Dincolo de stările abisale, simțeam parcă un alt 
trup care vrea să intre în al meu și o otravă curgându-mi prin sânge, în tot 
corpul. Stăteam pe spate, cu capul pe stânga pentru că, cum întorceam 
capul spre dreapta, leșinam. Parcă tumora ar fi fost ceva extern, care mă 
trăgea în abis. Toată viața mea am dormit pe dreapta. Mă culcam pe 
dreapta și mă sculam pe stânga. Nu dormeam niciodată pe spate, poziția 
aceasta fiind doar de relaxare. În această privință am fost un om normal. 
Noaptea aceea de groază a fost precedată de o săptămână de insomnii și de 
trei zile de greață, vertij. Am pus totul pe seama călătoriei cu autoturismul 
și a stresului. Am adormit pe dreapta, ca de obicei. Din spital am dormit pe 
dreapta (când puteam sta fără dureri cu capul pe perna care mi se părea 
mereu tare, deși mi s-au adus de acasă cele mai moi perne; capul părea 
cuprins de sârmă ghimpată sau de o cunună de spini; atunci am scris 
mental „Crucea poeților”, cu gândul la suferința lui Iisus; tot atunci m-am 
desprins de corp și m-am văzut stând înfășurată în cearșafuri albe pe masa 
de operație și strigând medicilor să nu mi-l scoată pe Iisus din creier, un fel 
de Fecioară Maria care nu vrea să i se scoată pruncul). 
 

(Fragmente din volumulde memorii  „Întoarcerea din Iad”,   
în curs de apariție) 
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Adrian G. Romila vă recomandă 
 

 

Cele zece interviuri ale lui Cristian Pătrășconiu cu tot atâția oameni 
ai catedrei universitare și ai condeiului (în ordinea din carte: Adriana Babeți, 
Marcel Tolcea, Mircea Mihăieș, Ioan T. Morar, Vasile Popovici, Robert 
Șerban, Cornel Ungureanu, Daniel Vighi, Dan Negrescu și Smaranda Vultur) 
au valențele unui eseu vorbit. Întrebări puse La Punkt (Editura Universității 

de Vest, Timișoara, 2017, ilustrații de Mirel Jichița) 
cuprinde zece texte postate, deja, între 2015-2017, pe 
renumitul blog eponim, care acum au cunoscut varianta ”de 
hârtie”. Intenția autorului a fost de-a face o reverență 
mentorilor săi timișoreni de varii domenii, cum însuși 
mărturisește în Cuvântul-Înainte: ”toți mi-au fost de fapt 
profesori: de literatură, de presă, de politică, de politologie, 
de spirit civic, de decență, de speranță, de bun-simț, de 
onoare, de istorie, de memorie, de încredere, de bunătate, 
de generozitate, de gândire critică, de filozofie, de dialog, 

de prietenie”. Reverența s-a concretizat într-o serie de strălucite dialoguri cu 
oameni foarte diferiți, prin interese și scriitură, dar reprezentativi pentru ceea 
ce Cornel Ungureanu ar eticheta drept o anume ”geografie 
literară”.Diversitatea magisteriului celor întrebați se vede, paradoxal, din 
unitatea discursului rezultant. Cristian Pătrășconiu cunoaște care sunt temele 
predilecte ale respondenților, care le sunt preocupările și realizările. De aceea, 
întrebările sale sunt centrate, adică dezvoltă, sistematic, printre volute 
subiectiv-colocviale, ceea ce opinia publică știe că ține de specificul 
personajelor întrebate. ”Atacurile” de deschidere pornesc de la aceste lucruri 
cunoscute, pentru a ajunge, treptat, la aprofundări și provocări formulistice 
memorabile. E vorba de un motor puternic, care, dintr-o pornire rapidă, cu 
demaraj, cum s-ar zice, poate duce și greutatea discuției, și distanța ei.  

Volumul lui Cristian Pătrășconiu e o reverență către magiștrii săi 
timișoreni, dar, simultan, și o demonstrație a universalității lor intelectuale.  

 

* 

 

Orice ansamblu de cunoștințe, organizat într-o poveste, poate fi 
înțeles mai ușor. E un fel de funcție ordonatoare a narațiunii, un fel de virtute 
logocentrică capabilă să facă inteligibil prin cuvinte ceva ce, altfel, ar fi mai 
greu de înghițit. Dacă s-ar ține cont mereu de această funcție, probabil că 
științele mai hard − matematica, chimia, fizica, biologia − ar fi mai ușor de 
transmis, de predat și de receptat. În școală, în universitate și-n afara lor. În 
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era globalizării și a interdisciplinarității, punerea în poveste ar media foarte 
facil atât dialogul cu un public larg interesat, cât și schimbul intrinsec de 
concepte și viziuni din interiorul științelor. O mulțime de fizicieni au publicat 
cărți așa-zis ”de popularizare”: Einstein, Weisenberg, Bohr, Bohm, Hawking, 
Mlodinow, Smolin. Unele au fost traduse la noi, cu mare folos, mai ales 
pentru umaniștii mai refractari la ariditatea discursului științific, dar receptivi 
la desenul actual al lumii și al universului. Ca să nu mai amintesc contribuția 
recentă a lui Cristian Presură, cu un masiv compendiu explicativ al fizicii 
ultimelor secole, intitulat, sugestiv și paradigmatic, Fizica povestită.  

Carlo Rovelli, fizician italian cu stagii lungi în Franța și SUA, a 
publicat în 2014 o sinteză hiperesențializată a fizicii secolului XX, exact cea 
care dă seamă de felul în care vedem, astăzi, structurile de adâncime (și de 
înălțime) ale realității de sub ochii noștri. Tradusă la noi conform titlului 
original de către Vlad Zografi (Șapte scurte lecții de fizică, Humanitas, 2017), 
cartea e o excelentă introducere în marile teorii care au revoluționat știința 
ultimului veac. De la relativitatea lui Einstein la ”salturile cuantice” ale lui 

Heisenberg, de la particulele lui Planck și câmpurile 
electromagnetice ale lui Maxwell la efectele căldurii și la 
”găurile negre” studiate de Hawking, cele șapte lecții 
prezintă fluent, rafinat și fără abuzuri conceptuale ce s-a 
întâmplat cu ceea ce credem noi că înseamnă lume văzută 
și nevăzută. De la primele observații einsteiniene încoace, 
lucrurile s-au schimbat enorm și se pare că nici Kant, nici 
Laplace, nici Newton n-au prea avut dreptate. În toată 
cartea există o singură formulă matematică, cea a lui 
Riemann referitoare la raportul dintre câmpul 

gravitațional și spațiu, reprodusă doar pentru simplitatea ei (sigur, mai 
evidentă pentru cunoscători). În rest, expunerile lui Rovelli tratează totul cu 
accesibilitatea și simplitatea unui filosof auster, parcimonios cu exagerările 
conceptuale, dar generos cu argumentele retorice (și cu desenele didactice) 
care ar oferi cea mai eficientă explicație. De aici impresia aerisită pe care o 
lasă cartea, la pachet cu finalitatea atinsă din plin: cuprinderea marii povești 
prin care ne vedem pe noi înșine și bucata de univers pe care o locuim. 

Dar accesibilitatea celor șapte lecții vine și din concepția că 
lumea descrisă de marile teorii e o capodoperă analoagă celor muzicale, 
plastice și literare, una frumoasă, imprevizibilă, exotică în asimetriile ei și 
foarte complexă în manifestări. Totul a început, spune autorul, de la 
revoluțiile relativității. Obținută intuitiv, prin observații elementare, și 
dovedită apoi experimental, teoria lui Einstein ”descrie o lume fantastică, 
plină de viață și de culoare, în care universurile explodează, spațiul se 
prăbușește în găuri fără capăt, timpul încetinește în apropierea unor planete, 
iar întinderile nemărginite ale spațiului interstelar se încrețesc și se văluresc ca 
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suprafața mării”, pentru ca mai târziu, mecanica particulelor să arate că 
”lumea e o colcăială continuă, neobosită a unor entități efemere, o permanentă 
apariție și dispariție a lor. Un ansamblu de vibrații, ca în hiperexcitata lume 
hipiotă a anilor ´60. O lume a evenimentelor, nu a lucrurilor”. Și acesta e 
miezul opiniei lui Rovelli, că trăim printre întâmplări permanente, printre 
capsule de univers interdependente, fluctuante, fiecare cu propria ei viață, 
comunicând misterios și imprevizibil unele cu altele. Omul nu e doar un 
observator, ci parte activă a acestui univers, implicat direct, prin natura sa, în 
procesele pe care încearcă să le descopere și să le descrie. Perspectiva umană 
asupra lumii vine din interiorul ei, pentru că ”suntem alcătuiți din aceiași 
atomi și aceleași semnale luminoase ca pinii din munți și stelele din galaxii”. 
Între arabescurile infinite care ne înconjoară micro și macroscopic, suntem 
”doar o înfloritură printre nenumărate alte înflorituri”. Limitați de ignoranță, 
de simțuri, de inteligență, de tot felul de subiectivități, construim o imagine 
despre univers care nu e ceva exterior, dimpotrivă, e ceva care ne implică, în 
calitate de observatori conștienți. Ținta noastră e să ne descriem lumea cât mai 
bine, să deosebim între mituri și știință, între povești și piste valide de 
observație. Cu o concepție holistică, dinamică și ușor fatalistă, Carlo Rovelli a 
oferit șapte captivante puneri în poveste ale fizicii moderne. Nu i-au lipsit 
talentul sintetic și virtuțile poetice, de vreme ce multe dintre teoriile aride sunt 
ilustrate prin imagini vizuale, explicații ”cuantice” traduse, concluzii 
filosofice și formulări de impact. Dacă lecțiile de fizică din școală ar arăta ca 
ale lui, altfel am privi științele exacte, noi, umaniștii de profesie și specialiștii 
în povești. Nici visele n-ar mai fi doar ipoteze, nici imanentul atât de concret, 
nici termenii atât de referențiali. Fizica ar deveni un domeniu pe care aproape 
oricine l-ar putea înțelege, în esență. 

* 

 

Puțini îl cunosc pe Horațiu Mihaiu ca poet. Arhitect, scenograf, 
grafician și regizor, Mihaiu a montat, după 1990, spectacole de teatru-
imagine, teatru-animație, uneori fără dialoguri, doar cu personaje și obiecte, 
un fel de eseuri dramatice care au câștigat premii la festivaluri naționale și 
internaționale. Punctul comun al tuturor acestora a fost originalitatea: autorul 
a evitat cu obstinație convenționalul, forțând mereu limitele, pe urmele 
avangardiștilor de altădată, dacă azi nu cumva avangardismul e chiar norma. 

Volumul de debut al lui Horațiu Mihaiu nu face excepție de la 
cele de mai sus. Publicat la peste șaizeci de ani, Moartea e 
un sfetnic bun (Charmides, 2017) e un debut ce 
legitimează (abia acum) un autor care a mai publicat 
versuri prin reviste, dar care a reușit târziu să se numere 
printre poeții cu patalama. Nu că ar fi intenționat asta. 
Textele micuței cărți se autoplasează (la fel ca și creatorul 
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lor) în afara vreunei generații sau grupări de la noi. Singulare, în formă și 
conținut, ele se apropie mai degrabă de experimentalismul liric suprarealist, 
decât de poezia propriu-zisă. Teatralul, scenograficul, imagisticul sunt 
prezente în ele, alcătuind un spectacol zgomotos și colorat, un fel de 
commedia dell´arte în care improvizația și witz-ul par mizele principale. 
Sunetele, silabele, propozițiile, expresiile sunt materialul sonor și imagistic 
pentru un happening plin de surprize, ceea ce înseamnă că nu coerența l-a 
preocupat pe autor, ci felul în care ”scena se surpă peste public”, adică șocul, 
multiplicarea decorului, electrizarea hermeneutică. E vorba de o puerilitate 
trucată, cu mici scenete, unde apar când număratul ca-n jocul ”de-a v-ați 
ascuns”, când enumerațiile sugestive, când decorul kitsch, când caligramele și 
majusculele ce deturnează atenția. Rar textele sunt, de la un capăt la altul, 
poeme referențiale, cu ceva ce ar semăna a mesaj, a lume artistică autonomă, 
în sensul unei literarități: ”Azi ai cumpărat un pește de sticlă. / Mănânci vată 
de zahăr și bei bere la un restaurant / modest. / Te culci prin preajmă, te 
odihnești onest. / Nu mai găsești pantofi cu scârț, / nici ace de cravată... / Ți-e 
dor de un țambal într-o grădină cu fum de / mititei... / Imaginea ți se dilată și 
apăsând / cu furculița în idei, / Mai ceri un rând de mititei , / și apoi nota de 
plată.” Uneori repetiția acelorași cuvinte sugerează învârtirea în cerc, 
aglomerația, neputința de-a ieși din prizonieratul unui limbaj epuizat, alteori 
parodia atinge locuri comune, stoarse semantic de admirația canonului: 
”Singular / Eu nu strivesc corola de minuni / Tu nu strivești corola de minuni / 
El, ea nu strivește corola de minuni. // Plural / Noi nu strivim corola de 
minuni / Voi nu striviți corola de minuni / Ei, ele nu strivesc corola de minuni. 
// General / Continuăm să jucăm la LOTO”. Sunt povestioare cu tâlc, jocuri de 
cuvinte, cacofonii și eufonii, licențe, dialoguri ad hoc, poeme scurte, în 
majoritate, unele rimate, altele cu versuri lăsate goale, marcate doar cu linii, 
sugerând absența/transparența/imposibilul oricărui tip de tranzitivitate. E-
adevărat că o astfel de poetică e riscantă estetic, căci nu întotdeauna asocierile 
se potrivesc, mai ales când forțarea convenționalului e prea... forțată, ca să 
spun așa, preluând tehnica autorului. Mecanismul acesta al imaginației libere, 
al conectivității laxe dintre cuvinte și imagini poate duce într-o fundătură, 
dacă încălcarea voită a normelor și a normalului e dusă până la capăt, dacă i se 
tot caută variante, sinestezii, alte și alte facilități, în defavoarea mesajului, a 
atmosferei, a conturului unui eu interior, reclamate de poezia de totdeauna, 
oricât de modernă ar fi. 

O remarcă despre prezența desenelor, austere, naive, monocrome 
(negru)! Unul e pe copertă, reprezentând un turn înalt, paralelipipedic, 
fusiform, alungit, cu o intrare jos și o fereastră sus, sub acoperiș. Celălalt, cam 
pe la mijlocul cărții, pe foaie în pătrățele, cu niște păpădii și câteva file 
amestecate de calendar, sugerând (inclusiv printr-un mesaj sumar) trecerea 
monotonă a timpului. Le văd nu doar ca pe niște elemente definitorii pentru 
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dispoziția ludic-vizuală a autorului, ci și ca pe texte-imagini despre o anume 
configurare a spațiului și a timpului în care lucrurile din realitate pot fi văzute, 
în obiectualitatea lor. Așadar pe aceeași linie cu producțiile teatrale ale 
aceluiași (sic!). 

Moartea e un sfetnic bun e o plachetă singulară, în peisajul 
poeziei de la noi, exact așa cum e și autorul ei.  

 

* 
 
Ar fi interesant de studiat cum se naște dorința de a povesti post-

factum, pe pagini întregi, așternute mărunt, caligrafic, îngrijit, într-un om 
inteligent, dar puțin școlit, cu preocupări specifice ruralului? De unde 

răbdarea, cu ce intenție, știind că e puțin probabil ca alții, 
afară de eventuali urmași ai săi sau de vreun singular 
destinatar celebru, să citească manuscrisul? Dacă mă gândesc 
la exemplul Aniței Nandriș Cudla, aș avea un răspuns: 
caracterul absolut dramatic și aventuros al destinului, 
convingerea că e ceva de reținut într-o biografie excepțională, 
plină de evenimente decisive transindividuale, ceva care 
poate rămâne și trezi interes general. Cât despre ”scrisul 
frumos”, el e, vorba cuiva foarte cunoscut, doar ”pâinea 
profesorului de limba română”. Pentru cineva căruia i s-au 

întâmplat lucruri demne de povestit, nu mai contează calofilia.  
În Biblioteca Academiei Române, în arhiva provenită de la Nicolae 

Iorga, s-a păstrat un asemenea caiet, intitulat de autorul însuși, literal, ”Viața 
unui român din Bulgaria. Între ani 1908-1918 începând de la pagina 19 a 
kaetului. Propiul Manuscris. Nicolae S. Șucu”. A fost publicat, cu minime 
corectări ortografice și de punctuație, sub titlul Viața și aventurile unui 
cioban român în Bulgaria în vremuri de război, 1908-1918 (Humanitas, 
2017), cu prefața indispensabilă și notele contextualizante ale lui Daniel Cain. 
După cum o arată și gramatica povestirii, autorul caietului, născut în 1886, 
lângă Câmpulung, în comuna Mățău, n-a îndrăgit nici școala, nici familia, nici 
locul natal, nicio formă de stabilitate socială și personală, dimpotrivă, visul 
său a fost (și de aici a pornit totul) să devină cioban, ”mocan”, în limbajul 
locului, o meserie foarte onorantă, atunci (marcată comunitar inclusiv printr-o 
costumație specifică). Ritmul transhumant al pendulării anuale de pe munții 
Argeșului în bălțile Ialomiței și ale Brăilei s-a potrivit perfect cu structura 
vagantă a personajului, care n-a ezitat să fugă repetat de acasă și de la școală, 
să mintă, să fure și să viseze la libertate deplină. Între 1897-1902 proaspătul 
cioban înrolat în ceata mocanilor care treceau, cu oile, prin satul său, a gustat 
”un trai cu totul ciobănesc. Viața continuă în același fel, odată cu trecerea în 
Dobrogea (împrejurimile Hârșovei și ale Constanței), unde iarăși se angajează 
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păstor ocazional de oi și de cai, nu fără alte implicări în conflicte și furturi, 
rezolvate cu bâta, pumnul, cuțitul sau pistolul. În 1905, iminența unei pedepse 
îl face să treacă frontiera în Bulgaria, pe Dunărea înghețată, și de atunci încolo 
începe adevărata odisee a ciobanului român coborât dinspre Argeș și ajuns, 
voie-nevoie, în viitorul Cadrilater, pe atunci încă bulgăresc.  

Noile aventuri ale lui Nicolae Șucu, în primii ani ai secolului XX, 
vor reflecta din plin drama istorică a teritoriului din sudul României, disputat 
de cele două țări vecine, în urma Războaielor Balcanice și a Primului Război 
Mondial. Căsătorit cu o bulgăroaică, trecând repetat granița ilegal în țara 
natală și înapoi, aproape bigam, dezertor din armata română, muncitor 
sezonier și posesor al unei mici averi încropite cu greu, personajul ajunge să 
fie înrolat în armata bulgară și să participe la lupte împotriva sârbilor, a 
turcilor, a francezilor, a rușilor, a românilor. Dinspre Sofia, malurile Dunării, 
localitățile riverane Mării Negre și granițele turco-macedonene, până la 
Constanța și București, asistăm la drama unui individ prins între 
inextricabilele istoriei moderne de început de veac, între semeni, teritorii, 
armate, ideologii și națiuni. Unele fapte sunt tragice (atrocitățile comise de 
soldații și ofițerii turco-bulgari în teritoriile invadate), altele doar violente 
(comportamentul soldaților români și al civililor de toate culorile, prinși între 
fidelitățile pentru o țară sau alta), altele sunt absurde (duplicitatea impusă de 
etnia unui român încorporat ca bulgar, împins de desfășurarea războiului când 
la concetățenii săi, când la inamici, o duplicitate care-l duce, de vreo două ori, 
la un pas de execuția Curții Marțiale bulgare). Relatările deschid fresca 
impresionantă a frământărilor unei lumi care urma să se reconfigureze, 
teritorial și uman, o lume în care poți găsi răgazul de-a o consemna numai 
dacă ești un supraviețuitor de profesie. Ceea ce autorul se pare că a fost.Picaró 
valah și martor al unei istorii zbuciumate, Nicolae Șucu a lăsat un document 
care e în primul rând un testament spiritual. E și literatură exact prin 
colocvialitatea lui netrucată.  

* 
 
Gelu Negrea a trecut de la investigarea serioasă, specifică studiului 

critic, la respirația ușoară a eseului. Voluptatea fricii 
(Editura Academiei Române, București, 2017) adună texte 
foarte diverse, pe teme care au constituit, probabil, 
preocupări de viață ale autorului. Ironia, volutele retorice, 
unghiul oblic și insertul autobiografic amintesc atât de 
acribia paginilor din mai vechile Dicționar subiectiv al 
personajelor lui I.L.Caragiale și Cine ești dumneata, 
domnule Moromete?, cât și de formulistica liberă din, să 
zicem,  Secretul lui Don Juan/1001 aforisme. Cu alte 
cuvinte, avem dovada unei versatilități care poate decanta 
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cu succes lecturile pretențioase în coperta mai transparentă a eseului. Nimic 
neobișnuit, până la urmă, la un autor așezat de mult în lista criticilor literari 
onorabili. Difficiles nugae, în noul volum, dar nu în sensul peiorativ originar 
dat de Marțial, dimpotrivă. Nici chiar nugae, nici atât de dificilles. Cele 26 de 
texte subîntind o problematică eterogenă, de la chestiuni de literatură la cele 
de politică, filozofie și religie. Două dintre cele 6 secțiuni sunt, inevitabil, mai 
consistente: cea despre Caragiale și cea despre artă. Aici măsura discursului e 
cea mai înaltă și mai convingătoare. Celelalte cuprind, într-o perspectivă 
sumară, teme ce nu reprezintă, neapărat, specialitatea autorului. Sigur, asta 
nu-l delegitimează, doar îi sporește subiectivitatea și riscul tratării. Secțiunea 
ce dă titlul cărții, de pildă, extinde antropologia fricii înspre psihanaliză, 
istorie, biologie și sacru. Frica ajunge o constantă genetică justificativă pentru 
războaie, violență și accesul la putere. Într-o altă secțiune, autorul discută, 
pornind de la cunoscuta problemă a absenței râsului din comportamentul lui 
Iisus, chestiuni legate de creație divină și salvare; în alta – cea a timpului și a 
utopiei; în alta – necesitatea proiectului, în acțiunile umane majore. Toate 
implică, spuneam, un risc legat de fragilitatea persuasiunii, amplificat, poate, 
și de câmpul prea extins al referințelor culturale și al supozițiilor. Spun asta 
îndeosebi în comparație cu primele două secțiuni de care am amintit mai sus, 
mai coerente, mai apropiate de instrumentele intelectuale ale criticului de 
vocație. Altfel, dincolo de riscurile epistemologice, eseurile ”generaliste” se 
susțin. Suntem, până la urmă, în interiorul unui gen literar destul de permisiv, 
teoretic vorbind. 
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Dimitrie Grama –  Poeme tactile  
(Editura Conta, 2017) 

 

o prezentare de Adrian Alui Gheorghe 
 
 

 
          Tactilitatea este calitate dintotdeauna a 
poeziei; cuvîntul este cel care pipăie realitatea 
pentru a o lua, apoi, în posesie. Astfel procedează 
şi Dimitrie Grama, unul dintre poeţii noştri care 
„vântură lumea” în căutarea unui orizont numai al 
lui. Dimitrie Grama scrie o poezie „a atingerilor” 
sensibile, dar precise, amintirea se confruntă astfel 
cu lumea din preajmă, numai că realitatea 
imediată este oprită să invadeze sufletul de o 
barieră de cuvinte, de stări, de amintiri extrem de 
pregnante. În acelaşi timp, poezia lui Dimitrie 

Grama este o lecţie de libertate pe suportul unei lumi pline de constrângeri, 
decupajele poetice sunt parte dintr-o gestică dezinhibată, tonică pentru 
cititorul de poezie. Deși vede lumea deseori „cu ochii larg închişi”, 
impresia de trăire nemijlocită lasă cititorului fiecare poem în parte. Trăitor 
în mai multe culturi, concomitent, Dimitrie Grama este un român care 
simte decisiv doar în limba în care îşi scrie poemele.  
          Noul volum al lui Dimitrie Grama, „Poeme tactile” (Editura Conta, 
2017),  adună poemele scrise în ultimul an, sunt datate şi localizate, fie în 
Scoţia, fie în Gibraltar sau în Suedia. Asta spune ceva despre 
disponibilitatea autorului de a fi un cetăţean al lumii, dezinhibat şi în 
acelaşi timp un căutător al unei matrice care să îi dea identitate. De asta, în 
treacăt trebuie spus că la Ilidia, aproape de Reşiţa, Dimitrie Grama a 
restaurat o casă veche a familiei, transformînd-o într-o „casă a poeziei”, 
loc de rezidenţe culturale, manifestări locale sau de amploare.  

Despre poezia sa din acest volum, cu trimitere şi la precedentele 
cărţi, Sonia Elvireanu spune: „Primul contact cu versurile lui Dimitrie 
Grama, surprinde prin directeţea, concreteţea,  simplitatea versului, fără 
artificii poetice ori tehnici postmoderniste, fără sintagme din limbajul 
medical, cum se întâmplă să descoperim la poeţii veniţi în lirică dinspre 
acest domeniu ori la postmoderniştii ce mizează pe scenarii neonaturaliste, 
fotografiind cotidianul cu cinism sau despicându-l cu bisturiul unui chirurg 
(...). Jocul identităţii/alterităţii e surprins dureros în multe poeme din 
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această carte, din poezia lui Dimitrie Grama în general. Sentimentul 
alterităţii e atât de puternic, încât nevoia de recunoaştere se proiectează 
asupra unui topos din alt timp. De asta poetul caută partea statornică a 
identităţii, acel idem nealterat de ipse. Imaginea în oglindă a poetului se 
constituie din privirea celuilalt (beţivul, pierde-vară) sau din propria 
privire, autoportret: un suflet, un bisturiu, puţin sânge, un orizont şi gata 
tabloul » . Jocul alterităţii este unul dramatic, eu-ul şi tu-ul se află într-o 
continuă frămîntare: “vanitatea m-a obligat/ să-mi întemnițez/ să-mi 

ascund undeva/ sufletul/ și atunci când ar trebui să-l arăt/ tot vanitatea mă 

obligă/ să-l vopsesc/ în culori potrivite// îl vopsesc alb/ când par timid/ și 

nevinovat/ îl vopsesc roz/ când fac/ pe îndrăgostitul/ roșu când sunt furios/ 

albastru când visez/ și/ negru când păcătuiesc.// vanitatea m-a obligat/ să 

uit că/ existați cu adevărat/ să uit că nu sunt singur/ și să vă calc/ sufletele 

în picioare// eu nu am nicio vină!” 

Dimitrie Grama este autorul a 15 cărţi de poezie, eseu, confesiuni, 
dintre care remarcăm: Făptura cuvântului (2000), Pasărea Melancoliei 
(2000), Vânătoare de umbre (2001), Elegiile depărtării (2001), Suflete 

atârnate de catarge (2002), Neguţătorul de imagini (2002), Voi lua cu 

mine noaptea – Poeme din Albion (2003), Dă-mi mâna ta, străine (2004), 
Bastian şi alte confidenţe (2005), Obsesii commune (2009), Versuri 

(2010), Ilidia (2011), Singuri împreună (2015), Viaţa la maximum (2016)”, 
Pasărea instantaneu (2016). 
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Nu privi acum şi potenţialul 

dramatic al genului horror 
 
În eseul On the Supernatural in Poetry (Despre supranaturalul din 

poezie), apărut post-mortem în 1826 şi devenit de acum un text antologic 
pentru specialiştii genului horror, autoarea Ann Radcliffe deosebea 
„teroarea” (terror) de „groază” (horror): „Teroarea şi groaza sunt opuse 
până într-acolo, încât prima lărgeşte sufletul şi trezeşte facultăţile la un 
grad înalt al trăirii, pe când a doua le restrânge, le îngheaţă şi aproape le 
anihilează”.1 Practic, atmosfera de teroare stimulează imaginaţia şi simţul 
anticipaţiei, îndemnându-ne să ne proiectăm neliniştile dincolo de 
aparenţele clipei prezente, în vreme ce groaza anulează instinctul de 
anticipaţie, paralizând reacţiile individului şi mutând accentul tocmai pe 
clipa prezentă prin confruntarea cu înfricoşătorul. 

Pentru dezvoltarea genului horror, textul lui Radcliffe marchează un 
punct de cotitură cel puţin la fel de notabil ca povestirile lui Poe şi ale lui 
E.T.A. Hoffmann sau romanul Castelul din Otranto al lui Horace Walpole. 
Dacă până spre sfârşitul secolului al XVIII-lea supranaturalul putea fi 
regăsit în creaţia literară de orice tip (epopei, lirică, piese de teatru) fără ca 
operele literare cu pricina să fie axate pe generarea de frică, distincţia 

                                                
1 Ann Radcliffe, „On the Supernatural in Poetry”. În: The New Monthly Magazine, vol. 16, nr. 1 (1826), pp. 
145–152, aici p. 149. Pentru distincţia dintre teroare şi groază vezi şi textul lui Cătălin Ghiţă: „O radiografie 
conceptuală. Distincţia dintre teroare şi groază”. Link online: 
http://old.contemporanul.ro/articol.php?idarticol=218 (ultima accesare: 6.08.2017). 
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dintre teroare şi groază oferă genului horror fundamentul filosofic necesar 
pentru revendicarea anumitor porţiuni ale înfricoşătorului şi 
supranaturalului şi exacerbarea acestora până la paroxism. În fond, 
distincţia dintre teroare şi groază nu face altceva decât să preia, într-o 
formă alterată, dihotomia dintre minte şi corp – sau gândire şi întindere – 
dezvoltată şi consacrată de Descartes. Astfel, groaza se adresează direct 
corpului şi simţurilor, pe când teroarea îşi exercită impactul la nivel psihic, 
fiind asociată de Radcliffe cu experienţa sublimului. 

Sublimul, aşa cum îl înţelege Radcliffe pornind de la ideile 
filosofului Edmund Burke, reprezintă acea emoţie intensă provocată de 
lucruri care ne copleşesc prin vastitatea, măreţia, grandoarea sau 
periculozitatea lor – un cer înstelat, o furtună violentă, o persoană ilustră, 
un animal veninos – dar care, savurate de la distanţă, ne încântă şi/sau ne 

fascinează. Dat fiind că diversele surse de 
sublim nu pot fi altfel decât sublime, 
rezultă că ideea de sublim are de fapt o 
structură circulară: sublimă este atât 
emoţia copleşitoare, cât şi lucrul care 
copleşeşte.2 Preluând de la Burke asocierea 
terorii cu ideea de sublim, Radcliffe 
sugerează că teroarea este mai importantă 
decât groaza în aceeaşi manieră în care 
adepţii lui Platon şi Descartes calificau 
componenta imaterială 
(sufletul/mintea/gândirea) drept superioară 
componentei materiale 
(corpul/materia/întinderea). 

Ar fi interesant de cercetat în ce 
măsură aceste două principii fundamentale – distincţia dintre teroare şi 
groază, pe de o parte, şi prioritizarea terorii, pe de altă parte – au contribuit 
la constituirea genului horror drept câmp autonom cu o logică internă 
proprie. Odată instalat un sistem de diferenţiere ierarhic, am putea observa, 
inspiraţi de noţiunea de câmp a sociologului francez Pierre Bourdieu3, 
diversele luări de poziţie şi raporturi care se instituie între operele, autorii, 
publicul genului (câmpului) horror şi critica literară sau de film: unii autori 

                                                
2 Burke vorbeşte atât despre sublim ca emoţie, cât şi despre sublimul din natură, vezi Edmund Burke: A 

Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful, ed. îngrijită de James T. 
Boulton, Londra: Routledge & Kegan Paul 1958, aici pp. 39–40 şi 57–58. 
3 Pentru un exemplu de analiză de câmp vezi Pierre Bourdieu: Les règles de l'art. Genèse et structure du champ 

littéraire, ed. revizuită, Paris: Seuil 1998 [1992]. Analiza lui Bourdieu vizează însă constituirea câmpului literar 
ca atare drept câmp autonom în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.  



Film 

 

 245

pot, de pildă, să opteze pentru mai multă teroare şi să se adreseze unui 
public mai „rafinat”, alţii pot opta pentru groază, orientându-se către un 
public dornic de senzaţii extreme ş.a.m.d. Aceeaşi discuţie se aplică de 
altfel şi la genul thriller, în condiţiile în care şi aici dihotomia 
teroare/groază joacă un rol semnificativ. Trebuie spus cu această ocazie că 
prioritizarea terorii este mai prezentă în genul thriller, căci momentele de 
groază dintr-o operă thriller sunt limitate de contextul plauzibil în care se 
desfăşoară acţiunea. Genul horror, în schimb, are la dispoziţie un arsenal 
mai bogat pentru a provoca groază, ceea ce înseamnă că ierarhia dintre 
teroare şi groază poate fi oricând răsturnată în aşa fel încât groaza să 
predomine. În practică însă, genurile horror şi thriller se suprapun deseori, 
şi asta nu doar într-o povestire ca Prăbuşirea casei Usher de Poe sau 
cărţi/filme precum Psycho sau The Shining, ci şi în hitul cu zombi Thriller 
al lui Michael Jackson, unde cântăreţul dejoacă în permanenţă ideea că 
monştrii înfăţişaţi sunt „reali” şi, implicit, autenticitatea stării de groază 
într-un context destinat mai degrabă terorii şi fiorilor (versurile din refren 
menţionează constant sintagma „thriller night”). 

Faptul că ideile lui Ann Radcliffe nu s-au perimat prea tare cu timpul 
este confirmat – direct sau indirect – şi de maeştri ai literaturii horror 
precum H. P. Lovecraft sau Stephen King. Lovecraft, de pildă, vede în 
cultivarea terorii – numită de el „frică cosmică” sau „frică de necunoscut” 
– o trăsătură distinctivă a operelor horror de calitate.4 Stephen King, pe de 
altă parte, preia dihotomia teroare/groază şi o completează cu un al treilea 
element: repulsia.5 Spre deosebire de Radcliffe, King afirmă că repulsia 
vizează în mod direct reacţiile fizice ale spectatorului, în vreme ce groaza 
ar fi o senzaţie mai puţin extremă ce angrenează atât corpul cât şi mintea.6 
De exemplu, apariţia unui strigoi, zombi sau vârcolac într-un film ne 
inspiră groază, pe când scârba sau repulsia rezultă în urma unei exagerări a 
detaliilor, aşa cum se întâmplă în scene de violenţă explicită sau în 
accentuarea unor detalii ale monstruosului (de ex., a fluidelor pe care le 
secretă un monstru atunci când acesta intră în contact cu victimele sale 
etc.). În sfârşit, ar mai trebui menţionat că în viziunea lui King toate cele 
trei aspecte – teroarea, groaza şi repulsia – sunt deopotrivă de importante 
în definirea genului horror, dar că şi King, ca şi Radcliffe, vede teroarea ca 
pe o stare sublimă, conectată direct la sfera psihică şi nu la cea fizică. 

* 

                                                
4 Vezi Howard P. Lovecraft: Supernatural Horror in Literature. Link online: 
http://www.hplovecraft.com/writings/texts/essays/shil.aspx (ultima accesare: 5.08.2017) 
5 Vezi Stephen King: Danse Macabre, New York: Gallery Books 2010 [1981], pp. 22–23. 
6 Ibid., p. 23. 
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Am aflat până acum că genul horror, exploatând fricile cele mai 
adânci ale omului şi proiectându-le în exterior, ne poate teroriza, îngrozi 
şi/sau scârbi. Însă dincolo de elementele supranaturale sau înfricoşătoare 
de care dispune, horrorul (carte sau film) posedă şi un potenţial dramatic 
pe care îl poate folosi pentru a genera şi mai multă nelinişte. Altfel spus: 
frica este motorul genului horror, însă cu cât reţeaua de emoţii care se 
conturează între personaje este mai complexă, cu atât va creşte şi 
capacitatea horrorului de a ne tulbura şi emoţiona. Maeştrii literaturii 
gotice au fost conştienţi de acest lucru, motiv pentru care îşi alegeau cu 
atenţie momentele de suspans şi groază, preferând să întemeieze acele 
momente decisive pe dispoziţia emoţională a personajelor şi uneori chiar 
pe trecutul lor emoţional. De exemplu, povestirea Omul de nisip (Der 

Sandmann) a lui E.T.A. Hoffmann este şi o poveste de dragoste, iar firul 
narativ al iubirii dintre Nathanael şi Clara se întrepătrunde cu îndrăgostirea 
iraţională a lui Nathanael de păpuşa automată Olimpia, precum şi cu figura 
traumatică a Omului de nisip, imagine care îl urmăreşte pe Nathanael încă 
de mic copil. Frankenstein – pentru a mai da un exemplu din literatura 
secolului al XIX-lea – nu este doar o carte despre un monstru artificial, ci 
şi o carte despre singurătatea omului creator şi pierderea celor dragi (de 
pildă, mama lui Victor Frankenstein moare cu puţin timp înainte ca acesta 
să plece la studii, eveniment marcant pentru tânărul Victor; mai târziu, 
monstrul va omorî treptat persoanele dragi din jurul eroului, izolându-l tot 
mai mult). În sfârşit, exploatarea unor emoţii adiacente pentru sporirea 
dramatismului persistă şi în capodoperele mai recente ale genului. Astfel, 
Exorcistul (1973) este un film tulburător nu doar privit ca expresie a luptei 
dintre Dumnezeu şi diavol sau a aspectelor oculte pe care societatea 
modernă le reprimă; el relatează simultan şi disperarea unei mame care ar 
face orice să îşi salveze fiica, dar care se izbeşte mereu şi mereu, 
neputincioasă şi exasperată, de incapacitatea medicinei moderne 
(chirurgie, psihiatrie) de a vindeca boala fetei. Într-o manieră similară, 
putem spune că filmul Copilul lui Rosemary (1968) este o poveste despre 
problemele de identitate ale individului, despre cât de puţin îi cunoaştem 
pe ceilalţi şi mai ales pe noi înşine, astfel că situaţia supranaturală 
prezentată spectatorilor – faptul că eroina poartă în pântece copilul 
diavolului – devine prilej de reflecţie asupra tainelor de nepătruns ale 
fiinţei umane. 

Un exemplu şi mai potrivit pentru a ilustra potenţialul dramatic al 
genului horror este filmul Nu privi acum (Don't Look Now; 1973), regizat 
de Nicolas Roeg şi bazat pe povestirea omonimă a scriitoarei Daphne du 
Maurier (povestire publicată în 1971 în volumul de proză scurtă Not After 
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Midnight).7 Cu toată consideraţia pentru stilul alert şi introspectiv al lui du 
Maurier, Roeg reuşeşte să ducă materialul iniţial la un nivel superior, 
construind o poveste mai completă, mai emoţionantă şi, în acelaşi timp, 
mai apropiată ca atmosferă de goticul secolului al XIX-lea şi de romanele 
lui Gustav Meyrink (Golem). 

Nu privi acum se conturează încă de la început ca o dramă – drama 
unui cuplu care încearcă să treacă peste moartea fetiţei lor (în povestirea 
iniţială, fata moare de meningită, în film, ea se îneacă). Marea parte a 
acţiunii se desfăşoară la Veneţia, atât în film, cât şi în carte, iar pe măsură 
ce naraţiunea se derulează, apariţia a două bătrâne ciudate, viziunile stranii 
ale soţului, silueta de copil a unei figuri misterioase cu glugă şi prezenţa 
unui criminal pe străzile oraşului converg treptat spre şocanta revelaţie din 
final. 

Acesta este terenul comun pe care se mişcă du Maurier şi Roeg. 
Diferenţa semnificativă dintre abordările celor doi constă în felul în care 
autoarea, respectiv regizorul aleg să creioneze dinamica emoţională dintre 
soţii John (interpretat în film de Donald Sutherland) şi Laura (interpretată 
de Julie Christie). Povestirea lui du Maurier ne oferă acces doar la 
perspectiva lui John, iar din gândurile acestuia putem deduce firea sa 
protectivă, precum şi înclinaţia către explicaţii raţionale. Această 
perspectivă restrânsă ne permite să sesizăm mai uşor atitudinea 
superficială a lui John faţă de aparenta credulitate a soţiei lui, incapacitatea 
sa de a interpreta semnele venite din afară şi, implicit, permanenta 
reprimare a iraţionalului care va duce la consecinţe devastatoare. Roeg, în 
schimb, compensează strategiile narative ale lui du Maurier prin 
prelungirea şi accentuarea secvenţelor tratate expeditiv de autoare, dar şi 
prin introducerea unor detalii noi, detalii care îi permit regizorului să 
aprofundeze  circumstanţele în care fata cuplului a murit, perspectiva 
personajului feminin şi, nu în ultimul rând, dinamica relaţiei dintre cei doi 
parteneri. Fără a renunţa aşadar la perspectiva lui John, Roeg o întregeşte 
prin valorificarea emoţiilor complementare ale femeii şi prin înzestrarea 
cuplului cu o istorie emoţională mai bogată. 

Secvenţa de deschidere ne înfăţişează circumstanţele morţii fetei: 
părinţii sunt acasă, în vreme ce copiii – fetiţa Christine şi băieţelul Johnny 
– se joacă afară. Fata poartă o geacă de ploaie de un roşu intens, detaliu 
care nu apare în carte şi pe care Roeg îl exagerează de aşa manieră încât să 
se imprime în mintea spectatorului. De asemenea, Roeg accentuează 

                                                
7 Pentru eseul de faţă a fost consultată următoarea ediţie: Daphne du Maurier: Don’t Look Now: Stories, selecţie 
şi introducere de Patrick McGrath, New York: New York Review Books 2008. Pentru nuvela Don’t Look Now 

vezi pag. 3–58. 
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„capacităţile” de clarvăzător ale lui John încă din această scenă: vărsând 
din greşeală un pahar cu apă pe o poză înfăţişând un interior de catedrală, 
John observă cum o pată sângerie se extinde dinspre partea dreaptă a 
pozei, acolo unde o siluetă cu glugă roşie stă întoarsă cu spatele pe o 
bancă. Cuprins de o presimţire tragică, bărbatul se repede afară, însă 
ajunge prea târziu pentru a o mai salva pe Christine din iaz. Ce rămâne în 
urma acestei succesiuni de evenimente care se încheie cu John ţinându-şi 
fiica moartă în braţe este roşul intens al gecii pe care o poartă fata. Practic, 
roşul va deveni „corelativul obiectiv”, culoarea în jurul căreia se va 
construi întreg filmul şi care va concentra tot amalgamul de trăiri şi emoţii 
intense – durere, frică, dragoste, şoc – prin care trec personajele.8 

Abia după această improvizaţie asupra trecutului emoţional al lui 
John şi Laura ne „transportă” regizorul şi la Veneţia, oraşul în care se 
desfăşoară acţiunea nuvelei lui du Maurier. Orice referire la Christine are 
de acum potenţialul de a tulbura spectatorul, de vreme ce secvenţa de 
deschidere pregătită minuţios de Roeg ne menţine conectaţi la pierderea 
suferită de membrii cuplului. De altfel, următorul şoc nu se lasă mult 
aşteptat: într-un restaurant în care cei doi iau prânzul, clarvăzătoarea 
Heather, o bătrână oarbă însoţită de sora ei, îi divulgă Laurei că a văzut-o 
pe Christine zâmbind la masa la care ea stătea cu John. Este o informaţie 
care provoacă teroare, dar care şi emoţionează profund: pe de o parte, 
prezenţa invizibilă a unei fantome ne stimulează imaginaţia, pe de altă 
parte, ideea că fata veghează asupra părinţilor ei de undeva din lumea de 
dincolo are un efect răscolitor. Opoziţia de netrecut dintre distanţă şi 
apropiere, dintre bucurie şi tristeţe este anulată. Laura are o criză de leşin, 
dar această criză marchează punctul de cotitură care îi va aduce împăcarea 
cu sine însăşi. Mai târziu, aflată cu soţul ei într-o biserică, Laura aprinde o 
lumânare pentru sufletul Christinei. Nici leşinul, şi nici gestul de aprindere 
a lumânării nu au loc în nuvela iniţială, dar aceste detalii minore introduse 
în film demonstrează intenţia lui Roeg de a apropia spectatorul şi de 
perspectiva personajului feminin. Pe măsură ce elementele neliniştitoare se 
adună – silueta cu geacă roşie observată de soţ pe străzile Veneţiei, 
avertismentul repetat al lui Heather ca John să părăsească oraşul, micul 
accident al lui Johnny la şcoală – regizorul izbuteşte în mod remarcabil să 
îi menţină pe John şi Laura despărţiţi şi împreună în acelaşi timp. Dacă, la 
fel ca şi în carte, Laura se decide să zboare înapoi în Anglia pentru a vedea 
ce a păţit băiatul ei, regizorul o aduce totuşi înapoi pentru secvenţa finală, 

                                                
8 Pentru noţiunea de corelativ obiectiv a se vedea T. S. Eliot: „Hamlet and His Problems”, în: T. S. Eliot: The 

Sacred Wood: Essays on Poetry and Criticism, Londra: Methuen 1957 [1920], pp. 95–103, aici p. 100. 
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spre deosebire de du Maurier, sporind astfel dramatismul finalului. (Nu că 
ne-am supăra să o vedem pe Julie Christie mai prezentă în film...) 

Remarcabil este însă şi felul în care Roeg se foloseşte de toate 
armele pe care le are la dispoziţie – imagine, muzică, decupaj şi montaj, 
joc actoricesc – pentru a face din Nu privi acum o experienţă estetică de 
neuitat. Imaginile cu Veneţia scot în evidenţă eleganţa tristă şi macabră a 
locului, evocată în mod expresiv şi de muzica impresionistă a lui Pino 
Donaggio. Donald Sutherland şi Julie Christie fac nişte roluri excepţionale, 
iar din punct de vedere al decupajului (al scenariului regizoral) şi 
montajului, Nu privi acum este cu siguranţă unul dintre cele mai reuşite şi 
mai inovative filme făcute vreodată. Procedeul ingenios al lui Roeg constă 
în alăturarea de scene care la prima vedere evocă situaţii diferite, dar care 
prezintă anumite puncte de legătură ce duc la stabilirea unor relaţii 
minimale de analogie, de simetrie sau de complementaritate, relaţii care 
asigură trecerea lină de la o scenă la alta.9 Practic, personajele lasă 
impresia că îşi pasează gesturi ce urmează să fie reluate, continuate sau 
modificate mai târziu, creând ceea ce am putea numi un efect de ştafetă. 
Un asemenea efect este, desigur, greu de susţinut pe tot parcursul scenelor 
intercalate, însă ideea este ca, la sfârşit, regizorul să transmită impresia 
unei continuităţi subtile la nivel de gestică. Secvenţa de început a filmului 
abundă de asemenea juxtapuneri: momentul în care Christine calcă printr-o 
băltoacă este urmat de o scenă în care fratele ei trece cu bicicleta peste o 
bucată de sticlă, spărgând-o (în treacăt fie spus, geamul spart este un 
simbol al trecerii în lumea de dincolo şi va reapărea ulterior în film); când 
Christine – aflată afară la joacă – duce mâna la gură, în secvenţa următoare 
mama ei duce mâna la gură, imitând actul de a fuma; în sfârşit, când 
Christine aruncă o minge roşie, gestul de aruncare se continuă cu mama 
Christinei prinzând pachetul de ţigări aruncat de John. Şi aşa mai departe. 

Aceeaşi poetică a gesturilor care asigură tranziţia lină de la o situaţie 
la alta se regăseşte şi în scena de dragoste pasională care are loc în hotelul 
din Veneţia. Scena, foarte controversată la vremea ei din cauza 
conţinutului explicit, este intercalată cu momente în care John şi Laura se 
îmbracă după ce au făcut dragoste. Prin amestecarea trecutului, prezentului 
şi viitorului ca într-o pasienţă, Roeg sugerează, aşa cum afirma, de altfel, şi 
criticul de film Roger Ebert, că „viitorul nostru este deja conţinut în 

                                                
9 Pentru o analiză a tehnicii de editare a lui Roeg vezi şi Chuck Kleinhans: „Performance. Walkabout. Don’t 
Look Now. Nicholas Roeg: Permutations Without Profundity”. În: Jump Cut, nr. 3 (1974), pp. 13–17. Link 
online: https://www.ejumpcut.org/archive/onlinessays/JC03folder/RoegKleinhans.html (ultima accesare: 
6.08.2017) 
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prezent”.10 Şi totuşi, departe de a comunica senzaţia că „totul trece, până şi 
extazul sexual”,11 Roeg pare să lase impresia că totul se păstrează, de 
vreme ce trecerea de la prezent la viitor se efectuează nu prin salturi 
discontinue, ci prin fluiditatea aparte a gesturilor despre care am vorbit 
anterior. Altfel spus, personajele rămân consecvente cu ele însele şi când 
se dezbracă, şi când fac dragoste, şi când se îmbracă; practic, regizorul ne 
familiarizează cu habitusul intim al personajelor, cu o anumită dispoziţie a 
lor de a se comporta în contexte diferite după nişte scheme mai mult sau 
mai puţin fixe.12 Iar de acest habitus nu scapă nimeni! Este adevărat că, 
îmbrăcându-se, John şi Laura tind să acopere inconştient urmele extazului 
sexual, însă tocmai naturaleţea cu care o fac ne indică prezenţa unei 
continuităţi de habitus, a unei consecvenţe între ritualul dezbrăcării, 
scenele de sex şi ritualul îmbrăcării şi, implicit, o confirmare că identitatea 
personajelor este aceeaşi şi că, după actul sexual, John şi Laura nu se 
înstrăinează pur şi simplu unul de celălalt. La sfârşitul acestui şir de 
secvenţe editat cu măiestrie, ştim tot ce e nevoie să ştim despre personaje, 
şi asta pentru că Roeg a reconstituit în întregime spaţiul intim în care ele se 
mişcă. 

Într-o prezentare a filmului Nu privi acum, John Kenneth Muir 
afirma că „filmele horror transmit întotdeauna emoţii mai puternice atunci 
când sunt populate de personaje cu care publicul se identifică.”13 Într-
adevăr, orice maestru al groazei ştie că a insista prea mult asupra surselor 
de frică – supranaturale sau nu – înseamnă să ignori individualitatea 
personajelor şi să nu cultivi altceva decât dispoziţia general umană de a 
simţi frică. Filmul lui Roeg evită această eroare de la bun început, 
concentrându-se mai întâi pe apropierea publicului de personaje şi sporind 
suspansul poveştii pe măsură ce neliniştile se adună, iar explicaţiile logice 
întârzie să apară. Ce caută acea siluetă de copil cu glugă roşie pe străzile 
Veneţiei? Ce pericol îi pândeşte pe soţi în oraş? Ce legătură există între 
poza observată de John la începutul filmului şi destinul bărbatului? Şi cum 
se face că, în aceeaşi zi în care Laura zboară înapoi spre Anglia, John îşi 
zăreşte soţia pe o gondolă funerară, flancată de cele două bătrâne ciudate? 
La aceste întrebări, John îşi va primi răspunsul abia în bizara secvenţă de 
la sfârşit. 

                                                
10 Link online la cronica lui Roger Ebert: http://www.rogerebert.com/reviews/great-movie-dont-look-now-1974 
(ultima accesare: 6.08.2017). 
11 Ibid. 
12 Pentru o prezentare accesibilă a noţiunii de habitus cu implicaţiile sale variate vezi Pierre Bourdieu: Le sens 

pratique, Paris: Éd. Minuit 1980, pp. 88–94; Pierre Mounier: Pierre Bourdieu. Une introduction, Paris: Pocket 
2001, pp. 39–53. 
13 Vezi John Kenneth Muir: „Don’t Look Now”. În: John Kenneth Muir: Horror Films of the 1970s, vol. 1, 
Londra/Jefferson, NC: McFarland & Company Inc. 2002, pp. 257–261, aici p. 260. 



Film 

 

 251

În încheiere, ar mai fi de precizat că Nu privi acum este unul dintre 
puţinele filme horror care ilustrează terifiantul nelalocul lui în toată 
plenitudinea sa. „Terifiant nelalocul lui“ este încercarea mea de a traduce 
termenul unheimlich al lui Sigmund Freud, cuvânt german care denotă pe 
de o parte înfiorătorul, terifiantul şi, pe de altă parte, nesiguranţa, straniul, 
senzaţia că lucrurile nu se află acolo unde ar trebui să fie.14 Să ne amintim 
mai întâi că, pentru Freud, terifiantul nelalocul lui este acea senzaţie care îl 
cuprinde pe omul epocii moderne atunci când se vede confruntat cu 
fenomene care, în fazele anterioare ale formării personalităţii, constituiau 
obiectul credinţelor şi superstiţiilor arhaice.15 În procesul de civilizare şi de 
înstăpânire asupra lumii exterioare, omul ar fi depăşit aceste credinţe şi 
superstiţii prin intermediul raţiunii, însă moştenirea lăsată de aceste 
reprezentări arhaice ar continua să existe în inconştientul uman într-o 
formă reprimată.16 Din acest punct de vedere, teoria lui Freud explică în 
mod adecvat misiunea genului horror de a revitaliza credinţe şi superstiţii 
uitate demult pentru a scoate raţiunea umană din zona de confort.17 Morţii 
vii, spiritele, fantomele sunt proiecţii exterioare ale terifiantului nelalocul 
lui, căci omul modern nu înţelege ce caută asemenea entităţi în lumea 
viilor. Când John din Nu privi acum aude că fiica lui moartă umblă alături 
de el şi de Laura, reacţia lui se încadrează în aceeaşi categorie: ce să caute 
o fată moartă în Veneţia, printre cei vii? 

Există însă un alt aspect important al terifiantului nelalocul său care 
corespunde mai degrabă genului thriller decât genului horror, dar care 

                                                
14 În versiunea românească, unheimlich este tradus ca „straniu”, vezi Sigmund Freud: „Straniul”. În: Sigmund 
Freud: Opere esenţiale, vol. 10: Eseuri de psihanaliză aplicată, trad. şi note introductive de Vasile Dem. 
Zamfirescu, Bucureşti: Ed. Trei 2010, pp. 317–356. Din păcate, cuvântul unheimlich este unul din acele cuvinte 
ale limbii germane pentru care nu prea există cuvinte perfect echivalente în alte limbi de circulaţie, şi asta pentru 
că „unheimlich” poate semnifica simultan ceva ce nu e „familiar” sau „de-al casei” (un-heimlich), precum şi 
ceva ce înfricoşează. Cuvântul englezesc uncanny reuneşte în sensul său misteriosul şi înfricoşătorul, pierzând 
însă ideea de ne-familiar pe care un termen ca unhomely o exprimă mai bine. Cât priveşte limbile romanice, 
variantele cele mai bune de traducere implică folosirea sintagmei de „stranietate neliniştitoare” sau „straniu 
familiar” (fr. l’inquiétante étrangeté, sp. inquietante  extrañeza sau port. o estranho-familiar, a inquietante 

estranheza). Spre deosebire de celelalte limbi romanice, în română putem folosi prefixul negativ ne- şi în relaţie 
cu coordonata spaţială presupusă de cuvântul german heimlich („de-al locului”, „de-al casei”). Astfel, românul 
poate să substituie termenilor de „straniu”, „neobişnuit”, „insolit” sau „nefamiliar” termenul de „nelalocul lui”, 
păstrând ideea de loc! Mai rămâne doar ca sensul de „înfiorător”, „terifiant” etc. să fie adăugat traducerii finale: 
astfel, putem traduce termenul unheimlich fie ca „terifiantul nelalocul lui”, fie ca „înfiorătorul nelalocul lui.” 
15 Pentru ediţia consultată aici vezi Sigmund Freud: „Das Unheimliche (1919)”, în: Freud: Studienausgabe, vol. 
4: Psychologische Schriften, ed. îngrijită de Alexander Mitscherlich, Angela Richards şi James Strachey, 
Frankfurt a.M: Fischer 1970, pp. 241–274, aici p. 264. 
16 Ibid., p. 270. 
17 Pentru teoreticienii filmului horror, Freud reprezintă un punct de referinţă. O dezvoltare a ideilor lui Freud în 
literatura de specialitate se găseşte la Steven Schneider: “Monsters as (Uncanny) Metaphors: Freud, Lakoff, and 
the Representation of Monstrosity in Cinematic Horror”. În: Other Voices, vol. 1, nr. 3 (ianuarie 1999). Link 
online: 
http://www.othervoices.org/1.3/sschneider/monsters.php (ultima accesare: 5.08.2017) 
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joacă un rol important în Nu privi acum: coincidenţele bizare.18 Aici nu 
istoria colectivă a eului contează cât mai curând istoria personală a 
individului, mai precis ceea ce individul percepe ca fiind terifiant şi 
nelalocul lui pornind de la propriile experienţe. De exemplu, un lucru care 
se repetă neobişnuit de des şi în împrejurări neaşteptate generează tot o 
formă de terifiant nelalocul lui. În cazul filmului Nu privi acum, geaca 
roşie a fetei, silueta cu glugă roşie din poza de la început şi figura cu glugă 
roşie care bântuie străzile Veneţiei sunt coincidenţe bizare care îl 
neliniştesc pe John: ele nu trebuie asociate imediat cu forţe supranaturale, 
căci ar putea fi, în fond, doar simple coincidenţe. Cert este că acest tip de 
terifiant nelalocul lui amplifică potenţialul dramatic al materialului horror 
din film, îndemnându-l pe spectator să reflecteze asupra puterii destinului 
şi asupra rolului pe care coincidenţele stranii îl pot juca sau nu în vieţile 
noastre. În acest fel, Nu privi acum ne oferă mai mult decât teroare şi 
groază: ne oferă personaje cu o viaţă emoţională bogată, precum şi 
experienţe stranii care vizează însuşi sensul existenţei umane şi al morţii. 
 

                                                
18 Vezi exemplele lui Freud în: Freud, Das Unheimliche, pp. 257–261. 
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Confesiunile unui cafegiu 
de Gheorghe Florescu 

 
 

un comentariu de Leonard Rotaru 
 
 

Într-un volum de Maxime și cugetări (editura 
Epigraf, 2005, Chișinău) am dat peste câteva rânduri 
care înregistrează o cugetare a filozofului român Lucian 
Blaga cu privire la bătrânețe: Omul poate îmbătrâni în 
două feluri, și anume: fie făcându-se tot mai asemenea 
unei maimuțe, fie alegându-se tot mai asemenea unei 
statui. Întâiul fel este al omului de rând, al doilea fel, al 
omului excepțional.  

Gheorghe Florescu debutează la respectabila 
vârstă de 64 de ani, o vârstă la care mare parte dintre literați au în spate o 
operă bogată și au atins consacrarea. Ca atare, un asemenea debut este unul 
atipic, dar, din fericire, Gheorghe Florescu își propune să consume vârsta 
senectuții alegându-se tot mai asemenea unei statui, îndreptându-se în 
direcția omului excepțional, reușind să intre în lumea literară pe poarta din 
față, susținut fiind și de o editură (Humanitas) de prestigiu, dar și de 
condeieri cunoscuți, precum Dan C. Mihăilescu, care au elogiat scriitura 
sa. De altfel, pe coperta a patra a primei ediții (2008) criticul amintit 
notează că volumul Confesiunile unui cafegiu Este cartea anului, marea 
surpriză a lui 2008. Oricine citește o asemenea afirmație este ispitit să 
cumpere cartea și să o lectureze cu interes. 

Apoi, merită  menționat că o confesiune, ca scriere literară, este 
agreată și căutată de un număr mare de cititori. Iar atunci când una ca 
aceasta relatează fapte de la  intersecția veacurilor, ale oamenilor trecuți 
prin sisteme sociale diferite, mărturisirile personale par și mai interesante. 
Cu siguranță, ca să ai ce spune (mărturisi), presupune situarea privilegiată 
a celui care scrie care să permită acumularea de informații interesante și 
apropiate de documentul istoric, dacă nu chiar mai mult. 

Bine înrădăcinat în comerțul statului socialist, Gherghe Florescu, 
om inteligent și descurcăreț trece între anii 1964-1971 (din fericire cunosc 
cât de cât atmosfera bucureșteană a acestor ani, student fiind al Facultății 
de Litere a Universității București), pe rând prin toate funcțiile operative 
ale comerțului en-gros (primitor-distribuitor, dispecer, șef de secție a 
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Depozitului de Delicatese Panduri din cadrul Agenției de Import), după 
cum se scrie în cuvântul de deschidere al ediției a II-a (2014) a volumului. 
Ajuns la un asemenea depozit, Gheorghe Florescu, omul potrivit la locul 
potrivit, uns cu toate alifiile, învață repede regulile comerțului socialist și 
le aplică în mod creativ, nelăsând la o parte și propriile avantaje. Intrat ca 
administrator principal al magazinului de cafea și dulciuri, preluat de la 
cafegiul armean Avedis Carabelaian, continuă cu iscusință să ducă mai 
departe secretele preparării celor mai bune cafele din București, dar, mai 
mult, are șansa de a întâlni oameni de primă mână, personalități literare și 
artistice, medicale, științifice. Desigur legăturile cu cei care profitau de 
poziția sa (milițieni, securiști, avocați, procurori etc.) erau stabile, dar fără 
a fi salvatoare în anumite situații când barca sa lua apă... Așa se face că 
Gheorghe Florescu calcă pe bec și are parte de reeducare prin condamnare 
la închisoare. Ar fi de înțeles, din cele relatate în capitolele 20-21-22 ale 
cărții că și în acest spațiu al pierzaniei, deloc de invidiat, autorul, grație 
calităților sale, reușește să-și ușureze traiul, beneficiind de condiții mai 
bune de hrană, încercând, în același timp, să sprijine pe mulți alții să 
depășească poticniri fizice, psihice și mentale, inevitabile în asemenea 
împrejurări. 

Revenit în libertate, în anul 1988, autorul se revigorează imediat și 
recurge la vechile obiceiuri pentru stabilirea unor relații care să-i ofere 
stabilitate și siguranță. Apreciat de unii, invidiat de alții ori chiar dușmănit, 
omul a trecut peste vicisitudinile vremii cu destulă siguranță.  

Pentru mine, trăitor în aceeași perioadă, felul în care se procurau 
alimentele ori lucrurile de calitate nu este o noutate. Pentru alții, mai tineri, 
cartea oferă pentru perioada respectivă o veritabilă sursă de informații. 

Cartea se citește cu plăcere, dar abundă în detalii și nume din 
lumea justiției, miliției, securității care au mai mare importanță doar pentru 
cei care s-au cunoscut în mod direct, care se simt cu musca pe căciulă, 
dacă mai trăiesc. 

Dacă este să evidențiez marea calitate a lui Gheorghe Florescu este 
deschiderea sa față de elita culturală și artistică a vremii, având, după cum 
se observă, la rându-i fire de artist, știind să atragă la taifas, cu ceașca de 
cafea în față și ceva licoare înzestrată cu tărie, oameni cu totul și cu totul 
deosebiți. 

Potrivit pregătirii mele profesionale și structurii firii, din noianul de 
informații mi-am impus să selectez o serie de date cu privire la oamenii de 
litere și la artiștii momentului, pentru a reuși să încheg cât de cât un profil 
spiritual cât mai aproape de adevărata personalitate a oamenilor pe care îi 
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amintesc. De multe ori, mi-am dat seama, un anumit detaliu oferă o 
informație cu mult mai importantă decât ne-am aștepta la prima vedere. 

Ceea ce mi-a atras atenția, în primul rând, a fost relația amicală pe 
care Gheorghe Florescu a reușit să o stabilească cu academicianul 
Alexandru Rosetti (n. 1895 - d. 1990), o somitate a lingvisticii și filologiei 
românești, om de știință cunoscut în întreaga lume. Despre Alexandru 
Rosetti, autorul amintește în peste 21 de pagini răsfirate prin volum, ca 
dovadă a prețuirii sale..  

Întâlnit aleatoriu la cofetăria Capșa (celebră și aceasta pe vremuri), 
nemulțumit de calitatea cafelei cu care era servit, Florescu se oferă să-l  
ducă pe profesor  acasă cu intenția vădită de a-l mulțumi, mai întâi cu o 
cafea adevărată în propria sa cafenea. Satisfăcut peste măsură, exclamând 
sublimă,domnule sublimă!, Alexandru Rosetti deschide drumul unei 
legături care se va dovedi durabilă. Fără să ne dăm seama, afirmă autorul, 
profesorul și cu mine am devenit dependenți unul de celălalt: eu eram 
impresionat că mă aflu în apropierea acestui soare al culturii române, el 
n-avea încredere în nimeni, în afară de mine. (p. 218) În atare relație, 
Gheorghe Florescu cunoaște programul zilnic al academicianului, prietenii 
care îl vizitau (mai des profesorul Alexandru Balaci și poetul Liviu Călin), 
îi studiază biblioteca și valoroasa colecție de artă. La un moment dat îi 
atrage atenția că printre cărțile primite cu autograf de la studenți și 
discipoli lipseau cele ale lui Adrian Păunescu, la care academicianul dă 
următoarea replică: Cine? A, da,da,da! Am auzit de el. ....Domnule 
Florescu, acest tip a fost o mare figură când îmi era student. La un 
moment dat, mai mulți profesori mi-au propus să-l exmatriculăm. Și ce ați 
făcut? M-am opus, bineînțeles. Puteam să-l exmatriculez pe Eminescu?! 
Ha, ha, ha! (p.219) (se pot înțelege multe de aici).  

Întâmplarea cu intrarea în organizația de partid PCR (am mai auzit-
o cândva, ceea ce înseamnă că informația este corectă) surprinde prin felul 
în care se pune problema de a alege o anume variantă de existență, fără 
putință de întoarcere, când i se spune: La poartă sunt două mașini: una 
pleacă la Canal, iar cealaltă la Academia Română. În care doriți să vă 
urcați?....... Păi în mașina Academiei...  Nu puteam merge toți intelectualii 
la Canal, era mare înghesuială... 

Gheorghe Florescu primește mai multe cărți cu autograf, printre 
care Istoria literaturii române de George Călinescu, în două ediții. Cei 
doi deveniseră așa de apropiați încât profesorul îl sfătuiește să pună pe 
hârtie însemnările sale cu promisiunea că îi va prefața viitoarea carte și 
mai mult chiar se implică cu multă abnegație pentru salvarea lui Florescu 
de închisoare, intervenind la fratele lui Nicolae Ceaușescu în mod direct. 
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Relațiile autorului volumului de față cu mari personalități ale 
vremii sunt recunoscute ca aducătoare de beneficii, mai ales spirituale, se 
înțelege: Relațiile mele cu toți aceștia au fost deosebite. Vastele lor 
biblioteci mi-au stat la dispoziție tot timpul. Trebuia doar să citesc: și am 
făcut-o din plin. Acesta a fost, poate, marele meu profit. Am primit din 
partea lor o atenție nesperată. M-au ajutat să înțeleg multe lucruri care 
altfel ar fi fost inaccesibile. (p.273) Aceste rânduri sunt un elogiu dintre 
cele mai deosebite adus valorii  intelectualului în societate de o persoană 
care face parte din altă breaslă de truditori. E un elogiu de care ar fi nimerit 
să se țină seamă oricând și oriunde, indiferent de tipul de societate în care 
viețuim, intelectualul fiind avangarda spre o lume a viitorului... 

Cafeaua Avedis a fost băută de mari personalități amintite în carte, 
oameni de știință, profesori universitari, scriitori,  actori ale căror nume 
sunt amintite cu mare plăcere, Gheorghe Florescu reușind să facă din 
activitatea sa un melanj artistic și comercial (p.337) dintre cele mai 
interesante.   

Felul în care sunt prezentate grupările literare și artistice, afinitățile 
unora față de alții ori ironiile cu adresă dovedesc simț artistic și 
disponibilitate afectivă. Astfel, în fiecare dimineață, indiferent cât de grea 
fusese noaptea, Nichita Stănescu își lua porția, 30g de cafea măcinată și o 
sticlă de vodcă Moskovskaia (p. 100). Mai apăreau uneori Marin Preda, 
Paul Sava, Dan Deșliu, Mihai Beniuc. Maeștrii erau mari amatori de 
whisky, bineînțeles cu niște ani vechime (p. 119) și mulți, mulți alții încât 
camera din spatele cafenelei, ascunsă de ochii publicului devenise la un 
moment dat o a doua Capșa. Se discuta politică, iar Florescu cu urechile 
ciulite turna în pahare și cești și, după cum afirmă, prezența acestor oameni 
îl făcea fericit.  

Nichita Stănescu venea zilnic, după cum am amintit, indiferent de 
anturaj, dar cel mai bine se simțea în compania lui Ion Băieșu. În 
momentele de mare emulație cerea cafegiului Florescu câte o coală de 
scris. Neavând la îndemână așa ceva - afirmă autorul - îi puneam la 
dispoziție pungi albe de hârtie de 5 kg, pe care maestrul își nota inspirația 
de moment, apoi continuă : Nu cred că e exagerat dacă afirm că licorile 
rare și cafeaua Avedis au avut un rol deosebit, în acele timpuri, în istoria 
literaturii române(p.143). Cu siguranță au avut, spunem noi, cafeneaua 
Avedis având un rol important, similar cu cel jucat de alte spații 
bucureștene ajunse celebre precum Capșa de pildă sau Gambrinus ori 
Carul cu Bere. Locul avea faimă din moment ce într-o anume perioadă 
apar valuri-valuri de actori importanți. Sunt nominalizați zeci de actori, 
care de care mai importanți dintre care se remarcă Alexandru Giugaru, 
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Toma Caragiu, Cornel Coman, Emanoil Petruț, Amza Pellea, Aurel 
Giurumia, Cornel Vulpe, Victor Rebengiuc, ca să amintim doar câțiva din 
cei menționați. Cel care turna tot timpul gaz pe foc era inegalabilul Ștefan 
Tapalagă care începea cu versuri despre o poveste de viață și termina cu 
un banc la adresa conducătorului prim al țării, stârnind comentarii de 
fiecare dată. Apoi, Paul Avram și Ovidiu Iuliu Moldovan recitau minunat, 
dar nu-l puteau întrece pe unicul Emil Botta, acesta era genial (p. 125), iar 
preferatul text era eminescianul La steaua.  

De remarcat că în calitate de gazdă, Gheorghe Florescu nu 
amesteca niciodată taberele, milițienii, comercianții, securiștii, juriștii nu 
erau în cunoștință de cauză cu ceea ce se întâmpla în clubul din spatele 
cafenelei. Mai mult chiar, Gheorghe Florescu, obișnuit cu orgoliile 
artistice ale unora dintre creatori, cu simpatiile și antipatiile lor, încerca să 
nu-i amestece. Așa se făcea că, de pildă, Mircea Sântimbreanu își făcea 
drum prin fața cafenelei, întreba cine este înăuntru și Dacă-i convenea 
compania, intra, dacă nu, își continua plimbarea.  

Cel mai bine se simțea, după spusele autorului poetul și actorul 
Emil Botta. Tăcea, asculta, intervenind rar și discret chiar dacă se întâmpla 
ca subiectul pus în discuție să incite, cum a fost cazul cu Tudor Arghezi, 
vămuit de unii pentru întorsura sa de 180 de grade de la elogiul lui Carol al 
II-lea la susținerea regimul democrat popular. În același timp, alții atrăgeau 
atenția că la un moment dat poetul nu avea din ce trăi, vindea cireșe din 
două coșuri de nuiele, cărate cu vestita cobiliță oltenească, îmbrăcat și el 
în costum popular oltenesc, în fața sediului Uniunii Scriitorilor, cireșele 
provenind din livada proprie de la Mărțișor (p.124). 

Desigur intenția noastră s-a îndreptat doar spre o felie din lumea 
pestriță a celor care frecventau celebra cafenea. Cartea este voluminoasă 
(519 pagini) și oferă marfă de toate felurile. Cei interesați de aspectul 
politic se pot documenta la vedere, experiența personală a autorului 
aducând mari avantaje în înțelegerea fenomenului. Scrisă îngrijit, într-un 
stil  cu enunțuri scurte, ușor de perceput, fără paranteze plictisitoare, 
beneficiind de un aparat tehnic, bine pus la punct (a se vedea indicele de 
nume care se întinde pe 13 pagini) grație unei edituri care se respectă și își 
cunoaște bine menirea că orice carte până la urmă trebuie vândută, cartea 
Confesiunile unui cafegiu se citește ușor și cu plăcere oriunde te-ai afla, 
în concediu sau la masa de lectură.          
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Sculptorul Nicolae Fleissig * 

”Fiecare artist se gândește, 
de fapt, să zgârie puțin 
eternitatea... Și de ce s-o zgârii în 
ghips și nu în granit, dacă tot ai 
început s-o zgârii? Eu am lucrat în 
lemn, metal, piatră, însă acum mă 
intersează granitul, bazaltul, 
andezitul. Sunt pietre care au 
viață. Duritatea, cu tehnologia de 
azi, nu e mare problemă. Însă 
aceste pietre au altă forță. 
Granitul, față de calcar, travertin 
sau marmură, are cu torul și cu 

totul altă forță. Iar forța asta, dacă ajungi s-o exploatezi – așa cum făceau, 
de exemplu, egiptenii – vei obține niște rezultate extraordinare. Materialul 
contează enorm, mai ales la sculptura monumentală. Pentru că faci un 
lucru care trebuie să reziste, îl faci pentru ceilalți. Deci alegerea 
materialului este importantă. Asta-i una. Și a doua: fiecare artist, cu 
timpul, ajunge să găsească un material în care el se poate exprima, care-i 
este propriu... 

Când dau peste volum cu culoare, este un fals! Volumul există în 
sine prin volum, iar culoarea este numai lumină. Lumina pusă peste volum 
nu poate decât să amplifice sensul   volumului. Ai idei, însă trebuie să le 
adaptezi peisajului. Peisajul influențează enorm lucrarea, situația, tot ce 
este în jur, inclusiv oamenii, materialele. Nu sunt materiale pe care să le 
utilizezi fără să fie alese dinainte. Deci te adaptezi cu peisajul, cu situația, 
cu geografia, cu culoarea, cu materialele. Bineînțeles că și cu oamenii. 
Oamenii contează enorm. Căci, până la urmă, pentru ce facem lucrurile 
astea? Le facem pentru oameni sau pentru păsări! Sunt lucruri care pleacă, 
nu le faci pentru tine, le faci pentru ceilalți... 

Eu cred că o lucrare, atât timp cât o fac îmi aparține. Odată 
terminată, nu-mi mai aparține. Nu e pentru mine. Ce rost are s-o fac eu 
pentru mine?! Eu pot s-o visez, s-o vorbesc, sau s-o desenez – e suficient. 
Deci efortul de a o face este pentru ceilalți...” 
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* Nicolae Fleissig (n. 1948 la Târgu Mureș), și-a petrecut copilăria și adolescența la 
Piatra-Neamț, unde l-a avut ca profesor pe Pompiliu Clement. A absolvit Academia de 
Arte din București în 1973, iar din 1982 trăiește în Franța. Și-a început cariera artistică în 
România, a continuat-o în Franța și azi e unul dintre cei mai apreciați sculptori europeni. 
După revoluția revine frecvent în țara natală, participă la tabere și simpozioane de 
sculptură, fiind prezent în numeroase expoziții, inclusiv la Piatra-Neamț. Cel mai recent 
eveniment care i-a adus lucrările aici îl constituie expoziția ”Dincolo de granit – Andezit” 
de la Muzeul de Artă (unde expune alături de Emil Cassian Dumitraș, Maxim Dumitraș, 
Nesrin Karacan, Ioan Pop-Vereta, Gheorghe Zărnescu).  
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Când şi cum 

scade 

randamentul 

procesului de 

învăţământ: 

efectul  

Pygmalion 
 

 

un studiu de dr. Mihail Șleahtițchi 
 
 
          Vorbind, cu ceva timp în urmă1, despre evaluarea obiectivă a 
eficienţei învăţământului** sau – în alţi termeni – despre stabilirea corectă 
a randamentului procesului de predare-învăţare***, am constatat  că este 
imperios să punem accentul pe necesitatea asigurării unui climat 

                                                
1 Vezi , spre exemplu, M. Şleantiţchi.Situaţii perturbative în evaluarea lui homo studiosus. Efectul hallo 
//Univers Pedagogic:Revistă ştiinţifică. – 2010. – Nr. 4. – P.14 -20, M.Şleahtiţchi. Evaluarea didactică, între 
rigoare şi eroare// Priorităţi actuale în procesul educaţional: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale” 
Priorităţi actuale în procesul educaţional”(Chişinău,3 decembrie 2010).- Chişinău: CEP USM, 2011. – P.208 – 
219, M. Şleahtiţchi. Efectul de similaritate: entitate, etiologie, impact// Pogolşa L., Bucun N. 
(coord.).Optimizarea învăţământului în contextul societăţii bazate pe cunoaştere : Materialele Conferinţei 
Ştiinţifice Internaţionale (Chişinău, 2– 3 noiembrie 2012). – Chişinău : Print Caro S.R.L., 2012. – P. 326– 336 
sau/şi M. Şleahtiţchi. O anomalie pedagogică nimicitoare: eroarea de asemănare// Cojocaru-Borozan M. 
(coord.). Cultura profesională a cadrelor didactice. Exigenţe actuale : Materialele Simpozionului Ştiinţific 
Internaţional  „Cultura profesională a cadrelor didactice. Exigenţe actuale” (Chişinău, 16-17 mai 2013). – 
Chişinău: Tipografia Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, 2013. – P.9 – 21. 
 
** Eficienţa învăţământului, vom reaminti, exprimă capacitatea sistemului de învăţământ de a realiza, de o 
manieră coerentă  şi la un nivel calitativ satisfăcător, întreaga gamă a obiectivelor preconizate (adică, expresia 
lui  
    C. Cucoş, „de a parveni la rezultate concretizate în comportamentele şi atitudinile celor ce studiază, prin 
eforturi  
    determinate la nivel macro- şi microstructural”). 
*** Randamentul şcolar ţine, ca şi eficienţa învăţământului, de domeniul emiterii judecăţilor de valoare cu 
referire la 
      rezultatele procesului de predare-învăţare, dar dispune, în acelaşi timp, de o anvergură mai mică, fiind dat 
doar de  nivelul de pregătire teoretică şi acţională a ciracilor/ucenicilor (de un nivel de pregătire care, expresia 
aceluiaşi  C. Cucoş, reflectă o anumită concordanţă între ceea ce s-a studiat şi ceea ce se regăseşte în 
conţinutul  
      circumscris de programele şcolare existente).  
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docimologic de maximă corectitudine şi nepărtinire. Cu această ocazie, am 
amintit de câteva aserţiuni  conţinute în lucrările unor distinşi exponenţi ai 
ştiinţei pedagogice: apariţia  sistemului de evaluare sistematică a 
„tinerilor preocupaţi de studiul ştiinţelor” a semnificat începutul profilării 
unui act paideutic întemeiat pe imparţialitate şi corectitudine [1; 2]; 
calitatea, valoarea şi eficienţa evaluării rezultatelor procesului de 
învăţământ necesită eliminarea subiectivităţii în aprecierea celor 
examinaţi ( deoarece pot exista situaţii de incorectitudine în plus sau 
minus în  notare de 1-3 puncte) [3]; evaluarea urmăreşte supravegherea 
procesului de învăţare, printr-o verificare obiectivă a progresului şi 
randamentului final [4]; docimologia reprezintă studiul sistematic al 
examenelor, analiza ştiinţifică a modurilor de notare, a variabilelor 
notării la examinatori diferiţi şi la acelaşi examinator, a factorilor 
subiectivi ai notării, precum şi identificarea mijloacelor menite să 
contribuie la asigurarea obiectivităţii examinării şi evaluării [5; 6; 7]; tot 
ceea ce poate contribui la o apreciere cât mai obiectivă a nivelului de 
cunoştinţe şi a capacităţilor unei persoane în diverse împrejurări şi în 
diverse scopuri reprezintă obiect de studiu pentru docimologie [8].  
 
           Dorinţa specialiştilor din domeniul pedagogiei, spuneam în 
publicaţiile menţionate mai sus, de a supune întreaga procedură „de 
colectare, organizare şi interpretare a datelor cu privire la calitatea 
activităţilor de formare” principiului imparţialităţii nu este, bineînţeles, una 
incidentală, neîntemeiată, fără rost şi fără explicare. Or, evaluarea 
rezultatelor procesului de învăţământ – ca „proces prin care se stabileşte 
dacă sistemul de predare-învăţare îşi îndeplineşte funcţiile pe care le are”, 
ca „mecanism  de obţinere a informaţiilor cu referire  la ceea ce se 
întâmplă în perimetrul câmpului educaţional şi de valorificare a acestor 
informaţii în vederea elaborării unor aprecieri adecvate” sau ca „procedură 
complexă de comparare a rezultatelor activităţii instructiv-educative cu 
obiectivele planificate, cu resursele utilizate şi cu rezultatele anterioare”  -  
înfăţişează un fenomen extrem de complicat, cu elemente predictibile, 
coerente, bine „puse la punct”, dar şi cu numeroase disfuncţii ori 
dificultăţi. Idealul obiectivităţii, într-un asemenea  context, este adeseori 
afectat. Factorii perturbatori instituiţi induc „variaţii destul de 
semnificative, relevate fie la acelaşi examinator în momente diferite, fie la 
examinatori diferiţi” [9]. Contrar aşteptărilor, observăm – cu nedumerire, 
de cele mai multe ori – că evaluarea poate fi şi un mijloc de măsurare 
subiectivă, un factor de emitere a unor judecăţi de valoare axate pe nişte 
axiologii strict particulare, ei revenindu-i, în anumite împrejurări, statutul  
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de anihilator  al  interesului pentru studiul continuu, pentru perfecţionare 
sau pentru obţinerea unor performanţe cât mai înalte.  
              În aceleaşi publicaţii, pornind de la importanţa subiectului 
abordat, ne-am văzut obligaţi să recurgem la formularea unei suite de  
întrebări: Cum apar distorsiunile în procesul de evaluare didactică? În ce 
condiţii devine posibilă notarea subiectivă, parţială, părtinitoare? Ce 
anume trebuie să se întâmple (în jurul sau în interiorul nostru) pentru ca 
„activitatea de colectare, organizare şi interpretare a datelor privind 
efectele directe ale procesului de predare-învăţare” să devină o simplă 
formalitate, un act lipsit de seriozitate, o intervenţie  dubioasă, prin al 
cărei caracter  devine imposibilă nu numai “constatarea şi aprecierea 
adecvată a rezultatelor obţinute în procesul de învăţământ”, ci şi 
„optimizarea stilului de predare, a capacităţii de învăţare” sau 
„ierarhizarea corectă a instituţiilor de învăţământ, a elevilor şi 
studenţilor”?  
           La toate aceste întrebări, ne-am spus, există  diverse  răspunsuri. 
Precum este bine ştiut, studiile de extracţie docimologică  au pus deja în 
evidenţă faptul că „aprecierea rezultatelor şcolare este influenţată de  
numeroase circumstanţe în care se realizează procesul evaluativ”. Cu toate 
acestea, am riscat să avansăm, la momentul respectiv,  ideea potrivit căreia  
factorii care generează o obiectivitate scăzută în aprecierea rezultatelor 
şcolare pot fi raportaţi mai întâi de toate la personalitatea profesorului şi 
cea a elevului/studentului. În această ordine de idei am decis să vorbim, 
mai întâi de toate, despre efectul hallo şi efectul de similitudine. Astăzi, 
pentru a da o nouă turnură constructului ideatic emis,  credem că a venit 
momentul să vorbim despre un alt efect – cel al lui Pygmalion. 
          De ce efectul Pygmalion? 
          Pygmalion, precum găsim în numeroase surse de extracţie filosofică, 
literară sau/şi mitologică*, a fost un rege al Ciprului şi, totodată, un  
sculptor de mare  valoare. Deoarece  nu reuşise să-şi găsească o parteneră 
de viaţă pe potriva aspiraţiilor  sale şi aşa cum în regatul pe care-l controla 
ieşea la iveală un puternic val de promiscuitate, de convieţuire în condiţii 
de mizerie morală a mai multor persoane de sex diferit, el hotărăşte că nu 
se va căsători niciodată şi, drept consecinţă, se apucă să cioplească în 
fildeş idealul său feminin. Statuia care , până în cele din urmă, ia reuşit  
arăta atât de frumos, încât Pygmalion se îndrăgosteşte de ea, numind-o 

                                                
* Pentru confirmare, vezi, spre exemplu, Brunel P.P. Dictionnaires des mythes litteraires. – Paris: Editions du 
Rocher, 1988; Comte F. Les Grandes Figures des mythologies. – Paris: Editions Larousse, 1997; Kernbach V. 
Dicţionar de mitologie generală. – Bucureşti: Editura Albatros, 1995; Borbély Şt. Mitologie generală. – Cluj-
Napoca: Editura Limes, 2004; Cazimir Şt. Pygmalion. Eseu de mitologie comparată. – Bucureşti: Editura Cartea 
Românească, 1982 sau/şi  Braunstein Fr., Pepin J.F. Marile mituri ale lumii. – Bucureşti: Editura Lider, 1997. 



Studiu 
 

 263

Galatea**. Mai mult, cuprins de-o patimă nemăsurată, el începe să o roage 
cu cel mai mare foc pe Afrodita, zeiţa frumuseţii şi a iubirii, să îi aducă pe 
cineva la fel de minunat***. Rugile şi pasiunea proaspătului îndrăgostit o 
impresionează pe zeiţă. În curând, statuia denotă antren, devine carne, om 
cu suflet, fiinţă deschisă pentru amor****.  
           Aşa cum se întâmplă  mereu în mituri, cei doi îşi leagă sufletele, 
nasc copii („ (...) şi când, pentru a noua oară, luna s-a închis peste discul 
său plin, tânăra fată naşte un fiu cu numele simbolic  de Pathos (...)”), 
trăind fericit până la adânci bătrâneţi... 
           Mai aproape de zilele noastre, tema legendară a lui Pygmalion se 
regăseşte într-o piesă omonimică  scrisă  de G.B. Shaw.  Publicată, iniţial, 
la Londra (1912) şi jucată, mai apoi, la Paris (1923), opera  suscită 
interesul publicului, devenind – pe parcurs – una de înaltă condescendenţă.  
Scriitor spiritual, cu gustul paradoxului, mereu predispus să dinamiteze 
convenţiile, G.B. Shaw îşi alege ca erou un tânăr şi  avut profesor de 
fonetică, pe nume Higgins, care întâlneşte, întâmplător, o florăreasă 
drăguţă vorbind cu accent de provincie. Îşi propune să o iniţieze în regulile 
limbajului frumos şi să facă din ea o lady. Ceea ce îi reuşeşte, de altfel. 
Eliza Doolittle, florăreasa la care ne referim, devine o desăvârşită „doamnă 
nobilă”, o femee fermecătoare, înţeleaptă, bogată şi bine educată. Va fi 
prezentată înaltei societăţi şi i se va oferi o viaţă nouă. La un moment dat, 
când un alt tânăr (pe nume Pickering) se îndrăgosteşte de ea, Eliza îi 

                                                
** În cartea a X-a din irepetabilul  său poem epic „Metamorfoze”, Ovidiu (Publius Ovidius Naso), cel care a adus 
primele nuanţe de o rară fineţe în analiza psihologică a dragostei (Iubiri, Scrisorile eroinelor legendare, Arta 
iubirii, Remediile iubirii ş.a.), ne prezintă un tablou zguduitor al stărilor de care a fost cuprins faimosul om de 
stat şi de artă: „Pygmalion pentru că le-a văzut pe femei ducând o existenţă marcată de fărădelegi, plin de oroare 
pentru viciile pe care natura le-a dăruit cu dărnicie, trăia fără soţie şi a petrecut mult timp fără o parteneră cu 
care să împartă patul. Totuşi, cu un talent minunat şi plin de succes, el a sculptat în fildeşul alb ca zăpada un 
corp căruia el îi dă o frumuseţe pe care nicio femeie nu o poate avea de la natură. El  se  îndrăgosti  de opera sa. 
Ea avea înfăţişarea unei fecioare adevărate pe care ar fi crezut-o vie, dornică să se mişte, dacă pudoarea nu ar fi 
împiedicat-o (...). Pygmalion se minunează şi inima sa se aprinde pentru acest simulacru de corp. Adesea el 
atinge cu mâinile opera sa pentru a-şi dea  seama dacă este carne în fildeş, dar nu îşi poate mărturisi că este de 
fildeş. El îi dă sărutări şi îşi imaginează că ele îi sunt înapoiate, îi vorbeşte, o strânge în braţe şi i se pare că simte 
carnea cedând sub degetele sale,  îl cuprinse chiar teama că membrele ei vor păstra o urmă lividă din cauza 
îmbrăţişărilor sale. El o mângâie, îi aduce daruri, o îmbracă în haine scumpe, îi pune la deget inele cu pietre 
preţioase, la gât lungi coliere. Totul îi stă bine, iar goală este la fel de frumoasă (...). El o numeşte companioana 
patului său (...)” [10]. 
*** Iată cum arată  acest răscolitor moment în versiunea aceluiaşi Ovidiu: „Pygmalion adresează o rugă lui Venus 
(Afroditei): „Dacă este adevărat, o, Zei, că voi puteţi acorda totul, eu vă adresez dorinţa ca soţia mea să fie – şi 
pentru că nu îndrăzneşte să spună: fecioară de fildeş – asemănătoare fecioarei de fildeş” [11]. 
**** * Să-l lăsăm, şi de această dată, pe marele Ovidiu să  intervină cu un fascinant comentariu: „Venus a înţeles 
ce îşi dorea Pygmalion. Acesta se întoarce acasă, se apropie de statuie şi o sărută. Carnea ei i se păru căldură. El 
îşi apropie gura dinnou. O mângâie cu mâinile: la atingere, fildeşul devine moale ca o ceară. Stupefiat, plin de o 
bucurie amestecată cu teamă, el atinge iarăşi cu mâina obiectul dorinţelor sale. Era un corp viu: venele băteau la 
contactul cu degetele lui. Pygmalion nu contenea să o sărute. Fecioara a simţit sărutările pe care el i le dădea şi, 
deodată, a roşit. Ridicând o privire timidă spre lumină, în acelaşi timp cu cerul, ea a văzut pe cel care o iubea. 
Venus este prezentă la unirea lor” [12]. 
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dezvăluie caracterul ambivalent al sentimentelor sale: „ (...) diferenţa 
dintre o adevărată doamnă şi o florăreasă nu e felul în care se poartă ea, 
ci felul în care este tratată. Pentru profesorul Higgins, eu voi fi 
întotdeauna o florăreasă, pentru că el mă tratează ca pe o florăreasă şi 
întotdeauna o să mă trateze aşa. Dar pentru dumneavoastră, ştiu că pot fi 
o femeie cumsecade pentru că o să mă trataţi ca pe o doamnă şi 
întotdeauna mă veţi trata aşa”. 
           În mare – şi acest lucru poate fi observat relativ uşor –, efectul 
Pygmalion, derivând din mitul cu acelaşi nume, ar exprima o „putere a 
aşteptărilor”. Or, anume aşteptările ne fac să ducem un anume mod de 
viaţă, să ne afirmăm printr-un stil comportamental sui-generis*. Contează, 
                                                
* Aşteptările, după cum s-a demonstrat nu o singură dată, redau o stare de veghe a conştiinţei orientată spre 
înregistrarea senzorial-perceptivă a ceea ce pare a fi verosimil. Prin intermediul lor, se anticipează în timp şi se 
consemnează  ca fiind realizate evenimente care încă nu au avut loc sau care au fost realizate doar în parte. Ori 
de câte ori dau semne de existenţă, ele nu fac decât să profileze un soi de probabilităţi subiective sau ipoteze (fie 
implicite, fie explicite) care prevăd apariţia a tot felul de rezultate/efecte comportamentale. În principiu, 
aşteptările sunt  rezultatul unor procese de condiţionare  sau a unei învăţări bazate pe observaţie. Astfel, în cazul 
relaţiei de tipul R-S, constructele  mentale vizate iau forma credinţelor privind relaţia dintre un comportament şi 
consecinţele sale (care credinţe sunt formate îndeosebi  prin condiţionare operantă), iar în cazul relaţiei de tipul 
S-S – forma credinţelor care spun că un anume eveniment-stimul anticipează apariţia altui  eveniment-stimul 
(care credinţe sunt formate îndeosebi printr-un proces clasic de condiţionare). 
         În interacţiunile cotidiene, oamenii adesea dau curs unor aşteptări concrete cu referire la propria lor 
persoană sau cu referire la  persoanele din jur. De cele mai multe ori, în rezultatul exercitării unui  asemenea tip 
de presiune cerebrală, atât ei, cât şi ceilalţi încep să se comporte în aşa fel încât să se confirme – secvecţial  sau 
în deplinătate – previziunile elaborate anterior. Intrate în traiectoria existenţială a indivizilor, aşteptările  lasă o 
puternică amprentă asupra modului în care se organizează câmpul cognitiv al acestora, asupra procesului de 
structurare a situaţiilor în care ei se găsesc şi asupra selectării comportamentului ce va fi actualizat din 
repertoriul acţiunilor lor potenţiale. Mai mult decât atât, aşteptările pot crea realitatea socială, pot influenţa 
cursul evenimentelor în aşa fel încât, chiar neadevărate, ele sfârşesc prin a se adeveri. Un exemplu, adus de Şt. 
Boncu, cunoscut psihosociolog  ieşean, este suficient de convingător în acest sens: „Dacă A crede că B este 
prietenos şi sociabil din fire, se va comporta îndatoritor şi amabil ori de câte ori se află împreună. Fără îndoială, 
B va răspunde la fel. A, probabil, va trage concluzia  că felul lui B de a se comporta confirmă părerea lui iniţială. 
Cu siguranţă că nu-şi va da seama că dacă ar fi crezut că B este rece şi distant, ar fi adoptat un stil de 
interacţiune distant şi rezervat. Probabil că în cazul acesta B l-ar fi tratat, la rândul său, rece, tratament pe care A 
l-ar fi interpretat ca o validare a expectanţelor sale. În oricare din cele două situaţii, A nu este conştient că 
propria lui conduită generează o realitate care nu face decât să-i confirme aşteptările”. 
         Rolul aşteptărilor în contextul relaţiilor interpersonale, vom reaminti, poate fi elucidat pornindu-se de la 
câteva concepte relevante, dar mai ales de la cel ce vizează starea de auto-eficienţă şi de la cel ce ia în calcul 
predicţia care se autoîmplineşte. 
         Noţiunea de auto-eficienţă (self-efficacy) se referă la „credinţele oamenilor despre capacităţile lor de a 
exercita un control asupra evenimentelor ce le afectează viaţa” (A. Bandura). Din acest punct de vedere, auto-
eficienţa consună perfect cu ceea ce poartă numele de aşteptare, adică reflectă o poziţie realistă cu referire la 
nivelul de reuşită  a unei acţiuni. Credinţele autoeficienţei, sunt predispuşi să creadă specialiştii, operează asupra 
comportamentului prin procese motivaţionale, cognitive şi afective, influenţând comportamentul atât direct, cât 
şi indirect (prin efectul lor asupra mecanismului autoregenerator constituit din standardele performanţei). 
Eficienţa crescută va antrena aşteptarea succesului şi va genera perseverenţa în faţa obstacolelor şi frustrărilor. 
La fel, credinţele scăzute privind eficienţa personală vor mobiliza puţine resurse, mărind probabilitatea eşecului. 
         În ceea ce se referă la conceptul de predicţie autoîmplinitoare (self-fulfilling prophecy), acesta, discutând 
în termenii relaţiei de atribuire (observator-actor), pune în evidenţă situaţia de interacţiune în care aşteptările 
credibile ale observatorului vor suscita un anume comportament din partea actorului, ultimului revenindu-i să 
confirme (inconştient, de regulă) aşteptările legate de el. Făcându-şi apariţia în ştiinţa psihologică graţie 
eforturilor lui. R. Merton (1948), conceptul  în cauză avea în vedere, de la început, relaţia experimentator – 
subiect  experimentat/observator – observat: examinatorul cu aşteptări pozitive găseşte Q.J.-uri superioare 
examinatorului cu aşteptări negative faţă de acelaşi  subiect supus  procesului de investigaţie. 
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bineînţeles, ce aşteptâm de la propria persoană, dar, în acelaşi timp, 
contează extrem de mult şi aşteptările pe care le avem în raport cu 
persoanele care se află în preajma noastră. De ce nu suntem cu toţii 
independenţi în gândire şi acţiuni? De ce nu procedăm aşa cum ne duce 
capul? Unul dintre motive, irefutabil,  este acela că „nu trăim singuri, iar 
prezenţa celorlalţi determină schimbări şi schimburi (mutuale) de crezuri, 
aspiraţii şi  valori” [13]. Oricât am fi de non-conformişti, există oameni de 
al căror punct de vedere nu putem face abstracţie şi ale căror îndemnuri am 
fi tentaţi  să le urmăm. Până la urmă, aşa cum obişnuia să spună G. Eliot, 
„toţi suntem înclinaţi să credem ceea ce lumea crede despre noi”. 
Esenţialmente, efectul Pygmalion poate fi schematizat după cum urmează: 
orice persoană are aşteptări de la cei cu care se află în contact; persoana 
în cauză comunică aceste aşteptări celor cu care se află în contact; cei 
cărora le sunt comunicate aceste aşteptări nu ezită să reacţioneze la ele ; 
productivitatea  actului de conlucrare dintre o persoană şi alte persoane 
depinde în foarte mare măsură de aşteptările pe care acestea le au unele  
faţă de altele. 
          Este evident că efectul Pygmalion îl poate determina pe om să 
exceleze, ca răspuns la bunele aşteptări legate de el, ca reacţie la părerea că 
este capabil să aibă succes şi că acest succes este pe deplin realizabil. 
Totodată, efectul vizat poate şi să diminuieze  performanţa aceluiaşi om, în 
cazul în care cei ce-l înconjoară îi comunică – direct sau indirect – opusul 
(= că nu este capabil să aibă succes). În acest caz, potrivit estimărilor lui 
J.S. Livingston, cunoscut profesor de la Universitatea din Harvard, 
nepriceperea de a opera cu aşteptări înălţătoare „(...) va lăsa cicatrici pe 
carierele celor ce râvnesc să se afirme, va tăia adânc în stima lor de sine şi 
le va distorsiona imaginea despre sine”*. 
          Cum acţionează efectul Pygmalion asupra lui homo studiosus? 
          La 1968, R. Rosenthal şi L. Jacobson, inspirându-se din mitul lui 
Pygmalion, dar şi din  operă dramatică cu acelaşi nume a lui G.B. Shaw, 
publică lucrarea „Pygmalion in the classroom” [15]. Pornind de la premisa 
potrivit căreia locul unei persoane în societate este strâns legat de modul în 
care ea este tratată de către ceilalţi, autorii invocaţi formulează următoarele 

                                                
*  La general, spun specialiştii, efectul Pygmalion dispune de doi poli şi o zonă intermediară situată între aceşti 
doi poli. Este sau nu este avantajos efectul Pygmalion, se întreabă, bunăoară, într-un studiu recent, R. Ionescu 
[14]. Şi răspunde: „Ca de obicei, situaţia nu se poate zugrăvi doar în alb şi negru, dar îi putem localiza cu 
aproximaţie polii. Când ochiul critic al celorlalţi se închide, cresc şansele de a repeta comportamente social 
indezirabile. Fără anumite legi nescrise nu ne-am putea adapta la societatea în care trăim. Acesta este polul 
pozitiv. Datorită privirii critice mereu aţântită asupra noastră, ne simţim presaţi să fim la nivelul standardelor 
impuse, începând de la unghii curate până la perceptele morale. Acesta ar fi polul negativ. Însă mai există o zonă 
intermediară în care avantajele se pot transforma în dezavantaje dacă nu le cunoaştem şi nu le folosim în modul 
cuvenit”. 
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trei ipoteze de lucru: profesorii au unele aşteptări în ceea ce priveşte 
performanţa elevilor; elevii tind să răspundă aşteptărilor pe care le au – 
faţă de ei -  profesorii; performanţele şcolare sunt determinate şi 
influenţate de aceste aşteptări.  
          Partea experimentală a lucrării a implicat prezentarea de informaţii 
false unui grup de profesori cu referire la  potenţialul intelectual avansat  al 
anumitor elevi selectaţi aleator (acestora li s-a dat numele de „bloomers”). 
Acţiunea s-a desfăşurat într-o şcoală primară din San-Francisco.  Deşi, 
iniţial, toţi ucenicii  au trecut printr-un test de inteligenţă, rezultatele 
acestuia – în strictă conformitate cu logica demersului investigaţional - nu 
au fost făcute publice. La sfârşit, s-a constatat că ucenicii „marcaţi”, dar 
mai ales cei din clasele I şi II, au avut rezultate mai bune decât cei care, 
conform indicatorilor nedeclaraţi ai testului de inteligenţă, le erau mai mult 
sau mai puţin superiori din punct de vedere mental. Astfel, cei care–i 
reprezentau pe „bloomers” au câştigat în medie 12 puncte la coeficientul 
de inteligenţă, în timp ce antipozii  şi-au îmbunătăţit performanţa cu doar 
aproximativ 8 puncte. La ucenicii din primele clase discrepanţa a fost şi 
mai mare, raportul fiind de 28 la 10. 
          Ipotezele  de lucru ale studiului, aşadar, s-au confirmat în 
deplinătate: categoriile de elevi  care au fost prezentate cadrelor didactice 
ca fiind „puternice” au obţinut  rezultate mai bune decât acele categorii 
de elevi  care au fost prezentate ca fiind „slabe”, în condiţiile în care şi 
unele , şi altele dispuneau , de fapt,  de aceeaşi potenţialitate  valorică. 
          Referindu – se la datele experimentale obţinute de către  R. 
Rosenthal şi L. Jacobson, mai mulţi observatori – printre care, în mod 
special, T. Good şi J. Brophy [16; 17] – ţin să ofere următoarele explicaţii: 
la începutul perioadei şcolare, profesorii/învăţătorii au aşteptări diferite 
faţă  de discipolii săi (în fond, cadrele didactice  nu sunt de condamnat; 
or, aşteptările în cauză iau în calcul nişte informaţii pe larg vehiculate 
atât în şcoală, cât şi în afara ei ); pe fundalul aşteptărilor existente, 
profesorii/învăţătorii se comportă diferit cu cei pe care au obligaţia să-i 
instruiască (oferindu-le sarcini ale căror grade de dificultate diferă de la 
un caz la altul); tratamentul diferenţiat pe care-l aplică 
profesorii/învăţătorii le indică discipolilor cum arată aşteptările legate de 
ei; până în cele din urmă, aceste aşteptări sunt interiorizate de către 
discipoli, faptul în cauză contribuind, încetul cu încetul, la bulversarea 
activităţii lor cognitive/academice; în cazul în care nu se va opune 
rezistenţă  acestui gen de imixtiune, discipolilor le va fi afectată motivaţia, 
aspiraţiile, apetitul pentru carte; rezultatele finale obţinute vor întări 
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aşteptările existente ale profesorilor/învăţătorilor (aceste aşteptări 
bazându-se, de acum încolo, pe fapte/date considerate a fi obiective). 
          Evident, ar fi greşit să se creadă că puterea efectului Pygmalion 
depinde în exclusivitate de factorul inteligenţă. Însuşi R. Rosenthal este 
acela care nu se mulţumeşte cu cele înregistrate la 1968, atrăgând atenţia 
asupra necesităţii abordării entităţii efectului Pygmalion din mai multe 
perspective. Centrându-se pe această idee, el ajunge să constate, în timp, 
că aşteptările  profesorilor faţă de discipolii săi sunt provocate, pe lângă 
coeficientul de inteligenţă, de atractivitatea fizică, informaţiile cu referire 
la notele anterioare (sau, mai larg, cu referire la comportamentul 
anterior), provenienţa socială, înregimentarea confesională, apartenenţa 
rasială, durata relaţiilor de inter-cunoaştere. În plus, ţine să atenţioneze 
reputatul cercetător american, profesorii/învăţătorii tind să-i abordeze  pe 
elevii/studenţii  faţă de care au anumite aşteptări  în baza a cel puţin patru 
dimensiuni sociale: climatul (comportându-se de o manieră caldă/apropiată 
cu elevii/studenţii faţă de care manifestă aşteptări mari/înalte); feed-back-
ul (lăudându-i mai mult pe acei elevi/studenţi faţă de care manifestă, din 
nou, aşteptări mari/înalte); intrări/input (oferind mai puţine informaţii 
celor ce inspiră aşteptări neînsemnate); ieşiri/output (furnizând mai multe 
ocazii de a răspunde elevilor/studenţilor faţă de care manifestă aşteptări de 
anvergură). 
          Prin ceea ce izbutesc să întreprindă, R. Rosenthal şi L. Jacobson 
conferă efectului Pygmalion o evidentă coloratură prejudiciabilă. De la ei 
încoace, în majoritatea surselor de specialitate, acestuia din urmă îi revin, 
preponderent, caracteristicile unui „pol negativ” sau, în cel mai bun caz, a 
unei „zone intermediare”. Iată doar câteva exemple:  
hH. Shaub & K.G. Zenke: efectul Pygmalion asigură o anumită 
probabilitate că prejudecăţile pozitive sau negative ale profesorului să 
influenţeze succesul şcolar, deşi diagnoza obiectivă a premiselor învăţării 
nu lasă să se întrevadă posibilitatea unei astfel de modificări [18]; 
hC. Cucoş: generând erori şi fluctuaţii în notare, efectul Pygmalion face 
ca aprecierea celor care studiază să fie puternic influenţată de părerea pe 
care profesorul/învăţătorul şi-a format-o pe parcurs despre capacităţile 
acestora, părere care a devenit relativ fixă, inflexibilă; predicţiile cadrelor 
didactice nu numai că anticipă, dar şi facilitează apariţia 
comportamentelor invocate [19; 20]; 
hA. Petrescu: efectul Pygmalion conduce la modificarea 
comportamentului elevului în raport de convingerea 
profesorului/învăţătorului  că el, elevul,  nu poate rezista cerinţelor 
şcolare; acest comportament indus elevului duce, în final, la eşec [21]. 
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          De vreme ce efectul Pygmalion, din câte am văzut, generează o 
obiectivitate scăzută în stabilirea corectă a randamentului activităţii  de 
predare-învăţare, este neapărat  necesar să ştim cum anume şi în ce condiţii 
influenţa nefastă a acestuia poate fi redusă substanţial  sau chiar anihilată. 
           
 

Despre posibilitatea eliminării efectului Pygmalion 
din sfera învăţământului 

 
          Atât sursele de specialitate – cum ar fi, bunăoară, cele semnate de C. 
Cucoş [22; 23] sau/şi  A. Petrescu [24] –, cât şi experienţa avansată a unor 
instituţii de învăţământ arată că, din punct de vedere metodic, există mai 
multe căi prin care, în condiţiile procesului de evaluare didactică, puterea 
efectului Pygmalion poate fi estompată sau chiar redusă la zero. Pe scurt,  
chintesenţa acestor  căi poate fi prezentată după cum urmează: iniţierea  
cadrelor didactice – prin intermediul unor seminare specializate, a unor 
conferinţe  ştiinţifico – practice, mese rotunde sau/şi workschop-uri 
tematice – în tot ce ţine de caracteristicile definitorii, legităţile de 
funcţionare şi liniile de impact ale efectului Pygmalion; stabilirea, încă de 
la faza de proiectare didactică, a unor obiective generale şi operaţionale 
adecvate finalităţilor procesului instructiv-educativ; majorarea numărului 
de probe curente date elevilor/studenţilor cu scopul diminuării puterii 
incidentalului/hazardului în aprecierea nivelului de însuşire a materialului 
predat; asigurarea anonimatului probelor scrise, corectarea aceleiaşi lucrări 
de mai mulţi profesori/învăţători (mai ales, în cazul examenelor); 
compararea notelor înregistrate de către profesori/învăţători cu ceea ce-au 
reuşit să  stabilească, cu referire la aceiaşi elevi/studenţi, alte persoane 
investite cu funcţia de control (directori, directori adjuncţi, inspectori 
şcolari etc.); dezvoltarea, prin toate modalităţile posibile, a încrederii în 
posibilităţile elevilor/studenţilor şi promovarea sistematică a unghiului de 
vedere potrivit căruia  ei sunt capabili de reuşite şcolare auguste; 
încurajarea elevilor/studenţilor să participe la tot felul de activităţi apte să 
aducă o îmbunătăţire continuă atât a imaginii lor, cât şi a calităţii relaţiilor 
lor cu învăţătorii/profesorii (concursuri, dezbateri, mese rotunde, 
olimpiade, victorine etc.); asigurarea coaching-ului* între patru ochi , a 

                                                
* Coaching-ul, vom reaminti, redă o varietate de program mentorial, prin intermediul căruia persoanelor 
(elevilor sau/şi studenţilor, în cazul nostru) li se acordă o atenţie personală în vederea integrării lor în cultura 
organizaţiei, precum şi pentru dezvoltarea deprinderilor, formarea abilităţilor şi a relaţionării interpersonale. 
Coaching-ul, aşa cum găsim în literatura de specialitate [25], redă  o „focalizare pe deprinderi şi competenţe în 
acţiune, precum şi de feed-back asupra performanţelor”. În fond, coach-ul (în cazul nostru, învăţătorul sau 
profesorul) îi ajută pe cei cu care conlucrează să-şi definească obiectivele specifice, ca apoi să se organizeze 
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unui tip de coaching chemat să  pună accentul pe ceea ce elevul/studentul 
face bine, şi nu pe slăbiciunile acestuia); exprimarea neîntârziată – de către 
cadrul didactic – a devotamentului sincer faţă de elevii/studenţii care au 
reuşit să obţină  succes (oricât de mic ar fi) sau care depun un anumit efort 
pentru a-l obţine pe viitor.  
        Deşi în ultimul timp au văzut lumina tiparului câteva studii în paginile 
cărora cadrul didactic este ieşit definitiv din zona pericolelor legate de 
efectul Pygmalion (drept exemplu concludent,în această ordine de idei, 
poate fi adus numele lui  D. Jussim , cunoscut cercetător american, care 
anunţă, în una din lucrările sale de referinţă , că, la ora actuală, percepţiile 
profesorilor sunt mai exacte decât s-a considerat pe timpuri , iar  
aşteptările lor pot prezice cu exactitate performanţele elevilor fiindcă  sunt 
absolut întemeiate), va trebui, totuşi, să recunoaştem că, în realitate, 
lucrurile nu stau tocmai aşa. Nimeni, suntem convinşi, nu ar merge până a 
nega că efectul nominalizat continuă să bântuie prin şcoli, că din cauza lui 
un număr impunător de elevi/studenţi nu-şi primesc notele care corespund 
nivelului lor de pregătire şi pe care, respectiv, le merită cu adevărat. Chiar 
cu riscul de a-şi confirma statutul lor de pygmalioni moderni, înşişi 
profesorii/învăţătorii ar putea fi predispuşi, credem, să depună mărturie în 
favoarea existenţei unei asemenea stări de fapt.  
         Să nu fim, însă, pesimişti. Ştim deja ce avem de făcut pentru a ieşi 
din impas. Cadrul didactic a fost şi va fi mereu elementul nodal al 
activităţilor cu caracter instructiv – educativ. Mersul evenimentelor este de 
aşa  natură încât el va trebui – mai devreme sau mai târziu – să se dezică 
de abordările profesionale  tradiţionale  şi să se transforme  într-un 
veritabil planificator al activităţilor de grup,  într-un moderator imparţial, 
într-un facilitator al echitabilităţii, într-un consultant bine iniţiat şi 
echidistant. El este acela care, în noile condiţii, va trebui să manifeste 
maximum de corectitudine în relaţiile cu discipolii săi, să facă din 
principiul obiectivităţii un puternic catalizator al interacţiunilor din cadrul 
sălilor de studii. În definitiv, schimbându-şi radical atitudinea faţă de ceea 
ce poartă  numele de relaţionare didactică, el va fi în stare să prefacă 
travaliul şcolar într-o activitate atractivă, desfăşurată pe un fundal 
concordant, temperat, cald şi securizant. 
 

                                                                                                                     
astfel încât să atingă aceste obiective. Avem de a face, după cum observăm, cu o metodă care deblochează, 
facilitând manifestarea potenţialului intelectual al unor persoane luate separat sau al unor  întregi colectivităţi. 
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Presa catolică și 

„cenzura 

ecleziastică” 
 

 
 
 

un studiu de Iulian Ghercă 
 

Biserica Catolică a creeat instituţii şi evenimente1 care au avut 
scopul de a structura şi controla mass-media (şi implicit presa catolică) din 
toate zonele geografice ale planetei (prin impunerea unor norme, principii 
şi direcţii de acţiune comune şi specifice Bisericii şi viziunii acesteia 
asupra evoluţiei societăţii). Acest demers a reprezentat o componentă 
foarte importantă a procesului de adaptare a Bisericii la noile realităţi 
sociale, politice, economice şi culturale. Aceste instituţii şi evenimente- 
care vizau presa- create şi dezvoltate de Biserică, au fost reprezentative şi 
au avut impact în întreaga comunitate catolică internaţională. Ele au fost 
organizate de către Vatican, sub directa supraveghere şi încurajare a Papei 
şi au concentrat toate forţele Bisericii Catolice. 

Fenomenul „media” a cunoscut o puternică dezvoltare la începutul 
secolului al XX-lea, având drept centru şi „organizator” Vaticanul și 
beneficiind de o bază teoretică precisă. Putem distinge câteva caracteristici 
generale care au însoţit presa religioasă: organizarea, răspândirea, 
finanţarea, specializarea etc. Dacă Biserica a fost considerată una dintre 
cele mai centralizate şi ierarhice instituţii care au existat, această trăsătură 
era valabilă şi se aplica şi fenomenului de comunicare din cadrul său. 
Aşadar, de la cel mai înalt nivel (Vaticanul), până la cea mai neînsemnată 
parohie dintr-un colţ al lumii, publicaţiile catolice au cunoscut o oarecare 
„cenzură ecleziastică”, fiind coordonate de ierarhi ai Bisericii. S-au 
constituit departamente specializate, care aveau menirea de a încuraja 
apariţia publicaţiilor catolice în toate ţările în care existau astfel de 

                                                
1 Iulian Ghercă, Catolicii în spațiu public. Presa Catolică din România în prima jumătate a secolului al XX-lea, 
Editura Institutul European, Iași, 2013, p. 210. 
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comunităţi religioase. Preoţii şi persoanele consacrate trimise în misiune 
de evanghelizare în cele mai îndepărtate colţuri ale lumii (Africa, Asia, 
America Latină, Rusia etc.) au devenit un fel de „corespondenţi” ai 
Bisericii, oferind informaţii din acele locuri, deseori scriind numeroase 
articole în revistele catolice de la Roma, sau din alte centre de presă. 
          Crearea și perfecţionarea unei reţele informaţionale eficiente a făcut 
ca fenomenul media din Biserică să capete o amploare deosebită. 
Publicaţiile au devenit specializate şi s-au diversificat: reviste locale, 
parohiale, diecezane, ale ordinelor religioase, naţionale, internaţionale. 
Caracterul universal al Bisericii Catolice a făcut ca aceste publicaţii 
(reviste, anuare, ziare etc.) să apară nu doar în limba italiană, ci în toate 
limbile şi toate ţările unde existau comunităţi catolice. S-a creat o Zi 

mondială a presei catolice, au fost organizate expoziţii şi conferinţe care 
adunau reprezentanţi din domeniu din toate statele unde existau catolici; au 
fost înfiinţate edituri, librării, biblioteci proprii. Toate aceste măsuri au 
avut ca scop- aşa cum reiese din documentele oficiale- transmiterea 
mesajului creştin şi oferirea unei poziţii şi a unei viziuni unitare a Bisericii 
referitoare la toate aspectele societăţii (iar aceste realități au fost posibile și 
prin instituirea unei ”cenzuri eclesiastice” asupra mass-mediei catolice). 
 În consecinţă, temele abordate în presa vremii erau foarte diverse şi 
demonstrau implicarea Bisericii în toate domeniile vieţii şi societăţii: de la 
religios, cultural, politic, ştiinţific, economic, social, până la sfaturi 
practice sau evenimente sportive. 

Ponderea cantitativă şi calitativă a existenţei şi dezvoltării 
publicaţiilor religioase a fost direct proporţională cu tradiţia catolică, 
dezvoltarea culturală, mărimea comunităţii din ţările respective, dar şi 
posibilităţile economico - financiare, ţinând cont şi de situaţia politică din 
respectivul stat. În Occidentul catolic au existat cele mai numeroase, 
profesioniste şi răspândite publicaţii catolice. State precum Italia, 
Germania, Franţa şi Spania au reprezentat un model şi au oferit 
posibilitatea de a se forma unor clerici, din state mai puţin dezvoltate, sau 
unora care proveneau din ţări unde confesiunea catolică era minoritară; 
aceştia din urmă, întorşi în ţările lor, au iniţiat şi dezvoltat o presă catolică 
locală, nu de puţine ori cu sprijinul- chiar şi financiar, al Vaticanului. În 
România un exemplu în acest sens a fost pr. Anton Gabor – artizanul 
presei catolice din Moldova2.  

                                                
2 Personajul principal al presei catolice din România (ne referim la România lui Cuza) a fost fără îndoială 
Monseniorul Anton Gabor (practic artizanul presei catolice din Moldova). S-a născut la Tămăşeni, judeţul 
Neamţ, în ziua de 6 iunie 1883. În 1896 îşi începe studiile teologice în Seminarul episcopal din Iaşi, iar în 1906 
a fost trimis pentru continuarea studiilor în Germania, la Innsbruck. A fost sfinţit preot în anul 1908, însă 
studiile în străinătate le-a continuat până în anul 1911, obţinând doctoratul în teologie, după care se întoarce în 
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           A existat o legătură directă între contextul social-politic şi cultural 
din diferite state şi modul de manifestare al publicaţiilor catolice, a viziunii 
Bisericii privitoare la rolul presei în societate. Mijloacele de comunicare 
au reprezentat pentru Biserica Catolică o formă de propagandă, ce nu s-a 
manifestat în forma sa clasică, dar care a avut ca scop apărarea interesului 
Bisericii Catolice, crearea unei unităţi a comunităţilor catolice din întreaga 
lume, răspândirea mesajului creştin şi a viziunii Bisericii cu privire la 
evoluţia societăţii sub toate aspectele: cultural, economic, politic, social 
etc.  
          Schimbările provocate de modernitate- mai ales în plan politico-
social, prin apariţia statului liberal (ulterior naţional) şi dispariţia vechiului 
regim- a monarhiei dinastice (în care Biserica a avut un rol esenţial), a 
provocat o regândire şi o repoziţionare a Bisericii în societate; în această 
reaşezare, presa- ca de altfel toate mijloacele de comunicare socială- a 
jucat un rol important. Pentru a înţelege cum defineau autorităţile 
ecleziastice ziarul catolic la începuturile secolului al XX-lea, facem 
referire la o lucrare în care a fost tratat acest subiect: Il giornale cattolico. 

Criteri e norme (1913) a iezuitului Giuseppe Chiaudano3. Autorul a 
sintetizat modul în care era perceput conceptul de jurnalism catolic în acea 
perioadă, exprimând şi poziţia oficială a Bisericii cu privire la subiectul în 
cauză. Lucrarea cuprinde nouă dialoguri scurte şi un apendice4. Lucrarea 
era girată de Sfântul Scaun- autoritatea supremă a Bisericii Catolice, care 
hotăra în definitiv care trebuia să fie concepţia Bisericii despre presă şi 
care era rolul publicaţiilor în cadrul acesteia, dar şi în societate5. 
 Au fost abordate două probleme fundamentale referitoare la presa 
catolică. Prima se referea la subiectele ce trebuiau evitate de o publicaţie 
catolică, iar a doua- la prezentarea unui model pentru presa catolică, 
punctându-se caracteristicile principale. Autorul a explicat ce teme să 
omita un ziar catolic pentru a se putea numi astfel şi ce subiecte putea să 
abordeze. În primul rând, nu era permisă încurajarea şi răspândirea 
ereziilor, deoarece „cine nu are credinţă catolică nu este catolic”. Pentru a 
sprijini această idee, oferea ca exemplu existenţa ziarelor moderniste, care 
au susţinut că sunt catolice până când au fost interzise de către episcopi. 
                                                                                                                     
ţară. Practic, Monseniorul Anton Gabor a fost cel care a pus bazele presei catolice în Moldova, fapt subliniat de 
preotul Iosif Tălmăcel încă din 1936: „El a fost cel dintâi care a avut curajul, abia sfinţit preot, să înceapă în 
dieceza noastră apostolatul mai intens prin presă. N-aveam niciun periodic cât de modest, căci toată presa 
noastră se reducea la câteva cărţi strict necesare pentru cult şi catehizare”2. Timp de 23 de ani, grija lui 
principală a fost redactarea revistei „Lumina a fost a creştinului”, şi aproape că nu a fost număr în paginile 
căruia să nu publice ceva (I. Tălmăcel, „Cuvântare funerară”, în Lumina creştinului, martie 1936, p. 38). 
3 G . Chiaudano, El periodismo catolico. Criterios y normas, seconda edizione, Tipografia Pontificia San 
Bernardo, Siena, 1913. 
4 Iulian Ghercă, op. cit., p. 52. 
5 G . Chiaudano, op. cit., p. 59. 
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Giuseppe Chiaudano făcea referire la faptul că o publicaţie catolică era 
obligată să treacă printr-o ”cenzură bisericească”, pentru a evita unele 
puncte de vedere  legate de temele religioase care nu erau în concordanţă 
cu poziţia şi viziunea Bisericii. Ca şi în alte domenii, erau necesare: un 
studiu serios, reflecţie, o doctrină solidă şi precizie în limbaj, adică 
existenţa unui profesionalism6.  
 Existau ziare considerate „anticatolice”, care de fapt nu erau 
eretice, ambigue sau opuse credinţei, ci emiteau opinii în legătură cu 
aspecte în privinţa cărora Biserica nu a manifestat o anumită poziţie. 
Ziarele contrare credinţei nu erau numai cele care scriau erezii, ci şi cele 
care apărau idei apropiate ereziei, false, scandaloase sau temerare, 
deoarece atacau puritatea acesteia7. 
 Existau texte catolice care, în loc să educe, mai mult produceau 
iritare, deoarece nu vorbeau despre unele fapte pozitive ale autorilor 
consideraţi adversari ai credinţei, limitându-se doar la a-i critica peste 
măsură. La această problemă, Chiaudano răspundea astfel: „meritele 
puteau fi lăudate doar după o analiză a fiecărei idei spuse de autor, astfel 
încât să se poată face diferenţieri, iar nu după o judecată de ansamblu, care 
putea induce în eroare”8. 
 Nu puteau să fie lăudate instituţiile, societăţile sau congresele care 
erau iniţiate şi organizate de către „inamicii religiei” sau care aveau statute 
şi programe ce se opuneau- în totalitate sau parţial, vreunei legi divine sau 
bisericeşti. Această interdicţie nu a fost considerată suficientă9, deoarece 
unele organizaţii aveau statute şi programe acceptabile, însă prin modul de 
funcţionare serveau unor interese contrare religiei; nu puteau fi tolerate, 
pentru că în acest fel catolicii ar fi propagat fără să vrea interesele liberale.  
 Analiza presei catolice apărute în dieceza de Iași și arhidieceza de 
București demonstrează existența unei ”cenzuri eclesiastice” aplicată 
tuturor publicațiilor catolice din România. Prezentarea unor exemple 
succinte și a unor documente de arhivă indică în mod precis modalitatea în 
care s-a exercitat ”cenzura bisericească”, mecanismele și scopul existenței 
acestei cenzuri. 
          Notificarea apărută la reluarea apariţiei revistei Aurora franciscană ( 
după o pauză de 10 ani) în 1938 a demonstrat existenţa unui control 

                                                
6 Mulţi jurnalişti nu aveau cunoştinţe teologice şi chiar dacă aveau studii universitare, nu puteau scrie cu 
acurateţea unui teolog. Dar dacă voiau să abordeze subiecte religioase, trebuiau să aibă la fel de multe cunoştinţe 
ca atunci când vorbeau despre matematică sau medicină. Dacă nu cunoşteau în profunzime o temă, ar fi fost mai 
bine să se abţină de la scris şi să caute pe cineva care se pricepea, deoarece trebuia evitată exprimarea echivocă, 
dăunătoare sănătăţii spirituale (G . Chiaudano, op. cit., p. 2). 
7 Ibidem, p. 9. 
8 Ibidem, p. 17-24. 
9 Ibidem, p. 28. 
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exercitat de autoritatea bisericiască asupra tuturor articolelor şi 
materialelor publicate în presa catolică: „Sfânta Biserică are mare grijă să 
nu se strecoare în scrierile catolice greşeli împotriva credinţei şi a bunelor 
moravuri. De aceea nici un catolic, fie cleric, ori civil, nu poate tipări sau 
publica vreo scriere în care se atinge credinţa şi bunele moravuri, fără ca 
mai întâi aceste scrieri să treacă sub aşa numita ”cenzură bisericească”. Cât 
priveşte revistele ori ziarele periodice, acestea să aibă un director 
responsabil determinat, care trebuie să aibă învoire specială de la 
autoritatea bisericească ca să conducă şi să tipărească asemenea ziare şi 
reviste”10; aşadar, nicio publicaţie catolică nu a apărut fără acordul 
episcopului diecezei în care s-a difuzat. Al doilea pas era ce al numirii unui 
responsabil (de fapt redactorul), care răspundea de materialele apărute în 
revista pe care o conducea. Aceste materiale erau supuse, cum spune 
textul, „unei cenzuri bisericeşti”, adică trebuiau să exprime punctul de 
vedere al Bisericii şi nu puncte de vedere personale.  
          Publicaţiile franciscane aveau nevoie şi de acordul responsabilului 
Ordinului din respectiva dieceză sau regiune, fără a fi exclusă însă prima 
„învoire”: cea a episcopului. Chiar dacă acordul episcopului diecezei era 
unul formal (dar obligatoriu şi indispensabil pentru apariţia publicaţiilor), 
de cele mai multe ori el transmitea de obicei unele sugestii şi sfaturi 
referitoare la „programa” şi orientarea respectivei reviste. Răspunsul 
episcopului de Iaşi Mihai Robu la cererea de reapariţie a revistei Aurora 

franciscană a fost edificator în privinţa obligativităţii acordului pentru 
apariţia unei publicaţii catolice: „…Scriitorii de la revistă să nu uite a 
lămuri pe terţiari că viaţa terţiară nu constă numai în a se spovedi şi 
împărtăşi în anumite zile, a merge la Sfânta liturghie…. ci în locul întâi, în 
împlinirea credincioasă a datoriilor proprii stării fiecăruia şi în iubirea 
reciprocă şi în umilinţă şi abnegaţie …, pentru ca să nu dea ocazia la 
judecăţi de felul acesta : că terţiarii sunt ca farizeii care pun mare bază pe 
exerciţiile supererogatorii de evlavie, însă calcă în picioare datoriile strict 
impuse de Dumnezeu sau de Biserică sau de chemarea lor”11. Redactorul 
revistei Aurora franciscană a oferit un răspuns diplomatic la cele afirmate 
de episcop: „Mulţumim Prea Sfînţitului nostru Episcop pentru 
Binecuvântarea, pentru îndrumările şi pentru înştiinţările părinteşti ce ni le 
dă. Vom căuta să fim recunoscători, îndeplinind cât se poate mai bine toate 
cele recomandate şi arătându-ne mereu fii devotaţi ai Sfintei Biserici”12. 
Publicaţiile catolice apăreau aşadar în urma consimţământului episcopului 

                                                
10 Aurora franciscană, nr. 5-6, 1938, p. 18. 
11 Ibidem, p. 19. 
12 Ibidem, p. 20. 
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diecezei, care  oferea unele sugestii privind direcţia de dezvoltare a 
respectivei gazete; tot el aproba numirea unui responsabil care avea 
obligaţia de a răspunde de materialele publicate (adică acestea să fie în 
concordanţă cu învăţătura Bisericii). Revistele franciscane sau ale unui alt 
ordin erau concepute şi după îndrumările date de responsabilul 
respectivului ordin. Toate tipăriturile catolice apărute în România erau 
supuse ”cenzurii eclesiastice”, conform dispozițiilor date de Vatican. 
 
 
Anexa 113 
 
EPISCOPIA  CATOLICĂ 
                  de                                                                                   3 
Noemvrie 1938.  
               I A Ş I  
 
                     807/38.                                             Către Onor, 
                                                                          

Redacţia Revistei AURORA  FRANCISCANA din                                      
BACĂU 

 
               Primind Nr. 9-10 din anul acesta al revistei “AURORA 
FRANCISCANĂ”, Ne-am mirat cum aţi putut publica la pag. 77 Cap. 
XXIX din “Floricelele Sfântului Francisc”; şi poruncim, ca în viitor 
asemenea fapte ( chiar de ar fi autentice), să nu apară în această revistă, 
putând scandaliza multă lume, în loc s’o edifice; fiindcă unele întâmplări 
din vieaţa Sfinţilor, - cum ar fi acea amintită aici - , sunt poate de admirat, 
însă nicidecum de imitat, şi nici de publicat în reviste populare, cari sunt 
citite de oameni neînţelegători, sau şi de oameni străini de credinţa noastră, 
cari le pot interpreta rău şi utiliza pentru a-şi bate joc de Sfinţi şi de 
Biserică. 
 
                         Salutare şi binecuvântare în Domnul. 
 
                                                                                                 + M. Robu, 
                                                                                                             
Episcop de Iaşi. 
Anexa 214 

                                                
13 AERC Iaşi, dosar 3/1938, f. 253. 
14 Ibidem, f. 254. 
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EPISCOPIA CATOLICĂ 
                   de 
                I A Ş I                                                                                     3 
Noemvrie 1938. 
 
 
           808/38. 
 
 
P R E A   C U C E R N I C E    P Ă R I N T E, 
 
 
            Cetind la pag. 77 din Nr-9-10 a.c. al revistei AURORA 
FRANCISCANA Cap. XXIX din « Floricelele Sfântului Francisc », am 
rămas consternat, cum de s’a putut tipări acest capitol, care în loc de 
edificare poate aduce scandalizare, - şi la cetitorii catolici, şi mai ales la cei 
necatolici ( la cari ar ajunge). Pentru a propaga umilinţa nu este nevoie de 
asemenea pilde, chiar dacă ar fi autentice, - căci uneori Sfinţii lui 
Dumnezeu întrec ceea ce mintea ordinară a credincioşilor poate pricepe, 
devenind în felul acesta nu spre edificare dar spre pierzare. 
             De aceea binevoiţi a pune în vedere şi P.C.Voastră Onor.Redacţiei 
revistei AURORA FRANCISCANA – după cum i-am făcut-o şi Noi – ca 
în viitor asemenea inepţii să nu apară în revistă , căci la caz contrar vom fi 
nevoiţi a opri tipărirea revistei, până ce articolele de tipărit nu vor trece la 
censură la Ordinariat. 
              Salutare şi binecuvântare în Domnul. 
 
 
                                                                                    + M. Robu, 
                                                                                                       Episcop 
de Iaşi. 
 
        P.C. Sale 
                 Părintelui Dr. IOSIF PAL, Provincial al Fraţilor Min. Convent. 
 
                                                                                LUIZI – CĂLUGĂRA 
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Târgurile evreieşti din Neamţ şi 

Bacău în secolul al XIX lea 
 

un studiu de Emanuel Bălan 

 
Apariţia unor noi aşezări semiurbane în Moldova într-un timp scurt 

de doar o jumătate de secol, a fost determinată de numeroşi factori, cei mai 
importanţi fiind cei de ordin economic şi demografic. Nu trebuie neglijat 
nici factorul politic, mai ales Tratatele de la Kuciuk-Kainargi din 1774 şi 
Adrianopol din 1829, care au contribuit prin prevederile acestora la 
impulsionarea dezvoltării economiei principatelor româneşti. Pentru 
dezvoltarea ecnomică, domnitorii încep să acorde hrisoave pentru 
întemeierea de târguri, spre a spori dezvoltarea economică şi demografică. 
Mai mult, boierii sunt cei care cer hrisoave domneşti care să le permită 
întemeierea de târguri pe moşiile lor, cu scopul de a dezvolta zona dar şi 
de împopulare. Târgoveţii veniţi în aceste aşezări, potrivit hrisoavelor 
obţin „să fie volnic a-şi face case şi dugheni şi locul să rămâie a lui de 
istov”.1 Un alt factor a fost cel demografic, şi anume creşterea populaţiei 
favorizată de factorul imigraţionist dinspre Galiţia, în special evreiesc dar 
şi  românesc din Bucovina şi Transilvania.  Formarea târgurile a venit ca o 
necesitate economică şi socială.Târgurile au apărut fie în apropierea căilor 
de comunicaţie, a graniţei şi în localităţile unde existau târguri şi 
iarmaroace săptămânale. Geograful Victor Tufescu remarca, corect de 
altfel că, afluxul masiv de populaţie în special evreiască a populat peste 
măsură puţinele oraşe existente la sfârşitul secolului al XVIII-lea începutul 
celui de al XIX-lea, iar surplusul a fost dirijat spre sat, spre ratesele 
boiereşti, cu atât mai mult cu cât boierii ai înţeles că pot trage foloase de la 
aceste târguri.2 Evreii s-au îndreptat spre aceste târguşoare, unde puteau 
să-şi exercite ocupaţia lor de bază, comerţul, contribuind la întemeierea şi 
dezvoltarea economică a acestora.  

Înfiinţarea acestor târguri patriarhale, ştetl-uri, a fost încurajată mai 
ales sub domniile lui Ioniţă Sandu Sturza şi Mihail Sturza, dar nu a încetat 
nici sub domniile lui Grigore Alexandru Ghica. La urcarea pe tron a lui 
Mihail Sturza în 1834 erau în Molodova 40 de târguri şi târguşoare, pentru 
ca la sfârşitul domniei sale să existe 62 de târguri şi târguşoare printre care 
şi Târgu Glodurile, Valea Rea în ţinutul Bacău şi Bozieni în Neamţ. 

                                                
1 Uricariul, vol XI, p. 263. 
2 V. Tufescu, Târguşoarele din Moldova şi importanţa lor economică, Bucureşti, 1942, p. 105-106. 
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Acestea funcţionau ca centre de schimb şi acumulare, care depindeau de o 
activitate economică şi de fluctuaţiile demografice. 

Târgurile ca şi satele Moldovei, vor cunoaşte fenomenul fussgeier-
ilor şi expulzărilor, prezente după 1866, cu o recrudescenţă după 1907, 
când numeroase familii de evrei au părăsit satele şi micile târguşoare luând 
calea centrelor urbane şi contribuind la decăderea după 1900 a 
târguşoarelor.  

După unirea principatelor din 1859, puţine din aceste târguri au 
rezistat transformărilor economice şi administrative. Acest ultim aspect a 
contribuit şi el la decăderea şi dispariţia multor târguri. În 1872, erau 
considerate în Moldova târguri, 8 localităţi, printre care şi Dămieneşti şi 
Bâra. Lovitura dată târgurilor a fost legea din 1873, care prevedea că 
vânzarea băuturilor spirtoase se putea face pe baza unei licenţe eliberate de 
Ministerul de Finanţe, celor care făceau dovada de elector, ceea ce 
excludea pe evreii lipsiţi de drepturi politice3. Efectul, multe cârciumi sunt 
închise, iar târguşoarele care trăiau din acest tip de comerţ încep să decadă. 
 
 
 Catagrafie de la 18454 
 
Targul Nr. 

evrei 
Total 
populatie 

Raiale suditi negustori mesteri calfe Muncitori 
si slugi 

Alte 
profesii 

Fara meserii batrani vaduve 

Bozieni 20 20 17 - 9 8 - - - - 3 7 

Băceşti 86 108 71 4 39 20 - - 11 - 11 - 

Dămieneşti 11 11 11 - 5 5 - - - 1 - - 

Bâra 24 24 21 - 15 1 - - 3 - 3 - 

Moineşti 215 464 178 4 136 28 1 - 18 13 25 8 

Tg. Ocna 42 1735 29 6 16 19 - - 2 - 5 2 

Căiuţi 18 41 15 - 12 1 - - 2 - 2 1 

Valea Rea 52 115 46 - 43 - - - 3 - 6 - 

Glodurile 7 11 7 7 - - - - - - - - 

 
Evoluţia târgurilor între 1820 şi 18595 
 
Targul  1820 1831 1838 1859 1899 1930 
Moineşti 168 196 860 877 2363 1761 
Căiuţi - 26 72 148 219  

                                                
3 I. Bujoreanu, Collecţiune de legiuirile României vechi şi noui care s-au promulgat până la finele anului 1872, 
Bucureşti, 1873, vol II, p. 2109-2128. 
4 Gh. Platon, Populația evreiască din târgurile și orașele moldovei la mijlocul secolului al XIX-lea, SAHIR, III, 
1998, p. 170 (anexa 1).  
5 R. Rosetti, Romania and the jews, Editura I.V. Socecu, București, 1904, p. 5-8; Enciclopedia României, vol. II, 
1938, p. 650. 
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Glodurile - - 28 118 233  
Valea Rea - - 208 196 267  
Buhuşi - 85 300 537 1728 1941 
Onişcani - - - 80 19 0 
Dămieneşti - - - 155 194 69 
Băceşti  - - - 474 525 465 
Bâra - - - 245 309 50 
Bozieni - - 80 176 350 144 
 
 

Băceşti, judetul Roman. Unii autori afirmă că a fost înființat în 
1828.6  La 8 noiembrie 1844, s-a realizat o înțelegere între proprietari 
(aparținea Mănăstirii Sf. Spiridon din Iași) și negustorii creștini și evrei, 
aceștia primind dreptul de a ridica o școală, cimitir, feredeu, neînțelegerile 
dintre ei urmând a fi soluționate de un haham.7 La 1859, deja erau 474 de 
evrei și 453 de creștini, agricultori,8 pentru ca la 1885, din cele 229 de 
familii, 108 să fie evreiești.9 În 1899 erau 525 evrei. În 1910, erau 456 de 
evrei cu profesii diferite (72 negustori, 23 croitori, 14 cizmari, 4 tinichigii, 
4 fierari, 3 tâmplari și 18 aveau alte profesii.).10  La recensământul din 
1930, evreii reprenzentau 28% din totalul populației, adică 488 de 
persoane, iar la recensământul din 1941, 21%, adică 426 de persoane.11  

Actul încheiat în 1844, între proprietar și negustorii evrei, prevedea 
bezmănul pentru velnițe, mori, berării, brutării, măcelarii, fiind scutită de 
bezmăn, sinagoga, cimitirul și baia.  

În 1848, din cauza epidemiei de holerĂ, au murit 18 evrei. În 1855, 
figura pe lista târgușoarelor.12 Pe la 1869, așezarea avea 120 de familii 
evreiești, rabin fiind Hosie Hers Landau.13 Comunitatea avea în grijă și o 
școală primară israelito-română. La sfârșitul secolului al XIX-lea, cei mai 
mulți locuitori se ocupau cu comerțul, ziua de târg fiind duminica. Mai 
erau organizate două târguri săptămânale, la 9 martie și 8 septembrie. În 
aceea perioadă târgul Băcești era cel mai mare și cel mai comercial dintre 

                                                
6 Tufescu, op. cit., p.133 
7 Documente privitoare la istoria economică a României. Orașe și târguri. 1776-1868, Moldova, A, DGAS, 
București, 1960, p. 310. 
8  Elias Schwarzfeld, Din istoria evreilor. Împopularea, reimpopularea și întemeierea târgurilor și a 
târgușoarelor în Moldova, București, 1914, p. 97 ( la 1885, erau 229 de familii, din care 108 evreiești); P. 
Condrea, Dicționar geografic al județului Roman, p. 12. 
9 Ibidem. 
10 Pinkas Hakehilot, România, vol. 1, Ierusalim, Yad Vashem, 1970, vol. 2, 1980, p. 9. 
11 Așezările evreilor din România. Memento statistic, vol. 2, București, 1947, p. 122. 
12 Documente privitoare la istoria economica a Romaniei-Orase si targuri. Moldova. Seria A, p. 395. 
13 Iaacov Psanter, Divrei haiamin learţot Rumenie, Iasi, Tipografia H. Goldner, 1871, p. 72. 
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toate târgușoarele județului Roman.14 În 1889, s-a încercat izgonirea 
evreilor din comunitate, măsura fiind stopată ân urma achitării unor sume 
de bani.15 Începutul secolului al XX-lea găsea târgul cu 229 de familii, din 
care 108 erau evrei, acesta fiind și reședință de plasă. Răscoala din 1907, a 
cuprins și localitatea, în urma revoltelor, 178 de case evreești fiind 
distruse.16 În noiembrie 1940 erau evacuați din târg la Roman următorii 
evrei: Sufrin Simcha, comerciant; Haim D. Faibiș, de 40 de ani; Leibovici 
Bentin împreună cu familia; Șarf Maria de 54 de ani, casnică; Haimovici 
Rasele, de 58 de ani, proprietara unui depozit de drojdie și peste; Faibiș 
Herșcu, de 49 de ani, fost proprietar al unei fabrici de sifoane; Faibiș Iosub 
D. Faibiș, de 43 de ani, comerciant; Sainfeld H. Clara de 46 de ani, 
proprietara unui magazin; Rebeca Veis; Gluckman Aron, comerciant 
ambulant; Vaintraub David, 65 de ani, profesor de ebraică; Rottman 
Moise, de 42 de ani, simiger; Weisman Abel, de 65 de ani, comerciant; 
Davidovici Iosif, de 31 de ani funcționar comercial; Cupferman Mendel 
David, de 51 de ani, comerciant; Mark Mendel, de 56 de ani, haham; 
Cojocaru Șloim de 56 de ani, cârciumar; Iosepovici Iosef, de 46 de ani, 
comerciant; Schonfeld  Leiba de 63 de ani, comerciant; Cojocaru Moisa 
Marcu, negustor de lemne; Ruhla David Moisa, de 55 de ani, comerciant 
de băcănie; Rosenstein Mendel, de 58 de ai, fabricant de oale; Herman 
Aron, de 48 de ani, croitor; Marcusohn Zalman de 41 de ani, comerciant; 
Crainar Manoilă, de 59 de ani, învățător de ebraică; Abramovici Ițic, de 43 
de ani, expeditor în gara Băcești; Abramovici Solomon, de 70 de ani, 
exploatator de pădure; Schwartz Bercu de 39 de ani, comerciant; Zucker 
Toivy de 60 de ani, măcelar; Herșcovici Ițic, 36 de ani, comerciant; Vigder 
Litman Herșcu, 61 de ani, comerciant; Velt Zeilig, 53 de ani comerciant; 
Lewensohn Ștrul, 50 de ani, comerciant; Mendel L. Mendel, 60 de ani, 
comerciant; Braunstein Leiba, 40 de ani, comerciant; Cojocaru Moise, 49 
de ani, comerciant; Croitor zis Grimber, 50 de ani, cizmar; Herșcu Toivi, 
60 de ani, cizmar; Crai Burach, 56 de ani, comerciant; Cojocaru Moisa 
Marcu, 45 de ani, expeditor lemne; Haimovici Hascal, 48 de ani, 
comerciant; Segal Sumam, 46 de ani, tinichigiu; Cojocaru Chisiel, 45 de 
ani, cârciumar; Stoleru Zalman, 57 de ani, cizmar; Abramovici Herșcu, 29 
de ani, funcționar; Iancu Enghel, 41 de ani, funcționar silvic; Moscovici 
Beniamin, 52 de ani, cizmar; Moisa Ghelberg, 44 de ani, comerciant; 
Zilberman Avram, 44 de ani, comerciant; Weinberg David, 69 de ani, 
comerciant; Lazarovici Max, 50 de ani, comerciant; Kern Leizer, 47 de 

                                                
14 George Ioan, Marele dicționar geografic al României, București, Socec, 1898, vol. 1, p. 264-265. 
15 Marele dicționar geografic al României, București, vol 1, p. 263. 
16 Daniel Dieaconu, Evreii din Moldova de Nord, Bucureşti, Editura Universitară, 2009, p. 212. 
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ani, cerealist; David B. Pincu, 47 de ani, comerciant; Cojocaru S. Kisiel, 
35 de ani, cojocar; Rothenberg Haim Hascal, 61 de ani, comerciant; Benis 
Noie, 35de ani, comerciant și contabil; Cohn Ițic Aron, 51 de ani, 
comerciant; Nathansohn Lupu zis Willy, 47 de ani, cerealist. Pagubele 
acestei comunități a fost de 50 milioane de lei.17  

În Târgu Băcești au funcționat următoarele sinagogi: Sinagoga 
Croitorilor, construită în 1862, cu 70 de locuri și 32 de credincioși la 1942. 
Rabin era Mendel Mark, care era și haham; Templul Lipscanilor, fondat la 
1870, cu 60 de credincioși. Haham era Leib Stekel. Sinagoga Mare 
construită la 1840, cu 61 de credincioși. Oficiant Aizicovici Avram.18 

În vara anului 1944, trupele germane în retragere au distrus cele 
trei sinagogi, școala, baia și cimitirul.19 

 
Bâra, județul Roman. Hrisovul întemeierii este datat în 1845.20 

Este amintit ca târgușor și în 1855 și 1859, când este descris ca fiind 
modest cu doar 245 de evrei, adică 60% din totalul populației.21 La 1869, 
Psanter, nota doar 30 de familii evreiești22. În 1893 s-a încercat izgonirea 
lor, pentru ca trei ani mai târziu, numărul acestora să fie de 136, adică 15% 

din total, an în care i-a ființă o secție 
sionistă. La începtul secolului XX, în 
1910, existau 136 de persoane. În 1930, 
din cei 830 de locuitori, doar 86 erau 
evrei. În 1940, 60 de evrei sunt evacuați la 
Roman,23 printre aceștia au fost: Nehume 
Haia, 54 de ani, casnică; Vigder Froim, 42 
de ani, comericant; Hudea L. Moise, 50 
de ani, comerciant; Iliescu Strul, 35 de 
ani, comerciant; Hudea F. Moise, 50 de 
ani, agricultor; Leibovici Rata, 54 de ani, 
negustor; Hudea Solomon, 45 de ani, 
negustor; Cahan Iosub, 60 de ani, 

comerciant; Gabor Betty, 56 de ani, boiangerie. Pagubele acestei 
comunități a fost de 16 milioane de lei.  
 
 

                                                
17 Pincu Pascal, Oştea evreiască din Roman, Bucureşti, Editura Hasefer, 2001, p.154-164. 
18 Curierul Israelit, nr. 24 di 5 martie 1920. 
19 Pinkas, op. cit., p. 9. 
20 Documente privitoare la istoria economica a Romaniei-Orase si targuri. Moldova. Seria A, p. 313. 
21 Condrea A., op. cit., p. 16, afirma că la 1885 erau la Bâra, 71 de familii, mai toate de evrei. 
22 Psanter, op. cit., p. 73. 
23 Așezările evreilor din România. Memento statistic, vol. 2, București, 1947, p. 123. 
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Bozieni, a fost înființat la 1840, după alte surse la 183724, de către 
logofatul Lupu Balș25. Deja la 1838 erau 20 de familii evreiești26, scutite 
de taxe. Sinagoga, ca centru a vieții spirituale comunitare va fi zidită 
târziu, pe la 1851-1852, în timp ce cimitirul este atestat la 187927.  
            Populația a crescut lent, astfel că la 1859, o statistică dădea 176 de 
evrei și 172 de creștini. La 1890, erau peste 500 de evrei la o populație de 
circa 1000 de suflete,28 pentru ca la sfârșitul secolului al XIX lea să scadă 
la 350. În 1883, școala număra și 19 elevi evrei, fiind însă închisă în 
același an.29 La 1910, locuiau în târg 208 evrei, iar în 1930, 146 de evrei, 
adică 21% din populaţie, numărul acestora să ajungă la 127 în 1941 când 
sunt evacuaţi la Roman30. În 1881 şi 1883 au loc persecuţii ale acestora, iar 
la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începtului celui de al XX-lea, sunt 
înfiinţate o secţie sionistă, o societate de asistenţă socială şi o secţie a 
Uniunii Evreilor Pământeni. În 1947 mai erau 57 de evrei.31 La Bozieni, 
sinagoga a fost construită la 1850, cu 70 de locuri şi 28 de credincioşi, 
oficiant fiind Huna Avram Polak.32 În 1940 sunt şi de aici evacuaţi evrei la 
Roman, precum: Sura Bandel, 52 de anii, comerciantă; Catz Leizer, 66 de 
ani, comerciantă; Lupu Aron, 38 de ani, cerealist; Beinis Soifer, 
comerciant; Solomon Haim şi Leia, 48 de ani, respectiv 44 de ani, 
comercianţi. Pagubele acestei comunităţi a fost de 8 milioane de lei.33  
 
Buhuşi, târg fondat la 1823, în timpul stăpânei Catinca Buhuşoaie şi a 
vornicului Toader. Sinagoga a fost ridicată pe un teren al preotului Axinte, 
fiind refăcută la 1863, în urma unui incediu. Dupa 1840 este construită 
Curtea Rabinică, unde au condus takidimii din celebra dinastie a lui Reb 
Israel Rujiner. Din 1863, cel care a condus comunitatea a fost Abraham 
Matatias Friedman din Stefăneşti.34 La 1908 i-a fiinta seminarul teologic 
sub conducerea rabinului Benzion Roller. La sfarsitul secolului ai XIX si 
inceputul celui de al XX-lea au fiost infiintate societati de emigrare, cea 
mai cunoscuta a fost Ovra Orach. 
 

                                                
24 Fondat de Lupu Balș, marele moșier. 
25 Costantin D. Gheorghiu, Dictionar geografic al județului Neamț, București, 1895, p. 79. 
26 În catagrafia din 1845 figurau 20 de capi de familie evrei. Vezi IMER III/1, p. 145. 
27 Fraternitatea, an IV, 1882, p. 79. 
28 Costantin D. Gheorghiu, op. cit., p. 161. 
29 Costantin D. Gheorghiu, Dictionar geografic al judeţului Neamţ, Bucureşti, 1895, p. 79. 
30 Pinkas I, p. 29. 
31 Ibidem. 
32 Curierul Israelit, nr. 24 di 5 martie 1920. 
33 Pincu Pascal, Oştea evreiască din Roman, Bucureşti, Editura Hasefer, 2001, p.154-164. 
34 L. Schwarz, Sinagogi din Romania, p. 81 
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Căiuţi, judeţul Bacău, a fost înfiinţat printr-un hrisov al domnitorului 
Mihail Sturza din 1828. La 183135 erau deja 26 de evrei. În catagrafia 
birniclor de la 1832 figura: 23 de raiale şi 3 văduve.36 În 1859 erau 141 de 
evrei din totalul de 668 de locuitori.37 La 1900, erau 219.38 La sfârşitul 
secolului al XIX-lea,  comerţul se practica cu vite, cherestea şi produse de 
tâmplărie.39 
  
Dămieneşti, judeţul Roman, întemeiat printr-un hrisov din 1818 nepus în 
aplicare şi reînoit în 1851. Apare în lista târguşoarelor din 1855 şi 1859.40 
Sinagoga construită la 1850, cu 70 de locuri şi 28 de credincioşi, rabin, 
Bercu Brucar, şeful comunităţii fiind Herscu Rozenzweig.41 În 1851 avea 
peste 20 de dughene. În 1859 erau 158 de evrei, adică 47 % din populaţie, 
pentru ca la sfârşitul secolului al XIX-lea, în 1899, să fie 194 de evrei, iar 
în 1905, erau la Dămieneşti, 194 evrei din 1260 locuitori.42 La sfarsitul 
secolului al XIX-lea era prezentat ca cel mai mare centru  
din partea de jos a judeţului Roman, activităţile economice fiind 
reprezentate de comerţ. Era al treilea centru comercial din judeţ, zi de 
iarmaroc fiind duminica.43 Populaţia scade, astfel că în 1930 erau 136 de 
evrei, 15% din populaţie, iar în 1941, 88 de evrei, 8,6%. Evreii sunt 
evacuaţi la Roman, târgul fiind astfel desfinţat. Printre evreii evacuaţi s-au 
numarat şi: Iosef Iosef, 54 de ani; Brucăr Şmil, 34 de ani, comerciant; 
Leibovici Iosub, comerciant; Rosenfeld Iancu, 61 de ani; Rothenberg Iţic, 
51 de ani, comerciant; Leiba Leizer, negustor; David Leiba zis Leon Segal, 
48 de ani, comerciant; Rotenberg Sloim, 60 de ani, comerciant; Rotenberg 
Herscu, 60 de ani, comerciant; Fruchtman Iancu, 60 de ani, comerciant; 
Herşcu Moise, 61 de ani, cizmar; Şmil Marcu, 30 de ani, comerciant; Iosub 
Marcu, 39 de ani, cizmar; Şmil Ghidale, 51 de ani, croitor; Pagubele 
acestei comunităţi a fost de 18 milioane de lei.44 
 
Glodurile, judeţul Bacău. În catagrafia birnicilor de la 1832 erau 21 de 
raiale şi 2 sudiţi.45În 1838 erau 7 capi de familie evrei. Apare pe lista 

                                                
35 Schwarzfeld, op. cit., p. 86. 
36 Izvoare statistice privind mutaţiile demografice la est de Carpaţi în secolele XIX-XX, Iaşi, Editura Junimea, 
2011, p. 102-103. 
37 Din lucrările, p. 120-121. 
38 Michael Sorer, La răspântie de veacuri, Bucureşti, 2004, p. 53. 
39 Marele dicționar geografic al României, București, vol 2, p. 249. 
40 Idem, vol. 3, p. 69. 
41 Curierul Israelit, nr. 24 din 5 martie 1920. 
42 Leonida Colescu, Recensământul general al populaţiei României, Bucuresti 1905. 
43 Marele dicționar geografic al României, vol. 3, p. 96. 
44 Pincu Pascal, Oştea evreiască din Roman, Bucureşti, Editura Hasefer, 2001, p.154-164. 
45 Izvoare statistice privind mutaţiile demografice la est de Carpaţi în secolele XIX-XX, p. 104. 
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târguşoarelor din 1855 şi 1859. La 1859 erau 113 evrei dintr-un total al 
populaţiei de 316 locuitori.46La 1900 erau 233 evrei. În 1930 din 528 de 
locuitori, 86 erau evrei. În 1940 târgul decade.47 Fenomenul expulzărilor a 
cuprins şi acest târg, aşa cum aflăm dintr-un memoriu din iunie 1900, 
redactat de un grup de evrei ce reclamau expulzarea a 18 familii din cele 
36 existente, ce locuiau aici de 40-50 de ani.48 
 

Moineşti,  193 de persoane în 1831, şi 215 capi de familie în 1838.49 La 
1859 erau 822 din 2107 locuitori.50La 1900 erau 2363 de evrei51 iar la 
1930 erau 1733 de evrei.Devine rapid o atracţie pentru evreii după anii '80 
ai secolului al XIX-lea o dată cu dezvoltarea exploatărilor forestiere şi 
petroliere.  
 

Oneşti, judeţul Bacău. În 1840 s-a cerut hrisov pentru întemeierea de 
târguşor, zi de târg şi iarmaroc.Nu apare în lista de târguşoare din 1855 şi 
1859. Evreii se stabilesc după 1890. În 1899 erau 110 evrei, în 1910, 33, în 
1930, 110, iar în 1941 un singur evreu. Sinagoga a fost ridicată în perioada 
interbelică.52 
 

Onişcani, înfiinţat prin hrisovul din 1846. În 1854 se încheie un 
aşezământ veşnic, prin care se urmărea atragerea de noi locuitori. Apare în 
listele de târguşoare din 1855 şi 1859, când figurau 80 de evrei şi 68 de 
creştini.53 La 1900 apare ca reşedinţă de comună cu 41 de familii de evrei. 
La 1905 în Onişcani erau 44  evrei din 876 locuitori.54 În 1930 numai era 
nici un evreu. 
 

Parincea, judeţul Bacău, hrisov de întemeiere la 1848. Apare pe listele din 
1855 şi 1859, când avea 175 de evrei din 851 de locuitori.55'n 1899 erau 
336 de evrei, în 1910, 244 de evrei, pentru ca numărul să scadă la 188, în 
1930. În 1941 mai erau 41 de evrei, fiind salvaţi de preotul ortodox de a fi 
arşi de vii. 56 

                                                
46 Din lucrarile, p. 120-121. 
47 Tufescu, op. cit., p. 86. 
48 Evreii din Romnia (1900-1920). Fast şi nefast într-un răstimp istoric, vol II, Bucureşti, Editura Hasefer, 2003, 
p. 29-29. 
49 Elias Schwarzfeld, op. cit., p. 85 
50 Din lucrarile, p. 120-121. 
51 Michael Sorer, op. cit., p. 53. 
52 Pinkas I, op. cit., p. 6. 
53 Elias Schwarzfeld, op. cit., p. 79. 
54 Leonida Colescu, Recensământul general al populaţiei României, Bucuresti 1905 
55 Din lucrarile, p. 120-121. 
56 Pinkas I, op. cit., p. 195. 
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Tg Ocna, judeţul Bacău. Catagrafia din 1820, înregistra 7 familii de 
evrei57

 pentru ca numărul să crească la 17 familii în 1831. La 1900 erau 
1695 de evrei.58 
 

Valea Rea, judeţul Bacău, avea la 1838, 52 de familii evreieşti. În 1859 
erau deja 196 de evrei, şi 155 de români. În 1885 populaţia era formată din 
306 persoane din care 250 à l'égard de evrei.59 La 1900, erau 267 de evrei 
.60 Dicţionarul Lavovary precizează că a fost înfiinţat prin hrisovul din 
1845 al domnitorului Mihai Sturdza. Zi de târg în toate duminicile.61 
 
 
 
 

                                                
57http://www.iajgsjewishcemeteryproject.org/romania/tirgu-ocna-bacu-judetmoldavia-region.html (accesat 10 
iulie 2017) 
58 Michael Sorer, op. cit., p. 124. 
59 Izvoare statistice privind mutaţiile demografice la est de Carpaţi în secolele XIX-XX, p. 104. 
60 Michael Sorer, op. cit., p. 53. 
61 Marele dicționar geografic al României, vol. 5, p. 716. 
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Ce este este și cum se vindecă  

"nevroza balcanică" 

 
o recenzie de Emil Nicolae 

 
Din punct de vedere filosofic, dar și psihologic, 

ofertele cotidiene aruncate azi din dreapta și din stânga 
stimulează în om orizontul profitului, respectiv 
principiul lui "a avea". Pe celălalt palier, principiul lui "a 
fi" (adică limpezirea propriei identități – etice, etnice, 
culturale, religioase, sexuale etc.) pare mai degrabă 
neglijat. Astfel că principiul median "a face" (menit să 
dinamizeze persoana, să o antreneze într-un anumit 
sens) este pus în slujba opțiunii dominante, 

conjuncturale, acum de natură cantitativă. Or, ca partizan al trecerii prin 
filtrul îndoielii a tuturor beneficiilor căzute din cer, adică "moca" (n-am 
câștigat niciodată la jocurile de noroc!), prefer calea provocării și mă 
întorc împotriva 
curentului, stăruind pe chestiunea lui "a fi": de ce sunt românii așa de 
"nevrotici" când trebuie să parcurgă un eveniment oarecare (schimbarea 
guvernului, să spunem)?  

Și găsesc răspunsul într-o carte recent apărută în urmă cu câțiva 
ani. Ea se intitulează uimitor de potrivit Nevroza balcanică și e semnată de 
Vasile Dem. Zamfirescu (Edit. Trei, București, 2012; 292 p.). Autorul 
mărturisește chiar de la început de unde a preluat sugestiva sintagmă. Un 
cercetător la unul dintre institutele Academiei i-a relatat, prin anii '80, 
pățania unui cunoscut: "Unul dintre colegii săi, știut de toți ca informator 
al Securității, fusese în Germania, unde se putea duce oricând dorea, 
împreună cu soția, pentru a fi consultată de un medic celebru. Motivul? 
Stări de rău greu de definit și inexplicabile, care nu putuseră fi 
diagnosticate în România. Sentința medicală a fost suprinzătoare: <Soția 
dumneavoastră suferă de nevroză balcanică!>. Cu alte cuvinte, nu era 
nimic organic, doar probleme sufletești, dar nu orice fel de probleme, ci 
unele specifice zonei culturale a Europei de Sud- Est."  

Aprofundând afirmația pe urmele etno-psihanalizei – concept 
dezvoltat de Georges Devereux –, cercetătorul nostru realizează studiul 
introductiv al cărții ("Ce este nevroza balcanică?"), care reprezintă un 
instrument extrem de valoros pentru înțelegerea comportamentelor ciudate 
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pe care le sesizăm în jurul nostru (în timpul unei campanii electorale, dar 
nu numai). Nu e locul aici să intru în detalii, însă câteva precizări sunt 
necesare: 1. "nevroza se deosebește de psihoză (nebunie) prin câteva 
trăsături esențiale, care o și transformă în paradigma abordării prin 
psihoterapie: reversibilitate (în limbaj profan, <se vindecă>), menținerea 
contactului cu realitatea externă (...), conștiința <bolii> /.../. Pentru a 
concretiza, cele mai cunoscute fenomene nevrotice sunt anxietatea, fobiile 
(exp. claustrofobia, agorafobia), atacul de panică, obsesiile, compulsiile, 
insomnia, iritabilitatea, depresia, ipohondria"; 2. "nu orice conflict 
sufletesc conduce la nevroză: conflictele conștiente pot fi sursă de 
suferință, nefericire, dar nu de nevroză, tocmai pentru că, în cazul lor, 
avem posibilitatea de a decide în cunoștință de cauză care latură a 
conflictului o favorizăm sau dacă e preferabil să amânăm rezolvarea"; 3. 
"în schimb, dacă dorința noastră de a intra în posesia unui bun (o locuință 
de vacanță, de pildă) este constant contrariată și, din acest motiv, se 
transformă în invidie, iar aceasta, în condițiile menținerii frustrării, este 
împinsă dincolo de pragul conștiinței – ... –, atunci ne situăm în plin 
resentiment, fenomen nevrotic tipic...". Cu alte cuvinte – ca să simplific și 
ca să revin la ceea ce am scris la început –, a încerca "să fii" (doar) prin 
ceea ce ai (ca proprietate materială) este un mod de gândire toxic, care 
favorizează nevroza.  

Pe de altă parte, în interiorul principiului "a fi" conflictul poate să 
apară prin bulversarea raportului dintre natură și cultură. Mai mult, scrie 
Vasile Dem. Zamfirescu, "despre nevroza etnică se poate discuta doar dacă 
inconștientul cunoaște diferențieri în funcție de cultură". Respectiv: "în 
culturile pacifice este reprimat un cuantum mai mare de agresivitate decât 
în culturile războinice, unde aceasta este promovată", știindu-se că 
modelarea inconștientului se face prin "child rearing" (influența părințior 
asupra pulsiunilor copiilor). Din păcate, constată autorul, în România nu 
există cercetări sistematice în privința "child rearing"-ului, încât aprecierea 
fenomenului poate fi făcută doar la nivelul opiniei. Iar din această 
perspectivă, el notează: "O lectură, fie ea și superficială, a istoriei 
românilor pune în evidență, pentru mine, urmările la nivelul sufletului 
colectiv a unui adevărat <traumatism al nașterii>, geneza echivalând cu o 
înfrângere a dacilor. Traumatism care s-a repetat mereu de-a lungul 
secolelor în relația cu vecinii mai puternici. Așa încât fiecare nouă 
generație a îngurgitat, odată cu laptele matern, în virtutea transmiterii 
transgeneraționale, amărăciunea traumei originare pe care istoria s-a 
încăpățânat s-o mențină vie. Faptul de a include istoria în explicarea 
ecuației psihologice a românilor nu reprezintă o atitudine menită a 
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justifica, și deci minimaliza, deficiențele despre care vorbește Cioran (în 
Schimbarea la față a României – n.m.). O consider mai degrabă o viziune 
realistă, premisă pentru schimbarea efectivă."  

Urmările sunt vizibile în "ura de sine la români" (v. capitolul 
omonim), înainte și după etapa comunistă, potențată de condițiile 
specifice. Vasile Dem. Zamfirescu alege o sumă de scriitori pe care-i 
așează "pe divan", abordându-i din postura psihanalistului (I. Creangă, L. 
Blaga, G. Ibrăileanu, până la O. Paler). Sunt cazurile care ilustrează teza 
generală. Dar E.M. Cioran revine mereu datorită acuității observațiilor 
sale: "Susțin că, sub stratul invidiei, în pivnițele sufletului românesc se află 
un sentiment mult mai nociv, și anume ura de sine. Prin istoria lor dificilă, 
românii au fost adesea puși în situația de a nu putea descărca în exterior 
agresivitatea provocată de invadatorii romani, de popoarele migratoare, de 
marile imperii vecine (la sud, Imperiul Otoman, la est, Imperiul Rus), fie 
de Armata Roșie care ne-a adus comunismul, și apoi de ororile 
comunismului. S-ar părea că am trăit, înainte și după al Doilea Război 
Mondial, în condiții de catastrofă narcisică, indusă de neputința de a 
reacționa la marile frustrări ale timpurilor. Deoarece nu poate conduce la 
acțiune reparatorie în exterior, ura se adâncește în interior. Ce expresie a 
urii și disprețului de sine poate fi mai concludentă decât mărturisirea lui 
Cioran din anii 1930, <mi-e rușine că sunt român>?".  

Normal, din unghiul profesiunii sale, Vasile Dem. Zamfirescu lasă 
să se înțeleagă (în ultima secțiune a volumului: "Psihanaliza în România – 
momente cairotice") că mecanismele psihanalizei ar putea să producă 
soluțiile terapeutice la "nevroza balcanică". Desigur, contează și 
reconfigurarea contextului social-economic-cultural, menită să inhibe 
resuscitarea sindroamelor "moștenite", dar mai ales acceptarea și 
dezvoltarea studiului psihanalizei în învățământul superior, cercetarea în 
domeniu, apariția revistelor și editurilor de profil pot contribui decisiv la 
vindecarea / educarea individuală și colectivă. "Criza psihanalizei", despre 
care se vorbește în Occident, e considerată de autorul nostru ca fiind una 
"instituțională" și nu de fond. Însă, oricum, ea nu privește României, care 
are de recuperat un construct al domeniului în formatul "clasic", blocat și 
dezmembrat de comunism. După aceea, se va vedea...  

În afara transcrierii câtorva conferințe, majoritatea eseurilor / 
capitolelor din cartea Nevroza balcanică au fost publicate mai întâi în 
revista Dilemateca.  

N.B. Vasile Dem. Zamfirescu (n. 28 octombrie 1941, București) 
este, în prezent, vicepreședinte al Societății Române de Psihanaliză (după 
ce a fost președinte în intervalul 1998-2006) și membru direct al IPA 
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(Asociația Psihanalitică Internațională). {i-a început cariera științifică la 
Institutul de Filosofie al Academiei (cercetător) și la Laboratorul de 
Antropologie al Institutului "Victor Babeș" (1966-1998). A predat 
Psihanaliza filosofică, Filosofia inconștientului, Tehnica psihanalizei și 
Psihanaliza pedagogică la Facultatea de Filosofie și la Facultatea de 
Psihologie din Universitatea București (1991-2000), Introducere în 
psihanaliză și Elemente de tehnica psihanalizei la Universitatea "T. 
Maiorescu" (1998 până azi). Este unul dintre fondatorii revistei 
Psihanaliza și coordonatorul traducerii operelor complete ale lui Sigmund 
Freud și Carl Gustav Jung (la Editura Trei din București). A mai publicat: 
Etică și psihanaliză (1973), Între logica inimii și logica minții (1985 și 
1997), Filosofia inconștientului (2001), Introducere în psihanaliza 
freudiană și postfreudiană (2003), Povestiri de psihoterapie românească 
(2009, coord.) ș.a. 
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Maria 
Briede–
Macovei 
 (Letonia) 
 

 

 
 

Vise de argint… 
 
Vise, vise scufundate  

în izvoare de-argint  
se tot duc în calea vieții 

în regrete fumegând  
 

anii trec și trec pe rând 
apocalipse răsfoind 

și cade lumea -n mreaja lor  
cu soarta-n ele putrezând 

 
trecând de golurile vieții 

de calea-n cruce sângerând 
vei da și tu de pace 

cu Dumnezeu la masă sfătuind.  
 

 

Cântă anii mei  
 
Cântă, cântă anii mei  

din fluiere fatale  
cu soarta în delir 

prin labirinturi ancestrale 
 
din vis o halbă  
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să-i dați destinului să bea  

să treacă beat prin ani  
cum trece-n el o stea, 

 
și stau în miezul vieții  

rupând din soarta mea căte-o petală  
ghicind de sunt nu sunt 

blestem sau cântec de vioară 
  

dar n-am răspuns,  
răspunsul nu mai vine  

căci soarta mea 
de azi pe mîine mi-l amână. 

 
 

Nerozie 
 
Copii spun despre părinţi 

că sunt primitivi, sălbatici 
și că ar proveni de la primate... 

Dar nici odată un părinte 
nu va spune despre copii lor   

că aceștea provin de la primate... 
Omule, 

eşti singura fiinţă cuvântătoare  
de pe acest pământ, 

ia şi transformă  
o maimuţă necuvantătoare 

în ființă cuvantătoare 
şi demonstrează-ți Adevărul  

prin Cuvânt!... 
 

Numai noi doi ştim 
 
Numai noi doi ştim 

de ce suntem  
de-atata vreme împreună; 

Soarele şi Luna  
ne-au ţinut cununa... 
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Numărătoare miraculoasă 
 

La patruzeci de zile  
bobul răsare din pământ 

şi sufletul se urcă la cer - 
pasăre măiastră în zarea albastră. 

 

O măicuţă adoarme 
  
O măicuţă adoarme 

cu pruncul la sân; 
cerul e și mai aproape - 

de tot de pământ. 
 

Grai viu şi fermecat 
 
Grai viu şi fermecat, 

rupt din cer, lună, stele şi soare,  
căsuţa strămoşească  

a sufletelor noastre, 
izvor de apă veşnic vie  

şi frunză veşnic verde; 
prin care noi trăim în veşnicie  

şi veşnicia trăieşte în noi... 
 

 

Ore decente 
 

Pustiul îşi arată  
colţii de safir 

cad clipele în stoluri 
cu ochii de trotil 

 
vise goale ca în glastră 

în mănunchiuri se adun 
scuturând în soarta noastră 



Conta nr. 28 (iulie - septembrie 2017) 
 

 294

vise prefăcute-n scrum 

 
apocaliptic este totul - 

vâlvătaie și peire- 
sufletul renunță 

la vis și la nemurire 
 

iar peste toată lumea asta  
crucificat-n ceasul rău 

ca leac de vindecare cade 
lacrima zgârcită a lui D-zeu. 

 
 

 
Maria Briede–Macovei este poetă, traducătoare, publicistă, eseistă, jurnalistă. 

Basarabeancă, locuieşte la Riga, Letonia. Scrie versuri în limba română şi letonă. 
Autoare a şapte volume, editate la Chişinău şi la Riga. Născută la 22 octombrie, 1947 în 

comuna Sarata-Răzeşi, judeţul Leova. Pe linia paternă descinde din neamul Macovei, 
familie de răzeşeni înstăriţi; pe linia maternă – din Movilă. 1940. Bunicii, find 

proprietari de moşie, sunt deportaţi în gulagurile din Siberia (bunica – în Karaganda, 
bunicul – în Tomsk). În 1949. sunt declaraţi "duşmani ai poporului" şi  deportaţi în 

Siberia. 1953 – 1957. Frecventează şcoala primară (în l. rusă) din Haracatul, judeţul 
Zaiegraievo (Republica Sovietică Autonomă Bureat-Mongolă). 1957. După moartea lui 
Stalin sunt reabilitaţi. Se vor repatria în satul natal, unde-şi continuă studiile la şcoala 

primară din Sarata-Răzeşi (în limba maternă). 1965 –1970. Continuă studiile  la 
facultatea de filologie a Universităţii de stat din Chişinău. 1970— 1974. Devine 

colaborator ştiinţific superior la Muzeul literar din Chişinău. 1974. Se căsătoreşte cu 
poetul leton Leons Briedis şi se stabilesc la Riga, Letonia. 1974— 1985. Lucrează în 

calitate de redactor la biblioteca naţională din Riga. 1985—1987. Bibliotecară la 
biblioteca Uniunii Scriitorilor din Riga. Din 1986 participă activ la procesele de 

independenţă naţională din Letonia şi Moldova. Fondează societatea de cultură română 
"Dacia" din Letonia pe care o conduce până în prezent. Este iniţiatoarea Asociaţiei 

societăţilor de cultură din Letonia. 1989.  Împreună  cu Leons Briedis editează primul 
număr al ediţiei "Glasul" la Riga, care pentru prima oară (în decursul celor 50 de ani de 
ocupaţie) apare în grafie latină. 1987—1995. Este corespondentă, (titulară şi netitulară) 
la ziarul parlamentar "Sfatul Tării" şi radioul naţional. 1991, corespondentă la postul de 
radio "Europa Liberă". Publică articole, versuri, eseuri, publicistică, atît în mass-media 
din Moldova cît şi în cea din Letonia. Paralel continuă să scrie versuri şi să traducă din 

letonă. În anul 1991 îi apare în româneşte culegerea de versuri "În singurătatea 
cuvintelor", prefaţată de Ana Blandiana. În anul 1994 înregistrează statutul "Parohiei 

române la Riga". În anul 1992, împreună cu poetul Leons Briedis, fondează la Riga 
editura privată "Minerva" şi revista de culturologie – "Kentaurs" (Centaurul). În 

momentul de faţă lucrează la studiul întitulat "Descoperirea Viitorului", „tratat de 
viitorolologie” în trei volume (primul volum va fi publicat în letonă, în acest an)  
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Fredrik Seidel 
(SUA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce urmează  
 

Și soarele strălucește orbitor și eu parcă  
                     nu mai reușesc să văd nimic după el, 

E la fel de liniștitor ca predicile lui Mandela.  
Frunzele care mor încă mai tremură-n copaci  

De la briza asta care-ți umflă ușor tricoul.  
 

Și s-au cam dus zilele cu multă lumină  
Și oricâte fire de trifoi cu patru petale ai găsi nu o mai 

aduci înapoi. Și brusc se face noiembrie 
Și bulele din San Pelegrino se ridică spre buza paharului  

și se sparg.  
 

 

Zăpada 
 
Zăpada e exact ceea ce pare. 

Cade, stă puțin și apoi dispare. 
Se topește și rămâne pe aici pe undeva 

Și așa o să se întâmple și cu noi cândva. 
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Orașul  
 

Chiar acum, un câine uitat în stradă latră 
Cu durerea de a fi fost lăsat aiurea 

Un câine al nimănui.  
Chiar acum o mașină parchează 

 
Câinele-și răspândește  

Lătratul în petale și-n fulgi de zăpadă  
Care zboară desupra străzii de jos 

Până acolo unde, o altă victimă stă 
 

Și ascultă zgomotul orașului 
Și acel câine, zgomotos ca o alarmă de mașină, 

Nefiind un câine neapărat rău,  
Dar neîmpărtășind sentimente de milă.   

 
Fredrik Seidel (n 1936) este un poet american care s-a făcut cunoscut la începutul anilor 

60. A corespondat în tinerețe cu Ezra Pound, pe care l-a avut ca model și magistru. 
Poeziile sale abordează evenimente mondene, sau sunt simple satire la adresa exceselor 

politice americane.  
 

Prezentare și traducere: Vlad A. Gheorghiu 
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Jan Velíšek  
(Cehia) 
 
 

Ca în filme 
 

Maşinile părăseau centrul oraşului. Traficul se mai rări iar poliţistul 
cel scund închise sirena. Colegul său se cufundă mai adânc în banchetă, îşi 
aprinse ţigara şi privi tăcut în faţă. Ochii poliţistului bondoc se opriră pentru o 
clipă pe scrumiera goală de pe bord, apoi se fixară pe şosea. Celălalt trase iar 
din ţigară. Era costeliv, cu o faţă dură, obosită. 
   Maşina din faţa lor gonea pe străzile de la periferie, smucindu-se în 
curbe. Bărbatul care stătea lângă şofer avea o mitralieră  rusească pe 
genunchi. Era înalt şi vânos…Şoferul era destul de solid, pe frunte îi luceau 
picături de sudoare. 
  Poliţistul cel înalt  scutură din nou scrumul sub el şi-i aruncă o privire 
prietenului. Acesta nici nu clipi. 
    - Tipu´ din garaj mi-a zis ieri că la ei acolo se bat mereu care o să ne 
spele maşina, spuse. 
     - Da nu trebuie să scuture scrumierele. Cel mare trase ultima oară din 
ţigară, se uită la ea şi o călcă pe podea. Atenţie! 
         Şoferul roti brusc volanul. Maşina coti pe o străduţă îngustă. 
Cauciucurile  scrâşniră disperat şi se urcară pe bordură. Capacul roţii din faţă 
se desprinse şi cu o elipsă nesigură o luă spre rândul de tomberoane. 

- Dac-ai şti să conduci ceva mai bine, ne-am putea apropia un pic de 
el. Poate i-am nimeri cauciucul.  

- Dacă tot am maşina tomberon, nu trebuie să fie şi găurit, zise şoferul 
în surdină, lungindu-şi gâtul să vadă mai bine peste volan.  

 Maşinile au năvălit pe şantier, unde umbrele unor clădiri aproape 
terminate cădeau pe asfaltul acoperit complet cu noroi întins de cauciucurile 
grele. Poliţistul lungan se aplecă pe fereastră şi trase rapid trei focuri unul 
după altul.  Maşina urmărită  derapă  pe loc, izbindu-se cu o bubuitură de 
felinarul cu un singur bec cu sodiu ce clipea.   

Se stinse. 
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În clipa aia poliţistul bondoc apăsă brusc pe accelerator şi amândoi se 
chirciră. Rafala de mitralieră le zbură pe deasupra capetelor, spărgând toate 
geamurile laterale. Maşina mai merse câteva zeci de metri şi apoi se opri 
lângă o gramadă de chereastea. Era încă în mişcare când ambii poliţişti săriră 
şi se ascunseră în spatele ei. Aruncară priviri prudente la celaltă maşină. Era 
tot goală. Se făcu linişte. 

- Ce crezi, când ne vin ajutoare?, întrebă lunganul, scoţând capul 
deasupra nivelului scândurilor. 

- Nici nu prea ştiu unde suntem. Ultima dată am raportat când am ieşit 
de la centru. Pe străduţele alea înguste nici n-aveam timp. Încerc să sun acum.  

Lunganul îi puse mâna pe umăr. Apoi se ridică brusc şi trase câteva 
focuri unul după altul în maşina liniştită de sub felinar. Colegul lui era deja 
ascuns după portiera maşinii şi încerca să pornească emiţătorul.  

-Trebuie s-o luăm rapid din loc, şopti bărbatul solid, lingându-și 
picăturile de sudoare de pe buza de sus. Polițaiul bondoc a chemat ajutoare. 

-Escrocii ăia ne-au nimerit emițătorul, mârâi bondocul , după ce se 
așeză pe vine lângă colegul său . Așa că pot să aștepte în liniște căderea 
întunericului și s-o șteargă. 

-Da cum dracu´ să spălăm putina? înjură bărbatul asudat. Cum 
scoatem capul, ne-au prins. Se uită precaut peste aripa mașinii. Glonțul tras de 
la grămada de cherestea îl ocoli doar cu zece centimetri.  

Al doilea bărbat deschise cu grijă portiera și trase o geantă de piele de 
pe banchetă. Teancurile de bancnote pe care le vărsă din ea le împărți cu grijă 
în două grămăjoare. Partea lui o îndesă în buzunarele gecii de piele. Căută iar 
în geantă și scoase un încărcător negru, lung. 

- Ultimul, mormăi. 
Tovarășul lui îl urmări câteva clipe. Apoi își șterse sudoarea și începu 

să-și îndese partea lui de bani sub cămașă.  
Poliţistul înalt scoase o țigară, o privi și-o sfărâmă dezgustat între 

degete. În clipa aia bubui o rafală lungă de mitralieră.  
O siluetă întunecată se desprinse de mașina tâlharilor și se făcu 

nevăzută printre grămada de lucruri de pe șantier. Poliţistul înalt trase rapid 
câteva focuri după ea. A doua siluetă o luă la fugă în direcție opusă.  

- Mă duc după lungan, zise polițistul înalt. Tu așteaptă-l pe celălalt. E 
prin apropiere, n-a putut fugi departe. N-o să tragă în mine ca să nu se dea de 
gol.  

Poliţistul bondoc aprobă din cap după câteva clipe.  
- Trage la picioare, ca să fim lăudați, zise strâmbându-se. Polițistul 

înalt se ridică și se pierdu în beznă.    
Polițistul bondoc rămase singur. Se așeză pe  o cutie goală de vopsea 

și-și strânse mantaua pe lângă corp. Ploia înceta.  
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Când se pierdu rafala din kalașnikov, trăgătorul aruncă arma acum 
netrebuitoare și se îndepărtă de mașină. Al doilea, cel solid și transpirat, o luă 
în partea cealaltă. Auzi împușcăturile dar nu știa dacă el era ținta. Cu toate 
astea dispăru rapiud în spatele piramidei de butoaie goale de asfalt. Scoase de 
la brâu  revolverul cu țeava scurtă. Cea mai apropiată ascunzătoare, intrarea în 
clădirea cea nouă, era la o distanță de vreo cincisprezece metri.  

Polițistul bondoc își controlă încărcătorul armei. Căută prin buzunar și 
scoase cîteva cartușe. Umplu încărcătorul, un cartuș îl introduse în camera 
cartușului, apoi introduse din nou încărcătorul şi-i puse piedica. O așeză în 
fața sa și-și scoate haina. Apoi luă din nou pistolul, îi trase piedica și-l ținu în 
mână. Rămase nemișcat. 

 Bărbatul din spatele butoaielor se uită pentru a nu știu câta oară la 
strada ce venea din centru. Deveni brusc atent. Printre blocuri răsuna un sunet 
ciudat. Ba se intensifica, ba se oprea. După câteva clipe îi fu clar - se apopia 
sunetul sirenei.  Bărbatul o luă la fugă spre clădirea cea nouă. Urcă în goană la 
etajul unu. De la fereastră îl văzu pe polițist intrând în scară.   

 De-a lungul șantierului trecu în goană o salvare cu sirena urlând. 
Tâlharul înjură de mamă, dădu buzna spre scară și trase orbește de patru ori la 
parter.  

Cam la un metru de capul polițistului se spulberă tencuiala. Rânji 
mulțumit. 

Pe chipul gangsterului curgea sudoarea. Pe scara de sub el auzi pași 
domoli, precauți. Urcau pe scară.  

Polițistul bondoc nu trăsese încă niciun foc. Stătea comod sprijinit de 
balustrada scării, drept după colțul care-l despărțea de tâlhar. Continua să 
zâmbească mulțumit. După o clipă se întinse fără zgomot pe scări.    

Gangsterul cel solid sesiză brusc, periferic,  mișcarea - mult mai jos 
decât se aștepta să apară ceva. Până să apuce să aplece arma, răsună o 
împușcătură și revolverul îi zbură din mână.  Se întoarse și se repezi pe scări 
în sus. Ridică chepengul și ieși pe suprafața acoperișului. Era acoperită cu 
carton gudronat, jos deasupra pământului se întindeau sârmele paratrăsnetului. 
Cu mâna stângă își ținea dreapta rănită, privind dezorientat în jur. Apoi trase 
de probă de sârma paratrăsnetului - i se păru destul de rezistentă.  

- Nu mai încerca nimic, frumosule, mâinile sus! 
Polițistul bondoc ședea pe marginea chepengului, țintind neglijent 

pistolul la tâlhar. În mâna stângă clătina cătușele.  
 Bărbatul solid rămase o clipă aplecat.Apoi se ridică încet și ridică 

încet mâinile.  
- N-ai să-mi mai faci greutăți, așa-i?  
- N-am să fac, polițaiule. 
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- Apropo, pe polițaiul ăla pe care tu sau tovarășul tău l-a împușcat la 
bancă, îl știam foarte bine. Destul de bine, ca să nu-mi fii simpatic. Așa că ai 
grijă cum te porți. 

Ochii gangsterului urmăreau mișcarea cătușelor. 
- Tare frumos truc, acolo pe scări, zise, arătând cu capul direcția. De 

pe frunte îi săriră câțiva stropi de sudoare.  
- Câteva trucuri am să-ți arăt mai încolo, la oficiu. Hai să mergem.  
O parte a cătușii i-o prinse bărbatului în jurul mâinii rănite, pe a doua 

de mâna lui stângă. Ocoliră coșul și se apropiară la câțiva pași de marginea 
acoperișului. Adânc sub ei luminau singuratice farurile celor două mașini 
părăsite, în depărtare sclipeau luminile orașului. Începu din nou să plouă 
mărunt. 

Deodată tâlharul se repezi brusc, cu o neaşteptată agilitate peste 
marginea acoperişului. Repeziciunea acţiunii lui îl trânti jos pe poliţist. 
Pistolul îi căzu din mână.  Greutatea prizonierului îl trăgea tot mai tare spre 
marginea acoperişului. Cu mâna liberă pipăia disperat în jurul său. În ultima 
clipă reuşi să se prindă de sârma paratrăsnetului.  

Cum zăcea pe marginea acoperişului, cu mâna stângă, de care atârna 
toată greutatea tâlharului, lăsată în jos, de-a lungul zidului. Sârma 
paratrăsnetului îi aluneca treptat în mâna udă, cătuşa îi intra crunt în 
încheietura mânii. Aproape gata să-l atingă, pe asfaltul negru, îi zăcea pistolul. 
Pistolul din care se trăsese o singură dată.  

- Trucul ăsta nu-l ştiai, aşa-i, poliţaiule? şuieră printre dinţi bărbatul 
atârnat.  

Poliţistul bondoc tăcea, economisindu-şi forţele.  
- Te credeai tare deştept, nu? Nu ţi-a trecut prin cap c-am să vreau 

companie la morgă?    
Poliţistul bondoc tăcea. 
- Cât crezi c-ai să rezişti, poliţaiule? 
Poliţistul bondoc tăcea. 
- -M-ai provocat, poliţaiule. Hai, zi-mi ceva haios! 
Poliţistul bondoc tăcea. Mâna îi aluneca pe paratrăsnet centimetru cu 

centimetru. 
-Ce crezi, poliţaiule,  se alege navastă-ta c-o pensie mai mare pentru 

asta? 
 - Încetează să-mi zici poliţai, bastardule! 
- Aha, ne pierdem umorul? Ei, atunci îi punem punct. Ne vedem în 

frigider, poliţaiule. 
Cu o forţă de nebun bărbatul atârnat îşi trase mâna rănită iar cu stânga 

îl luă la bătaie pe temnicerul lui. Îl izbea peste mâini, pe umeri, pe gât, în 
cap… 
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Poliţistului  bondoc i se învârteau în faţa ochilor rotocoale 
strălucitoare şi aurii. Apoi mâna i se strânse crispat în jurul sârmei, dar 
degetele începeau să cedeze. 

Împuşcătura din revolverul poliţistului rupse lănţişorul întins al 
cătuşelor. Trupul nelegiuitului se prăbuşi de la înălţimea celor cinci etaje pe 
pământul ud de pe şantier.  

Poliţistul cel  înalt scutură scrumul ţigării pe podeaua maşinii. Îi 
aruncă  o privire  rapidă tovarăşului său, care se trezea încet. Vântul rece 
însoţit de ploaie pătrundea în maşină prin geamurile laterale sparte.  

- Nu te deranjează că fac mizerie? întrebă poliţistul înalt cu inocenţă.  
Bondocul privea absent în faţă,  
- Cum naiba ţi-a venit ideea să te legi de încheietură cu ditamai 

grăsanul? 
- Oi fi văzut undeva la cinema, zise bondocul cu voce scăzută.  
Prietenul lui râse în surdină. Al meu a fugit înr-o fundătură şi-a 

început să tragă. Mai mult ca sigur acolo zace şi acum. E, cred că pentru asta 
n-o să fim elogiaţi. 

Din sens contrar gonea în urletul sirenelor coloana maşinilor de 
poliţie.  

- Ia te uită, ajutoarele, zise poliţistul cel bondoc. 
 

 JAN VELÍŠEK s-a născut în anul 1951 la Beroun, un oraş de circa douăzeci de mii de locuitori, 
aproape de Praga, în familie de învăţători. După absolvirea liceului local şi după o serie de 

peripeţii (facultatea de drept neterminată, serviciul militar, lucru la combinatul metalurgic) a 
studiat Facultatea de litere a Universităţii Caroline din Praga. A lucrat mulţi ani în domeniul 
promovării la editura Práce, în anii ´90 ca textier la propria agenţie de publicitate. În prezent 
lucrează mai ales ca redactor şi corector de cărţi şi reviste, ca liber-profesionist. A mai comis 

numeroase prefeţe, postfeţe, recenzii şi alte păcate. Încă de la sfârşitul anilor şaptezeci scrie texte 
pentru cântece, sunt peste trei sute, din acestea cam a şasea parte au fost puse pe muzică de 

muzicieni şi grupuri destul de cunoscute; a contribuit la circa zece albume muzicale. Cel mai mult i 
se potrivesc şansonurile, blues şi muzica la graniţa dintre jazz şi folk. În textele sale îşi invită 

ascultătorii în localuri semiîntunecate, pline de fum, cafenele vetuste, la plimbare pe străzile triste, 
ploioase, desenează momente ceţoase ale muzelor şi iubirilor de odinioară, într-o atmosferă fixată 
oarecum în perioda „de acum câţiva ani“. Cu prietenul său, fotograful Jan Šroubek a editat două 
cărţi de texte însoţite de fotografii – Znám tě málo (Te cunoscc puţin) (2002) şi Malé hejno bílých 

vran(Micul stol de ciori albe ) (2012), a însoţit cu comentarii două volume fotografice despre 
oraşul său natal – O mică monografie a oraşului Beroun (2009) şi Beroun - zece opriri într-o 

plimbare prin Oraşul regal (2015). Volumul său de proză Ležela kočka s andělem (Pisica stătea 
întinsă cu îngerul (2016) cuprinde povestiri mai scurte şi mai lungi, proze epistolare, foiletoane, şi 

alte texte greu de încadrat. Cei care nu-l admiră îi reproşează pe bună dreptate lenevia, cei mai 
amabili  îi admiră fără merit limbajul viu, bogat şi iscusinţa cu care-l mânuieşte. Jan Velíšek suferă 

de necumpătare atât în sensul gastronomic cât şi cel literar al cuvântului.  Dacă ar fi să-i 
enumerăm delicatesele literare ar fi destul de complicat, din celelalte preferă fructele de mare, 

vinul alb sec,  whisky cu un slad şi trabucurile cubaneze.  

 
Traducere și prezentare Lidia Nasincova 
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Doina Ruști (de pe blogul personal): " 
Când nu mai ai prieteni şi vezi bine  

că s-a făcut curat în jur, cu siguranţă 
eşti un scriitor important ..." 

 
          De câteva zile mă întreabă lumea cum ştii dacă ai sau nu talent 
literar. 

Răspunsul nu e simplu şi nici scurt. Nimeni nu poate să certifice 
sau sa infirme la modul absolut valoarea unui text literar. Talentul nu se 
măsoară, ci seduce. În timp. Dar întotdeauna există indicii ale scriitorului 
de cursă lungă. Din cauza asta, mă rezum la 8 semne care îţi arată 
indubitabil că scrisul tău se vede de la distanţă: 
          1. În orice lume culturală, oricât de rahitică şi de hipsterică ar fi ea, 
există din loc în loc câte un boss, un umflat cu morgă, distant, împăiat cu 
neologisme, iar uneori dispus chiar la glumiţe proletare. Ei bine, dacă 
vreunul dintre aceşti epitropi ai culturii (toată câtă este ea) îşi pune valeţii 
pe tine, poţi să fii absolut sigur că ai talent. Cu cât slugile lui depun mai 
multă energie să te insulte şi să te denigreze, cu atât eşti mai valoros.  
           2. Tot un semn îmbucurător este când te înjură confraţii, mai ales 
când vezi pe orice blog/site/chat că eşti trecut la inamicul public numărul 
1. Scriitorimea nu se solidarizează decât dacă apare un scriitor care 
ameninţă s-o ia înaintea celorlalţi. Când scrisul lui curge, iar povestea se 
încheagă, toate creierele din jur devin atente, iar cei mai înverşunaţi 
duşmani încheie armistiţii pentru a-şi uni forţele împotriva unui scriitor 
talentat.  
           3. Când despre tine se repetă cu ostentaţia aceleaşi 2-3 chestii 
negative - e un semn clar de talent. Cum ai auzit aceleaşi imputări repetate 
din gură în gură, poţi fi sigur de un lucru: toată lumea e la curent cu 
succesul tău posibil şi de aceea trebuie pus umărul. Cel puţin atâta lucru e 
dator orişicine: să dea mesajul mai departe ca să ştie populaţia si să ridice 
baricade în drumul tău. 
          4. Când nu mai ai prieteni şi vezi bine că s-a făcut curat în jur, cu 
siguranţă eşti un scriitor important. 
          5. Un alt semn e când eşti trecut la index. De regulă, cine scrie ca 
lumea ajunge repede pe lista neagră. Respectiv, când se fac pomelnicele, 
există protejaţi, lingări, amici simpatici etc, dar totodată există în mod 
constant cineva despre care se spune: "Fără ăla! Oricine, în afară de el! 
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Mai bine mor, decât să-l văd pe lista noastră!" În situaţia asta, de exclus 
general, nu ajung decât scriitorii de talent. Ceilalţi, lăudaţii, nu sunt decât 
tipi de-ai noştri, din gaşcă, despre care se spune cu bunăvoinţă, eventual cu 
vocea crescută direct din inima unui algocalmin: Mie mi-a plăcut.  
          6. Un alt caz e când declanşezi antipatii, uneori pătimaşe. Scriitorii 
mediocri n-au duşmani. Sau oricum n-au duşmani furibunzi şi lipsiţi de 
argumente. Când un confrate ţine neapărat să-ţi comunice dispreţul lui 
total faţă de tine, poţi să fii sigur că eşti un scriitor deloc neglijabil, adică 
exact ceea ce voia să ajungă neîmpăcatul. De ce-ar scrie cineva despre un 
tablou care nu-i place, despre un cântec care îl oripilează, despre o carte 
fără valoare? Din acelaşi străvechi motiv, descins din ratare.  
          7. În fine, proba decisivă a talentului tău e dată de epigoni. Când 
încep să te imite alţi scriitori, nu trebuie să mai ai niciun fel de dilemă. 
Există întotdeauna unii care vor să fie ca scriitorii din top. De exemplu, tu 
ai scris un roman în care amalgamezi două acţiuni din epoci diferite. Dacă 
chiar ţi-a ieşit, cu siguranţă se găseşte cineva care să facă la rândul lui o 
varză plantată în două secole. Acesta e un semn nemaipomenit de bun. Mai 
cu seamă dacă imitatorul începe să se poarte ca tine, să se apropie de 
prietenii tăi, ba chiar să-ţi preia lista de pe Facebook. Atunci poţi să ai 
toată încrederea în scrisul tău. Un epigon e o confirmare serioasă a 
talentului literar. 
          8. După ce ţi s-au întâmplat toate astea, lumea literară începe să te 
evite. Ai fost denigrat, călcat în picioare, scos în afara legii. Din 
perspectiva celor mai mulţi, eşti ca şi mort. Abia în perioadele de acest gen 
un scriitor de talent îşi scrie capodopera. 
 

 

Din presă 
 
          Revista ”Luceafarul de dimineață”, nr.4/2017, s-a ocupat de 
actualitatea lui Maiorescu. Au semnat articole Adrian Lesenciuc, Radu 
Voinescu, Angelo Mitchievici. Chiar m-am întrebat adesea dacă se mai 
raportează cineva la junimism și la școala maioresciană. Ar fi bine să       
se-ntâmple! Afirmă Angelo Mitchievici: ”Opera maioresciană constituie 
un antidot în fața derapajelor antidemocratice mergând până la 
constrângerile totalitare, împotriva disoluției valorilor și a anomiei. În cele 
din urmă, ea reprezintă o linie de rezistență, poate ultima, în spatele căreia 
forțele civice se pot regrupa ori de câte ori societatea se află sub asediu.” 
Nu cumva bătaia lungă a lui Maiorescu a ajuns și în prezent? Nu ni se 
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pare, cumva, că am avea nevoie azi de condeiul lui?  ● De citit în ”22” 
seria de episoade consacrate de Armand Goșu serviciului de spionaj  
subordonat direct lui Stalin, cunoscut sub acronimul rusesc SMERȘ 
(derivat de la imperativul autoreferențial ”Moarte spionilor!”). Un fel de 
”Doi și-un sfert” de mai tristă amintire decât NKVD și KGB. Un subtitlu 
relevant: ”Mașina sovietică de tocat carne”.  ● Diatriba antiprotocronistă a 
lui Mircea Mihăieș, din ”România literară” (Nr. 38) i-a atins, nedrept 
credem noi și pe Dan Hăulică, și celebra ”Secolul 20”. Chiar să fi fost 
protocronismul așa de la el acasă în acel context?   ●  ”Dilema veche” pe 
31 august - 6 septembrie are un dosar despre lene. Nimic mai potrivit 
pentru vacanța de vară ce s-a încheiat. Eu totdeauna am susținut că lenea 
mă face mai inteligent, în timp ce munca excesivă mă degradează. Nu 
chiar orice fel de lene și nici chiar orice fel de muncă, să fim înțeleși! Sau 
subînțeleși ...! 

 

 

 
 
 

  


